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BRASÍLIA

O O comandante raili-
tar do Planalto, General
Dióscoro do Vale, man-
dou multar ontem dois
delegados de polícia e
dois secretários de juntas
de Serviço Militar de ci-
dades goianas, por for-
neoerem, ilegalmente,
certificados de dispensas
de incorporação a várias
pessoas.

© O Supremo Tribunal
Federal concedeu habeas-
corpus para que Isaac
Sidi e Alberto Sidi, res-
pendam em liberdade à
ação penal instaurada
na l." Auditoria de Aero-
náutica do Rio, que apu-
ra contrabando de mer-
cadorias entre Manaus e
o Rio.

O Arena Conta Tira-
dentes, peça de Augusto
Real e Guarnieri, íoi li-
berada ontem com cortes
pela Censura, depois de
ter sido interditada a 10
de outubro, quando ia
ser apresentada em Pór-
to Alegre.

O Um computador ele-
trònico será o responsa-
vel pela pesquisa de opi-
nião pública que será
realizada entre os espec-
tadores dos filmes exibi-
dos durante o V Festival
de Brasília do Cinema
Brasileiro, que começa
dia 16.

PERNAMBUCO
© O advogado Nilson
Gibson anunciou ontem
que vai requerer força
federal para reintegrar o
Sr. Luis Lopes de Sá no
cargo de tesoureiro da
Caixa Econômica Fe-
deral de Pernambuco,
caso a autarquia conti-
nue recusando-se a cum-
prir a determinação ju-
dicial.

© Ao transferir ontem
o comando da 7." Região
Militar, o General Au-
gusto Gomes Tinoeo dis-
se ao seu sucessor, Gene-
rai Duque Estrada que"nas ações cívico-milita-
res sempre tive ao hjüo
o entusiasmo e patriotis-
mo de estudantes uni-
versttários na luta co-
mum dc assistência àpo-
pulação pobre da área."

SÃO PAULO

0 O marginal Orlando
Feliciano de Oliveira, o
J.andinho Louco, um dos
três que fugiram ante-
ontem de xadrez da 31."
Delegacia Policial, depois
de serrar as grades da
cela, apresentou-se on-
tem ao delegado. Landi-
nho Louco, chorando,
disse que preferia conti-
nuar preso a viver se re-
fugiando e sendo caçado
como animal.
¦'q O vale do Anhanga-
baú não trará mais pro-
blemas para o pedestre
porque a Prefeitura cons-
truirá. uma passarela sob

Nixon vai
receber
Gibson hoje

O Ministro das Relações Ex-
teriores, Sr. Mário Gibson Bar-
bosa, que se encontra em Wash-
ington, será recebido hoje peloPresidente Richard Nixon em
audiência especial, e o fato está
sendo visto pelos especialistas do
Departamento de Estado como
uma nova aproximação entre
Estados Unidos e Brasil,

O Brasil será um dos países
mais beneficiados com a desvin-
culação da ajuda americana e
a sua extensão a todo o sistema
interamericano, pois seu estágio
mais avançado de industrializa-
ção lhe permitirá fornecer aos
vizinhos o que deixar de
ser importado obrigatòriamen-
te dos Estados Unidos, (Pág. 3)

EUA farão do
débito ajuda
à A. Latina

As dividas dos países latino-
americanos para com os Estados
Unidos poderão se transformar
em um fundo voltado para o de-
senvolvimento da região, nos
termos de uma proposta que de-
verá ser apresentada pela Casa
Branca na próxima semana, se-
gundo informou ontem o Go-
vernador Nelson Rockefeller.

Êste seria um dos pontos prin-
cipais da agenda de uma reu-
nião preparatória de peritos do
Conselho Interamericano Eco-
nômico e Social. O fundo seria
formado com dívidas estimadas
em 14,7 bilhões de dólares. A
idéia de sua criação deveria ter
sido incluída no discurso de Ni-
xon da sexta-feira. (Página 19)

Pai e filho
matam jovem
seqüestrado

O estudante norte-ameri-
cano Patric Egal Dollan, de
18 anos, filho de um dos di-
retores da Swiít do Brasil
em São Paulo, foi seqüestra-
do e fuzilado pelas costas por
dois moçambicanos — pai e
filho — radicados em São
Paulo. O corpo de Patric só
foi encontrado ontem, mas
êle já estava morto desde
quinta-feira passada.

José Daniel Dias Resen-
de, de 25 anos, e seu pai Jo-
sé Dias Resende, de 49, ain-
da chegaram a receber os
NCrS 50 mil exigidos ao pai
de Patric, Sr. Richard Dol-
lan, pelo resgate, mas já ha-
viam executado o jovem es-
tudante com um tiro de
Winchester pelas costas.

Os dois criminosos mo-
çambicanos, 

' radicados em
São Paulo há seis anos, se-
questraram Patric já com a
idéia fixa. de matá-lo, pois o
norte-americano conhecia
José Daniel e poderia depois
denunciá-los à polícia. José
Daniel esteve preso na Ro-
désia do Sul por diversos de-
litos e é viciado em drogas e
maconha.

Com frieza e cinismo, Jo-
sé Daniel narrou ao JB o se-
questro e o fuzilamento. —
O menino até que foi bonzi-
nho; deixou-se amarrar e
amordaçar sem qualquer
reação. Meu pai, às suas cos-
tas, deu um tiro só, certeiro

' e bem na nuca. Patric tom-
bou dentro da própria cova
— disse o criminoso moçam-
bicano. O corpo do jovem,
ainda insepulto, foi encontra-
do numa chácara do Muni-
cípio de S. Roque. (Pág. 20)

O PREÇO DA DEDICAÇÃO T.lofolo JB-UPI
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Patric, em seu último bilhete ao pai, despediu-se: "Love, Pat"

Morte de Marighela inicia
desarticulação terrorista

As autoridades dos órgãos de se-
gurança estão convictas de que a mor-
te de Carlos Marighela representa o
início real do processo de desarticula-
ção dos grupos terroristas que agem
no país.

Depois da limpeza que a Opera-
ção-Bandeirantes vem realizando em
São Paulo, os extremistas estão sob
cerrada vigilância e começam a se de-
sarticular, sem tempo e condições pa-
ra rever seus planos e modificar o
esquema de distribuição dos aparelhos.

Policiais do DOPS, no entanto,
afirmam que o terrorismo não chegou
ao fim com a morte de Marighela, pois
o ex-Deputado Joaquim Câmara Fer-
reira.assume o comando de seu grupo
e há também a atuação do ex-capitão

Carlos Lamarca, embora em linha di-
ferente. Desde a morte de Marighela
a polícia paulista iniciou uma série de
prisões.

A investigadora Esteia Borges Mo-
rato, dada como morta ontem, conti-
nua viva mas em estado desesperador.
Levou um tiro na cabeça, com perda
de massa encefálica, e os médicos não
têm quase esperanças. O corpo de Ma-
righela continua no necrotério, espe-
rando autópsia.

Os meios religiosos já se movimen-
tam para examinar a situação dos freis
Ivo e Fernando, que possibilitaram a
diligência policial contra Carlos Mari-
ghela. O secretário-geral da CNBB
encontra-se em São Paulo. (Página 15)

Pilotos ameaçam greve no
Natal contra a pirataria

Pilotos civis de todo o mundo mar-
caram uma greve geral para o dia 24
de dezembro, caso o Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas não tome
medidas concretas para impedir os se-
questros de aviões, durante a reunião
que vai realizar no dia 17 daquele mês.

O Boeing-707 da Varig, seqüestra-
do para Cuba anteontem, no trajeto
Buenos Aires-Santiago do Chile, le-
vantou vôo ontem às 16h45m (hora de
Brasília) do aeroporto de Havana, es-
tando sua chegada marcada para as
4h40m, no Galeão, segundo informa-
ções prestadas pela Diretoria de Ope-
rações da empresa.

Poucos minutos depois de ter de-
colado do aeroporto da capital cubana,
a tripulação do aparelho estabeleceu

contato pelo rádio com a Diretoria de
Operações da Varig. Nas 14 horas e 57
minutos em que o jato permaneceu em
Havana, a empresa recebeu informa-
ções através da Embaixada da Suíça
em Cuba, via Nova Iorque.

Na viagem de volta, o Boeing pou-
sou em Nassau, nas ilhas Baamas, e
em Caracas. Essa escala na capital ve-
nezuelana foi solicitada pela Agência
Central de Informações dos Estados
Unidos (CIA), a fim de que seus agen-
tes submetessem a um interrogatório
inicial os tripulantes e passageiros do
avião seqüestrado.

Os passageiros do aparelho da La-
nica, seqüestrado junto com o Boeing,
retornaram ontem à Nicarágua, mas o
avião ficou detido em Havana. (P. 8)

Mediei fará discurso na
Convenção da Arena dia 20

O Presidente Garrastazu Mediei
deverá comparecer à sessão de encer-
Tamento da Convenção Nacional da
Arena, a 20 de novembro, a fim de fi-
liar-se ao Partido e depois falar ao
auditório, segundo informaram ontem
o líder do Governo no Senado, Sr. Fi-
linto Muller, e o Deputado Rondon Pa-
checo, futuro presidente da agremia-
ção.

O General Garrastazu Mediei, que
concedeu ontem pela primeira vez san-
ção a uma lei votada pelo Congresso
Nacional, deverá fazer uma visita ao
Legislativo em data a ser marcada,
mas de qualquer maneira antes de 30
de novembro, quando as duas Casas
entrarão em recesso regimental.

A visita do Presidente Mediei aos
presidentes do Senado e da Câmara —
que será seguida de um gesto seme-
lhante em relação ao Poder Judiciário

— não será um simples ato protocolar
de cortesia, mas pretende ser um ver-
dadeiro estímulo à integração do Con-
gresso no sistema de governo.

O Deputado Rondon Pacheco le-
vou ontem ao Presidente, da República
a chapa de 49 candidatos ao Diretório
Nacional da Arena, após vários dias de
intenso trabalho, visando a conciliar
os interesses regionais. Os Srs. Filinto
Muller e Geraldo Freire são membros
natos do órgão por serem líderes do
Governo no Senado e na Câmara.

O MDB também já completou a
sua chapa de candidatos ao Diretório
Nacional, que continuará sendo presi-
dido pelo Senador Oscar Passos. A
maior surpresa foi a não inclusão dos
Srs. Amaral Peixoto, Nelson Carneiro,
Francisco Amaral e Alceu de Carvalho
na chapa. (Pág. 3, Coluna áo CasteU
lo, pág. 4, e Coisas da Política, pág. 6)

Vietname liá 3 dias tem a
maior batalha deste ano

Pelo terceiro dia consecutivo, tro-
pas sul-vietnamitas enfrentaram on-
tem os comunistas a 12 quilômetros a
Sudoeste de Duc Lap, nas proximida-
des da fronteira com o- Camboja, na
batalha mais importante travada nos
últimos 12 meses e que já provocou
cerca de 200 baixas em ambos os lados.

A participação norte-americana
em Duc Lap limita-se a apoiar os sul-
vietnamitas com aviação e artilharia.
O Vice-Presidente do Vietname do Sul,
Nguyen Cao Ky, afirmou ontem que
seu país poderá substituir de 100 a
150 mil soldados dos EUA até fins de
1970, não o fazendo antes por falta de
equipamento militar.

A Casp, Branca desmentiu ontem,
através do porta-voz Ronald Ziegler, a

substituição do comandante das fôr-
ças norte-americanas no Vietname do
Sul, General Creighton Abrams, bem
como os rumores de renúncia de Ca-
bot Lodge à chefia da delegação nas
negociações de Paris.

O Departamento de Justiça dos
Estados Unidos proibiu a realização
da marcha convocada para o dia 15
de novembro próximo, do Capitólio à
Casa Branca, para protestar contra a
guerra no Vietname. O Governo resol-
veu permitir apenas "um pequeno
desfile simbólico", justificando a deci-
são como medida de precaução contra
determinados grupos que ameaçavam
entrar em choque com a polícia. (P. 9)

o Viaduto do Chá ligan-
do a Rua Formosa ao
Canteiro situado em fren-
te à Galeria Prestes
Maia.

CEARÁ

O A Ai-quidioce.se de
Fortaleza respondeu on-
tem às críticas dos lide-
res católicos, contrários
à Instalação de escolas
de alfabetlzação nas
igrejas, afirmando que

"as crianças também são
coisas de Deus."

O A polícia cearense
abriu inquérito para apu-
rar a morte do motorista
Francisco Belo de Sousa,
assassinado por asfixia,
dentro de uma cela da
Polícia Central.

0 Dois caminhões con-
duzindo romeiros, vindos
de Juazeiro do Norte, vi-
raram na estrada a qua-

tro quilômetros da cida-
de de Brejo Santo, ma-
tando seis pessoas e fe-
rindo outras 60.

O A polícia resolveu
desencadear nova cam-
panha centra o jogo do
bicho e a Delegacia dc
Costumes recebeu ordens
expressas para prender
todos os contraventores.

• Os professores do
Estado estão redigindo

representação a ser envia-
da ao Presidente da Re-
pública, contra o Estado,
em face do atraso de
três meses nos seus ven-
cimentos. ¦

O O Tribunal de Con-
tas decidiu entrar em
recesso e não mais reali-
zar sessões plenárias, en-
quanto não 

'fôr 
decidida

a questão da redução do
número de seus mem-
bros, de acordo com a

exigência da nova Cons-
tituição.

MINAS GERAIS

O Com o objetivo de
reflorestar áreas do Es-
tado, o Instituto Esta-
dual de Florestas taxou
uma muda de eucalipto
em apenas um centavo
de cruzeiro. Êste preço
será mantido até feverei-
10, quando termina a
época do plantio, em to-

dos os 120 viveiros regio-
nais.

O A Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais
aprovou ontem as contas
do Governador Israel Pi-
nheiro relativas ao exer-
cício de 1968, com um
superávit de 
NCrS 83 793 789,68.

O Durante toda a se-
mana estará aberta ao
público, no saguão da

Faculdade de Filosofia
da UFMG, uma exposi-
ção sobre o cerrado de
Minas, organizada pelo
professor Lair Romusat
Renno.

ESTADO DO RIO

O A Comissão de De-
fesa Civil do Estado in-
formou que a situação
no interior é normal e
que não foi recebido ne-
nhum pedido de auxilio

por parte das Prefeitu-
ras. A previsão meteoro-
lógica é d<; mais dois
dias de chuva sobre o
território fluminense.

O O Departamento dc
Estradas de Rodagem
iniciou ontem o cadas-
tramento de todas as ro-
dovias fluminenses, in-
clusive as que são con-
servadas pelas Prefeitu-
ras. O objetivo é saber
quais as estradas que

precisam ser pavimenta-
dns, dentro de um con-
ceito de importância eco-
nômica.

O A remoção de três
grandes favelas de Nite-
rói — Maverói, Contorno
e Lixo — foi anunciada,
ontem pelo Secretário de
Serviços sociais. A me»-
dida vai beneficiar 42(1
famílias e deverá iw
executada até março dc
1970.
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M:

Tempo: bom, nebulo».
trovoadas no fim <lo
período. Tcmper.: cm
elevação. Ventos: Nor-
lé, fracos. Visib.: boa.
Máxima: 3-1,0. Mínima:
18,1. (Det. na l.a pág.
do Cad. de Classif.).
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ACHADOS
E PERDIDOS
A FIRMA individual Geraldo d„
Ceifa Teixeira estabolecida à
Estrada do Dendê, 400, Loja 4,
perdeu o seu talão de nota Fis-
cal de Serviços n.° 2 sem es-
lar usado e cem o respectivo
comprovante de autenticação.
CÒeOBRAS, COMESTIVEISStLtd»,
firma estabelecida na Rua Co-
mandante Aristides Garnier, 11,
Inscrição FRRI n.° 188.495.00,
extraviou os seguintes documen-
los no dia 31-10-69: Livro de
Registro de Entrada de Merca-
dorias n.o 1. Livro de Registro
de Saída de Mercadorias n9 1.
Livro de Escrituração do Impôs
to n.° I; Talões de Notas Fis-
cais de Venda de 001 a 550.
CONFECÇÕES Carioca de Rou-
pas Crísnça S.A, estabelecida à
Rua Xavier dos Pássaros, 2 —
Encantado — GB, perdeu o seu
Alvará de Localização e Cartão
de Inscrição F.R.R.C, ambos de
inscrição 124.381 '00.

FORAM extraviados no trajeto
do centro Engenho Nôvo, os ae-
Guintes documentos da filial da
Ofica Inglesa Dentários Cirúr-
sica Ltda. Rua 7 de Setembro
ti.» 235 - Inscrição 119 889-04.
1 (um) Livro de Registro de Du-
plicatas n. 1 (um), 1 (um) Co-
piador ds Faturas n.° 1 (um),
Talões de Notas Fiscais de
5 200 a 6 000 Série "A", Ta-
lões de Notas Fiscais 2 500 <
i 000 (Consumidor).
GRATIFICA-SE quem encontrou
dentro de um táxi — Volks,
gelo, 4 portas, um óculos de
grau com caixa, no trajeto do
engenho Nôvo para a Rua Maris
r. Barros. Entregar à Rua Maria
Aníònia, 168.
LIVROS CONTÁBEIS - A firma
Cantídio Simões Ventura, com
«ode à Rua Padre Nóbrega, 828,
gratifica muito bem, a quem de-
volver os livros diário, caixa e
razão de n.° 1 (um), extraviados

¦ pa condução no trecho Aboli-
ção-Castelo.
NO TRAJETO da Esrada dos
Bandeirantes n."> 88, sede da
INDUSTRIA DE PAPEL E PA-
PELÃO REX S'A para o centro
da cidade, extraviou-se o seu
livro de Atas das Assembléias
Gerais, gratifica-se a quem de-
volve-lo no endereço acima.

?ERDEU-SE — Pede-se a quem
encontrar os documentos inclu-
síve carteira de identidade mo-
d elo 19, de estrangeiro, de Lu-
cíiia Ascenção Cazal Ribeiro,
pede se a quem encontrar en-
íregar à Rua São Carlos, n.°
530.
PERDEU-5E os documentos per-
tencentes ao Sr. Jesus Castro
Banzas, morador . à Rua Rísen-
de, n.o 41.
PERDEU-SE no trajeto da Rua
Xavier da Silveira para a Rua
Buenos Aires, 148, os livros
mod. 15 (registro das qusntt-
dades de produtos tributados
de estabelecimento industrial)
ambos de n.° 1 de nossa ma-
triz e filial. Gratifíca-se bem
— tel. 236-6961 ou Rua Xavier
da Silveira, 59-A.

PERDEU-SE um livro Diário n.°
2 di firma Italmoda Ltda., em
;iO-iQ-69 no trajeto de Vicente
de Carvalho a Cascadura. Gra-
tifica-se a quem encontrar • de*
volver à Av. Suburbana, 10-002
saia 214.

PERDEU-SE um anel safira tom
liM.hantes na esquina Rua Ro-
dolfo Dantas com Av. Copa-
cabana, no domingo dia 26 a
tarde. Ofarece boa recompensa
a Búam; achar.'1»\_im-*Wl

PERDEU-SE um cartão de inseri-
tão estadual n.o 329 195 00 per-
iencente à firma LUIZA RITA
DE GOUVEIA estabelecida à
Irada do Guari, 43-B. Pede-se
quem o encontrar que o devolva
no referido enderéço_. 

PERDEU-SE carteira de identi-
dade, carteira funcional e outros
documentos pertencentes a An-
tônio José Vaz de Mello —
Gratifica-se quem entregar na
Rua Corrêa Dutra 9/702. na par-
te da manhã.1(J VJU llianun. ________________^___

pFrdEU-SE carteira modelo 19
r.° 637588 pertence Fernando
__ 0'iveira Catarino 248-6483.

PERDEU-SE na Praça Saens Pen-
„j o Crucifixo e 3 contas das
Aves Maria, do terço, pede-se
r quem encontrar entregar Rio
Branco, 103, s| 1309.

EMPREGOS
SERVIÇOS

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMAD.
E COPEIRAS
ARRUMADEIRA preciso 150 mil

,f uma boa cozinheira 180 mil,
^pt. casal só. R. 7 Seterr/bro
176 aoto. U.

. • .:."<Sr

___\_m-

ASSOCIAÇÃO de Proteção, a
/, -.'liier oferece ótimas dcmesti-
cas. Rua do Lavradio, 11, sob

= 222-7205.
/ARRUMADEIRA por hora de 2a.

, sábado. Paula Freitas. 95 -

70!. Copacabana.
ARRUMADEIRA - Precisa-s.

para hotol na Zona Sul, com
íxoeriência a referências. Apr.-

„ntar-se i Rua Joio Lira, 68
¦„ Leblon.
AÕFnCIA S. Judas Tadeu -

Oferece ótimas emp. domésticas
•letivas, diaristas o faxineiros.

T*l. 257-0632 ou 257-0632.
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Nixon vai
receber
Gibson hoje

O Ministro das Relações Ex-
teriores, Sr. Mário Gibson Bar-
bosa, que se encontra em Wash-
ington, será recebido hoje pelo
Presidente Richard Nixon em
audiência especial, e o fato está
sendo visto pelos especialistas do
Departamento de Estado como
uma nova aproximação entre
Estados Unidos e Brasil.

O Brasil será um dos países
mais beneficiados com a desvin-
culação da ajuda americana e
a sua extensão a todo o sistema
interamericano, pois seu estágio
mais avançado de industrializa-
ção lhe permitirá fornecer aos
vizinhos o que deixar de
ser importado cbrigatòriamen-
te dos Estados Unidos. (Pág. 3)

EUA farão do
débito ajuda
à A. Latina

As dividas dos paises latino-
americanos para com os Estados
Unidos poderão se transformar
em um fundo voltado para o de-
senvolvimento da região, nos
termos de uma proposta que de-
verá ser apresentada pela Casa
Branca na próxima semana, se-
gundo informou ontem o Go-
vérnador Nelson Rockefeller.

Este seria um dos pontos prin-
cipais da agenda de uma reu-
nião preparatória de peritos do
Conselho Interamericano Eco-
nòmico e Social. O fundo seria
formado com dividas estimadas
em 14,7 bilhões de dólares. A
idéia de sua criação deveria ter
sido incluída no discurso de Ni-
xon da sexta-feira. (Página 19)

Paieíilho
matam jovem
seqüestrado

O estudante novte-ameri-
cano Patric Egal Doll-an, de
18 anos, filho de um dos di-
retores da Swift do Brasil
em São Paulo, foi seqüestra-
do e fuzilado pelas costas por
dois moçambicanos — paie
filho — radicados em Sao
Paulo. O corpo de Patric so
foi encontrado ontem, mas
êle já estava morto desde
quinta-feira passada.

José Daniel Dias Resen-
de, de 25 anos, e seu pai Jo-
sé Dias Resende, de 49, am-
da chegaram a receber os
NCrS 50 mil exigidos ao pai
de Patric, Sr. Richard Dol-
lan pelo resgate, mas já ha-
viam executado o jovem es-
tudante com um tiro de
Winchester pelas costas.

Os dois criminosos mo-
çambicanos,, radicados em
São Paulo há seis anos, se-
questraram Patric já com a
idéia fixa de matá-lo, pois o
norte-americano conhecia
José Daniel e poderia depois
denunciá-los à polícia. José
Daniel esteve preso na Ro-
désia do Sul por diversos de-
litos e é viciado em drogas e
maconha.

Com frieza e cinismo, Jo-
sé Daniel narrou ao JB o sé-
questro e o fuzilamento. —
O menino até que foi bonzi-
nho; deixou-se amarrar e
amordaçar sem qualquer
reação. Meu pai, às suas cos-
tas, deu um tiro só, certeiro
e bem na nuca. Patric tom-
bou dentro da própria cova
— disse*o criminoso moçam-
bicano. O corpo do jovem,
ainda insepulto, foi encontra-
do numa chácara do Muni-
cípio de S. Roque. (Pág. 20)
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A investigadora Esteia Borges Morato está entre a vida e a morte
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Patric, em seu último bilhete ao pai, despediu-se:. "Love, Pai\i,,t"

Morte de Marighela inicia
desarticulação terrorista

As autoridades dos órgãos de se-
gurança estão convictas de que a mor-
te de Carlos Marighela representa o
início real do processo de desarticula-
ção dos grupos terroristas que agem
no país.

Depois da limpeza que a Opera-
ção-Bandeirantes vem realizando em
São Paulo, os extremistas estão sob
cerrada vigilância e começam a se de-
sarticular, sem tempo e condições pa-
ra rever seus planos e modificar o
esquema de distribuição dos aparelhos.

Policiais do DOPS, no entanto,
afirmam que o terrorismo não chegou
ao fim com a morte de Marighela, pois
o ex-Deputado Joaquim Câmara Fer-
reira assume o comando de seu grupo
e há também a atuação do ex-capitão

Carlos Lamarca, embora em linha di-
ferente. Desde a morte de Marighela
a polícia paulista iniciou uma s"érie de
prisões.A investigadora Esteia Borges Mo-
rato, dada como morta ontem, conti-
nua viva mas em estado desesperador.
Levou um tiro na cabeça, com perda
de massa encefálica, e os médicos não
têm quase esperanças. O corpo de Ma-
righela continua no necrotério, espe-
rando autópsia.

Os meios religiosos já se movimen-
tam para examinar a situação dos freis
Ivo e Fernando, que possibilitaram a
diligência policial contra Carlos Ma-
righela. (Página 15 e Caâerno B)

Piloto diz que Boeing foi
seqüestra

O comandante do Boeing-707 da
Varig, Geraldo Knippling, disse está
madrugada no aeroporto de Caracas
que oito jovens brasileiros e uma mu-
lher forçaram-no a mudar a rota do
avião para Cuba, quando voava entre
Buenos Aires e Santiago do Chile.

O comandante Knippling afirmou
em entrevista exclusiva à Associated
Press que os seqüestradores tinham
um Colt 45, várias pistolas calibre 38
e que a jovem afirmou que tinha uma
bomba em seu poder.

O Boeing-707 da Varig, seques-
trado para Cuba anteontem, chegou
ao eroporto de Caracas às 22h30m de
ontem, (hora de Brasília), depois de
ter feito escalas em Nassau e nas

brasueu
ilhas Baamas. A escala em Caracas
íoi pedida pela Agência Central de
Informações dos EUA, para interro-
gar os passageiros.

. A Varig informou às 3h30m dè
hoje que seu avião deixará Caracas às
10 horas com destino ao Rio, devendo
chegar ao Galeão às 15h30m. Pouco
depois de ter decolado do aeroporto de
Havana a tripulação do aparelho es-
tabeleceu contato pelo rádio com a
Diretoria de Operações da companhia.

Pilotos civis de todo o mundo mar-
caram unia greve geral para o dia 24
de dezembro, caso o Conselho de Se-
gurança da ONU não,tome medidas
concretas para impedir os sequestros
de aviões, durante a reunião que vai
realizar dia 17 daquele mês. (Pág. 8)

Mediei fará discurso na
Convenção da Arena dia 20

O Presidente Garrastazu Mediei
deverá comparecer à sessão de encer-
ramento da Convenção Nacional da
Arena, a 20 de novembro, a fim de fi-
liar-se ao Partido e depois falar ao
auditório, segundo informaram, ontem
o líder do Governo no Senado, Sr. Fi-
linto Muller, e o Deputado Rondon Pa-
checo, futuro presidente da agremia-
ção. O General Garrastazu Mediei, que
concedeu ontem pela primeira vez sàn-
ção a uma lei votada pelo Congresso
Nacional, deverá fazpr uma visita ao
Legislativo em data a ser marcada,
mas de qualquer maneira antes de 30
de novembro, quando as duas Casas
entrarão em recesso regimental.

A visita do Presidente Mediei aos
presidentes do Senado e da Câmara —
que será seguida de um gesto seme-
lhante em relação ao Poder Judiciário

' — não será um simples ato protocolar
de cortesia, mas pretende ser um ver-
dadeiro estímulo à integração do Con-
gresso no sistema de governo.

O Deputado Rondon Pacheco le-
vou ontem ao Presidente da República
a chapa de 49 candidatos ao Diretório
Nacional da Arena, após vários dias de
intenso trabalho, visando a conciliar
os interesses regionais. Os Srs. Filinto
Muller e Geraldo Freire são membros
natos do órgão por serem líderes do
Governo no Senado e na Câmara.

O MDB também já completou a
sua chapa de candidatos ao Diretório
Nacional, que continuará sendo presi-
dido pelo Senador Oscar Passos. A
maior surpresa foi a não inclusão doa
Srs. Amaral Peixoto, Nelson Carneiro,
Francisco Amaral e Alceu de Carvalho
na chapa. (Pág. 3, Coluna do Castel-
lo, pág. 4, e Coisas da Política, pág. 6)

Vietname há 3 dias tem a
maior batalha dêste ano

Pelo terceiro dia consecutivo, tro-
pas sul-vietnamitas enfrentaram on-
tem os comunistas a 12 quilômetros a
Sudoeste dc Duc Lap, nas proximida-
des da fronteira com o Camboja, na
batalha mais importante_travada nos
últimos 12 meses e que já provocou
cerca de 200 baixas em ambos os lados.

A participação norte-americana
em Duc Lap limita-se a apoiar os sul-
vietnamitas com aviação e artilharia.
O Vice-Presidente do Vietname do Sul,

. Nguyen Cao Ky, afirmou ontem que
seu país poderá substituir de 100 a
150 mil soldados dos EUA até fins de
1970, não 6 fazendo antes por falta de
equipamento militar.

A Cas?. Branca desmentiu ontem,
através do porta-voz Ronald Ziegler, a

substituição do comandante das fôr-
cas norte-americanas no Vietname do
Sul, General Creighton Abrams, bem
como os rumores de renúncia de Ca-
bot Lodge à chefia da delegação na3
negociações de Paris.

O Departamento de Justiça dos
Estados Unidos proibiu a realização
da marcha convocada para o dia 15
de novembro próximo, do Capitólio à
Casa Branca, para protestar contra a
guerra no Vietname. O Governo resol-
veu permitir apenas "um pequeno
desfile simbólico", justificando a deci-
são como medida de precaução contra
determinados grupos que ameaçavam
entrar em choque com a policia. (P. 9)

A AGENCIA RIACHUELO qu.
deida 1934 vem servindo a «li-
\_\ da Guanabara lem cop., ir-
rum., etc, com documentos e
r.f.rSnciis. T.lefones 232-5556
• 232-0584.
ACOMPANHANTE - Precila-I.
de uma pi atender senhora
idosa (porém lúcida) «'que sai-
ba costurar p a família. Refer.
Dormir enprcgo. R. Dias de Ro-
ch«, 25, »p. 701 - Copacsbj-
na — Pôsto 4^ _
ARRUMADEIRA - COPEIRA-
Precisa-se c' muita prática, óti.
mta aparência,, limpa, sabendo
servir à francesa p| f*míilia
illo Irato. Ref. NCrS 200,00.
Av. Vi.lra Soulo, 230,101.

BABA* — Precisa-s» competen-
te para 3 meninas, 3, 4 e 5
anos -- Ord. NCr? 300,00 -
Tel.: 232-9798 - lil».

BABA' - Prítica carteira. Re-
ferencias. Barata Ribeiro 814/
701.
BABA' - NCr$ 200,00 — De
preferencia portuguesa com boa
aparência, limpa e carinhosa,
para 2 crianças, 1 no coiegio.
Pede->e boas referencias. Rua
Gago Coutinho 69 ap. 501. Tel.
245-1229.
BABA' — Precisa-se uma óti-
mo ordenado. Exigem-se refe-
rendas, Rua Machado de Assis
35, aplo. 801 - Flamengo.

BABA' — C/muita prática e ré-
ferência de um ano para crian-
£as de 3. e 6 anos. Paga-se
bem. Rua General Clicério 183
P-. 301. ^^

CASAL pMcisa de doméstica
competente para dormir no cm-
prego. Pedem-se referências. —
Paga-sa bem. R. Gomes Carnei-
ro, 49 802.

COPEIRA-ARRUMADeTra -Pre-
cisa-se de moca iovem boa pre-
sença ajudar todo serviço doe.
e ref. Rua Sá Ferreira. 44 ap.

1 002. Copacabana. Pôslo 5.
DOWÜTSTÍCA - Olerece diarista.
Preço B.00, 10,00. Referências.
Tel. 45-0533 - Mary.

DOMESTICA p. faier ccmhia.
a 1 senhora doente casa da
saúde. Dias alternados 100 e
1 cozinheira p. casal bté as
5 horas. Domingos Ferreira 221.
1003.
EMPREGADA DOMESTICA -
Precisa-se para serviço do-
mestiços ótimo ordenado. Exi-
gem-sa referências — Rua Ma-
chado d. Assis, 35, apl. 801.
Flamengo.

EMPREGADA para lodo serviço
de um casal e 2 filhos, que
saiba cozinhar bem o trivial.
Exige-se referencia recente, Ord.
100,00. Rua Pereira da Silva,
172 ap. 201. Laranjeiras,

EMPREGADA para tcdo o ser-
viço. Senhor com urn casal de
filhas adultrs, precisa na Rua
Valparaíso, 28 apto. 104 - Ti-
juca. Tratar depsis das 20 ho-
ras - Telefone 248-9822. r
EMPREGADA - Precisam para
todos serviços de casil Rua
Marechal Foch 42 ap. 30! B.-.n-
sucesso. Tel. 230-3005.
EMPREGADA - P.-ectea-se p!
tcdo serviço de ce ial sem fi-
lhos. Paga-so bem, Bairro Ja-
carezinho. Tel. 261-5040 pe-
ta manhã .até meio dia.
EMPREGADA - Precisa-se" pãrã
trabalhos domésticos. Rua Pais-
sandu 283 apl. 101. Fundos.

EMPREGADA d. r.sponsabilidi-
de para todo serviço de pessoa
s*. Ord. 120,00. Exig.-s« rafe-
rendas. Rua Barão de Luc.nl 48
-226-1121.

EMPREGADA porluguêsa pans
lodo s.rviso de 2 p.ssoas. Ta-
lefones: 222-0550. Salário a
combinar.

EMPREGADA - Diarista das 9
às 5hrs. Precisa se c/referências.
Rua Ten. Abel Cunha, 20-A -
Higienópolis.

EMPREGADA - Para todo servi-
Ço 3 pessoas. Com referencias
e que durma no emprego. R.
Sebóia lima n? 110. Perto da
Praja Saens Pena. Tel.: 28-3081.

MOÇA q. more perto, para ser.
viços de ca*3! (casa .madesta),
da 9 às 17 h:ras. 2 bloas -
S0.00. Reler, e cart. Rua Profes-
sor Gabizo, 166 casa 9.

MOÇA - Sab. cot. outros pl
paq. fim. Dom. livro. p| sair
cedo ou dorm. Pedro Américo
166 802. Bloco A, ou 252-1746.

ÕFEREÇÕ-ME coit-o d'arista, dou
referências 7. anes. Faço wdo
serviço. Tratar Tel. 2320976.
NCrS 13,00. Eunice.

PRECISA-SE uma moça de boa
aparência casa com duas pes-
soas. Tratar de 10 às 12 hs. ou.
depois das 19 hs. Tel. 225-1294
Ruo Catete, 116 Cobertura C-01.

PRECISA-SE empregada para ar-
rumar, lavar o passar, acordar
cedo. Av. Niemeyer n. 722 ca-
s«. Leblon. Tel.: 227-5938. Ord.
150,00 

PRECISA-SE de moças para ar-
rumideíra e ssrviçcs leves de
peq. família, com carteira. Rua
Sá Ferreira, 156 ap 302. Teli:
256-6448.
PRECISA-SE de menina ou moci-
nha para serviços leves. Telefone
256-9380 — Maestro Francisco
Braga 187 ap. 202. B. Peixoto
Copacabana.

PRECÍSA-SE empregada com re-
ferencias na Rua Almirante Có-
crane, 178 apt. 308 - Tijuca.

PRECISA-SE de snwfgsda qu*
nao durma no étratèsfi P3'4
arrumar, lavar e p3siar. Pa-_ia«
se NCrS 150,00 (cenlo e cin.
quenta). Rua Barata Ribeiro,
716,901. ;
PRECISO de babá com pratici
e boa aparencia para criançt
da fino trato. Rua República do
Peru 72 ap. 1203. Tel. 37-1917.

PRECISO moças do 18 > 2J
anos p/ lodo serviço casal if
filhos, que dunna fora ou nã»
Rua Grão Pará, ^__________
PRECISA-SE empregada t o d •
serviço casal estrangeiro. Salário
NCrS 120,00. Rua B. Ribeiro
n9 567 ap. 802. T. 257-8369.
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Petroleiro
afunda com
36 pessoas

Boston (AFP-AP-UPI-JB) —
O petroleiro liberiano Kco, com
36 pessoas a bordo, partiu-se
ontem em dois e começou a
afundar nas costas dos Estados
Unidos. Fortes ventos e ondas
de até sete metros de altura
dificultavam os serviços de
6alvamento.

A guarda costeira norte-
nmericana acredita que os tri-
pulantes do navio de 129 metros
de comprimento tenham se re-
íugiado na popa à espera de
socorro. Aviões, helicópteros e
navios partiram Imediatamente

para o local. Um late identi-
íicado como Wiffa também

pediu ajuda.

Navio que
polui o mar
é multado

Southampton, Inglaterra
(AP-JB) — A empresa bri-
tãnica Royal Mai] Lines foi
condenada a pagar 500 li-
bras (NCrS 5 mü), como
multa, e despesas no valor
de NCr$ 5 500,00, por ter
lançado ao mar uma mistu-
ra de petróleo e água a 48
quilômetros das costas da
França.

O capitão do navio, John
Fox, também terá de pagar
lima multa de 100 libras
(NCr$ 1 mil), por ter lan-
çado a mistura, e outra de
25 libras (NCrS 250,00), por
não ter mantido fechado o
registro de limpeza. Um
avião da Marinha francesa
localizou no dia 31 de janei-
ro uma extensa mancha de
petróleo nas costas da Bre-
tanha e a atribuiu ao Andes,
navio da Royal Mall Lines.

JORNAL DO BRASIL _ Quinta-feira, 6/11/69 ? 1.° Caderno

Primavera-verão de 1970
B-_i;_f»!_> upi-ap

Pantalonas com flores e arabescos. Minivestiãos ãe áesenhos geométricos

Moda masculina usará mais cores
Florença (UPI-JB) — A moda

masculina italiana para a primavera-
verão 1970 continua conservadora pa-
ra as horas de trabalho, mas abusa
da fantasia e das combinações de cõ-
res para os modelos usados nos fins de
semana e à noite.

Os paletós .continuam estreitos,
com lapelas chatas, as calças simples
e usadas sem cintos. As camisas têm
punhos estreitos e a fantasia apare-
ce nos colarinhos, cuja côr pode ser
diferente da do resto.

O figurinista Baratta usou couro
de cobra nos acessórios c alargou as
calças, inovando nas camisas, com de-
cote rente ao pescoço. O Máfia look
também está presente, na coleção de
Filippo Nativo: paletós de veludo para
a noite, ternos azuis fechados por zi-
peres e alguns remanescentes do estilo
toureiro.

Em sua primeira coleção para ho-
mens, o figurinista norte-americano
Ken Scott usa cores que vão do rosa-
bebê ao vermelho-sangue, multas vê-

zes cm veludo. Um dos modelos de
maior sucesso foi um colete de veludo
azul-turquesa fechado por botões pra-
tcados.

Acompanhando a tendência unis-
sex, Scott lançou o mesmo tecido pa-
ra ser usado pelo casal: maxivestido
para ela, camisa para cie.

Na parte das jóias masculinas, Li-
tricô criou colares de metal dourado,
para serem usados com camisas aber-
tas e complemento de bolsas a tiraco-
lo azul-marinho.

A Cofap tem uma mensagem aos proprietários
de veículos que estão rodando

com amortecedores hã mais de 30.000 km:

SEUS LOUCOS!

A Cofap não fica nem um pouco
orgulhosa ao saber que seus
amortecedores estão
rodando por aí há mais
de 30,000 km.
Muito pelo contrário. Porque os
amortecedores Cofap Monroe
(que são os que duram mais),
foram feitos para rodar como os

melhores amortecedores do mur.ao,
em media 30.000 km.
Mas. algumas pessoas não seguem
essa recomendação.
E então começam as complicações
causadas por amortecedores
gastos: latana solta, gasto excessivo
de pneus, desgate na caixa
de direção, quebra de molas,
Mas o problema maior e o da
segurança - seu carro perde a
estabilidade nas altas velocidades
e pode facilmente capotar numa
curva mais fechada.
Você não troca o óleo a cada

1.500 km? Não troca penodicameiite
as lonas de freio?
Não troca os pneus?
Entc\o. não seja louco.
E troque seus amortecedores aüs
30.000 km por amortecedores
Cofap Monroe zero km.
Afinal, viver continua sendo muito bom,

AMORTECEDORES

è COfOp é de confiança

Terroristas estão
abandonando suas
bases no Líbano

Beirute, Cairo, Damasco (AFP-AP-UPI-JB)'
— Os terroristas começaram a abandonar ontem
a localidade libanesa de Yanta e outros pontos
que haviam ocupado, enquanto fontes não ofi-
ciais revelavam que o acordo firmado no Cairo
proíbe os palestinos de estabelecerem bases no
Líbano e dali disparar sobre território israelense.

Em Beirute, depois da cessação das hostili-
dades, o Presidente Charles Helou iniciou as
consultas para a formação de nôvo Gabinete.
Os círculos politicos libaneses insistem na com-
posição .de um Governo de união nacional, ape-
sar dos fracassos anteriores nesse sentido, in-
clusive o do Primeiro-Ministro demissionário,
Rashid Karame.

ACORDO

jornal' libanês Sawt Al Vruba, de tendên-
cia pró-RAU, afirmou em sua edição de ontem
que, apesar do sigilo mantido sobre os detalhes
do acordo do Cairo entre o Líbano e os terro-
ristas, o documento aprovado apresenta os se-
guintes pontos básicos:

— retirada dos palestinos de todos os pon-
tos ocupados desde o início dos conflitos;

— desmontagem das bases terroristas do
Sul do país;

— manutenção sob controle das autori-
dades libanesas dos acampamentos de refugia-
dos e dos movimentos palestinos;

— permissão de trânsito pelo Líbano para
os terroristas entrarem e saírem da região;j>a-
lestina quando procedentes da Síria, Jordânia
e Iraque;

— submissão da atividade dos jedayin ao
comando árabe unificado, dirigido pelo Ministro
da Defesa da RAU, Mohamed Fawzi;

— proibição aos palestinos de dispararem
contra Israel desde o território libanês.

DELEGAÇÃO
O jornal semi-oficial egípcio Al Ahram re-

velou que o lider terrorista Yassir Arafat con-
íerenciou ontem com o Presidente Nasser e re-
solveu enviar uma delegação a Beirute, a fim
de conversar com o Presidente Charles Helou
sobre os pormenores do acordo firmado no Cai-
ro.

Apesar, porém, da cessação das hostilidades,
a fronteira sírio-libanesa continuava fechada
ontem, deixando passar apenas caminhões jor-
danianos com mercadorias carregadas em Bei-
rute. A proibição de trânsito no local foi im-
posta desde 22 de outubro último.

ÊUA têm nôvo plano
de paz na Palestina

Coiro, Lonâres (UPI-JB) — O jornal oficioso
egípcio Al Ahram noticiou, em sua edição de on-
tem, que o Subsecretário de Estado norte-ame-
ricano para o Oriente Médio, Joseph Sisco, apre-
sentou ao representante extra-oficial da RAU em
Washington, Ashraf Ghorbal, nôvo plano para
o estabelecimento da paz naquela região.

Em Londres, fontes diplomáticas manifes-
taram a opinião de que os esforços conjuntos das
quatro grandes potências fracassaram em de-
finitivo, o que ficou evidenciado no auge da •
crise libanesa, quando a França e a União So-
viética apelaram a uma intervenção dos quatro,
sem grande receptividade por parte dos norte-
americanos e britânicos.

SIGILO
O AI Ahram não fornece pormenores do que

teria sido a nova proposta de paz norte-ameri-
cana, esclarecendo apenas que o plano deverá
ser submetido a debate se forem reiniciadas as
conversações dos Quatro Grandes sobre o Orien-
te Médio.

Anteriormente, o Governo dos Estados Uni-
dos sugeriu dois planos diferentes, sem con-
seguir a aceitação da RAU, pois as autoridades
egípcias acusaram Washington de adotar o pon-
to-de-vlsta israelense em suas propostas.

Egípcios emboscam
patrulha israelense

Telaviv, Cairo, Amã, Damasco (UPI-AFP-AP-
jB) — Comandos egípcios cruzaram ontem o
canal de Suez na altura de El Shatt e embosca-
ram uma patrulha na margem israelense. Se-
gundo Telaviv, dois soldados morreram, dois fo-
ram feridos e um quinto foi aprisionado, des-
mentindo o anúncio do Cairo sobre a morte de
um oficial e sete soldados de Israel.

Logo em seguida à incursão, a Força Aérea
de Israel bombardeou posições egípcias defronte
do ponto atacado, cumprindo missão de mela
hora e regressando às bases com todos os apa-
relhos. Informações da RAU, não confirmadas
pelo comando israelense, assinalam que um dos
aviões atacantes foi abatido.

ARTILHARIA

Antes da ação dos comandos, realizada de
dia, a artilharia egípcia havia atacado posições
israelenses no setor central do canal, matando
um soldado. •

Na frente oriental, as forças israelenses fo-
ram empregadas duas vezes, depois que tiros de
morteiro foram disparados de solo jordaniano
contra o kibbutz de Nahal Sofer, em Arava, ao
Sul do mar Morto. A artilharia israelense, em
represália, bombardeou a região de Ponte Abdul-
lah e, posteriormente, a de Ponte Allenby.

Tribunal condenará
incendiário de Aksa

Jerusalém (UPI-AFP-AP-JB) — O incendia-
rio confesso da mesquita de Al Aksa em Jerusa-
lém, australiano Michael Rohan, poderá ser con-
d*nado pelo tribunal que o julga, apesar do de-
sequilibrio mental de que é vitima.

Durante o interrogatório, ontem, do pslquia-
tra britânico Trevor Gibbons, arrolado como tes-

, temunha de defesa, o juiz Baker, que preside o
julgamento, afirmou que a lei de Israel "se baseia
em critérios objetivos, sem levar em conta as
idéias pessoais do acusado, sendo licito dizer que
ao incendiar a mesquita êle sabia que violova a
lei, que fazia algo proibido." Rohan afirma que
agiu impelido por vontade divina.

Paulo VI *-

faz defesa
da tradição

Cidade do Vaticano
(AFP-AP-UPI-JB) — O Pa-
pa Paulo VI defendeu ontem
a tradição e a história da
Igreja Católica e denunciou
a existência de um espírito
de independência, "talvez
de rebelião", entre o clero. :,

"A tradição é a fortaleza,
a riqueza e a dignidade des-
ta casa que é a Igreja Cato-
lica", afirmou o Pontífice
ante 5 mil fiéis que partici- •

param de sua audiência ge- '

ral das quartas-feiras na,,
Basílica de São Pedro
O VALOR DO PASSADO .

Paulo VI disse que os que
buscam reformas na Igreja
não devem rejeitar suas
tradições porque "uma re-
jeição total seria contrária'
ã comunhão que une os cris-.»
tãos."

Os católicos devem recusar
"a fraseologia superficial e
bastante imprudente dos ;
inovadores" e aceitar a tra-
dição ainda que ela conte-"
nha "muitos elementos ca-^
ducos e mesmo censuráveis.",,.
Esses elementos, segundo o
chefe da Igreja, devem ser
julgados "dentro do contex-
to histórico de época."

O Papa considera que há
quatro categorias na tradi- -

ção da Igreja: o que é "irre-..'
¦ nunciável"; o que é "prévio"

mas "não necessário em sl
mesmo"; o "costumeiro, po-.
rém de valor discutível" e o
que é "velho, supérfluo, pre-
judicial e portanto passível
de revogação e talvez de
corajosa reforma."

A tarefa da Igreja é es-
tabelecer essa distinção
"por meio de seus órgãos
autorizados.

Nenhum indivíduo em
particular — disse — pode-
rá fazer isto publicamente
ou virtualmente por si mes-
mo, nem, se fêz semelhante
inventário, pode declarar
arbitrariamente sua própria
seleção do que se deve man-
ter e do que pode ser aban-
donado.

A Igreja é como um con-
certo musical. E nenhum
instrumento, por melhor
que soe na orquestra, pode
tocar a vontade", afirmou
o Papa para acrescentar em
seguida: "Nada deve ser
arbitrário, tumultuoso ou
revolucionário na Igreja."

O.Pontífice fêz um apelo
aos membros da Igreja no
sentido de que rejeitem "a
apatia instintiva para com
a tradição eclesiástica", que
é o "veículo que sustenta a
doutrina e a sucessão após-
tólica."

DESMENTIDO

Funcionários do Vaticano
desmentiram a noticia de
que três quadros no valor
de USS 1 600 mil (NCr$ ...
6 700 mil) haviam sido rou-
bados dos .aposentos da
Paulo VI no Vaticano, quan-
do o Papa estava em sua
residência de verão de Cas-
telgandolfo, no último ve-
rão.

DISTÚRBIOS E
DOENÇAS SEXUAIS
ATRASO DO DESENVOLVIMENTO

ESGOTAMENTO NERVOSO
FIMOSE-HEMORRÔIDAS

TRATAMENTO FACILITADO
Doenças sexuais crônicas, pré-nupcial,

tratamento ripido, Dr. Augusto Mar-
ques. Tratamento ds esterilidade. Con-
¦ ul.» 8 àl 20,00 horai. Sábndot •
feriados até as IB horas. Cartas m
informações, Rua Riachuelo, 3*4 — Rio
Tels. 232-Í742 c 232-8706. (P
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Rademaker
Arena terá presença de Medieié Problema

-* Brasília (Sucursal) — A<

Brasília (Sucursal) — O Pre-
sidente Garrastazu Mediei com-
parecerá _ sessão solene de en-
cerramento da Convença» Na-
cional da Arena, dia 20, às 20h
-Om, quando se filiará ao Pau--
tido e fará um pronunciamen-
to especial aos convencionais.

A informação foi prestada,
ontem, pelo Senador Filinto
Muller e posteriormente con-
firmada pelo futuro Presiden-
te da Arena, Deputado Ron-
don Pacheco, que esteve em
Palácio para levar ao conhe-
cimento do Chefe da Nação a
relação dos 49 candidatos ao
Diretório Nacional do Partido,
que será eleito dia20.

A CHAPA

Após vários dias de intensas
conversações com parlamenta-
res de todos os Estados, o
Sr. Rondon Pacheco conseguiu
ontem completar a relação dos
49 candidatos ao Diretório Na-
cional da Arena. Como se es--
peravã, não integrarão o órgão
alguns dos mais expressivos
representantes do Partido no
Congresso, como os Srs. Da-
niel Krieger, Mem de Sá, Auro
de Moura Andrade, Carvalho
Pinto, Milton Campos, Bene-
dito Valadares, Adolfo Franco,
Eurico Rezende, Alotsio de Car-
valho, Djalma Marinho, Rafa-
cl de Almeida Magalhães, Ar-
non de Melo, Tarso Dutra,
Clóvis Stenzel, Haroldo Leon
Peres e Murilo Badaró.

Os Srs. Filinto Muller e
Geraldo Freire não foram in-
cluidos na chapa, porque são
membros natos do Diretório
Nacional, na qualidade de li-
deres do Governo no Senado e
na Câmara. Os ex-Presidentes
Eurico Dutra e Cesta e Silva
serão membros do Diretório.

São Paulo teve a maior re-
presentação, com cinco parla-mentares no Diretório, além
de um líder sindical, Sr. Or-
lando Malvesi.

A chapa é a seguinte: repre-
«witantes dos Estados (um
para cada) — Senador José
Guiomard (AC), Deputado Jo-

sé Lindoso (AM), Senador Ca-tete Pinheiro (RA), Clodomir
Millet (MA), Senador Petrônio
Portela (PI), Deputado Virgt-lio Távora (CE), Senador Dl-narte Maris (RN), Deputado
Plinio Lemos (PB), Senador
João Cleófas (PE), Deputado
Oceano Carleal (AL), Depu-
tado Arnaldo Garcez (SE),Deputado Rui Santos (BÀ),Deputado João Calmon (ES),Deputado Raimundo Padilha
(RJ), Senador Gilberto Mari-
nho (GB), Deputado Rondon
Pacheco (MG), Deputado PU-
nio Salgado (SP), Deputado
Emival Caiado (GO), Senador
Fernando Correia da Costa
(MT), Deputado Acióli Filho
(PR), Senador Celso Ramos
(SC), Deputado Arnaldo Prie-
to (RS), Deputado Nunes Leal
(Rondônia), Deputado Janari
Nunes (Amapá) e Sr. Francis-
co Elesbâo (Roraima).

Integrarão também o Direto-
rio os Deputados Manue. No-
vais (BA), Teódulo de Albu-
querque (BA), Osvaldo Zanelo
(ES), Herbert Levi (SP), Da-
niel Faraco (RS), Ari Alcânta-ra (RS), José Bonifácio (MG),Aderbal Jurema (PE), Mendes
de Morais GB), Gustavo Capa-nema (MG), Batista Ramos
(SP), Antônio Feliciano (SP),Ferraz Egreja (SP), Senadores
Wilson Gonçalves (CE), NeiBraga (PR), e Vitorino Freire
(MA), além dos ex-Presidentes
Eurl» Gaspar Dutra e Costa
e Silva; os ex-Ministros HélioBeltrão e Artur Bemardes Fi-lho; a escritora Raquel de
Queirós; o líder sindical Or-
lando Malvesi; o ex-Senador
Irineu Bornhausen e o Sr.Luis Miranda.

Dos não parlamentares que
participavam do antigo Dire-
tório foram excluídos, entre ou-
tros, os Srs. Flávio Suplici de
Lacerda (ex-Ministro da Edu-
cação), Almirante Amorim do
Vale, Generais Punaro Blei e
G-aioso Almendra, Brigadeiro
Antônio Fernandes Barbosa,
professor Carlos Pacheco e Sil-
va, e ftrio Correia da Costa

(diretor da Caixa Econômica
Federal de Brasília).
CONVENÇÃO

A Convenção Nacional da
Arena iniciará seus trabalhas,
dia 20, na Câmara, as 9h30m,
com discussão e votação dos
novos estatutos e debates poli-ticos. À tarde, eleição do Dire-
tório, que em seguida escolhe-
rá a nova Comissão Executiva
Nacional. O encerramento serásolene, às 20h30m, com discur-
sos do Sr. Rondon Pacheco
(que será eleito presidente à
tarde) e do Presidente da Re-
pública, que momentos antes
assinará sua ficha de inscrição
na Arena.

Dos 11 membros que serão
escolhidos para a Comissão
Executiva, apurou-se que além
dos Srs. Rondon Pacheco e Ai'-
naldo Prieto (que será reelei-
to secretário-geral) estarão no
órgão os Srs. Gustavo Capa-
nema, João Cleofas e João Cal-
mon (possivelmente nas três
vice-presidências), Virgílio Tá-
vora (secretário) e Bastista
Ramos (tesoureiro-geral).
MDB

A Convenção Nacional do
MDB também se realizará dia
20, no Senado, para eleger o
nôvo Diretório. No mesmo dia
o Diretório eleito escolherá a
nova Comissão Executiva Na-
cional, da qual permanecerá
presidente o Senador Oscar
Passos e na secretaria-geral o
Deputado Adolfo de Oliveira,

A chapa com os 49 cândida-
tos ao Diretório Nacional do
MDB é a seguinte: Senador
Oscar Passos (AC), Deputado
Rui Lino (AC), Senador Ed-
mundo Levi (AM), Deputado
João Meneses (PA), Deputado
José Burnett (MA), Deputado
Freitas Diniz (MA), ex-Depu-
tado João Mendes Olímpio
(PI) .Deputado Pais de Andrade
(CE), Deputado Figueiredo
Correia (CE), ex-Deputado
Odilon Coutinho (RN), Sena-
dor Argemiro Figueiredo (PB»,

Senador Rui Carneiro (PB),
Senador José Ermírio de Morais
(PE), Deputado João . Lira
(PE) .Senador Aurélio Viana
(representando Alagoas e não
a Guanabara), Deputado José
Cafíos Teixeira (SE), Senador
Josafá Marinho (BA), Senador
Antônio Balbino (BA), Depu-
tado Argilano Dário (ES),
Deputado Ario Teodoro (RJ),
Deputado Adolfo de Oliveira
(RJ), Deputado Amaral Peixo-
to (RJ), ex-Deputado Augusto
de Gregório (RJ), Deputado
Erasmo Martins Pedro (GB)f
Deputado Pedro Faria (GB),
Deputado Ohagas Freitas (GB),
ex-Deputado Benjamim Fará
(GB), Senador Nogueira da
Gama (MG), Deputado Tan-
credo Neves (MG), Deputado
Renato Azeredo (MG), Depu-
tado Franco Montoro (SP),
Deputado Ulisses Guimarães
(SP), Deputado Pedroso Horta
(SP), Deputado Santilli Sobri-
nho (SP), Senador Lino de
Matos (SP), Deputado José
Freire (SP), Deputado Anapo-
lino de Faria (GO), Senador
Bezerra Neto (MT), Deputado
Fernando Gama (PR), Depu-
tado José Richa (PR), ex-
Deputado Laerte Vieira (SC),
Deputado Aldo Fagundes (RS),
Deputado Jairo Brum (RS),
Deputado estadual Pedro Simon
(RS), Deputado Victor Issler
(RS), e Srs. Dan ton Jobim
(presidente da ABI), Valmi
Morais, Benedito Uchôa e João
Pojucan Souto Maior.

Causou surpresa e não inclu-
são no Diretório dos Deputados
Nelson Carneiro (que é vice-
lider do MDB), Francisco Ama-
ral, Afonso Celso e Alceu d=
Carvalho. O Senador Aurélio
Viana não foi incluído na re-
presentação carioca, embo-
ra seja membro nato
por ser lider no Senado — a
exemplo do Deputado Humberto
Lucena, líder na Câmara, os
representantes de Alagoas soli-
citaram sua inclusão no Dire-
tório. sendo atendidos pelo
presidente Oscar Passos.

Baldacci ainda dirige Arena paulitsa
Brasilia (Sucursal) — o

Deputado Rafael Baldacci reu-
niu-se ontem cecn o (presidente
da Arena, Senador Filinto
Muller, paira fautar do proble-ma criado em São Paulo com
a acefalia do Partido, já queo TRE negou registro à eleição
da Comissão Executiva, da qual
íoi escolhido presidente aquê-
le pailaimenitar.

O Sr. Rafael Baldacci, pos-
terdormente, oficiou.ao Senador
Filinto Muller, comunicando-
lhe que, "tendo em vista os en-
tendimentos entre nós havi-
dos", coniünua no exercício da
presidência do Diretório Regio-
toai da Arena paulista, até o fi-
nal do julgamento, pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral, do re-
curso que ¦ ser interposto da
decisão do TRE que negou re-
gista-o à eleição da Executiva.

— Estou disposto a esquecer,
de momento, as atividades po-líticas, comendo churrasco, to-
mando cliimatirão e vendo o
niinuano passar — disse on-
tem no Aeroporto Santos Du-
mo nt o Deputado Amaral Pei-
xoto, que viajou para o Rio
Grande do Sul de ondie só vol-
tara no próximo oaio.

O Deputado Amaral Peixoto
«iespediu-se no aeroporto de

Costa e Silva
agradece a
Pedro Aleixo

Brasília (Sucursal) — O Ma-
rechal Costa e Silva telegrafou
ao Sr. Pedro Aleixo, agrade-
cendo a sua "cooperação -valio-
síssima e apoio" ao seu Go-
vêrno.

Na resposta que enviou ao
cx-Presidente, o Sr. Pedro
Aleixo declarou que o telegra-
ma representa "um dos mais
eltos prêmios" de sua vida pú-blica e salientou que foi uma
grande honra colaborar com o
Governo Costa e Silva.
OS TELEGRAMAS

O telegrama do Marechal
Costa e silva é o seguinte:"No momento em que, pormotivo de saúde, deixo a. Pre-
6idència da República, peço-lheaceitar as expressões do meu
reconhecimento pela coopera-
ção valiosíssima e apoio que V.
Exa. invariavelmente ofereceu
durante o meu Governo. A sua
qtitude patriótica demonstrada
em todas as oportunidades cer-
tamente será reconhecida pelavoz da história. Na certeza de
que continuará prestando gran-des serviços ao país, formulo-
lhe os meus mais sinceros votos
f»r sua felicidade pessoal.
Çumprimenta-o muito cordial-
mente o amigo Artur da Costa
e Silva."
! A resposta do Sr. Pedro Alei-
xo tem o seguinte texto:
; "O telegrama do eminents
amigo representa um dos mais
altos prêmios de minha vida
pública. Foi grande honra po-der colaborar com V. Exa., tan-
to mais quanto pude verificar
o seu constante empenho, leva-
do até o extremo do sacrifício
psssoal, pelo restabelecimento
Üa democracia em nosso pais,nssim como testemunhar sua
constante prática das melhores
Virtudes cívicas e cristãs. Agra-
deço e retribuo os sinceros vo-
tos formulados. Com atenciosa
e cordial amizade, Pedro Alei-
xo."

sidente da Arena fluminense,
Sr. Teotônio de Araújo, infor-
mou que a reunião do Gabi-
nete Executivo do Partido, queconvocou para o próximo dia
12, servirá para um balanço da
situação politica do Estado,
sem que o problema de candi-
daturas seja agitado.

Desmentiu o presidente da
Arena que a reunião tenha si-
do convocada para a escolha,
desde já, de possíveis cândida-
tos à sucessão do Governador
Jeremias Fontes. Admitiu queo problema da renovação das
representações do Partido, na
Câmara Federal e Assembléia
Legislativa, possa ser, no en-
tanto, "levemente examinado."
SENADO, NAO

Scbre a escolha de nomes
para a disputa das duas vagas
de Senador, o Sr. Teotônio
Araújo disse que acha, também,
cedo para colocar o problema
em debate. E' de opinião que

o Partido deverá aguardar, pri-
meiro, uma melhor definição
sobre os dispositivos constitu-
cionais que tratam do prcble-ma de inelegibilidades.

Na reunião do dia 12, a di-
reção da Arena vai esquema-
tizar uma nova campanha de
renovação partidária, pro-
curando atrair pam a sua le-
genda lideres classistas e em-
presariais.
FOLHETO EXPLICA

A direção da Arena flumi-
nense vai mandar imprimir um
pequeno folheto, em que resu-
mira os diferentes aspectos
inovadores da legislação insti-
tucional e constitucional vigen-
tes, referentes à política parti-daria, para distribuição entre
os seus membros do interior.

O secretário do Partido, Sr.
Márcio Pais, disse que a ini-
ciatlva "é oportuna, porquemuitos dispositivos da emenda
n.° 1 à Constituição do Brasil

Amaral Peixoto foi ver minuano
todo o antigo comando do ex-
PSD fluminense e o Deputado
estadual José Kesen, acha queêle está propenso a abandonar
definitivamente todas as aitAvi-
dades políticas.
COERÊNCIA

Até ver confirmada a mu-
dança do dispositivo constitu-
cional, que previa eleições di-

retas para os Governos dos Es-
tados em 1970, o Sr. Amaral
Peixoto alimentou a esperança
ae se camdlidatar ao Palácio
Nilo Peçanha. Queria, segundo
sempre dizia a amigos, encer-
rar a carreira politica, "exer-
cendo mais uma vez a gover-'nança fluminense."

Confirmado o dispositivo quealterou as regras das eleições
que esperava "disputar e ga-

e do Decreto-Lei das Inelegíbi-
lidades, não são do conheci-
mento pleno da classe política,
pelas dificuldades de comuni-
cações em muitas das 63 cida-
des fluminenses."
INTERVENÇÃO

A direção da Arena destaca,
por exemplo, um dispositivo da
emenda* constitucional, que
transfere para os Governado-
res de Estado, o poder da in-
tervenção, em municípios, pa-
ra conter a prática dé atos de
corrupção ou subversão. Antes,
esse remédio só podia ser apli-
cado pelo Governo Federal.

No Estado do Rio, afora os
casos que se verificaram du-
rante o Estado Nôvo, em 1937,
os casos de intervenção federal
em municípios foram raros. O
mais recente foi o de Nova
Iguaçu, onde a intervenção íoi
foita depois que a Câmara de
Vereadores cassou o prefeito e
o vice-prefeitos eleitos,

nhar", o ex-ipa-esidente do ex-
tinto PSD passou a aguardar
luma posição de desilusão poli-
tica, deixando de se pronunciar
sobre problemas nacionais ou
regionais. O pleito indireto
afastou de tôda e qualquer pos-
sibilidade de ver realizado o
sonho de conquistai-, mais uma
vez, o Govêmo do Estado do
Rio.

Nixon recebe Gibson hoje para
debater relações com o Brasil

Washington (AP-JB) — Os
meios diplomáticos norte-ame-
ricanos estão dando uma gran-
de importância ao encontro
que o Presidente Richard Ni-
xon vai ter- hoje com o nôvo
Ministro do Exterior do Brasil,
Sr. Mário Gibson Barbosa.

O fato foi interpretado nos
círculos politicos como uma no-
va aproximação entre Estados
Unidos e Brasil, cujas relações
estiveram um pouco frias a
partir do momento em que o
ex-Chanceler Magalhães Pinto
deixou de comparecer à Confe-
rência de Consulta que se rea-
lizou em Washington durante o
conflito entre Honduras e El
Salvador.
NACIONALISTAS

Assinala-se em Washington
que tanto o Presidente Garras-

tazu Mediei quanto o Chanceler
Mário Gibson Barbosa são expo-
entes das asrairações nacionalís-
tas do Brasil.

Contudo, prevê-se que o fa-
to de ambos conhecerem pro-
fundamente o mecanismo da
vida politica norte-americana
facilitará um diálogo mais
franco e um ajuste mais na-
tural dc interesses mutues.

• O Presidente Médlci foi du-
rante vários anos represehtan-
te do Brasil na Junta Inter-
americana de Defesa, que fun-
ciona em Washington.

A IMPORTÂNCIA

As mesmas fontes diploma-
ticas destacaram o tempo dc-

susadamente longo do encon-
tro do Chancelei- Gibson Bar-
besa com o Secretário de Es-
tado William Rcgers.

— Isso é multo Importante
— afirmaram.

Comentou-se que se havia
. analisado ein seus aspectos

mais importantes o discurso
que havia pronunciado o Pre-
sidente Nixon na sexta-feira
passada, mas não se deram
maiores detalhes.

O Sr. Gibson Barbosa confe-
rendou durante mais de uma
hora com o Secretário de Esta-
do William Rogers. Sabe-se
que discutiram a fundo o es-
tado das relações entre Brasil
e Estados Unidos.

Brasil será o mais beneficiado
Washington (AP-JB) — O

Brasil e depois a Argentina e o
México deverão ser os paises
mais beneficiados da política
de ajuda liberalizada do Pre-
sidente Richard Nixon, segun-
do se comentava ontem nos
meios diplomáticos de Wash-
ington.

A nova focalização do Presi-
dente Richard Nixon às nações
latino-americanas permite que
estas gastem dólares em qual-
quer parte do sistema intera-
mericano.

NÔVO ESTILO

Anteriormente havia um re-
quisito de que um mínimo de
90% das compras com os em-
pi.stimos fosse feito nos Es-
lados Unidos, como melo de
aumentar as exportações nor-
te-americanas.

O Sr. James Fawler, subco-
ordenador dos Estados Unidos

na Aliança para o Progresso,
disse que o requisito de 90%
continua, embora o alcance do
mercado de dólares dos em-
préstimos tenha sido ampliado
para todos os países do slste-
ma interamericano.

Disse que os Estados Unidos
continuarão requerendo que as
compras sejam limitadas a lis-
tas de produtos e serviços es-
tabelecidos pela Agência para
o Desenvolvimento Internado-
nal. Isto é para assegurar que
os empréstimos serão utilizados
para projetos que tenham por
finalidade um desenvolvimen-
to a longo prazo e não para
luxo ou produtos do tipo de
consumo.

OS BENEFICIÁRIOS

Outras fontes do Departa-
mento de Estado disseram que
o Brasil, Argentina e México
serão os mais beneficiados com

a nova política, porque são os
países industrialmente mais
avançados da América Latina
e se encontram em melhores
condições para fornecer' a es-
pécie de bens e serviços neces-
sáries ao desenvolvimento.

Disseram, no entanto, que é
impossível calcular agora a
percentagem de compras em
relação as que eram feitas an-
terlormente nos Estados Unidos
e que serão feitas daqui por
diante na América Latina.

Nos últimos seis anos, os em-
préstimos de desenvolvimento
para a América Latina chega-
ram a uma média de US$ 300
a USS 400 milhões, enquanto a
cifra para o ano fiscal de 1970
poderia ser inferior a tal mé-
dia. Nixon propôs US$ 482 500
mil para esta classe de em-
préstimos, mas os indícios são
de que o Congresso reduzirá
consideravelmente esta cifra.

Brasilia (Sucursal) — Ao re-
gressar ao Brasil neste fim de
semana, o Ministro Mário Gib-
son Barbosa terá de examinar,
entre outros assuntos, o pedi-
do do Vice-Presidente Augusto
Rademaker paira instalar o seu
gabinete numa das alas do Pa-
lácio Itamarati, que era reser-
vada ao secretário-geral do Ml-
nistério das Relações Exterio-
res.

Até o momento, o Itamarati
não respondeu à consulta do
Vice-Presidente, feita infor-
malmente através de assessô-
res, uma vez que a decisão ca-
berã ao Chanceler, anualmente
em Washington despedindo-se
das autoridades do Departa-
mento de Estado e membros
do Congresso norte-americano,
com os quais manteve contatos
de trabalho durante sua per-
manência à frente da Embaixa-
da do Brasil, nos últimos nove
meses.

SALAS PARA O VICE
A ala do Palácio Itamarati

pretendida pelo Almirante Ra-
demaker para a instalação do
seu' gabinete é composta por
um conjunto de cinco salas,
sendo duas de grandes dimen-
soes, ricamente decoradas (com
tapeçarias artísticas, quadros e
móveis de jacarandá), e uma
copa, além de banheiros, ao
fim de um corredor de már-
more paralelo à passagem in-
tema por onde transitarão os
canos do Chanceler, do secre-
tário-geral e de outras autori-
dades do Ministério das Rela-
ções Exteriores.

O gabinete até agora reser-
vado ao Vice-Presidente da Re-
pública (que vinha sendo usa-
do pelo Sr. Pedro Aleixo), com-
põe-se de três salas, saleta e
banheiros, e está situado no
anexo da Câmara dos Depu-
tados, próximo' à Biblioteca.
Sabe-se que o Almirante Ra-
demaker já manifestou seu de-
sejo de não utilizar essas ins-
talações no Congresso. i

Mediei assina pela primeira
ves lei votada no Congresso

Brasilia (Sucursal) — O Presidente
Mediei concedeu ontem sua primeira san-
ção a uma lei votada pelo Congresso, in-
terrompendo assim um hiato neste meca-
nismo constitucional que vinha desde de-
zembro, quando foi decretado o recesso
parlamentar. A lei ontem, sancionada altera

artigos do Código do Processo Civil. Não
houve vetos.

Estabelece a nova lei, que teve sua ori-
gem no Senado por iniciativa do Sr. Ed-
mundo Levi, do MDB do Amazonas, novos
critérios para o processo de partilha e in-
ventário. Sua vigência ficou estabelecida
para 30 dias após sua publicação.

O TEXTO
sancionada

npRí
uEm ní
Qyberto Simões

nus 5 lojas

É a seguinte a lei ontem
pelo Presidente Médlci:

Art. l.o — Os Artigos 517, 520 e 523 do
Código de Processo Civil (Decreto-Lei n.°
1608, de 18-9-39), o primeiro e o último
já alterados pela Lei n.° 2 816, de 6 de julho
de 1956, passam a vigorar com a seguinte
redação:"Art. 517 — Quando o valor total da
herança não exceder de 70 (setenta) vê-
zes o maior salário mínimo da região, o
processo de Inventário e partilha far-se-á
de acordo com as regras deste capítulo,
aplicadas, quanto ao mais, as estabelecidas
nos capítulos anteriores.

Art. 520 — Se, à vista das provas, ou
de impugnações dos interessados, o juiz
verificar que o monte excede de 70 (se-
tenta) vezes o maior salário mínimo re-
gional, sobrestará o arrolamento, ordenan-
do que se observe o processo regular de in-
ventário e partilha.

Art. 523 — O processo deste capítulo
será observado em inventário do valor su-
perior a 70 (setenta) vezes o maior salário
mínimo regional se as partes forem capa-
zes de transigir e neles convierem em têr-
mo judicial, assinado por todos."

Art. 2.° — Revogadas as disposições
em contrário, a presente lei entrará em
vigor 30 dias depois de sua publicação.
GOVERNO DO DF

O Presidente Médlci assinou ontem o
decreto de nomeação do tenente-coronel
Hélio Prates da Silveira para o cargo de
Governador do Distrito Federal, nos termos
do Artigo 81 da Emenda Constitucional n.°
1, em vigor desde 30 de outubro último.

O ato de posse deverá realizar-se na
próxima segunda-feira, dependendo de
confirmação oficial que se aguarda para
depois do regresso do nôvo titiüar. O te-
nente-coronel Prates da Silveira está sendo
aguardado hoje de Porto Alegre, aonde foi
se desligar dos seus deveres de professor do
Colégio Militar e do Montepio da Família
Militar. j

PRIORIDADES

O Presidente Médicl recomendou ontem,
no primeiro despacho com o Ministro dos
Transportes, que as obras em execução nes-
ta Pasta não sofram qualquer solução de
continuidade e que os empreendimentos a
serem ainda iniciados obedeçam a um es-
quema de prioridades.

O Sr. Mário Andreazza apresentou ao
Presidente um relatório das realizações

que vem sendo feitas em seu setor, regis-
trando os planos aprovados no Governo do
Marechal Costa e Silva, e convidou o Gene-
ral Mediei para algumas inaugurações, a
primeira delas a da Rodovia Vitória-Ube-
raba, a 15 de novembro próximo. O Presi-
dente não prometeu ir.

MUDANÇA

O Ministro informou ter comunicado
ao Presidente que até 31 de março do pró-
ximo ano estará completada a transferên-
cia do Ministério dos Transportes para
Brasilia, exceto alguns órgãos de cúpula,
como a Comissão de Marinha Mercante,
que pela natureza de suas atribuições de-
vem permanecer no Rio.

Na oportunidade, o Ministro anunciou
que o Presidente assinou decreto nomean-
do o Comandante Carlos Cordeiro de Melo
presidente da Superintendência Nacional
de Marinha Mercante.

CARTA AO CARDEAL

O Presidente Médicl dirigiu ontem
uma carta de dois parágrafos ao Cardeal
Dom Jaime de Barros Câmara, agradecen-
do os cumprimentos que o prelado lhe
transmitiu de Roma por ocasião da indi-
cação do seu nome para a sucessão do Ma-
rechal Costa e Silva na Presidência da Re-
pública.

Na mensagem, o Chefe do Govêmo ex-
pressa que não prescindirá dos préstimos
do Arcebispo do Rio de Janeiro, cuja "mo-
deração e serena energia" elogia '

1
•A CARTA

| É o seguinte o texto da carta:
"Eminência 'ftReverendíssima, Cardeal

Dom Jaime Câmara:
Em minhas mãos, a generosa carta que

Vossa Eminência houve por bem enviar-
rne, ainda em Roma, com os cumprimen-
tos pela indicação de meu nome para a
Presidência da República, sua apreciação
pelo primeiro pronunciamento à nação, o
oferecimento de seus préstimos e de seus
votos de felicidade.

Quero dizer-lhe que," Chefe do Govêr-
no, não dispensarei os préstimos de Vossa
Eminência, que a nação inteira conhece
o equilíbrio e a moderação, a serena ener-
gia e a liderança espiritual do Arcebispo
do Rio de Janeiro-

Com a homenagem e o respeito cio
Emílio Garrastazu Mediei."

regina¦ou
eiiaspa

jihece
© brasil
Regina é nossa repórter. Nosso manequim
também. E quando resolvemos contar a
você o que há para ver por êste Brasil
afora, principalmente em tempo
de férias, nós mandamos a Regina de 007.
Ela, um fotógrafo e uma redatora.
Não precisa dizer que os três voltaram
encantados.
Principalmente a Regina.
Ela vasculhou Porto Alegre, Salvador
e Recife, fazendo compras,
fotografando moda.
Provou pratos, aprovou pratos, trouxe
dezenas de receitas.
E voltou dizendo que tinha descoberto
o Brasil.
Gomo a Regina é exagerada!
O que ela descobriu — ela e nossa equipe
— foi apenas um pedaço, três cidades,
que vão ser contadas para você, com
detalhes, em três edições sucessivas da
REVISTA DE DOMINGO.

A começar por Porto Alegre, no
próximo domingo.

REVISTA IDE DÜMINGB
Todas as informações importantes para a mulher atual
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Coluna do Castello-

Mediei visitará
Câmara e Senado
Brasilia (Sucursal) — O General Gar-

rastazu Mediei, Presidente da República,
deverá visitar oportunamente os presiden-
tes da Câmara, do Senado e do Supremo
Tribunal. A visita deverá realizar-se ainâa
este mês, desde que a 30 de novembro o
Congresso entrara num recesso de quatro
meses. Nas atuais circunstâncias, a presen-
ça do General Mediei nas Câmaras Legisla-
tivas não deve ser vista como simples ato
protocolar de cortesia, mas como um esti-
mulo à integração do Congresso no sistema
áe governo. '. .

O Presiãente da República, segundo se
admite nos meios políticos, não fará qual-
quer convocação extraordinária da Cama-
ra e âo Senaão. Disponâo ãe. autorização
para legislar no curso dos recessos ão Po-
der Legislativo,, o Presidente dificilmente
abriria mão âe tal prerrogativa numa fase
âo seu Governo em que ãeverá realizar mo-
ãificações nas leis recebiâas e elaboraâas
em momento ãe características âe exceção.

Também entre deputados e senadores, ¦
afirma-se a tendência ãe considerar como
um fato favorável o recesso ãe quatro me-
ses. Câmara e Senaão não encontraram
ainda o caminho de se inserir no processo
político, e seus áirigentes tendem a consi-
derar que os quatro meses de não funcio-
namento darão tempo ao General Méãici
ãe definir melhor o seu Governo e afirmar
ãe maneira mais positiva sua liáerança sô-
bre o conjunto ãas forças nacionais.

O compasso de espera, por outro lado,
repararia melhor as cicatrizes abertas no
Congresso do que o seu funcionamento em
termos experimentais tal como ocorre nes-
te momento. Temem os políticos que um
novo conflito entre o Congresso e a Revo-
lução possa levar à sua supressão pura e
simples, desde que a tendência histórica_é
a ão agravamento ãas sanções na sucessão
ãas crises. O problema institucional se co-
loca em termos delicados, exigindo ãos par-
lamentar es o esforço de contenção para
que transitem por 

'entre 
dificuláaáes até

o períoáo eleitoral de novembro ãe 1970.
Tem-se como certo que somente um novo
Congresso, refrescado pelas urnas, reaã-
quirirá plenas conãições de se afirmar co-
mo órgão do poder nacional e participante
legítimo do sistema de forças que gover-
nam o país.

A missão ão atual Congresso seria, por-
tanto, a de assegurar a continuidade ins-
titucional até que, com o próximo pleito
eleitoral, a instituição se robusteça para
reivindicar sua influência nas decisões na-
cionais. Dentro dessa linha, nada poderia
ser feito na etapa que se abriu, a não ser
comportar-se aâequaâamente para rom-
per o ciclo das hostüidaães e do ãescon-
ceito.

Haverá muitos deputados e senadores
que não concorâam com a tática preconiza-
da nos meios áirigentes ão Congresso e
que entendem ser necessária a afirmação,
áentro ão possível, das prerrogativas do po-
der político, com o pleno exercício da liber-
dade ãe opinião. Pelo que se tem observado
nestes dias, tal corrente, mais visível no
Senaão do que na Câmara, é muito restri-
ta como força ãe manifestação e, âe qual-
quer forma, ainda muito tímida, nestes
dias em que não se sabe ainda quantos pai-
mos de terra foram deixados ao exercício
ãa atividaâe política.

Rondon leva o Diretório

O Deputado Ronãon Pacheco peáiu
auâiência ontem ao Presiãente da Repúbli-
ca para submeter ao General Méãici a lis-
ta áe nomes organizada para compor o nô-
vo Diretório Nacional ãa Arena.

A lista custou ingente trabalho ao Sr.
Ronãon Pacheco, obrigado a cortar 24 com-
panheiros e a conciliar inconciliáveis inte-
rêsses estaduais. O resultado o ãeixou sa-.
tisfeito, embora se saiba que, em Minas Ge-
rais, a substituição do Deputaão Bias For-
tes pelo Deputaão José Bonifácio terá re-
percussão.

Os problemas que mais âificulãaáe
apresentaram foram os áos pequenos Es-
taáos, nos quais o acesso ao comanão par-
tiãário é muitas vezes uma questão âe so-
brevivência.

Mineiros com Roclia Lagoa

O Deputado Israel Pinheiro Filho reu-
nia um grupo áe deputados mineiros para
visitar o Ministro da Saúde, Sr. Rocha La-
goa, afinal identificado como membro da
tribo.

Constituintes ,
"Tôãa vez que morre um constituinte

ãe 1946, o padre Medeiros Neto faz um dis-
curso", observava ontem o Sr. Rui Santos.
E acrescentou: "Quero ver se êle vai falar
agora sôbre o Marighela."

Carlos Marighela, em 1946, integrava
a bancada áo Partido Comunista na As-
sembléia Constituinte.

Legislação provisória

A. impressão dominante entre depu-
tados e senadores é a âe que as leis poli-
ticas elaboradas ultimamente constituem
uma legislação provisória, cuja vida não
irá até a próxima eleição. Quase todas as
leis de caráter político inspiraram-se na
hostilidade aos políticos e na aspiração de
criar dificuldades aos políticos. Na retoma-
da do processo institucional, elas teriam de
ser substituídas por outras que se funda-
mentem numa adequada valorização do
processo político nacional.

As sugestões para revisão ãas leis co-
meçam a ser objeto âa atenção dos legis-
ladbrés mais competentes.

Carlos Castello Branco

Pedroso Horta pede fim dos atos de exceção
Brasília (Sucursal) — A Cá-

mn dos Deputados reviveu,
ontem, uma tarde de debates,
provocados pelo Sr. Pedroso
Horta que, em nome da Opo-
sição, concltou o Presidente
Mediei a revogar os dlspositi-
vos constitucionais que lhe per-
mltem medidas de exceção,
considerando que um pais não
pode viver sob duas ordens ju-
ridicas — a constitucional e a
institucional.

Em nome da Arena, o vice-
lider Leon Peres contestou
muitas das afirmativas do re-
presentante do MDB, admitiu
outras e recebeu sucessivos
apartes de deputados oposicio-
nistas. A todos recordou que o
Brasil vive um momento de
transição, que a Constituição
vigente não é a ideal, mas a
possível, e que o Presidente da
República é um verdadeiro de-
mocrata.
"JOGO DA VERDADE"

Comentando a Emenda Cons-
titucional n.° 1, o Deputado
Pedroso Horta disse que seu
texto conílita frontalmente
com o rol das Intenções mant-
festadas pelo Presidente Gar-

¦rastazu Mediei.

Ê certo — disse — que o
Chofe do Governo não apôs a
sua assinatura à Emenda n.° 1.
obviamente, o que se deve pre-
sumir é que a Junita Militar a
haja editado, sem prévia cièn-
cia do candidato escolhido pe-
Ias Forças Armadas e aceito
pelo Congresso.

Assinalando que o Presiden-
te da República concltou o país
ao "jogo da verdade", res-
saltou:

Não haverã imprensa 11-
vre, universidade livre, juizes
livres, operários, professores,
donas-de-casa. e homens de
empresa em condições de dia-
logar vàlidamenté com o Go-
vêrno, enquanto pairar, sóbre
as cabeças comuns a espada de
Damocles, o espectro do Art.
182, da Emenda n.° 1, e seus
assemelhados, Esse artigo fa-
culta ao Chefe do Governo, en-
tre outras coisas, suspender di-
reltos políticos, cassar manda-
tos, decretar cohíinamentos e
demitir juizes.
ORDEM JURÍDICA

Entende o Sr. Pedroso Hor-
ta, que o AI-5 postergou nu-
merosos itens da Declaração de
Direitos do Homem, que o Bra-
sil solenemente subscreveu.

O Brasil — disse — ade-
riu espontaneamente a esses
compromissos. Chegada a hora
da verdade, ou os cumprimos,
ou cancelamos a nossa assina-
tura ã Declaração dos Direitos
do Homem.

Focalizando as palavras pre-
sidenciais sôbre a ordem jurí-
dica nacional, disse:

Não há ordens jurídicas
paralelas, eventualmente har-
moniosas ou conflitantes, que
que imperem simultaneamente
num mesmo pais.

Disse que a ordem jurídica
é uma só, inderrocável, homo-
gênea, à qual se subordinam os
demais propósitos, tendências e
aspirações da coletividade.
SEGURANÇA NACIONAL

Para o deputado paulista
nunca se cuidou tanto da se-
gurança nacional e, nunca, de
passo idêntico, a nação andou
tão insegura e inquieta.

Na exata medida em que
restringem os direitos e as li-
herdades, avultam os atenta-
tados dos extremistas dos vá-
rios matizes, declarou, acres-
cen tando:

A cada providência de ar-
rôcho, seguem-se assaltos e ex-

plosões de petardos que des-
troem inocentes, numa corre-
lação inatribuível a uma sim-
pies coincidência .Antes, é de
ver-se nela um terrível e trá-
gleo liame de causa e efeito.

Depois de analisar os concei-
tos de segurança nacional, ci-
tando Walter Lippman eClau-
sewitz, continuou o Sr. Pedroso
Horta:

— De pouca coisa se podedlssentir, no discurso do Presi-
dente Médice. A divergência,
todavia, toca o essencial do
pronunciamento. Não há duas
ordens, uma constitucional e
outra institucional, entenden-
do-se, por esta, os atos baixa-
dos no transcurso das chama-
das revoluções de 64 e 69.

Declarou o Deputado que aos
que não rezam as cartilhas de
Trotsky, de Mao Tse-tung, de
Fidel Castro, a permanência
da Revolução é inadmissível.

Triunfante — disse — ela se
Institucionaliza. Cria o seu di-
reito próprio, substitui gover-
nantes, princípios., institutos,
mas, depois, pede a convallda-
ção popular para o que fêz. Sem
esta homologação, seu destino
é precário e transitório, no de-
trimonto da própria nação."

MDB pretende modificar a Constituição
As principais lideranças do

MDB estão dispostas a desen-
volver intenso trabalho parla-
mentar visando a conquistar
apoio na Arena para a apre-
sentação, em futuro próximo,
de emendas à nova Constitui-
ção.

A Oposição está certa de
que, sozinha, não tem condi-
ções nem mesmo para a apve-
sentação de projetos de emen-
da, em face das alterações
quanto ao quorum necessário.

. Os discursos programados
pelo MDB, a serem pronuncia-
dos principalmente por depu-
tados, se destinam a motivar
algumas áreas da própria Are-
na para apoiar projetos de
emendas constitucionais, de
modo a serem modificados ai-
guns dispositivos da Constitui-
ção vigente. A Oposição cogita,
primeiro, de alterar aspectos
dos direitos e das garantias in-
dividuais.

De aoôrdo com líderes do
MDB, a Oposição detém ape-
nas um quinto dos votos no
Congresso, mas a Constituição
exige, para a aprovação de
emendas, votos de dois terços
de seus membros. Diante da
impotência parlamentar oposi-
cionista, os seus principais li-
deres acreditam que se impõe,
com urgência, um esforço de
tatequese, de modo a conquis-
tar, dentro da bancada gover-

nista, apoio para a formulação
de modificações constitucio-
nais.

A intenção inicial, no MDB,
é para buscar, no momento
próprio, contatos com setores
da Arena para a redação de
emendas constitucionais que
possam ser aceitas em harmo-
nia, de acordo com o que in-
formaram ainda lideres oposi-
cionlstas.
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15,5% ao ano mais
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Leon Peres afirma que a
democraeia é ò objetivo

Em resposta ao Deputado
Pedroso Horta, o vice-líder do
Governo, Deputado Haroldo
Leon Peres, afirmou que a in-
tenção do Governo do Presi-
dente Garrastazu Mediei é a de
restabelecer a plenitude da nor-
malidade democrática.

Disse o Deputado Haroldo
Leon Peres que considera su-
perada aquela fase em qüe a
representação do Governo nada
mais tinha a fazer do que"opor-se à Oposição" que se
lhe fizesse.
NOVO ESTILO

Creio que podemos fazer
mais — disse — acrescentan-
ao:

NSo vamos assqmar 6. tri-
buna para negar a evidência
de algumas das observações do
Deputado Pedroso Horta, nem
para desmentir a palavra ae
quem hoje é para nós roteiro
e guia — a palavra do Presl-
dente da República, êle mesmo
sincero e verdadeiro no seu"jogo da verdade" ao afirmar
perante a nação que reconhecia
que não vivemos na plenitude
de um regime democrático, nem
alcançamos ainda o desenvol-
vimento econômico que hoje é
a aspiração de toda a nação
brasileira, situamos, portanto,
a nossa posição dentro deste
quadro real da conjuntura po-
lítica brasileira, reconhecendo
que muito há por fazer para
que cheguemos a este objetivo,
que não é apenas do Parla-
mento, mas é também do Po-
der Executivo, que não é ape-
nas do povo brasileiro, porque
também o é da Revolução, ho-
je instalada no Governo.

Disse que não era justo "Ir-
rogar a um Governo que mal
inicia a sua gestão a responsa-
bilidade pelos desvios que pos-sam ter havido nas instituições
democráticas brasileiras", acres-
cen tando:

Nem a este que agora se
inicia, nem ao outro que mal
terminou de findar.

Atribuiu aos governos que
antecederam a Revolução a res-
ponsabilidade total pelo atual
estudo de coisas.

Depois de fazer um retrós-
pecto da situação política bra-
sileira nos últimos 40 anos, as-
sinalou:

O regime nf_o é nem podeser a criação abstrata de ne-
nhum Governo, mas, sejam
quais forem os interesses e o
pensamento do Governo que no
momento exerce o poder, êle
está sempre condicionado não
só às questões políticas de or-
dem interna, como às pressões
externas, não só a questões eco-
nômicas, como sociais.

Afirmou que não era daque-
les que enxergavam em cada
esquina o fantasma da subver-
são.

Creio — disse — que o
Brasil já está bastante amadu-
recido, que a consciência nacio-
nal já se fortaleceu a um pon-
to tal que podemos conviver
com a subversão, sem que pre-
cisemos mergulhar o país na
ditadura ou no totalitarismo, a
pretexto de combatê-la.

POLtlTOA

Lembrou, em seguida, que os
governos da Revolução sempre
procuraram autolimitar-se e
restaurar, em sua plenitude, o
regime democrático.

A política — disse — é a
arte do possível. E, dentro do
quadro das possibilidades, com-
preendendo a gravidade e a
seriedade do momento presen-
te, nesta conjuntura brasileira,
é que a Revolução, mais uma
vez, se autolimita e afirma ao
país que deseja a redemocrati-
zação plena. Afirma, pela pala-

vra do seu Presidente e ohefo
revolucionário, que dedicará to-
do o seu esforço a este objetivo.

Para alcançar esse objetivo,
segundo o Deputado, um longo
e áspero caminho resta a per-
correr.

Tem razão o Presidente
Mediei — disse — quando afir-
ma- que as liberdades e cs di-
reitos se conquistam, não são
dados a ninguém.'O Sr. Leon Peres convocou
a Oposição a unir seus esfor-
ços ao Governo no propósito
da redemocratização plena do
pais.

E' verdade que, do ponto-
de-vista jurídico-constitucional,
é difícil admitir a valência de
um ato institucional e- de um
dispositivo constitucional que
por éle possa ser suprimido,
declarou, acrescentando:

Mas lembro aos meus pre-
zades colegas juristas e ao pró-
prio professor Pedroso Horta,
que a Constituição é muito
mais um instrumento político,
embora também produza efei-
tos jurídicos. E, na concepção
política, precisamos situar-nos
diante da disposição que fa-
culta ao Presidente da Repú-
blica, ouvido o Conselho de Sc-
gurança Nacional, suprimir, no
todo ou em parte, a vigência
dos atos institucionais.

Fica, é verdade, o Presiden-
te da República armado do
instrumental para coibir qual-
quer atentado que possa vio-
lar os objetivos da Revolução,
que são de todos os brasileiros.
Não quer dizer que vá usá-lo,
nem que vá usá-lo sem discri-
ção, sem ouvir os órgãos que o
assessoram e consultar as as-
pirações populares; nem que
vá usá-lo sem motivo, ou ape-
nas para satisfazer um capri-
cho de vocação ditatorial, que
nunca teve e que certamente,
nunca irá revelar.

Ao concluir, disse o vice-lí-
der da Arena:

— Portanto, no "jogo da ver-
dade" iniciado pelo Presidenta
— e para nossa satisfação,
acolhido por todos e também
pela Oposição — pode dizer-
se que vivemos num regime
plenamente democrático? Náo.
O momento não é de mentira.
Vivemos num regime revolu-
cionário que luta pelo restabe-
lecimento da democracia no
Brasil, mas que luta, já. com
melhores condições de vitória.
COEXISTÊNCIA
IMPOSSÍVEL

. Em aparte, o lider do MDB
na Câmara, Deputado Hum-
berto Lucena, assegurou que"é inteiramente impossível a
coexistência de duas ordens ju-
ridicas, até porque a ordem
institucional deve sempre es-
tar contida no estado do direi-
to democrático, dentro da or-
dem constitucional, porque a
Constituição nada mais é se-
não o conjunto de normas dis-
ciplinadoras da estrutura e do
funcionamento das institui-
ções.

Em seu aparte, o Deputado
Caruso da Rocha salientou que
o líder da Arena não estava
contestando a afirmativa do
Sr. Pedroso Horta de que vive-
mos fora do estado de direi-
to, e convocou o representante
do Governo a discutir realmen-
te o assunto.

Se a Arena quer o estado
de direito, prepare-se para es-
tudar e reformar a carta cons-
titucional, que obstrui qual-
quer perspectiva democrática.

E indagou:
O que pretende Vossa Ex-

celência fazer para a restàu-
ração do estado de direito?
Discuta o discurso do profes-
sor Pedrosa Horta. Esta não é
uma hora de lugares-comuii3
para o que resta do Parlameu-
to brasileiro.

Vidigal diz que gosta
do "jogo da verdade"

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Pedro Vidigal (Are-
na—Minas), comentando os
pronunciamentos do Presiden-
te Mediei, afirmou, ontem, na
Câmara, que também os parla-
mentares apreciam o "jogo da
verdade", acrescentando que ó
bom falar verdades, "principal-,
mente aos ouvidos daqueles
que náo gostam de ouvi-las."

Citando Santo Tomás de
Aquino, assinalou o Deputado
que "quando o escândalo é pro-
vocado pela verdade, mais va-
le sofrer o escândalo do que
trair a verdade."

GOVERNO DA VERDADE

O Sr. Pedro Vidigal lamen-
tou que "muitos políticos se
adestram no manejo da men-
tira, sob o pretexto de que
nem todas as verdades se de-
vem dizer."

Ainda bem — prosseguiu— que para alguns políticos e
para alguns governantes, a po-
lítica não é uma escola de so-
fismas ou um curso de aper-
feiçoamento da arte de dizer
mentiras.

E concluiu:
Entre eles, destaca-se,

bem situado, em lugar privlle-
giado, o Presidente Garrastazu
Mediei que, com a serena ale-

gria do espirito, já instalou, no
Planalto, o Governo da verda-
de, inspirando confiança a to-
dos, dando bons exemplos a
muitos.

EMBAIXADAS

Lidas, no expediente, foram
encaminhadas, parapareceres, íi
Comissão de Relações Exttrio-
res, quatro mensagens do Pre-
sidente da República submeten-
do à aprovação do Senado a
escolha de quatro novos Em-
baixadores do Brasil no exte-
rior.

As mensagens indicam os Srs.
Frank Moscoso para Embai-
xador no Canadá; Dora Vas-
concelos para a Embaixada em
Trinídad e Tobago; José Au-
gusto Macedo Soars-s para a
Turquia e, finalmente, Zilá M-a-
ira Peixoto para a chefia de
nossa Embaixada nas Filipinas.
NOMEADOS

O diplomata Frank Moscoso
fora nomeado para a Embai-
xada do Canadá; a Sra. Dora
Vasconcelos para a de Trini-
dad por decretos assinados pe-' los Ministros Militares, qua
exerceram a Presidência, em
substituição ao Marechal Cos-
ta e Silva. Agora, decidiu o
Presidente Mediei submetê-las
ao exame do Senado.
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Detran fará ainda êste ano
no tráfego pelo menos
5 alterações fundamentais

O diretor da Divisão de Engenharia do Departa-
mento de Trânsito, Sr. Gerardo Pena Firme, anun-
ciou ontem que até o fim do ano pretende realizar
pelo menos cinco alterações fundamentais no trân-
sito em vários pontos da cidade, principalmente na
Zona Norte. -

Duas delas — Rua 1.9 de Março, Praça XV e
Bento Ribeiro — deverão ser implantadas nos pró-
ximos 10 dias. Estão também sendo estudadas alte-
rações no tráfego de Campinho, Cascadura e Madu-
reira, a exemplo do que ocorreu no Méier e em To-
dos os Santos.
SOLUÇÕES SETORIAIS

O Sr. Gerardo Pena Firme
explicou que, devido a situação
demográfica e geográfica do
Rio, com vários centros popu-
lacionais que podem ser consi-
derados como pequenas cidades,
seus planos visam a resolver
os problemas setoriais e criar
condições para a circulação lo-
cal.

Esse esquema não pode
ser rígido, pois existem con-
centrações intermediárias, com
vias que obrigam os veiculos
porcedentes de um bairro, com
destino a outros, a atravessa-
ias por não haver vias trans-
versais — explicou o Sr. Ge-
rardo Pena Firme.

E' o caso do cento da
cidade, principalmente da Rua
1? de Março, que deveria ser

um via de circulação interna,
mas recebe todo o tráfego da
Zona Sul com destino à Zona
Norte. Somente a construção do
prolongamento da Avenida Pe-
r.metral solucionara o problema,
desta rua, pois as medidas que
serão adotadas na área são
meramente paliativas.

RUAS ATINGIDAS

O Sr. Gerardo Pena Firme
revelou que a nova circulação
em Bento Ribeiro, a ser adota-
da nos próximos dias, atingirá
mais as ruas próximas ao via-
duto, em ambos os lados da
linha da Central do Brasil. Na
Rua 1? de Março as mudanças
visam a dar mais fluidez ao
tráfego do trecho da Rua da
Assembléia até a Avenida
Presidente Vargas.

Avaria nos cabos paralisa
1 100 telefones de quatro
linhas no Centro e Catete

Avarias cujas causas ainda não foram determi-
nadas pelos técnicos da CTB, em cabos telefônicos do
Centro e do Catete, foram responsáveis pela parali-
saçào de cerca de 1100 aparelhos das estações 222,
242, 225 e 245, que estarão novamente em funciona-
mento no fim da semana.

A CTB não sabia informar, ontem, em que ruas
se verificaram as avarias nos dois cabos, mas disse
que 12 ruas, no Centro e no Catete, foram atingidas
pelo defeito, que começou a ser reparado ontem
mesmo, quando já voltaram a funcionar alguns te-
lefones. •»

ESPAÇO RESERVADO

RUAS ATINGIDAS

No centro, íoram atingidos
cerca de 500 .telefones das es-
tações 222 e 242, situados nas
Ruas Assembléia, Rodrigo Sil-'va, do Rosário, da Quitanda,
do Carmo, 7 de Setembro e
na Avenida Rio Branco. Os
técnicos esclareceram que não
se trata da paralisação de todos
os telefones destes prefixos
nestas ruas, mas apenas dos
que são ligados ao cabo avari-
ado.

No Catete, foram atingidos
600 telefones das estações 225
e 245, situados nas Ruas do
Catete, Andrade Pertence, Sil-
veira Martins, Presidente Car-
los Campos e Barão de Guará-
tlba.

UMA AFLIÇÃO DIÁRIA

Os defeitos — as causas ain-
da não foram precisadas — le-
varam à substituição de dois
lances de cabos, o que retarda
a volta ao. funcionamento dos
aparelhos paralisados. Cada
cabo contém milhares de fios

cada dois fios ligam um
aparelho telefônico à rede —
que devem ser emendados e
testados, um por um( pelos
operários.

Este serviço, quando não
chove — circunstancia em que
é imediatamente interrompido

costuma demorar três dias.
Os telefones são religados gra-
dativamente, à medida em que
prosseguem os trabalhos de
emenda. Só no fim de semana,
entretanto, o defeito deverá cs-
tar totalmente reparado.

.•..¦• c - ¦

Espremidos entre a parede e os ônibus, os pedestres passam apertos na Rua São Liiís Gonzaga

Dirigente do IES crê na
repetição da mortandade de
peixes nas lagoas do Rio

De uma hora para outra podem ocorrer novas
mortandades de peixes nas lagoas Rodrigo de Frei-
tas, Marapendi, Camorim e Jacarepaguâ. Pelo me-
nos é o que pensa o diretor da Divisão de Controle
de Poluição do Instituto de Engenharia Sanitária
da Sursan.

O Sr. Orlando Castelo Branco, responsável pe-los estudos sistemáticos da poluição, acha que tòdas
as lagoas continuam nas mesmas condições em queestavam quando ocorreram as mortandades ante-
riores. Bombas para renovação de água e estações
para tratamento de esgotos são a solução, mas só
chegarão ao Rio a partir de janeiro.

beneficiadas, as estações possi-
bilitarão a implantação de um
sistema capaz para atender às
necessidades da Expo-72.

Para a Baixada de Jacaré-
paguá e Barra da Tijuca, mui-
tos planos estão em estudo, se-
gundo os técnicos e engenheiros
do Departamento de Sanea-
mento e IES. A realização dês-
ses projetos, porém, receberá
um tratamento normal, sem
urgências. Todos acham que é
muito mais grave o problema
de outros lugares da Guanaba-
ra, que são mais populosos e
não possuem esgotos tratados
ou redes para caniduzi-los.

O Sr. Jorge França informou
que já está quase pronta a mi-
nuta de contrato que será as-
sinado pela Sursan e a empresa
inglesa fornecedora das esta-
ções compactas. Dentro de 10
dias, no máximo, o contrato
será assinado e em meados de
junho devem chegar as primei-
ras estações ao Rio. O prazo
de entrega da empresa é de
aproximadamente sete meses.

Enquanto as bombas e esta-
ções não chegam, o IES Já se
preparq para melhorar a si-
tuação da água da Rodrigo de
Freitas. Dentro de mais uns
15 dias, começará a construir
outra lagoa de oxidação cm
frente à favela da Catacumba.
Já existe — e dá resultados
satisfatórios — a lagoa de oxi-
dação em frente ao Corte do
Cantagalo e foi baseado nesses
resultados que o IES resolveu
íazer a nova lagoa, segundo
informou o diretor da Divisão
de Controle de Poluição, Sr.
Castelo Branco.

— A aplicação de sulfato de
cobre só ajuda no extermínio
de certos tipos de algas. A lagoa
de oxidação parece mais eficaz
— concluiu.

PRIMEIRO, AS ESTAÇÕES

Há meses, o Departamento
de Saneamento e o Instituto
de Engenharia Sanitária da
Sursan enviaram um técnico à
Europa com a missão de estu-
dar em várias fábricas quais
os tipos mais adequados de
bombas para a lagoa Rodrigo
de Freitas. Foi o Sr. Jorge
França.

Na Holanda, o técnico en-
centrou as bombas ideais para
o problema da lagoa Rodrigo
de Freitas. Têm elas capacidade
para renovar toda a água em
10 dias. Da Inglaterra, trouxe
a sujestão' das estações com-
pactas para tratamento de es-
gotos. Estações menores que as
convencionais e que podem ser
desmontadas e instaladas em
outros lugares.

A principal vantagem dessas
estações compactas é Justa-
mente essa: depois do funcio-
narem durante algum tempo
num lugar — enquanto estações
definitivas são construídas —
cias podem ser removidas para
lugares carentes de atendimen-
to sanitário.

— As estações, e são seis es-
tações, serão compradas antes
das bombas de sucção. Importa
muito mais resolver o problema
de crianças 'que brincam junto
ãs valas de esgotos não trata-
dos do que acabar com a mor-
tandade de ©eixes. Ê tudo uma
questão de prioridade, de im-
portancia maior — explicou
ontem o Sr. Jorge França.

BENEFÍCIO GERAL

Por esse critério, Jacarepaguâ
receberá logo duas e s t aç õ e s
para tratamento de esgotos.
Orna terceira será instalada na
Baixada, próximo á Barra da
Tijuca. Além da população dc
80 mil pessoas imediatamente

Carioca vive ameaçado.de
atropelamento porque as
calçadas foram reduzidas

Dezenas de ruas do Rio representam um desafio
diário à agilidade do carioca, pois o nôvo asfalto foi
colocado sobre o antigo e praticamente suprimiu as
calçadas. Os ônibus utilizam as reduzidas calçadas
como nova via de rolamento e ameaçam a vida dos
pedestres.

Ao asfaltar uma nova rua, a Sursan e o DER
não removem a camada anterior e a pista de rola-
mento vai ficando cada vez mais alta, até chegar ao
nível da calçada. Os locais dos bueiros se transfor-
mam em depressões e formam poças de água sempre
que chove. Ruas recentemente pavimentadas já es-
tão esburacadas e cheias de ondulações.
SEM QUALIDADE

A Usina de Asfalto da Sursan
anunciou há tempos a quebrade vários recordes — inclusive
sul-americanos — de pavimen-
tação de ruas, mas não especi-
ficou a qualidade e o acaba-
mento das obras. Pedestres e
motoristas vêem sempre o"mesmo 

quadro: pavimentação
irregular e depressões junto
aos bueiros.

Ruas recentemente asfalta-
das, como a General Caldwell,
no Centro, e a Ana Néri, em
São Cristóvão, já estão desças-
cadas e coim os paralelepipedos
à mostra. Os pedestres recla-
mam sobretudo da falta de se-
gurança, pois os motoristas de
ônibus não distinguem mais a
pista de rolamento do meio-fio
e costumam trafegar sobre a
ponta da calçada.

O PERIGO AO LADO

A Praça José de Alencar re-
cebeu um recapeamento asfál-
tico recentemente, e como
sempre a camada anterior não
foi retirada. A pista ficou mais
alta e, como resultado, a cal-
cada ao lado do pôsto de gaso-
lina está sendo utilizada — so-
bretudo pelos motoristas de
ônibus — como pista de rola-
mento.

A toda hora os- pedestres são
obrigados a se desviar rápida-
mente para não serem atrope-
lados. No Largo do Pedregulho,
em São Cristóvão, do lado da
Rua São Luís Gonzaga, acon-
tece a mesma coisa. Os ônibus
param no ponto praticamente
na calçada, muito estreita. A

Rua Ana Néri, Já descasenda
em muitos pontos, apresenta os
mesmos problemas.

As depressões formadas pelos
locais onde estão as tampas das
galerias de águas pluviais for-
mam poças de água, que são
o tormento dos pedestres nos
dias de chuva, porque muitos
motoristas se divertem em res-
pingar água suja. Há um tre-
cho, junto à parada dos ônibus
que se dirigem ao Largo do
Machado, onde. foram formadas
cirjco ondulações seguidas.

Os ônibus e demais veículos
são obrigados a passar pelo lo-
cal em marcha reduzida para
evitar danos às molas dos car-
ros. O mesmo acontece no tre-
cho inicial da Rua Benedito
Hipólito, na Rua Ana Barbosa,
no Méier, em frente ao número
53, e na Rua da Carioca, es-
quina com a Praça Tiradentes.

SEMSlAÍDlA

O problema se agrava em al-
gumas ruas porque as suas
calçadas são muitu estreitas e
o pedestre não tem para onde
fugir ao ser surpreendido por
um ônibus. Na Rua Buenos Ai-
res, par exemplo, no trecho
inicial, entre a Rua Primeiro
de Março e Avenida Rio Bran-
co, onde há um tráfego intenso,
não restou opção para o pedes-
tre. Em muitos trechos a cal-
cada tem pouco mais de meio
metro, e òs carros estão sempre
passando rente ao meio-fio. A
única solução, no aperto, é o
pedestre procurar se enÇónstar
na parede fronteira dos prédios
para não ser colhido pelo para-
lamas de algum carro.

7 
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Junto ao Túnel Santa Bárbara há uma área para edifícios, de cooperativas, que ainda não começaram

Desapropriações
% retardam as obras

na Cidade Nova
O processo de desapropriação, lento e complexo,

é o responsável pelo atraso no programa de demoli-
ções dos prédios antigos da Cidade Nova, segundo o
diretor da Divisão de Patrimônio da Superintendén-
cia de Projetos Especiais — SEPE — Sr. Rivadávla
Méier.

Só 18 imóveis foram demolidos na quadra for-
mada pelas Ruas Júlio do Carmo, Carmo Neto, Mar-
quês de Sapucaí e Benedito Hipólito. O plano de ur-
banizaçáo prevê a derrubada de 115 prédios nessa
área, mas o Sr. Rivadávia Méier espera que pelo
menos até o fim do ano alguns lotes já possam ser
utilizados com finalidades residenciais' e comunitárias.

SEM ALTERAÇÕES

O panorama do setor da Cidade Nova próxima
ao Mangue ainda é a mesma. Os prédios antigos
continuam em pé e raramente aparece uma área já
livre ua paisagem. O trecho próximo ao Mangue será
aproveitado como região residencial e comunitária.

O Sr. Rivadávia Méier informou, que o plano de .
urbanização da área prevê a formação gradual de
lotes, à medida, que forem sendo demolidas as casas:

— Não pretendemos demolir todas as casas de
uma só vez, mas formar os lotes já definitos no plano"de urbanização. O próprio traçado atual das ruas
desaparecerá totalmente com o plano.

Na área do trevo da Praça 11 já foram demolidos
10 prédios, entre as Ruas Comandante Mauriti e
Marquês de Pombal. Mais de 50 casas de três vilas
da Rua Marquês de Sapucaí, onde serã construído
o elevado que fará parte de ligação direta Botafogo-
Cais do Porto, serão derrubadas até dezembro.

O diretor da Divisão de Patrimônio da SEPE in-
formou ainda que o trecho entre os prédios 181 e
193 da Rua Salvador de Sá foi considerado prioritário,
com vistas à construção da futura Delegacia Distrital,
que atenderá a Cidade Nova. TTm setor da Rua Dou-
tor Lagden, no Catumbi, também será liberado para
construir uma escola primária provisória.
"FERRO DE ENGOMAR"

O ferro de engomar, zona próxima ao Túnel Santa¦ Bárbora destinada ã construção de conjuntos resi-
denciais de cooperativas profissionais, continua sem
nenhum sinal de obras, apesar das contínuas promes-
sas da SEPE sóbre o seu inicio. A previsão mais re-
cente é de que as obras de 11 edifícios, num lote já
desmembrado, começarão em janeiro.

Os quatro edifícios residenciais próximos à Praça
da Bandeira, também integrantes do plano de. urba-
nização da Cidade Nova, estão quase prontos, em
fase final de pintura, e a entrega das chaves está
marcada para meados de janeiro.

Kua no Casteliiilio não
Lem ainda data certa

Apesar de já ter sido marcado o prazo — 12
de novembro — para a evacuação do prédio de apar-
tamentos e da casa que serão demolidos para aber-
tura da rua que ligará a Rainha Elisabete à Pru-
dente de Morais, em Ipanema, a Sursan informou
ontem que a obra ainda está em estudos, não tendo
sido maircada a data da concorrência.

O edificio — indenizado em NCr$ 1 milhão e
100 mil — e a casa — entre NCrS 262 mil e NCr$
530 mil — ficam na Rua Gomes Carneiro, 42 e 46,
na esquina com a Prudente de Morais. O objetivo da
obra é permitir uma passagem mais direta — evitan-
do a Rua Canning — aos coletivos e automóveis qu»
vão de Copacabana para Ipanema.

DEMOLIÇÃO

Há vários meses os moradores estão na expecta-
tiva da solução da desapropriação, pois a Sursan ha-
via pedido guia para depositar o pagamento de inde-
nlzações aos proprietários — NCrS 1 milhão e 100
mil para o edificio e NCr$ 262 mil paa-a a casa —
mas só na segunda-feira efetivou o depósito no Ban-
co do Estado da Guanabara, que permitirá a sua
emissão nà posse provisória do prédio.

O prédio, de quatro apartamentos de luxo, e a
casa, estão localizados num dos pontos mais valori-
zados de Ipanema, próximos à praia do Castelinho, e
a desapropriação sofreu varias marchas e contra-
marchas, sendo que na administração passada o pro-
jeto chegou a ser abandonado por ter sido conside-
rado muito dispendioso.

Apesar de sair do prédio no prazo exigido pela
Sursan, 12 de novembro, os proprietários dos apar-
tamentos e da casa não concordaram com o preço
estipulado por perito daquele órgão, e no processo,
ainda em andamento, exigem NCr$ 1 milhão e 500
mil pelo edifício, e NCr$ 535 mil pela casa.

Do lado da Rua Rainha Elisabete, as duas casas
no local de onde sairá a nova rua já foram demoli-
das pela Sursan, tendo as obras começado há qua-
tro meses. As obras estão paradas, ainda restando
o chão, sem os tacos, e as paredes dos fundos das
duas casas,

A Sursan informou que ainda abriu concorrência
para a abertura da rua, pcis só pode ser feita quan-
do o terreno estiver limpo, com todas as casas demo-
lidas. A nova rua permitirá a passagem direta da
Rua Rainha Elisabete à Rua Prudente de Morais, evi-
tando o trajeto atual.

Sunab reexamina o preço
do pernil de ovelha e
reduz NCr$ 0,10 no quilo

A Sunab baixou NCrS 0,10 no preço de NCr$ 2,50
que fixara na véspera para o quilo do pemil de ove-
lha, que estará à venda talvez a partir de hoje em
alguns açougues da cidade, juntamente com a paletae o carrê, por NCrS 2,10 o quilo, além da costela, a
NCrS 1,80.

Foi iniciado ontem pela manhã o fornecimento
aos açougues das 13 toneladas iniciais de carne de
ovelha que chegaram anteontem do Rio Grande do
Sul. Essa remessa é parte das 300 toneladas adqui-
ridas pela Sunab para complementar o abasteci-
mento da Guanabara durante a entressafra da car-
ne bovina, que deve terminar no mês que vem.
POR QUE BAIXOU

O fornecimento aos açougues
está sendo efetuado através dos
nove distribuidores autorizados
pela Sunab, entre eles a Cibra-
zem, que estocou 644 peças nos
seus frigoríficos da Avenida
Rodrigues Alves. Antes de co-
locarem o produto à venda, os
retalhistas terão que destrin-
char as peças — a exemplo
do que já fazem com a carne
bovina — o Ojue poderá retaaxiar
em até 24 horas a oferta da
carne de ovelha aos consumi-
dores. i

Está sendo esperada para
segunda ou terça-feira a che-
gada de novas carretas do Rio
Grande do Sul .com remessas
de carne de ovelha. O produto
será vendido apenas pelos
açougues da cidade que nor-
malmente recebem carne do
Seproc (Setor Executivo de
Produtos da Carne), órgão da
Sunab. Esses açougues são cêr-
ca de 1500, contra os 2500,
a p r,o x i madamente, que são

Banca para
jornal ainda
está proibida

O Governador Negrão de
Lima assinou decreto prorro-
gando por 180 dias o prazo dc
suspensão da concessão de no-
vas licenças para a instalação
de bancas de Jornais e revistas.
A coaícessão tíe novas licenças
para a instalação de bancas
de jornais e revistas liaivia sfido
estipulada no Artigo 1* do De-
creto-Lei rfi 1150, de 7.11.68,
e no aaiügo ünico do Decreto-
Lel n9 2 900.de 13.6.69.

abastecidos pelos frigoríficos
particulares.

A Sunab não forneceu ue-
nhutna explicação oficial acerca
dos motivos que a levaram a
baixar para, _SC_$ 2,40 o quilo
do pernil de ovelha. Sabe-sa
apenas que há dois meses o
órgão vem anunciando que o
produto não seria pôsto à ven-
da ao consumidor por mais qua
NCr$ 2,40 ocpüo.Acombraidição
no preço anunciado e rio fixado
inicialmente é que deve ter le*
vado a Sunab a efetuar a re-
dução.

Há quatro meses a Sunab
vem anunciando a compra e, \
em seguida, a chegada da carne jde ovelha. A autarquia não quii |informar oficialmente por qua;
preço os açougues vão adquirir.
o produto para revenda, maa
sabe-se que êle foi fixado em
NCrS 1,80 o quilo da peça ln-j
teira, excluída a tesa da transai
porte, executado por ítanas
especializadas, entre ó frigorí-
fico e o açougue.
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nas 5 lojasí

Como
conseguir

novas ligações
de luz.
Yoclê pode fazer seus pedidos do trajosíe-
lenda, jiovas ligações e fechamento da
contas de luz sem sair de casa pelo te-

(•üü ^m

lcfono;

243-8870
das 9 ãs 16 horas, nos dias úteis. Para
facilitar a atendimento, você deve indicar:

sua identidade (origem e n.° do documento)
local da ligação ou fechamento da conta.
se o prédio ê nôvo, se ratará aberto ou onrlo
se encontram as.chaves.
Últimoenderêço onde foi consumidor.

©
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O Ministério
da Cultura

Josué Montello

JORNAL DO
Rio. 6 de novembro de 1!)

Coisas da Política

Se eu pudesse influir, com
«ma sugestão oportuna, nos
planos de trabalho do nôvo ti-
[ular da Pasta da Educação,
diria ao Senador Jarbas Passa-
tinho, meu antigo companheiro
tío Ginásio Pais de Carvalho,
em Belém, que pusesse nas suas
Cogitações, para corolário da
Bl»ra que vai realizar, e que
«uspicio magnífica, a idéia da
criação do Ministério da cul-
tura.

Ele próprio, com a sua acui-
«ade e a sua experiência, nà
de reconhecer em breve que os
«ssúntos da cultura, no Minis-
tério da Educação, têm uma
eondlção análoga aos da m-
dústria e comércio no antigo
Ministério do Trabalho: estão
longe de constituir valor prio-
ritário, não obstante o seu re-
levo e a sua importância.

Em 1966, por ocasião da ses-
eão solene de homenagem a
memória de Euclides da Cunha,
na Academia Brasileira, eu tive
oportunidade de sugerir ao
presidente Castelo Branco que
criasse o Conselho Federal de
Cultura. O centenário de nas-
cimento do mestre de Os Ser-
toes, levando o Presidente a
Casa de Machado de Assis, fez-

¦ me sentar ao lado de Sua Ex-
celêricia, como secretario-gerai
da Academia, e eu tratei de
aproveitai- o bom ensejo para
lhe dar a sugestão.

Fale sobre isso ao Ministro
Moniz de Aragão — replicou-
me o Presidente, aceitando o
meu alvitre.

Já falei. E éle concorda
com o projeto.

De fato, pude contar, desde
e, primeira hora, com o entu-
Biasmo do Ministro da Educa-
ção e Cultura, e a ele ficou
o pais a dever, em verdade,
e formulação legal do nôvo or-
gáo e à sua estrutura inicial;

Ao Ministro Tarso Dutra, que
e sucedeu na Pasta, devemos
e decisivo amparo para a sua
implantação. Por isso, na ul-
«ria sexta-feira, o conselheiro
Artur César Ferreira Reis meu
ilustre sucessor na presidência
do Conselho, ressaltou, com
Justiça, o apoio do Ministro a
obra de consolidação do cole-
giado.

O Ministro Jarbas Passari-
nho a quem cabe agora equacio-
nar'os problemas da educa-
ção e cultura, terá no seu hon-
íonte a meta natural, e ainda
mais importante, da criação do
Ministério da Cultura.

Certa vez, em conversa com
o Ministro Tarso Dutra que
*e empenhava em dar solução
ros problemas mais prementes
,1a educação, eu fiz esta obser-
vaçáo a Sua Excelência:

_ Se estivesse no seu gabi-
nete o diretor da Biblioteca
Nacional, querendo comprar a

primeira edição de Os Lusíadas,
t estivessem no pátio do Mi-

nistério, na mesma hora, 50 es-
tudantes excedentes pedindo
matricula, o senhor, dispondo
de parcos recursos, tenderia
naturalmente a atender os es-

tudantes e deixaria de autorizar
a compra do poema. Em resu-
mo: os últimos alunos teriam
de preterir o primeiro poeta.
Penso que ,a hipótese dá bem
uma idéia da posição secunda-
ria da cultura em nosso Minis-
tério. . , ,

Ao Ministro de Estado, soli-
citado e pressionado pelos pro-
blemas da educação, difícil-
mente sobra tempo para tratar,
em profundidade, dos proble-
mas da cultura. Escapa-lhe,
mesmo, o controle mais simples
dos órgãos culturais do Minis-
tério, e que decorreria do dialo-

eo com os seus responsáveis.
Se alguns dês*es responsáveis
não quiserem procurar o Mi-
nistro. o Ministro, por seu lado,
não dará pela ausência deles.

Quando se éogitou da refor-
ma do Ministério da Educação,
no quadro geral da reforma
administrativa dos órgãos fe-
derais, propus a criação da Se-
cretaria dos Assuntos Culturais,
como membro do Grupo de
Trabalho que a elaborou, e tive
A satisfação de ver aceita a

minha proposta.
A Secretaria há de ser, en-

tretanto, a preparação do Mi-
nistério que o pais reclama. Ela

permitirá uma coordenação quo
neste momento ainda não exis-
te no setor dos órgãos culturais.

A implantação do Conselho
Federal de Educação, criado

pela Lei de Diretrizes e Bases,
íêz sentir nitidamente a dispa-
ridade entre a educação e a
cultura, no plano de uma poli-
tica de governo: 

"Enquanto se
equacionava a educação em
termos federativos, levando cm

conta 
as peculiaridades regio-

nais do país - disse eu, no
discurso de instalação do Conse-
lho Federaa de Educação—não
se dava à cultura o tratamento
correspondente." Daí a minha

preocupação, como presidente
do nôvo Conselho, em estimular
r criação dos Conselhos Esta-
duais.

Eu gostaria de concluir este
artigo sugerindo ao Ministro
Jarbas Passarinho que lesse,
no n? 10 da revista Cultura,
as atas da I Reunião Nacional
dos Conselhos de Cultura, por
mim convocada em abril de
1968. Essas atas lhe darão um

painel dos problemas regionais
da cultura no Brasil e que re-
clamam a sua atenção. O nôvo
Ministro, que foi presidente da
Academia Paraense, tem um
compromisso com a cultura
anterior à sua presença no
Ministério e qire decorre dc sua
condição dc homem de letras.

1~ Dir»lor-Pr*»ld«nt«!
C. Pereira Carneiro

líio, 6 de novembro tie 1969

Diretorest
M. F. do Nascimento Brito

José Sette Câmara
Edilor-Che.e:

Alberto Uincs

Presidente responderá
m problema político

Morte da Violência
Ão tomLar, crivado de balas, na cilada que

a polícia lhe preparou, no jogo em que se desen-
volve a atividade política clandestina, Carlos Ma-
righela comprovou a morte da teoria que pro-
põe a violência como forma de ação. Há dois
anos, o irrealismo sustentado por Ernesto Gueya-
ra encontrava seu túmulo na área rural que êle
acreditava possível incendiar com o verbo mar-
xista.

No campo e no asfalto, a violência — com
Guevara no âmbito continental e agora Mari-

ghela no plano nacional —* decai como forma de
ação política permanente. Passada a efervescên-
cia que o revestia de um verniz efêmero de no-
vidade, o radicalismo sai da moda e se revela es-
téril. A violência não convenceu senão aquele nú-
mero insignificante de pessoas psicologicamente
desajustadas na vida particular, que transferem

para o plano social um coeficiente individual.
Os meios violentos, defendidos no âmbito

do radicalismo desajustado até no seu próprio
campo ideológico, não converteram ninguém e,
com os sucessivos malogros, apenas afastaram

qualquer possibilidade de evolução no sentido

político. Ao contrário, seu traço marcante veio
• a ser a criminalidade, indício insofismável de

desespero e impotência. /
A opinião pública distanciou-se mais ainda

da violência, depois que as derrotas começaram
a provar a inviabilidade de uma concepção po-

lítica fundada sobre o espírito de aventura, m-

sensível ao sentido evolutivo, criador e concilia- .
tório, que caracteriza a ação política, tetas ça-
racterísticas constituem, no Brasil, um traço cul-

tural que se incorporou à índole histórica nacio-

nal. Toda violação, deste padrão de tolerância e

entendimento está condenado a se frurtm U

epílogo da aventura encarnada por Marighela
deixa indefesos e sem argumentos os que se en-

Raiaram na violência e se distanciaram, em ga-
Me alucinado, dc qualquer aspiração popular.

Os fatos mostram, uma vez mais, aos que
ainda não aprenderam a lição prática: tudo em

política tem conseqüências. A violência, o radi-

calismo, a intolerância, geram reações iguais e

contrárias, e as aparentes vantagens num deter-

minado momento se tornam rapidamente dili-

culdades, quando a racionalidade sai de cena e

dos homens.
Enquanto a repressão se-avantajava em ai-

bítrio e as aparências davam a entender que as

liberdades estavam condenadas, a subversão che
.ou a parecer contar com alguma viabilidade.
Bastou, porém; esbocar-se uma fase de descem-

pressão política e social, e serem tomadas algu-

mas poucas medidas dentro dessa intenção, para
o radicalismo mostrar que perdeu a vez, c cada

dia ficar mais para trás, confundido na irreinc.

diável falência dos que saem da realidade para
ingressar na alucinação política irreversível.

Realismo Econômico
A Agricultura, de. um lado, a Indústria e o

Comércio0 de outro, estão ocupados por novos

Ministros qúe têm em comum uma característica

tornada publicada definição com que se empos-

saram: trata-se de dois devotos da economia de

mercado c da racionalidade do processo de pro-
dução.

Trazido da linguagem fechada- dos econo-

mistas para o alcance comum dos mortais, estas

posições se materializam da seguinte maneira:

ambos entendem que nã(T adianta fixar preços
de gabinete para os produtos agrícolas e indus-

triais, pois os preços são uma conseqüência do

processo de produção e comercialização. Vale

dizer que é através do equilíbrio entre a produ-

ção e o consumo que os preços encontram seu

ponto de equilíbrio.
Quando a produção é insuficiente, não ba

decreto capaz de impedir a elevação dos preços

de quaisquer mercadorias. Ao reverso, quando

o consumo não esgota a produção, os preços vem

abaixo ainda que haja choro e ranger de dentes.

Estas duas coordenadas regem o mercado desde

que o homem ingressou na economia, ainda sob

a forma da troca de produtos. Antes que as leis

da economia estivessem formuladas, já estavam

cm vigor. . , . ,
No Brasil, a produção agrícola e industrial

há muitos anos desobedece teimosa e inütilmen-

te às regras do jogo econômico. Preços congela-

dos unilateralmente, salários aumentados nomi-

nalmente, tudo foi — e continua a ser, em culto

de saudade e ilusão — empecilho ao desenvolvi-

mento econômico. Havia ingênuos que acredita-

vam, por exemplo, que a gasolina custava efetiva-

mente barato, só porque seu consumo era sub-

sidiado pelo Governo, ou que o trigo ou qualquer

outro produto, cuja diferença de preço era co-

Èerta pelo dinheiro dc todos, não saía do bolso

de todos.
Este engano nos custou um alto preço poli-

tico e uma carga econômica elevada, na fase de

reajustamento à realidade das leis econômicas de-

pois de 64. Algumas ilusões vicejaram na econo-

mia de mercado que se procura implantar com

visão de futuro. Estas formas nostálgicas de sub-

sídios e miragens inflacionárias refugiaram-se nos

controles dc preços, principalmente em relação

aos produtos de procedência agropecuária.
Ainda há quem se declare partidário do de-

senvolvimento econômico mas se recusa a pagar

preços reais, que refletem inevitavelmente o grau

de técnica produtiva. A produtividade, que e a

alma do negócio, andou esquecida no Brasil du-

rante os anos de inflação desenfreada. Não ha

razão para temê-la como um fantasma, pois quem

devia assustar é a inflação. _
Nada mais animador, depois dc tanta desi-

lusão sucessiva, do que ouvir em solenidade ,le

posse palavras como as enunciadas pelos novos Mi-

nistros da Agricultura e da Indústria e do Comer-

cio, que cm lugar dé promessas vãs anunciam es-

far em vigor no mercado brasileiro as mesmas

leis que regem a produção no mundo inteiro. E

em coincidência, que esperamos não seja casual,

mas madura e refletida, sinal de consciência go-

vernamental, prometem dedicar esforços a que a

racionalidade do processo econômico seja ajus-

tada. Onde havia ilusões equívocas e formas puc-
ris de interpretar fatos econômicos, esperamos

ver surgir o comportamento adullo de produtores
c consumidores, como sinal definitivo de que o

Brasil vai ingressar finalmente na etapa superior

.do desenvolvimento capitalista, n

Brasília (Sucursal,) — O
Presiáente ãa República
falará aos convencionais
da Arena, no dia 20, du-
rante a sessão ãe encer-
ramento ãos trabalhos,
logo após assinar o livro
ãe filiação partiãária.
Aproveita assim o Gene-
ral Garrastazu Méãici a
primeira e excelente
oportunidade que surge
para fazer um pronuncia-
mento perante uma as-
sembléia eminentemente
política. Mais cedo do
que se esperava, o país
conhecerá, enunciado pe-
lo próprio Chefe do Go-
vêrno, o programa ou
pelo menos as diretrizes
adotaãas para enfrentar
o problema, político.

O General Méãici tem
se mostrado atento à
questão política, nestes
dias iniciais áo seu Go-
vêrno. Sua ãecisão ãe fa-
lar aos convencionais ãa
Arena revela aãequaãa
sensibüiãaâe, inâica o
reconhecimento ãe que
aí se localiza o granáe
ãesafio ao compromisso
ãe conquistar a norma-
liáaãe para o país me-
diante a construção ãe
instituições áemocráticas
que sejam estáveis.

O ato puro e simples
ãe sua inscrição no Par-
tião não teria significa-
ção de maior alcance.
Com o âiscurso ão Pre-
siáente ãa República, no
entanto, a Convenção ãa
Arena ganhará um sig-
nificaão que não tinha'
Teria válido a pena reu-
ni-la se fosse apenas
com o objetivo de com-

por audiência para o
Presidente, na meáiâa
em que o pronunciamen-
to, conforme se espera,
vier a ãefinir com cia-
reza o estaão ãe espírito
político áo Governo. Tal-
vez seria esta a melhor
ajuda que se poderia
dar, neste momento, ao
Congresso, aos Partidos
e aos políticos — insti-
tuições e homens ainda
tateando no escuro à
cata ãe rumos, meios e
moâos ãe realizarem o
jogo ãa representação
popular.

Confiança

O nôvo presidente ão
Partido governista,
Deputaáo Ronâon Pa-
checo, saiu contente on-
tem ão Palácio ão Pia-
nalto, onâe conversou
durante. 40 minutos com
o General Garrastazu
Méãici. Apesar ãos pro-
blemas internos ão Par-
tião, que não poâem ser
negaãos, diz o Deputaáo
que a chapa composta
para a renovação ão Di-
retório Nacional traduz
o equilíbrio aáequaão en-
tre as correntes e que
não há ãúvida quanto à
âisposição ãe uniãaãe ãa
Arena.

O Sr. Rondon Pacheco
observa que o Governo
resolveu "entregar a po-
lítica ao Partido" e afir-
ma que o Partido está
em condições ãe se eri-
gir "no esteio ão Govêr-
no para a consóliâação
áo estado ãe âireito." O
nôvo chefe ão Partido

ainda não revela, contu-
do, como pretenáe agir
para ajustar e cooráenar
.as ativiáaães políticas.
Por enquanto, âiz ape-
nas que o Governo quer
a normaliãaáe e a ga-
rantia áo estaão de di-
reito e que este é o em-
penho ãa Arena.

Mais ão que otimista,
o Deputaáo mineiro con-
siáera que a recomposi-
ção áas instituições está'muito 

bem encaminha-
ãa. "O essencial", ãiz,
"é que haja confiança.-.
Precisamos zelar para
que não haja qualquer
crise ãe confiança entre
os Poãêres." Acha êle
que o Congresso "come-

gou muito bem, até afir-
motivo", e que a Arena -
marcha para completar
o processo ãe sua reor- ,
ganização também ãa .
melhor forma.

Ao contrário ão que se
supunha, o presidente ,
da Arena revela que não
houve áificulãaãe na ar- •
ticulação ãa chapa para
a renovação ão Direto-
rio Nacional ão Partião.
Toáos os setores foram
consultaáos, e a compre-
ensão geral ãa necessi-
áaáe ãe manter coesa e
áisciplinaâa a agremia-
ção teria facüitaâo con-
siãeràvelmente o traba-
lho ãe seleção ãos no-
mes. Afirma o Sr. Ron-
don Pacheco que o Par-
tião está apto a oferecer
tôáa a cobertura e toão
o apoio político ãe que o
Governo precisar para a
realização ãos seus pro-
pósitos.

&&
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Na hora da partida
Tristão de Athayde

Alarma e Rotina
A Coordenação Estadual de Defesa Civil

apresta.se para entrar no seu chamado Plantão
de Vigilância e Alerta a partir do dia 1. de de-

zembro. O Plantão durará até 15 de março, data

cm que usualmente cessam as ameaças de gran-
des chuvas, como as que devastaram o Rio no ve-

rão de 1965 e 1966.
A notícia é coníortadora. A população se-

-me com interesse as obras que o Instituto de

Geotécnica faz nas encostas de morros e gostaria
de vér mais ativado o programa de remoção de

favelas, já que as favelas são possíveis centros de

desastres na época das chuvas. De qualquer for-

ma o Plantão significa que em todas as admims-
trações regionais do Rio, recursos, em pessoal e

material, provenientes não só do Estado como do

Ministério do Interior, estão a disposição de

quem se sinta em perigo. Segundo declarações
do General Pires Ferreira, responsável pela Co-

ordenação, há mesmo novos recursos, como gran-
des holofotes para trabalhos noturnos e um sis-

tema de alto-falantes para dar instruções a ai-
«um bairro porventura vitimado. .

Só cabe fazer o reparo de sempre ao Gover-

„„ da Guanabara em geral: além do preparo,
absolutamente necessário, para s 11 ua ç o e s cie

emergência, é preciso preparo para as situações

de rotina. No jornal de ontem publicamos repor-

tagem sobre os dissabores e perigos trazidos a

população da Guanabara por uma chuva nada
extraordinária. Foi um dia de atraso em escrito-
rios, repartições e casas, não porque o trem alra-
sou, como diz o antigo samba carioca, mas por-
que tudo atrasou: carros particulares, Ônibus, ta-

xis. O trânsito foi prejudicado na Zona bul, na

Zona Norte, pelos subúrbios adentro. Houve ba-

tidas mais ou menos por lôda parte, e, contra-
riando a nova legislação, não eram afastados os

veículos do meio da rua. No centro da cidade,

os incontáveis buracos abertos para uma imensa

variedade de obras encheram-se de água, tornando
o tráfego praticamente impossível c tornando a

Lei do Silêncio mais um mito carioca, dc tal ior-

ma eram acionadas as buzinas.
E, no entanto, foi a modesta chuva que se

viu. Não foi uma das chuvaradas para as quais
se prepara a Coordenação de Defesa Civil. A mo-

ral da história é que uma cidade que funcione
normalmente em dias normais estará realmente

pronta para enfrentar alguma trágica emergen-
cia de verão. Mas se qualquer chuva causa trans-
tornos, um temporal violento pode causar uma
catástrofe, por maior que seja a eficiência da
Defesa Civil.

O necessário é que, desde já, se faça mu

grande esforço para normalizar o dia-a-dia da
vida do Rio, mediante; talvez, uma Comissão Es-
tadual da Rotina Carioca.

A morte é sempre um
tiro na lagoa, despertan-
do as aves adormecidas.
Levantam vôo em nós as
asas do passado. A do
meu amigo e velho com-
pánheiro Fábio de
Aguiar Goulart, das lu-
tas da ação católica, na
década de 1930 a 1940,
nos levou até os idos de
1900, no limiar do século.
A voz, por sua vez, de um
grande convertido, que
de positivista se fizera
redentorista, Júlio César
de Morais Carneiro, que
eu evocava na semana
passada, ia abrir novos
rumos à Igreja Católica
no Brasil. Ia abrir-se um
nôvo capítulo em nossa
história religiosa e social.
Pela primeira vez era
apontada à Igreja.a ação
social, como sua tarefa
específica no plano tem-
poral. Não. se tratava
mais de defender a or-
dem social existente, pe-
dir-lhe privilégios, óu
conformar-se com ela,
mas a de propor uma or-
dem nova, com o f ermen-
to evangélico, e na pró-
pria linha do que ia ser
essa promoção das mas-
sas trabalhadoras, que
em 1962 João XXIII iria
indicar como um "sinal

dos tempos." Júlio Ma-
ria já o proclamara 60
anos antes.

Pois bem, ia caber a
Dom Leme pôr em prá-
tica, ou pelo menos co-
meçar a levar à prática,
a nova orientação traça-
da pelo fogoso converti-
do dos fins do Império. E
a quebra da continuida-
de política em 1930 ia

permitir ao Cardeal, de
vistas larga'» e renovado-
ras, trazer as idéias de
Júlio Maria do plano da
utopia, ao plano de um
início de realidade. Já
em 1931, por iniciativa,

de Francisco Campos c
aprovação do Chefe do
Governo Provisório, Ge-
túlio Vargas, quebrava-
se o tabu da laicização
radical do ensino públi-
co, por uma autêntica
compreensão do que é a
liberdade religiosa, pela
introdução do ensino re-
ligioso facultativo nas es-
colas públicas. Era a
fresta que se abria para
que nova luz entrasse
nesses domínios sempre
.tão cheios de armadilhas
traiçoeiras, sombras e
surpresas, das relações
entre o Estado e a Igre-
ja. Não posso, nem de
longe, entrar em deta-
lhes, nessa evocação, que
a morte de um grande
amigo de sempre e com-
pánheiro dessa época
me sugere. Quero ape-
nas lembr-ar que foi nes-
se momento, de comple-
ta reviravolta na posição
da Igreja na sociedade
brasileira, que Fábio de
Aguiar Goulart deixou os
seus trabalhos em S.
Paulo para se fixar no
Rio.

Acabávamos, então,
nós mesmos, de começar
vida nova com a morte
de Jackson de' Figueire-
do. E pouco depois, em
1932, com a fundação da
Coligação Católica Bra-
ssileira, em que havíamos"fundido 

ou antes congre-
gado cinco instituições:
o Centro Dom Vital, que
datava como vimos de
1922; o Instituto Católi-
co de Estudos Superio-
res, germe da futura
Pontifícia Universidade
Católica; a Ação Univer-
sitária Católica; a Con-
federação de Operários
Católicos e uma que fi-
cou apenas no papel (um

pouco mais do que as
outras ...) a Associação

de Bibliotecas Católicas,
ABC, cujo fim era a pre-
paração de bibliografias
especializadas e a forma- „
ção de pequenas bibliote-
cas de bairro.

* A instituição, porém,
que levou o esquivo Dr. '

Fábio-a sair do seu exílio
petropolitano foi a Liga
Eleitoral Católica, fun-
dada com vistas à prepa-
ração política da futura
Constituinte de 1934.
Depois de uma reunião
já bastante concorrida,
na nossa velha Praça 15,
onde começamos a pre-
gar a mobilização eleito-
ral dos católicos, anima-
dos pela lei Maurício
Cardoso que introduzira
o voto feminino, recebi
uma carta anônima. Em
regra, carta sem assina- _
tura já tem seu destino
certo, a cesta... Naque-..»..
Ia, porém, não sei por
que faro secreto, pressen-
ti alguma coisa de dife-
rente. E a li até o fim.
Era um desconhecido,
que assistira àquela nos-
sa sessão e tinha algu-
mas idéias a me propor.
Eram excelentes, como
organização do que seria .
alguma coisa de inteira-
mente nôvo em nosso '

meio: um movimento ex-
tra partidário, com um
programa e sem candi-
datos próprios, para que-
brar o velho tabu do ab-
senteísmo católico da po-
lítica.

Na reunião seguinte, o
esquivo veio falar-me.
Perguntei-lhe logo se
não fora êle o autor da
carta. Confirmado, fica-
mos logo entendidos.,
Pouco a pouco compa»
nheiros. Em seguida
amigos. E hoje unidos
para sempre pelos dedos
da morte, na mão de
Deus.,
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Crispim, na Rússia morreram em pouco tempo 21 generais e agora
um almirante. Que é que você acha?
Que comunismo também ãá câncer.

Gente
Grace Haskcl

Ex-funcionária da Casa Bran- -
ca, acaba de publicar o livro Soul
Sistcr — Alma Gêmea — em que
que descreve a experiência de seis
meses vividos como negra.

Branca de nascimento, Grace
Haskel escureceu sua pele com
produtos químicos e viveu três me-
ses no Harlem como empregada
doméstica, ganhando um salário
baixo, além de ter que rechaçar
com freqüência os assédios dos
brancos que, mesmo considerando
as negras feias e desprezíveis, con-
sideravam ser de seu direito natu-
ral o fato de as possuir.

Confirma ainda que, em nu-
merosas localidades, a segregação
continua existindo, apesar de ter
sido abolida oficialmente. Conta
que um médico branco recusou-se
a tratá-la por ser negra, e que foi
detida por perturbar a ordem pú-
blica ao insistir em utilizar um te-
leíone público numa estação rodo-
viária.

Jüliüs Doepfner
Arcebispo de Munique, o Car-

deal, de 56 anos, não poderá mais
presidir a reunião dos bispos, qúe
se realizará nos próximos dias 10
e 11 em Koenigstein: foi internado
ontem em um hospital de sua ci-
dade, após sofrer um principio de
ataque cardíaco. Ficará em repou-
so pelo menos durante duas sema-
nas. Na reunião dos bispos será
substituído pelo Arcebispo de Pa-
derbom, Cardeal Lorenzo Eger.

E-leii Blaiberg
A viúva de Philip Blaiberg, o

dentista que viveu mais de um
ano com um coração transplanta-
do pelo Dr. Barnard, na África do
Sul, 'chegou ontem ao Peru, acom-
panhada de sua filha Jill. Ela pro-
cedia de Buenos Aires c realiza
uma viagem a países latino-ame-
ricanos por conta de várias emis-
soras de televisão.

Eilen disse que aceitou o convi-
le nara a viagem "em grande par-
te 

"para 
dissipar a natural tristeza

e depressão causadas pela morte
de Blaiberg." Do Peru irá ao Mé-
xico e depois a Nova Iorque — úl-
tima etapa de sua viagem.

Jouas Correia cia Cosia
Sobrinho

Presidente do Lóide Brasileiro,
c Almirante, êle foi agraciado com
a Ordem da Águia, a mais alta
condecoração, da Escola de Samba
Portela, a'homenagem foi presta-
da no último ensaio da escola, do-
mingo último.

Max Justo Guedes
Oficial de Marinha, com o pós-

to de capitão-de-fragata, nas fun-
cões de vice-diretor de Documen-
tação da Marinha, embarcou an-
.teontem para Chicago, onde irá
pronunciar conferências sobre a
História Colonial Brasileira na The
Newberry Library. A convite da
Universidade de Harvard, Max
Justo Guedes fará outras confe-
rencias, abordando temas históri-
cos brasileiros.

Aguinaldo Bolitreau
Fragoso

O Embaixador do Brasil em Ca-
raças recebeu do Governo vene-
zuelano a Ordem do Libertador.
Em data ainda não fixada, rece-
berá do Presidente Rafael Calde-' ra o Grande Cordão, representan-
do a Primeira Classe da condeco-
ração.

1. erene Szabo
Aos 67 anos, faleceu ontem em

Budapeste o compositor húngaro
que dirigiu por muitos anos a
Academia de Música de sua cida-
de. Considerado um dos mais ca-
racterísticos representantes da mú-
sica húngara moderna, êle adqui-
riu fama por volta de 1920, com
suas obras de música de câmara
moderna.

Juan Bosch
O ex-Presidente da República

Dominicana chegou anteontem a
Pnom Pcnh, procedente de Xan-
gai. segundo anunciou a Agência
de Noticias do Camboja.

Zilá Mafra Peixolo

Primeira Embaixadora brasileira nas Filipi-
nas, ela recebeu do Governo filipino, o agrément.
Zilá é diplomata de carreira, e carioca, do signo
de Libra. Admitida na carreira em 1938, frequen-
tou os cursos de preparação do Instituto Rio
Branco em 1950. Foi chefe da Divisão de Passa-
porte do Itamarati, em 1958, e do Departamento
de Imigração em 1960.

Na trajetória diplomática até as Filipinas,
foi vice-cônsul em Nova Iorque, cônsul-geral e
conselheira na mesma Embaixada. Em 1961, foi
nomeada Ministra e cônsul-geral em Montreal.
Antes de ir para as Filipinas, esteve em Zuri-
que, como cônsul-geral.

Jack Soifer

Representante do Ministério do Planejamen-
to no I Encontro Nacional de Teleducação de
Adultos, realizado atualmente na Casa Nossa Se-
nhora da Paz, êle é praticamente o único parti-
cipante que entende a fundo do assunto: passou
10 anos na Suécia especializando-se em educa-
ção audiovisual, matéria em que, aos 29 anos de
idade, é um dos maiores entendidos.

Estava trabalhando no departamento de
treinamento de um estaleiro sueco quando seu
chefe lhe disse: "Temos poucos recursos para os
pedidos de ensino. Veja o que pode ser feito pa-
ra cobrir as necessidades com os recursos dispo-
níveis."

Jack pensou e achou a solução: instalar um
circuito interno de televisão, contratar um pro-
fessor para cada matéria e diversos monitores.
De volta ao Brasil, tem certeza de que a TV Edu-
cativa resolverá grande parte dos problemas de
ensino.

— Antes de mais nada, é preciso gente trei-
nada e não especialistas em TV comercial. Só
com entendidos é que se pode aplicar o ensino
pela televisão.

Explicou ainda que "não há necessidade de
muito material: bastam um gravador e um re-
ceptor para a preparação cio programa. E, para
a gravação propriamente dita, basta alugar o
material e os técnicos. Foi exatamente o que fiz
na Suécia para ensinar Engenharia a 7 mil adul-
tos, com apenas um professor muito bem pago."

Hóspedes da cidade
Luís Sanchcs Mcdal — Presidente da Aca-

demia de Medicina e Instituto de Hematologia
do México, êle é professor e chegou ontem ao
Rio, a convite da Secretaria de Saúde da Guana-
bara. Hoje e amanhã, fará conferências no Ins-
tituto de Hematologia do Estado, à Rua Frei Ca-
neca, n.° 1.

Charles Walter Michael — Hospedando-se
no Copacabana Palace, chegou ao Rio na terça-
feira. E' australiano e Ministro da Indústria de
seu pais.

Itifki Mushtahad e Abdalah Tamari — Vie-
iam do Libano, e .são altos comerciantes interna-
cionais, e tratarão da importação de café para
o Oriente Médio. Acompanhados de suas mulhe-
res, estão no Copacabana Palace.

Milton Grumbcrg — Alto funcionário do Te-
souro norte-americano. Está hospedado no Ho-
tel Glória, e não tem data determinada para sua
partida,

Jean Guichcncy — Francês e banqueiro, mo-
ra cm São Paulo, e pertence ao Banco Francês
Brasileiro. Deixará ainda hoje o Copacabana Pa-
lace, após ter passado apenas um dia no Rio,
tratando de negócios.

Tòrc Bcrglund — Sueco, èle faz parte de
um grupo de 17 altos comerciantes que até o dia
9 estarão no Rio. Hospedam-se todos no Hotel
Trocadero.

Lourenço Gomes — Para ficar cinco dias no
Rio, èle veio ontem de Ribeirão Preto, em São
Paulo, c hospedou-se no Copacabana Palace. E'
pecuarista.

Paritcr Crim — E' o presidente da Parker
Machine Corporation, cuja sede é em Chicago.
Éle veio, porém, de Miami, e, chegando ontem
ao Rio, hospedou-se no Hotel Savoy. Vai ficar
cerca de 15 dias no Brasil, percorrendo vários
Estados.

Francisco Matarazzo Sobrinho — Industrial,
pertence a uma tradicional familia paulista. Fi^
cará quatro dias no Copacabana Palace.

Osvaldo Tapata — Mora nos Estados Unidos,
veio de Caracas. E' diretor da Lockhcad Aircraft
Corporation, e está hospedado no Hotel Savoy.
Vai ficar aqui dois dias, seguindo depois para
São Paulo, onde também tratará de negócios.

Charles Soutli — Com sua mulher, está hos-
pedado no Copacabana Palace. E' alto funciona-
rio da Braniff. e trabalha na sede, cm Dallas, de
onde chegpu ontem. Ficará quatro dias no Rio.

Bom José Gonçalves afirma
na ESG que evolução é a
causa da crise na Igreja

A evolução incessante da vida através do avanço
cientifico, fazendo o gênio humano pensar que pode
colocar Deus à parte, é a grande causa geradora de
crises na Igreja, segundo o Vigário-Geral do Rio de
Janeiro, Dom José Gpnçalves.

A afirmação foi feita ontem aos estagiários da
Escola Superior de Guerra, em palestra sobre A Igre-
ja de Hoje e a Crise de Adaptação. Disse ainda que
a constante tensão entre os elementos divino e nu-
mano que caracterizam o homem faz com que as
crises na Igreja continuem a desafiar os tempos, só
que agora bem mais divulgadas.
MENSAGEM

Ao iniciar sua palestra, o Vi-
gário-Geral do Rio de Janeiro
afirmou que a Igreja Católica
enfrenta atualmente momentos
de dificuldades, pois o cristia-
nismo global se choca com um
mundo que sofre mudanças
quase cruciais.

Na sua opinião, o granãe
problema é que muitos confun-
dem igreja com • hierarquia,
quando esta é uma parte mi-
nima da outra. O Concilio Va-
ticano II definiu a Igreja como
sacramento, sinal visível e uni-
versai para salvar o homem.

A mensagem é a de salva-
ção oferecida a todos, de qual-
quer raça ou credo, e não é o
fim da Igreja promover um El-
dorado para a humanidade. E
ela sabe que o progresso terre-
no ainda não íoi atingido da-
vido às rivalidades entre os ho-
mens.

CRISES
•Para Dom José Gonçalves,

as crises por que passa a Igre-
ja são e serão sempre óbvias,
enquanto ela peregrinai- pelo
mundo.

Todo período de transição
para a adaptação a novas es-
truturas é alvo de criticas e a
Igreja não escapa a esse cho-
que. A grande diferença, é que
em outras épocas essas crises
não tinham a ampliação e divul-

gaçâo que hoje são feitas pe-
los meios de comunicação. E
estes, às vezes, gostam de ex-
piorar bastante certos ângulos
sensacionalistas de caráter po-
lémico. As deturpações da im-
prensa mundial das declara-
ções de um cardeal no Sinodo,
que teria atacado o Papa, é a
grande prova dessa intenção.

FOCOS

Ao falar sobre os principais
focos de crise, destacou o Vi-
gário-Geral a exegese da Bi-
blia. Um outro foco de crise
citado por Dom José Gonçal-
ves é o da secularização, que
sempre existiu, mas se acentua
bastante nas eras em que a in-
teligSncia humana cresce c ai-
cança progresso fabuloso. Isto
leva ao desprezo da prece por
muitos que deixam Deus para
segundo plano.

— Enquanto isso muitos exa-
geram e invocam Deus para
qualquer coisa, como se êlefôs-
se uma babá para os moracn-
tos difíceis. E a grande turbu-
lência de tudo é que os novos
conceitos assumidos pela Igre-
jd ou acarretam críticas seve-
ras e conservadoras ou são to-
madas como um meio para ali-
mentar caprichos pessoais —
concluiu o Vigário-Geral.

O comandante da ESG, Ge-
neral Augusto Fragoso, coorde-
nou em seguida os debates.

Chile vê
Embaixador
garantido

Santiago do Chile (AP-JB)
— O Governo brasileiro deu"completas garantias de pro-
teção" ao Embaixador chile-
no no Brasil, Sr. Hector Cor-
rea Letelier, depois que este
foi ameaçado de morte por
um suposto dirigente guer-
rilheiro.

Na Chancelaria informou-
se que um homem, após se
identificar como membro de
um grupo guerrilheiro, pe-
diu ao Sr. Corrêa Leteíier a
entrega de uma elevada
quantia "para financiar a
revolução." Com a negativa
do diplomata, o homem fêz
várias chamadas telefônicas,
proferindo ameaças contra
a sua vida e de alguns pa-
rentes, inclusive filhos me-
nores.

O funcionário da Chance-
laria comentou que "óbvia-
mente existe preocupação
pela sorte e segurança do
Embaixador Corrêa Letelier,
todavia o Governo brasileiro
ofereceu-nos completas ga-
rantias de proteção à sua
pessoa e familia. Sabemos
que já foram adotadas as
medidas do caso."

Dom Jaime
chega hoje
de Roma

O Cardeal Dom Jaime de
Barros Câmara chega hoje às
13 horas, ao Rio, a bordo do
Augustus, procedente de Ro-
ma. Será recepcionado no cais
por dezenas de religiosos e ve-
presentantes de irmandades
católicas. O Vigário-Geral da
Diocese, Dom José Gonçalves,
fará breve saudação em nome
do clero carioca.

A Cúria Metropolitana infor-
mou que a recepção ao Cardeal
Dom Jaime de Barros Câmara
manifestará a alegria do clero
do Rio por ter sido êle confir-
mado pelo Papa Paulo VI na
função de Cardeal-Arcebispo.
Acrescentou que já estão sen-
do feitos os preparativos para
a comemoração do Jubileu Sa-
cerdotal de Dom Jaime que
transcorrerá no próximo dia 1.°
de janeiro.

General prega conhecimento
por todos das técnicas e
artimanhas contra o regime

O General Adolfo João de Paula Couto, coman-dante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exér-cito, afirmou ontem que "só o conhecimento das téc-nicas e artimanhas dos inimigos da democracia po-dera fechar a brecha de incompreensão que separa aaForças Armadas das elites civis."
Falando na solenidade de encerramento do cursoda ECEME, o General Paula Couto disse que "esse

conhecimento e essa consciência do perigo consti-tuem instrumentos indispensáveis para que as lide-ranças civis possam assumir integralmente*o lugar
que lhes cabe no mecanismo de segurança do Estado,dispensando os militares, que lá estão em missãotransitória."
FORMANDOS

A solenidade de diplomação
da 62.a turma da Escola de
Comando e Estado-Maior do
Exército contou com a presen-
ça do Ministro do Exército, Ge-
neral Orlando Geisel, Embai-
xadores de paises da América
Latina e oficlais-generais das
três Armas.

Entre os 112 oficiais que con-
cluiram o curso da ECEME, 108
são brasileiros, um é- boliviano,
outro é paraguaio e dois são
venezuelanos.

Ao falar durante a solenida-
de de encerramento do curso
da ECEME, seu comandante,
General Paula Couto, afirmou
que a Escola vem dando ênfa-
se ao estudo da guerra revolu-
cionárla, sem prejuízo do trato
equilibrado dos demais tipos de
guerra. /

A conjuntura mundial e
nacional justificam plenamen-
te este critério. Na verdade,
muito antes de sairdes desta
escola, já estáveis engajados
neste novo tipo de guerra, pois
que o seu caráter total engloba
todas as forças vivas da na-
ção, penetrando na vida de ca-
da indivíduo, não apenas no
aspecto meramente profissio-
nal, mas até mesmo em sua
vida privada.

Há um exemplo bem ni-
tido e sensível deste engaja-
mento, que serve para ilustrar
toda a insídia e toda a exten-
são do fenômeno da guerra re-
volucionária, atingindo o cida-
dão até mesmo no mais caro
recesso do lar.

SUBVERSÃO ESTUDANTIL

Prosseguindo em seu discur-
so, disse o General Paula Cou-
to que já foi comprovado que
a grande percentagem do

agentes subversivos e terroris-
tas é constituída de jovens es»
tudantes.

— Pica-nos então, como pro«
longamento incômodo da guer-
ra revolucionária, a preocupa-
ção permanente com o futuro
dos nossos filhos, entregues,
em muitos casos, nas escolas o
universidades, à sanha unila-
teral de um inimigo sutil e há-
bil em conquistar-lhes as men-
tes imaturas e idealistas, sem
uma correspondente defesa da-
queles valores que nos acostu-
mamos a cultuar e a defen-
der.

Afirmou a seguir que' "as
Forças Armadas gozam do
privilégio, que nos parece in-
justificado, de serem as únicas
classes a estudarem a guerrarevolucionária, que interessa
tão de perto a cada indivíduo
da sociedade e à elite civil em
particular."

Resumindo sua mensagem
aos formandos, disse que "a ma-
neira de fechar esta brecha de
incompreensões que separa as
Forças Armadas, na sua ma-
neira de encarar o problemade segurança, daquela pela
qual o encaram muitos seto-
res da sociedade e das eli.es
civis, é proporcionar aos nos-
sos patrícios o mesmo conheci-
mento que nós temos das téc-
nicas e artimanhas do inimi-
go."

— Este conhecimento e esta
consciência do perigo consti-
tuem instrumentos indispensá .
veis para que, ao lado de sua
renovada fé na eficiência das
instituições democráticas, pos-
sam assumir integralmente o
lugar que lhes compete no me-
canismo de segurança do Esta-
do, dispensando, gradativamen-
te, os militares que lá estão em
missão transitória.
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O Boeing-707 da Varig, seqüestrado terça-feira por cinco homens
e uma mulher não identificados, chega ao Galeão às 4h40m de ho-

je, segundo previsão da emprêsa, após permanecer quase 15 ho-
ras em Cuba. Os 81 passageiros e 12 tripulantes, independente do
seu destino inicial, estão a bordo, a pedido das autoridades brasi-
leiras, para serem interrogados no Galeão

Boeing seqüestrado para Cuba chega hoje ao Rio
Pilotos podem entrar
em greve por 24 horas

Bogotá (APP-JB) e São Paulo (Sucursal) —
Os pilotos da aviação comercial de todo o mundo po-
derãa entrar em greve por 24 horas, em dezembro,
caso o Conselho de Segurança das Nações Unidas
não adote medidas concretas para coibir os seques-
tros de aviões, em sua reunião do dia 17 do próxi-
mo mês.

A Associação dos Pilotos da Varig — Apvar —
anunciou ontem, em São Paulo, que vai aderir à gre-
ve mundial dos pilotos, como membro que ê da Fe-
deração Internacional de Associações de Pilotos —
IFALPA — coordenadora do movimento grevista. A
IFALPA congrega, atualmente, perto de 50 associa-
ções em diversos países do mundo.

COMUNICADO

E' o seguinte, na integra, o comunicado da
Apvar, assinado por seu presidente, comandante
Frank Peddersen:

Desde que a Federação Internacional de Associa-
ções de Pilotos — IFALPA — ameaçou, em princípios
de setembro, decretar uma greve mundial como re-
presãlia pelos atos de pirataria aérea, inúmeros co-
mentários surgiram na imprensa mundial, particular-
mente a brasileira, sem focalizar os pontos funda-
mentais do problema.

Declararam que a greve seria ineficaz, pois não
Inibiria os seqüestradores, que o Brasil não a cumpri-

, ria por não ter sofrido, até o momento, nenhum se-
questro, e até que o piloto brasileiro não teria repre-
sentação junto à IFALPA.

A Apvar, que congrega os pilotos da compa-
jihla (Varig), responsáveis pela maioria do tráfego

'- internacional, é filiada à Federação Internacional, en-
t quanto o Sindicato Nacional dos Aeronautas, em vir-

tude de legislação especifica, não é membro daquela
entidade internacional, que congrega, atualmente, 45
mil pilotos, representando 50 associações de diferen-
tes paises.

O objetivo principal da greve da IFALPA seria
sensibilizar a opinião pública mundial, induzindo os
Governos a enfrentarem com energia esse gravíssimo
problema de segurança de vóo, no sentido de apoiar
medidas tendentes a estabelecer, através das Nações
Unidas, legislação capaz de coibir os sequestros.

Tendo ocorrido quase uma centena de sequestros,
comente neste ano notamos que, já agora, após dois
casos ocorridos no Brasil mobilizam-se os Governos
no sentido de apoiar a legislação a ser discutida pe-
Ia ONU.

Se nada de prático fôr feito, a respeito, não te-
mos dúvidas de que a IFALPA decretará a greve

b mundial, e a Apvar, como sua filiada, espera con-
,í tar com o apoio do Sindicato Nacional dos Aeronáu-

tas e com a compreensão das autoridades governa-
mentais, empresas, tripulantes e público em geral.
Esta greve se faria sem quaisquer injunções ideoló-
gicas, a íim de que òs Governos atentem para o pro-
blema, antes que ocorra algum acidente, (ass.) Co- '
mandante Frank G. W. Peddersen, presidente da
Apvar.

Avião nicaraguano
tem herói de 4 anos

Miami, Manágua e Havana (AP-AFP-UPI-JB) 
O único momento de heroísmo ocorrido durante o se-
questro do jato BAC-111 (One-Eleven) das Linhas

Aéreas da Nicarágua teve como personagem um me-
nino de quatro anos, segundo a passageira Maria de
Jesus Anzata. O menino, ao ver um seqüestrador
apontar o revólver para a cabeça da aeromoça, disse-
lhe: "Se eu não estivesse com o cinto amarrado, você

0., ia ver uma coisa."
Os 23 passageiros do avião da Lanica regressaram

ontem a Manágua, em avião especial, que foi busca-
los na ilha Gran Caiman. O jato nicaraguense ainda
rão havia deixado Cuba, até as últimas horas de on-

s „.iv tem. Os seqüestradores foram identificados como Juan
José Quezada e Rene Hugo Valencia, membros da
Frenta "Sandinista - de Libertação Nacional da Nica-
rá-gua, e aparentavam não mais de 25 anos de idade.

GESTO DE HOMEM

A atitude do menino Sérgio Waiselboim, de qua-
tro anos, foi considerada por todos os passageiros
como um verdadeiro gesto de heroísmo. A passagei-
ra mexicana Maria de Jesus Anzata classificou a
ameaça do menino ao seqüestrador armado com um
revólver calibre 38 e uma granada de mão, como
"extraordinário e emocionante."

Outra passageira, Ximena Barreto, de 15 anos,
^; eobrinha do diretor do jornal La Prensa, de Maná-

gua, disse que os dois seqüestradores eram homens
o, "horríveis." Contou que um deles, ao chegar à ilha

de Gran Galman, a 250 milhas de Cuba, pensou ter
pousado em Havana^ Desceu do avião e foi logo en-
tregando seu revólver a primeira pessoa que veio em
sua direção. Tratava-se de um policial à paisana, que
lhe deu voz de prisão. Não fosse o outro seqüestrador

•*~ ter ameaçado matar uma das aeromoças se não sol-
tassem seu comparsa, é provável que o seqüestro tl-
vesse fracassado.

Entre os passageiros estava o exilado cubano an-
ticastrista Hector Ors, que regressou também a Ma-
nágua. Os seqüestradores prosseguiram viagem até
Cuba, com os pilotos Orlando Pineda e Anton Castil-
lo, e as aeromoças Auxiliadora Serpa e Silvia Lam-
bote.

Os dois homens revelaram aos passageiros que
transcorreu anteontem, dia do seqüestro, o 2.° antr
versário de morte do líder Casimiro Sotelo e de dois
estudantes da Frente Sandinista. Os passageiros re-
velaram que os dois seqüestradores gritaram várias
vezes os nomes de Sandini, Soíelo e de Fonseca Ama-
dor, líder da Frente, atualmente preso na Costa Bica.

A Embaixada do México, em Havana, estava
cuidando ontem para obter a liberação do avião ni-
earaguense, pelas autoridades cubanas.
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O Boeing seqüestrado
levou aproximaãamente
12 horas âe Havana ao Rio.
Além âos 81 passageiros,
o jato voltará com
os comissários José Elias
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e Antônio Eduardo ãe Sousa
e mais ãez tripulantes
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Seqüestradores falam português
Santiago (UPI-JB) — O engenheiro

eletricista brasileiro Maurício Menegale, que
desceu em Santiago com sua mulher Maria
de Lourdes, quando o Boeing-707 da Va-
rlg seqüestrado para Cuba aterrissou para
reabastecer, disse que os seqüestradores fa-
lavam além do espanhol, o português.

Os seis assaltantes — cinco homens e
uma mulher — permitiram que o casal des-
cesse porque ela está grávida de sete meses
e ficou muito nervosa ao saber o nôvo
destino do avião. Ambos permanecem em
bom estado de saúde e tranqüilos.

TODOS JOVENS

Maurício Menegale disse que os se-
questradores eram todos jovens — menores
de 21 anos — e estavam armados de pisto-
las. A moça que acompanhava o grupo era
"de baixa estatuía, aparentava uns 18 anos
e. tinha longos tabelos pretos."

Meia hora depois da partida de Ezeiza,
o piloto comunicou pelos alto-falantes que o

destino do vôo era Cuba, em vez de Santla-

go. Na mesma hora apareceram quatro ho-
mens e uma mulher que se postaram em
lugares estratégicos, entre os passageiros
com armas na mão. O sexto assaltante fi-
cou na cabina.

Todos os seqüestradores permaneciam
calados, com exceção de um que se mos-
trava muito simpático e que dizia ser o
"comissário." "Foi com êle que falamos pa-
ra explicar o caso de minha mulher", disse
Maurício.

Maria de Lourdes, por sua vez, acrap-
centou: "Eu mesma disse que estava rr*ui-
to nervosa e que se me levassem a Cuba só
lhes criaria problemas, porque não poderia
suportar uma viagem tão longa." Depois de
breve reunião, os jovens assaltantes per-
mitiram que .o casal descesse do avião.

Horas depois, a senhora Menegale tele-
fonou para sua mãe, no Rio de Janeiro,
para dizer que tudo estava bem. "Se meu
filho fôr um homem se chamará Santiago",
disse.

Famílias mantiveram serenidade
Porto Alegre e Niterói (Sucursais) — As

mulheres do comandante Geraldo e do co-
missário José Elias Chads, tripulantes do
Boeing da Varig seqüestrado, encararam a
viagem forçada dos maridos a Cuba com
serenidade e revelaram que eles costumam
imaginar a possibilidade de seqüestro, es-
tando preparados para essa situação.

Aimar Martins Knippling mulher do
veterano comandante Geraldo, disse, em
Porto Alegre, que a viagem "deve ter sido
uma aventura maravilhosa"- "Geraldo já
passou por tanta coisa — disse ela — que
não deve estar ligando. Ainda mais, que
os seqüestradores não podem arriscar a
segurança dos passageiros e da tripulação,
porque estarão arriscando a sua própria."

FATO NATURAL

Wyna Castanhelra Chads, mulher de;
um dos comissários do Boeing seqüestra-
do, José Elias Chads, disse, em Niterói,
que antes de sair para qualquer viagem
seu marido costuma brincar, afirmando:
"Hoje, vou para Cuba." Informou ainda
que êle conversou muito com os tripulan-

tes do Caravelle da Cruzeiro do Sul, se-
qüestrado há pouco tempo, e que estes lhe
haviam contado todos os detalhes do seu
seqüestro e do modo como devia agir em
casos semelhantes. *

Dona Wyna revelou que seu marido
era apenas o reserva de outro comissário,
na escala de vôo da Varig, 3.tt feira. Mas
teve de substituir, na última hora, o co-
missário Elieser, que não pôde viajar. Se
a viagem tivesse sido normal, José Elias
já estaria de volta desde terça-feira à noi-
te. Teria embarcado para Santiago, nova-
mente, ontem, e depois, no sábado, para
Lisboa.-

— No final das contas quem mais lu-
era é Fidel Castro — disse Dona Wyna sô-
bre a viagem forçada de seu marido a Ha-
vana — pois hospeda à força mais de cem
pessoas, para depois mandar a conta pa-
ra o Brasil.

Por sua vez, Dona Aimar informou, em
Porto Alegre, que aguardava instruções da
Varig para embarcar para o Rio, ao en-
contro de seu marido, comandante Geral-
do. Disse que estava "levando tudo na es-
portiva", por causa das crianças.

O Boeing-707 da Varig, prefixo PP-VJX,
cheigairá ao Rio hoje, segundo informação
da diretoria de Operações da empresa, que
manteve contato com o avião seqüestrado
pelo rádio, durante todo o tempo do vôo a Ha-
vana, e a partir das 17 horas de ontem (hora
do Rio), quando o Boeing já regressava ao Bra- •
S11- cr. ,

O avião permaneceu 14 horas e 57 minutos no
Aeroporto José Marti, da capital cubana. Nesse
período, a Varig recebeu notícias através da
Embaixada da Suiça em Havana, via Nova lor-
que., Na viagem de volta, o Boeing pousou em
Nassau nas Baamas, e em Caracas. A última
escala teria sido pedida pela Agência Central
de Informações — CIA — dos Estados Unidos,
para que seus agentes pudessem interrogar os
12 tripulantes e 82 passageiros.

HORAS DE SILÊNCIO *

Durante a viagem de ida, os seqüestrado-
res só permitiram que o comandante Geraldo
transmitisse informações de rotina sobre o vôo,
para a diretoria de Operações da Varig, se-
gundo seu diretor, comandante Carlos Homrich.
O plano de vôo para a viagem de retorno ao
Rio foi aprovado pela empresa, como sempre,
inclusive a escala imprevista em Caracas, onde
o Boeing era esperado às 22h30m de ontem. .

Os contatos entre a Varig e os tripulantes
do Boeing só foram interrompidos durante as
14 horas e 57 minutos em que o aparelho e seus
ocupantes permaneceram em solo cubano. Nes-
se período, a companhia recebeu apenas uma
informação sobre o aparelho e seus ocupantes: a
Embaixada da Suíça em Washington, depois de
se comunicar com os diplomatas de seu país
sediados em Havana, avisou ao bureau da com-
panhia em Nova Iorque que o Boeing deveria
levantar vôo entre 15h e 16h.

Perto das 17 horas, a Varig voltou a rece-
ber as mensagens enviadas pelo Boeing, ainda
através de seu bureau nos Estados Unidos, que,
imediatamente, passou todas as informações pa-
ra o Rio. Foi quando a companhia soube que o
aparelho faria escala em Nassau, para reabas-
tecimento, e seguiria, em seguida, para Cara-
cas. Sabendo-se que o avião teria autonomia de
vòo suficiente para chegar ao Rio, em vôo dire-
to de Nassau, os funcionários da Varig inter-
pretaram a escala na Venezuela como uma soli-
citação da CIA, para que agentes seus pudessem
ouvir os tripulantes e passageiros. Em Caracas,
costumam pousar todos os aviões latino-ameri-
canos que regressam de Cuba após sequestros,
razão pela qual o serviço norte-americano de
informações mantém funcionários na capital
da Venezuela.
DESEJO FRUSTRADO

O Comandante Carlos Homrich contou qur
antes de descer em Havana, o comandante do
Boeing, Geraldo Werner Knippling, passou um
rádio em que frisava ser seu desejo deixar Cuba
tão logo os seqüestradores desembarcassem.

— Mas, baseados nas outras experiências
de sequestros, achamos que isso seria impossível.
E tínhamos razão: o avião só saiu 15 horas de-
pois da chegada. Nunca um aparelho seqüestra-
do deixou Havana em menos de 12 horas após
a sua aterrissagem — explicou o diretor de Ope-
rações da Varig.

O comandante Carlos Homrich revelou que,
por permissão dos seqüestradores, o comandante
Knippling pôde manter contato permanente
com a direção da Varig. As comunicações se fi-
zeram diretamente com o Río até o avião sobre-
voar o Panamá, e via Nova Iorque, quando o vôo
atingiu a reta final, rumo a Cuba. Constava*,
apenas da posição do aparelho e da informação
de que tudo ia bem a bordo. O número de se»
questradores e sua nacionalidade não íoram rf
velados.
PRECAUÇÃO NECESSÁRIA

Ainda, segundo o diretor de Operações da
Varig, a tripulação do Boeing não teve neces-
sidade de solicitar, em Santiago, um mapa com
a rota para Cuba, porque a companhia, desde
há três anos, quando começaram os sequestros
de aviões, colocou em cada aparelho de sua pro-
priedade as informações cartográficas necessá-
rias para um vôo tranqüilo até o aeroporto de
Havana.

Todos os nossos comandantes receberam ins-
truções detalhadas sobre como agir no caso de
seqüestro e não resistir, para não pôr em risco
a vida dos passageiros e as suas próprias.

O comandante Homrich não explicou os
motivos pelos quais o Boeing não se dirigiu para
Santiago do Chile, ao levantar vôo de Havana.
Ficou claro, no entanto, que os passageiros — to-
dos se dirigiam para a capital do Chile — virão
ao Brasil, para serem ouvidos pelas autoridades
brasileiras.

Outro ponto que ainda não foi totalmente
esclarecido pela companhia: o da nacionalidade
dos seqüestradores e o local em que embarcaram
no avião. As noticias são de que subiram a bordo
em Buenos Aires, porque, do contrário, teriam
obrigado o comandante Knippling a mudar a
rota antes de o aparelho descer na capital ar-
gentina. É, assim, muito remota a possibilidade
de que eles sejam brasileiros e tenham iniciado
a viagem no Galeão, de onde o Boeing saiu rumo
a Santiago, com uma única escala prevista: a de
Buenos Aires.

NOVA AQUISIÇÃO

O Boeing seqüestrado — prefixo PP-VJK —
foi adquirido pela Varig em agosto do ano pas-
sado, por 8 300 mil dólares.. É um dos aviões
mais modernos em uso nas linhas comerciais de
todo o'mundo. Os prejuízos da companhia com
o desvio da rota vão à casa dos 180 mil dólares,
não só originados pelo número de horas de vôo
gratuito que o aparelho fêz, como também em
razão da taxa que o Governo cubano cobra para
liberar cada avião seqüestrado: 20 mil dólares.

Segundo a Varig, tão logo o aparelho seja
liberado pelas autoridades brasileiras, voltará a
voar normalmente, se possivel, hoje mesmo. A
companhia não sabe, todavia, qual a nova rota
que será dada ao Boeing, pois isso dependerá
da hora em que éle não fôr mais necessário as
diligências-

EUAprendem
portador de
arma e metal

Washington e Quito (AP-
AFP-UPI-JB) — Todo pas-
sagelro que embarcar, dora-
vante, nos principais aero-
portos americanos, portador
de objeto metálico, seja arma
de fogo ou aparelho denta-
rio, poderá ser preso para
averiguações. Está sendo
instalado um sistema eletro-
nico de detecção de objetos
metálicos para coibir os se-
questros de aviões.

O sistema foi testado, com
êxito, em alguns vôos da
emprêsa Eastern Airlines, e
apresentado ontem à Subco-
missão de Comércio da Ca-
mara dos Representantes,
em Washington, por um alto
funcionário da Administra-
ção Federal de Aeronáutica.
O Departamento de Justiça
dos Estados Unidos já auto-
rizou a utilização do sistema
pelas empresas interessadas.

EFEITO LIMITADO

O funcionário da AFA, en-
tretanto, alertou para o fa-
to de que o aparelho, embo-
ra possa limitar as possibi-
lidades de embarque de ar-
mas de fogo, tem aplicação
limitada.

No caso de Raffaele Mini-
chiello, que levou um Boeing
da TWA dos Estados Unidos
até Roma, o aparelho não
teria indicado nenhuma sus-
peita.

Todas as empresas ame-
ricanas, hos principais ae-
roportos, estão atentas para
homens barbudos ou que f a-
lem espanhol, para suple-
mentar as deficiências do
sistema eletrônico de detec-
ção de piratas aéreos. O sis-
tema, quando em funciona-
mento, não será sequer no-
tado pelos passageiros qufl
embarcam.

PEDIDO REJEITADO

O Governo de Cuba rejei-
tou um pedido de extradi-
ção formulado pelo Govêr-
no do Equador, para 13 se-
questradores de dois aviões
militares equatorianos. O pe-
dido foi formulado, segun-
do o Ministro do Exterior do
Equador, Rogério Valdivieso,
com base na Convenção de
Havana, de 1928, que prevê
a extradição de criminosos
comuns, independente da
existência de acordo bilate-
ral entre os dois paises in-
teressados.

Os seqüestradores de um
dos aviões, um C-47' de
transporte militar, mataram
em pleno vôo o co-pilõto e
feriram um radiotelegraíis-
ta. O seqüestro quase, simul-
taneo dos dois aviões ocor-
reu em setembro último,
sendo que o segundo avião
não conseguiu chegar a Ha-
vana, por defeito técnico,
sendo obrigado a pousar em
Tumaco, na Colômbia.

Advogados
debatem
pirataria

Caraballeda — Venezuela
(UPI-JB) — A XVI Confe-
rência Interamericana do
Advogados, dividida em duas
comissões, começou a exa-
minar ontem a pirataria aé-
rea e o direito espacial .

Uma das comissões i for-
mada de advogados que tra-

. balham para as Forças Ar-
madas de diversos países e a
outra de advogados civis.
Estes insistiram na neces-
sidade de que todos òs Go-
vemos assinem o convênio
de Tóquio sobre medidas pa-
ra evitar sequestros de
aviões. Os membros da pri-
meira comissão se recusa-
ram a revelar as conclusões
de sua primeira sessão.

O delegado venezuelano,
Victor J. Delascio, Vice-Mi-
nistro de Comunicações de
seu pais, disse que foi deba-
tida também proposta sobre
uma campanha para moti-
var a juventude para a con-
quista do espaço.
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! O Boeing-707 da Varig, seqüestrado terça-feira por oito homens e
\ uma mulher, todos brasileiros, chegará ao Galeão às UhSOm de ho-

I Je. segundo informação da empresa, após permanecer quase 15 ho-
ms em Cuba. Os 81 passageiros e 12 tripulantes, independente do
seu destino inicial, estão a bordo, a pedido das autoridades brasi-
leiras, para serem interrogados no Galeão

Boeing foi seqüestrado por nove brasileiros
Pilotos podem entrar
em greve por 24 horas

Bogotá (AFP-JB) e São Paulo (Sucursal) —
Os pilotos da aviação comercial de todo o mundo po-
«JeíSo entrar em greve por 24 horas, em dezembro,
caso o Conselho de Segurança das Nações Unidas
não adote medidas concretas para coibir os seques-
tros de aviões, em sua reunião do dia 17 do próxi-
mo mês.

A Associação dos Pilotos da Varig — Apvar —
anunciou ontem, em São Paulo, que vai aderir à gre-
ve mundial dos pilotos, como'membro que é da Pe-
deração Internacional de Associações de Pilotos —
IPALiPA — coordenadora do movimento grevista. A
IFALPA congrega, atualmente, perto de 50 associa-
ções em diversos paises'do mundo.

COMUNICADO

E' o seguinte, na integra, o comunicado da
Apvar, assinado por seu presidente, comandante
Frank Peddersen:

Desde que a Federação Internacional de Associa-
ções de Pilotos — IFALPA — ameaçou, em princípios
de setembro, decretar uma greve mundial como re-
presália pelos atos de pirataria aérea, inúmeros co-
inentários surgiram na imprensa mundial, particular-
mente a brasileira, sem focalizar os pontos funda-
mentais do problema.

Declararam que a greve seria ineficaz, pois não
inibiria os seqüestradores, que o Brasil não a cumpri-
ria por não ter sofrido, até o momento, nenhum se-

_ questro, e até que o piloto brasileiro não teria repre-
íentação junto ã IFALPA.

A Apvar, que congrega os pilotos da compa-' 
nhia (Varig), responsáveis pela maioria do tráfego
Internacional, é filiada à Federação Internacional, en-
quanto o Sindicato Nacional dos Aeronaubas, em vir-
tude de legislação específica, não é membro daquela
entidade internacional, que congrega, atualmente, 45
mil pilotos, representando 50 associações de diferen-

•.tes países.
O objetivo principal da greve da IFALPA seria

sensibilizar a opinião pública mundial, induzindo os
Governos a enfrentarem com energia esse gravíssimo
problema de segurança de vôo, no sentido de apoiar
medidas tendentes a estabelecer, através das Nações
Unidas, legislação capa.; de coibir os sequestros.

Tendo ocorrido quase uma centena de sequestros,
¦ somente neste ano notamos que, já agora, após dois

casos ocorridos no Brasil mobilizam-se os Governos
no sentido de apoiar a legislação a ser discutida pe-
la ONU.

Se nada de prático íôr feito, a respeito, não te-
mos dúvidas de que a IFALPA decretará a greve
mundial, e a Apvar, como sua filiada, espera con-
tar com o apoio do Sindicato Nacional dos Aeronau-
tas e com a compreensão das autoridades governa-
mentais, empresas, tripulantes e público em geral.
Esta greve se faria sem quaisquer injunções ideoló-
gicas, a fim de que os Governos atentem para o pro-
blema, antes que ocorra algum acidente, (ass.) Co-
mandante Frank G. W. Peddersen, presidente da
Apvar.

Avião nicaraguano
tem herói de 4 anos

Miami, Manágua e Havana (AP-AFP-UPI-JB) —
O único momento de heroísmo ocorrido durante o se-
questro do jato BAC-íll (One-Eleven) das Linhas
Aéreas da Nicarágua teve como personagem um me-
nino de quatro anos, segundo a passageira Maria de
Jesus Anzata. O menino, ao ver um seqüestrador
apontar o revólver para a cabeça da aeromoça, disse-
lhe: "Se eu não estivesse com o cinto amarrado, você
la ver uma coisa."

Os 23 passageiros do avião da Lanica regressaram
ontem a Manágua, em avião especial, que foi busca-

, los na ilha Gran Calmai.. O jato nicaraguense ainda
não havia deixado Cuba, até as últimas horas de on-
tem. Os seqüestradores foram identificados como Juan
José Quezada e Rene Hugo Valencia, membros da
Frenta "Sandlnlsta de Libertação Nacional da Nica-
rágua, e aparentavam não mais de 25 anos de idade.

GESTO DE HOMEM

A atitude do menino Sérgio Walselboim, de qua-
tro anos, foi considerada por todos os passageiros
como um verdadeiro gesto de heroísmo. A passagei-.
ra mexicana Maria de Jesus Anzata - classificou a
ameaça do menino ao seqüestrador armado cpm um
revólver calibre 38 e uma granada de. mão, como
"extraordinário e emocionante."

Outra passageira, Ximena Barreto, de 15 anos,
sobrinha do diretor do jornal La Prensa, de Maná-
gua, disse que os dois seqüestradores «ram homens
"horríveis." Contou que um deles,-ao chegar & ilha
de Gran Gaiman, a 250 milhas de Cuba, pensou ter' pousado em Havana. Desceu do avião e foi logo en-
tregando seu revólver à primeira pessoa que veio em
sua direção. Tratava-se de um policial à paisana, que
lhe deu voz de prisão. Não fôsse o outro seqüestrador
ter ameaçado matar uma das aeromoças se não sol-
tassem seu comparsa, é provável que o seqüestro ti-
vesse fracassado.

Entre os passageiros estava o exilado cubano an-
tlcastrista Hector Ors, que regressou também a Mfi-
nágua. Os seqüestradores prosseguiram viagem até
Cuba, com os pilotos Orlando Plneda e Anton Castil-
Io, e as aeromoças Auxiliadora Serpa e Silvia Lam-
bote.

Os dois homens revelaram aos passageiros que
transcorreu anteontem, dia do seqüestro, o 2.° ani-
versário de morte do líder Casimiro Sotelo e de dois
estudantes da Frente Sandinista. Os passageiros rc-
velaram que os dois seqüestradores gritaram várias
vezes os nomes de Sandini, Sotelo e de Fonseca Ama-
dor, líder da Frente, atualmente preso na Costa Rica.

A Embaixada do México, em Havana, estava
cuídnndo ontem para obter a liberação do avião ni-
caraguense, pelas autoridades cubanas.
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O Boeing seqüestrado
. para Havana chega ao Rio hoje.
Além dos 81 .passageiros,
o jato voltará com
os comissários José Elias
Chads (à esquerda)
e Antônio Eduardo de Sousa
e mais des tripulantes
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Casal desceu no Chile
r Santiago (UPI-JB) — O engenheiro
eletricista brasileiro Maurício Menegale, que
desceu em Santiago com sua mulher Maria
de Lourdes, quando o Boeing-707 da Va-
rig seqüestrado para Cuba aterrissou para
reabastecer, disse que os seqüestradores são
todos jovens.

Os nove assaltantes — oito homens e
uma mulher — permitiram que o casal des-
cesse porque ela está grávida de sete meses
e ficou muito nervosa ao saber o novo
destino do avião. Ambos permanecem em
bom estado de saúde e tranqüilos.

TODOS JOVENS

Maurício Menegale disse que os se-
questradores eram todos jovens — menores
de 21 anos — e estavam armados de pisto-
las. A moça que acompanhava o grupo era
."de baixa estatura, aparentava uns 18 anos
e tinha longos cabelos pretos."

Meia hora depois da partida de Ezelza,
o piloto comunicou pelos alto-falantes que o

destino do vôo era Cuba, em vez de Santla-
go. Na mesma hora apareceram quatro ho-
mens e uma mulher que se postaram em
lugares estratégicos, entre os passageiros
com armas na mão. O sexto assaltante fi-
cou na cabina. ;

Todos os seqüestradores permaneciam
calados, com exceção de um que se mos-
trava muito simpático e que dizia ser o
"comissário." "Foi com êle que falamos pa-
ra explicar o caso de minha mulher", disse
Maurício.

Maria de Lourdes, por sua vez, acres.-
cen.ou: "Eu mesma disse que estava mü-
to nervosa e que se me levassem a Cuba tò
lhes criaria problemas, porque não poderia
suportar uma viagem tão longa.''' Depois de
breve reunião, os jovens assaltantes per-
mitiram que o casal descess-s do avião.

Horas depois, a senhora Menegale tele-
íonou para sua mãe, no Rio de Janeiro,
para dizer que tudo estava bem. "Se meu
filho fòr um homem se chamará Santiago",
disse.

Famílias mantiveram serenidade
Porto Alegre e Niterói (Sucursais) — As

mulheres do comandante Geraldo e do co-
missário José Elias Chads, tripulantes do
Boeing da Varig seqüestrado, encararam a
viagem forçada dos maridos a Cuba com
serenidade e revelaram que eles costumam
imaginar a possibilidade de seqüestro, es-
tando preparados para essa situação.

Aimar Martins Knippling mulher do
veterano comandante Geraldo, disse, em
Porto Alegre, que a viagem "deve ter sido
uma aventura maravilhosa". "Geraldo já
passou por tanta coisa — disse ela — qüe
não deve estar ligando. Ainda mais, que
os seqüestradores não podem arriscar a
segurança dos passageiros e da tripulação,
porque estarão arriscando a sua própria."

FATO NATURAL;

Wyna Castanheira Chads, mulher de
um dos comissários do Boeing seqüestra-
do, José Elias Chads, disse, em Niterói,
que antes de sair para qualquer viagem
seu marido costuma brincar, afirmando:
"Hoje, vou para Cuba." Informou ainda
que èle conversou muito com os tripulan-

tes do Caravelle da Cruzeiro do Sul, se-
qüestrado há pouco tempo, e que estes lhe
haviam contado todos os detalhes do seu
seqüestro e do modo como devia agir em
casos semelhantes.

Dona Wyna revelou que seu marido
era apenas o reserva de outro comissário,
na escala de vôo da Varig, 3.a feira. Mas
teve de substituir, na última hora, o co-
missário Elleser, que não pôde viajar. Se
a viagem tivesse sido normal, José Elias
já estaria de volta' desde terça-feira à noi-
te. Teria embarcado para Santiago, nova-
mente, ontem, e depois, no sábado, para
Lisboa.

—. No final das contas quem mais lu-
era é Fidel Castro — disse Dona Wyna sô-
bre a viagem forçada de seu marido a Ha-
vana — pois hospeda à força mais de cem
pessoas, para depois mandar a conta pá-
ra o Brasil.

Por sua vez, Dona Aimar informou, em,
Porto Alegre, que aguardava instruções da
Varig para embarcar para o Rio, ao eri-
contro de seu,marido, comandante Geral-
do. Disse que estava "levando tudo na es-
portiva", por causa das crianças.

La Guaira, Venezuela (AP-JB) — O Boeing-
707 da Varig desviado para Cuba e que che-
gará ao Rio às 15h30m hoje foi seques-
trado por oito rapazes e uma moça, todos bra-
sileiros, segundo declarou esta madrugada em
Caracas o comandante do aparelho, Geraldo
Knipipling, em entrevista exclusiva à Associated
Pvess.

Os nove jovens seqüestradores disseram queseu propósito era estudar a estratégia da guerrade-guerrilhas em Cuba e depois regressar ao Bra-
sil para colocá-la em prática. Alguns passageiros
disseram que os seqüestradores falaram ,em se-
giúr a tática de Che Guevara.
SURPRESA

Os passageiros do Boeing disseram ainda
em Caracas que foram bem 'tratados em Cuba
e que não puderam ver os seqüestradores após
o desembarque, pois eles foram encaminhados
para outra dependência do aeroporto de Havana.

— Alguns dè nós cantamos para manter ale-
gre ç, ambiente, enquanto durava o vôo paraHavana — disse um dos passageiros. Os 77 pas-
sageiros que regressaram tiveram uma surpresa

. pouco antes deo avião decolar esta madrugada de
Caracas. A policia local, cumprindo uma dispo-
sição que é obedecida em todos os aeroportos
do pais, revistou todos eles antes que voltas-
sem ao avião. Êste procedimento tem por fina-
lidade prevenir o seqüestro de aviões.

O avião permaneceu 14 horas e 57 minutos no
Aeroporto José Marti, da capital cubana. Nesse
periodo, a Varig recebeu noticias através da
Embaixada da Suíça em Havana, via Nova lor-
que. Na viagem de volta, o Boeing pousou em
Nassau nas Baamas, e em Caracas. A última
escala teria sido pedida pela Agência Central
de Informações — CIA — dos Estados Unidos,
para que seus agentes pudessem interrogar os
12 tripulantes e 82 passageiros.

Durante a viagem de ida, os seqüestrado-
res só permitiram que o comandante Geraldo
transmitisse Informações de rotina sobre o vôo,
para a diretoria de Operações da Varig, se-
gundo seu diretor, comandante Carlos Homrich.
O plano de vôo para a viagem de retorno au
Rio foi aprovado pela empresa, como sempre,
inclusive a escala imprevista em Caracas, onde
o Boeing cjiegou às 22h30m de ontem.

Os contatos entre a Varig e os tripulantes
do Boeing só foram interrompidos durante as
14 horas e 57 minutos em que o aparelho e seus
ocupantes permaneceram em solo cubano. Nes-
se período, a companhia recebeu apenas uma
informação sobre o aparelho e seus ocupantes: a
Embaixada da Suiça em Washington, depois de
se comunicar com os diplomatas de seu paissediados em Havana, avisou ao bureau da com-
panhia em Nova Iorque que o Boeing deveria
levantar vôo entre 15h e 16h.

Perto das 17 horas, a Varig voltou a rece-
ber as mensagens enviadas pelo Boeing, ainda
através de seu bureau nos Estados Unidos, que,imediatamente, passou todas as informações pa-ra o Rio. Foi quando a companhia soube que o
aparelho faria escala em Nassau, para reabas-
tecimento, e seguiria, em seguida, para Cara-
cas. Sabendo-se que o avião teria autonomia de
vôo suficiente para chegar ao Rio, em vôo dire-
to de Nassau, os funcionários da Varig inter-
pretaram a escala na Venezuela como uma soli-
citação da CIA, para que agentes seus pudessem
ouvir os tripulantes e passageiros. Em Caracas,
costumam pousar todos os aviões latino-ameri-
canos que regressam de Cuba após sequestros,
razão pela qual o serviço norte-americano de
informações mantém funcionários na capital
da Venezuela.
DESEJO FRUSTRADO

O Comandante Carlos Homrich contou qurantes de descer em Havana, o comandante do
Boeing, Geraldo Werner Knippling, passou um
rádio em que frisava ser seu desejo deixar Cuba
tão logo os seqüestradores desembarcassem.

— Mas, baseados nas outras experiências
de sequestros, achamos que isso seria impossível.
E tínhamos razão: o avião só saiu 15 horas de-
pois da chegada. Nunca um aparelho seqüestra-
do deixou Havana em menos de 12 horas após
a sua aterrissagem — explicou o diretor de Ope-
rações da Varig.

O comandante Carlos Homrich revelou que,
por permissão dos seqüestradores, o comandante
Knippling pôde manter contato permanentecom a direção da Varig. As comunicações se fi-
zerairi diretamente com o Rio até o avião sobre-
voar o Panamá, e via Nova Iorque, quando o vôo
atingiu a reta final, rumo a Cuba. Constava
apenas da posição do aparelho e da informação
de que tudo ia bem a bordo. O número de se«
questradores e sua nacionalidade não foram ri-
velados.
PRECAUÇÃO NECESSÁRIA

Ainda, segundo o diretor de Operações da
Varig, a tripulação do Boeing não teve neces-
sidade de solicitar, em Santiago, um mapa com
a rota para Cuba, porque a companhia, desde
há três anos, quando começaram os sequestros
de aviões, colocou em cada aparelho de sua pro-

i prièdade as informações cartográficas necessá-
rias para um vôo tranqüilo até o aeroporto de
Havana.

Todos os nossos comandantes receberam ins-
truções detalhadas sobre como agir no caso de
seqüestro e não resistir, para não pôr cm risco
a vida dos passageiros e as suas próprias.

O comandante Homrich hão explicou os
motivos pelos quais o Boeing não se dirigiu para
Santiago do Chile, ao levantar vôo de Havana.
Ficou claro, no entanto, que os passageiros — to-,
dos se dirigiam para a capital do Chile — virão
ao Brasil, para serem ouvidos pelas autoridades
brasileiras,
NOVA AQUISIÇÃO

O Boeing seqüestrado —- prefixo PP-VJK —
foi adquirido pela Varig em agosto do ano pas-
sado, por 8 300 mil dólares. É um dos aviões
mais modernos em uso nas linhas comerciais de
todo o mundo. Os prejuízos da companhia com
o desvio da rota vão à casa dos 180 mil dólares,
não só originados pelo número de horas de vôo
gratuito que o aparelho fêz, como também em
razão da taxa que o Governo cubano cobra para
liberar cada avião seqüestrado: 20 mil dólares.

EUAprendem
portador de
arma e metal

Washington e Quito (AP-
AFP-UPI-JB) — Todo pas-
sageiro que embarcar, dora-
vante, nos principais aero»
portos americanos, portador
de objetometálico.seja arma
de fogo ou aparelho denta-
rio, poderá ser preso para
averiguações. Est.á sendo
instalado um sistema eletrô-
nico' de detecção de objetos
metálicos para coibir os se-
questros de aviões.

O sistema foi testado, com
êxito, em alguns vôos da
empresa Eastern Airlines, e
apresentado ontem à Subco-
missão de Comércio da Ca-
mara dos Representantes,
em Washington, por um alto
funcionário da Administra-
ção federal de Aeronáutica.
O Departamento de Justiça
dos Estados Unidos já auto-
rizou a utilização do sistema
pelas empresas interessadas,

EFEITO LIMITADO

O funcionário da AFA, en-
tretanto, alertou para o fa-
to de que o aparelho, embo-
ra possa limitar as possibi-
lidades de embarque de ar-
mas de fogo, tem aplicação
limitada.

No caso de Raffaele Mini-
chiellp, que levou um Boeing
da TWA dos Estados Unidos
até Roma, o aparelho não
teria indicado nenhuma sus-
peita.

Todas as empresas ame-
ricanas, nos principais ae-
roportos, estão atentas para
homens barbudos ou que fa-
lem espanhol, para suple-
mentar as deficiências do
sistema eletrônico de detec-
ção de piratas aéreos. O sis-
tema, quando em funciona-
mento, não será sequer no-
tado pelos passageiros qua
embarcam.

PEDIDO REJEITADO

O bovêrno de Cuba rejei-
tou um pedido de extradi-
ção formulado pelo Govêr-
no do Equador, para 13 se-
questradores de dois aviões
militares equatorianos. O pe-
dido foi formulado, segun-
do o Ministro do Exterior do
Equador, Rogério Valdivieso,
com base na Convenção da
Havana, de 1928, que prevê
a extradição de criminosos
comuns, independente da
existência de acordo bilate-
rai entre os dois países iu-
teressados.

Os seqüestradores de ura
dos aviões, um C-47 da
transporte militar, matefram
em pleno vôo o co-pilóto a
feriram um radiotelegrafis-
ta. O seqüestro quase simul-
taneo dos dois aviões ocor-
reu em setembro última^
sendo que o segundo avião
não conseguiu chegar a Ha-
vana, por defeito técnico,
sendo obrigado a pousar em
Tumaco, na Colômbia.

Advogados
debatem
pirataria

Caraballeda — Venezuela
(UPI-JB) — A XVI Confe-
rência Interamericana d«
Advogados, dividida em dua*
comissões, começou a exa-
minar ontem a pirataria aé-
rea e o direito espacial .

Uma das comissões é for-
mada de advogados que tra-
balham para as Forças Ar-
madas de diversos países e a
outra de advogados civis.
Estes insistiram na neces-
sidade de que todos os Go-
vernos assinem o convênio
de Tóquio sobre medidas pa-
ra evitar sequestros d*
aviões. Os membros da pri-
meira comissão se recusa-
ram a revelar as conclusões
de sua primeira sessão.

O delegado venezuelano,
Victor J. Delascio, Vlce-Ml-
nistro de Comunicações de
seu pais, disse que foi deba-
tida também proposta sobre
uma campanha para moti-
var a juventude para a con»
quisto do espaço.
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DANDO CIÊNCIA

Drogas anticâncer
Promissoras experiências no combate ao tu-

mor maligno pelo emprego de drogas estão sen-
do realizadas pela divisão jarmacológica da Im-
perial Chemical Industries, localizadas no con-
dado britânico de Cheshire.

Embora nao seja radicalmente diferente das
drogas antitumor atualmente em uso, o nôvo
remédio poderá ser valioso no tratamento adi-
cional do câncer. A droga, conhecida como áci-
do micofenólico, tem a propriedade de frear o
crescimento de diversos tipos ãe tumores. Em.
algumas experiências realizadas em cobaias, che-
gou a extirpar inteiramente o tumor maligno.

Outra característica promissora do nôvo re-
médio, é a ausência ãe qualquer contrainãica-
ção ao seu uso maciço. As células ão corpo hu-
anano nada sofrem com sua aplicação.

Os efeitos da droga foram pela primeira vez
dectetados há vários anos por S. B. Carter e sua
equipe da Imperial Chemical Industries. Em 1966,
as patentes para ü fabricação em massa âo nôvo
reméáio foram requeridas. Quase na mesma épo-
ca, cieritistas da Eli Lilly Co., dos Estados Uni-
dos, chegavam ao mesmo resultado.

O ácido micofenólico é um antibiótico pro-
amido por um dos ramos da familia da peni-
cilina. O elemento químico em si — e não suas
propriedades anticttncerigenas, foi descoberto em

.1896 por um cientista italiano.

O sexo frágil
Os homens são mais sujeitos ão que as mu-

lheres a sofrerem certas infecções e, no nasci-
mento, os bebês ão sexo masculino apresentam
menos resistência às bactérias do que as do se-
xo femi7iino.

A aparente fraqueza masculina pode ser
parte integrante do mecanismo genético que de-
termina o sexo, segundo sugeriram dois médicos
de um hospital de Washington. Em resumo, üm-
bos asseguram que a posse de dois cromossomos
X, que faz com que uma criatura em formação
se torne do sexo feminino, confere-lhe uma di-
versidade genética bem mais saudável.

O ser masculino, portador de um cromosso-
mo X e outro Y em suas células, é'passível de
ver seu único cromossomo X em dificuldades no
combate às infecções. Na mulher, a reserva âe
viais um cromossomo X, dá-lhe mais resistência.

Outro fator positivo: os dois cromossomos
X da mulher são herdados de cada um dos pais
c diferem, portanto, em sua estrutura genética.
Os cromossomos X são importantes no combate
às doenças porque têm genes, elementos aciona-
dos na defesa do organismo.

Os médicos ãe Washington, Robert J. Schle-
gel e Joseph A. Bellanti, sublinham que os cro-
viossomos X também^ são portadores de um gene
que especifica sintèticamente uma enzima.

Mistérios do hélio-3
Dois laboratórios norte-americanos estão

realizando, de modo independente, medições
magnéticas das propriedades ão elemento sóli-
do hélio-3, o mais leve isótopo do hélio.

As medições, descritas no último boletim
Physical Reviè w Letters, confirmam a teoria de
que o hélio-3 comporta-se como um antiferro-
magneto. As medições, muito sofisticadas, são
realizadas próxima ao zero absoluto e podem ir
até 237 graus abaixo do ponto de congelamento
da água-

As propriedades características dos mate-
riais ferromagnéticos, tais como o ferro sólido,
são determinadas pelo modo com que os átomos
individualmente se comportam, pois reagem ,co-
mo se fossem ínfimos magnetos.

Ao contrário, no caso dos materiais antifer-
romagnéticos, os seus átomos atuam como pe-
quenos magnetos, mas com tendência a se ali-
nharem em direções opostas. 0 resultado é que,
em baixas temperaturas, não existe a tendên-
cia ãe um antiferromagneto em se transformar
num. magneto permanente.

O magnetismo dos átomos individuais do hé-
lio-3 é uma conseqüência direta da simetria de
seu núcleo, que consiste de âois prótons e um
neutron. Os laboratórios, correlacionanâo as pro-
priedaâes magnéticas dêsse elemento com as"baixas temperaturas, conseguiram medir o mais
leve isótopo do hélio.

Vin sonho tranqüilo
Os barbitiiricos podem. alterar o conteúdo

dos sonhos, tornando-os mais tranqüilos e me-
nos alucinatórios. Isso foi o que ficou inferido de
um estudo sobre ãrogas para âormir realizaâo
pela Universidade âe Eãinburgo, Escócia.

O levaiitamento concentrou-se pi-incipalmen-'te no estaão de sonolência que é caracterizado
pelo rápido movimento ãos olhos. O estado, co-
nhecido como MRO (Movimento Rápião. âos
Olhos) foi associaáo ao sonho porque um objeto
apresentado ao paciente âurante um períoâo
de sono com MRO, era recorãaâo no meio do
sonho.

i Parece haver uma estreita correlação entre
os movimentos dos olhos e o estado onírico. Os
barbitúricos encurtam o periodo âe MRO no so-
no e também diminuem os movimentos âos olhos
ocorridos nesse período.

A inter-relação levou a equipe âe Eáinbur-
go a supor que as ãrogas tainbém alterasn o con-
teúdo ãos sonhos. Três jovens submetidos à cx-
periência foram acorâaãos âurante períodos do
sonho, em pleno MRO. Os cientistas cediam-lhe,
então, para contar seus sonhos.

As imagens oníricas foram catalogadas se-
gundo sua ação, natureza alucinatória, conteúdo
sexual e simbolismo. Soube-se, então, que os bar-
bitúricos causavam profunâas alterações nos so-
nhos âos três pacientes.

Batalha no Viètname mata
200 soldados em três dias

O ELEITO DO POVO Ridiofoto UPI

Saigon, Dalat (AP-AFP-UPI-JB) — Dois
mil e quinhentos soldados sul-vietnamitas lu-
taram ontem com forças norte-vietnamitas na
região de Duc Lap, próxima à fronteira com
o Camboja. A batalha, que começou há três
dias e é a mais importante dos últimos 12
meses, provocou 200 baixas de ambos os lados.

O Vice-Presidente Nguyen Cao Ky afirmou
ontem que o Viètname do Sul pretende substi-
tu Ir de 100 a 150 mil soldados norte-america-
nos até o fim de 1970 e que só não o íêz até
agora porque "os Estados Unidos não atende-
ram nossos pedidos de mais equipamento mi-
litar."

LUTA MAIOR

Nos choques de ontem, & 12 km a Sudoeste
de Duc Lap, lutaram mais de três mil norte-
vietnamitas (dois regimentos de infantaria e
elementos de um regimento de artilharia), que
tiveram 80 mortos e 38 feridos.

Pontes do Governo afirmaram que os sul-
vietnamitas tiveram 24 mortos, 38 feridos e 60
desaparecidos. Outra fonte militar disse que
mais de 100 soldados de uma unidade do Viet-
nome do. Sul morreram numa emboscada, pre-
parada terça-feira pelos norte-vietnamitas,
quando patrulhavam uma area devastada horas
antes pelos bombardeiros B-52 dos Estados
Unidos.

A participação norte-americana na luta em
Duc Lap se restringe a apoio aéreo e de arti-
lharia. O comando militar dos Estados Unidos
considerou a batalha como uma prova do planonorte-americano para transferir gradualmente
a responsabilidade da guerra aos sul-vietna-
mitas.

Os soldados norte-vietnamitas que lutím
em Duc Lap são dos mesmos regimentos que
sitiaram a fcase aliada de Ben Het durante 56

dias, no começo do ano, segundo círculos ml-
litares de Saigon.

OUTROS ATAQUES

Os norte-vietnamitas e vietcongs realiza-
ram 22 ataques em todo o pais, nos quais mor-
reram oito soldados norte-americanos, segundo
porta-voz do comando militar-dos EUA.

O ataque mais violento realizou-se contra
a capital provincial de Quang Ngal, a 128 km
de Da Nang, onde explodiram 12 foguetes de
122mm e comandos infiltraram-se na cidade,
lançando granadas e provocando incêndios.

Os norte-americanos, por outro lado, efe-
tuaram nove ataques com bombardeiros B-52
sobre concentrações de tropas inimigas nas pro-
vínoias de Tay Ninh, Binh Log e Phouc Long,
limítrofes com o Camboja e sobre as monta-
nhas vizinhas ao campo de treinamento de
Ben Hoa, no altiplano.

Na região de Saigon, esquadrilhas de he-
licópteros. norte-americanos atacaram vários
grupos de guerrilheiros. No delta do Mekong,
segundo um porta-voz militar sul-vietnamita,
nove pessoas .morreram e 12 ficaram feridas
em dois atentados terroristas.

ENVOLVIMENTO DESNECESSÁRIO

Em entrevista à imprensa no centro turís-s
tico de Dalat, o Vice-Presidente Cao Ky disse
que os Estados Unidos "nunca chegariam a se
envolver na guerra a êsse ponto, se há quatroanos tivessem atendido os pedidos do Viètname
do Sul de mais equipamento militar.""Pedimos mais equipamento para duplicar

, nossas, forças", disse Cao Ky, "mas em vez
disso òs Estados Unidos preferiram mandar
soldados e seus efetivos' no Viètname subiram
a quase 550 mil homens." £
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Testada a

Abrams continuará no comando
Washington, Paris, Tóquio (AP-AFP-UPI-

JB) — O Secretário de Imprensa da Casa Bran-..
ca, Ronald Ziegler, desmentiu ontem a substi-
tuição do General Creighton Abrams, coman-
dante das tropas norte-americanas no Vietnã-
me, bem como a ameaça de renúncia do chefe
da delegação dos Estados Unidos à Conferência
de Paz de Paris, Embaixador Henry Cabot
Lodge.

O General Abrams ameaçara renunciar ao
seu pôsto se o Presidente Nixon declarasse um
cessar-fogo unilateral ou acelerasse o ritmo do
repatriamento dos soldados norte-americanos e
a OBS chegou a anunciar sua substituição pelo

General Ohewpalda, chefe do Departamento de
Material Bélico, em Washington.

A CBS tinha anunciado também que o Em-
baixador Cabot Lodge voltaria a Washington
para conversações particulares com o Presi-
dente Nixon e que pretendia renunciar em vir-
tude do pouco progresso das negociações com
os comunistas em Paris.

O chefe da delegação norte-americana _
Conferência de Paz de Paris discutirá hoje com
as outras delegações o discurso de Nixon, de-
monstrando assim não estar impressionado com
os violentos ataques feitos pelos representantes
do Viètname do Norte e da FNL à políticaanunciada pelo Presidente dos EUA.

EUA proíbem marcha de protesto
Washington, Massachusetts (AP-AFP-JB)

— O Governo norte-americano anunciou ontem
que não permitirá a realização de uma marcha
do Capitólio ã Casa Branca no dia 15 de no-
vembro, para protestar contra a guerra do
Viètname.

A marcha, que deveria contar com meio
milhão de participantes, terminaria com um co-
micio perto da Casa Branca e constituiria o
íinal de três dias de manifestações organizadas
pelo nôvo Comitê de Mobilização. Por enquan-
to, as manifestações menores previstas para os
dias 13 e 14 estão autorizadas.

AOUSAÇAO

O Departamento de Justiça revelou que só
permitirá "um pequeno desfile 6imbólicoVjUs-
tiíicando a medida como precaução contra um
grupo que "pretenderia provocar choques com
a polícia e se manifestar de forma violenta."

O Comitê de Mobilização acusou o Govêr-
no de "má-fé" e salientou que nenhuma das or-

ganizações filiadas ao movimento tem intenção
de praticar atos ilegais ou violentos. Vários
membros do Comitê conferenciaram ontem com
funcionários do Departamento de Justiça ten-
tando abolir a proibição.
PROTESTO

Em Massachusetts, 500 manifestantes con-
trários â guerra foram dispersados por cente-
nas de policiais diante do edifício do laboratório
do Instituto de Tecnologia de Massachusetts,
depois dè choques em que dezenas de pessoassaíram feridas.

Os manifestantes formaram às- 7 horas da
manhã uma linha compacta diante do labora-
tório, impedindo * entrada ,dos funcionários*.*-
Exigiam o "íim dá guerra, gritando em côi-o _."Ho, Ho, Ho Chi Minh,' a Frente Nacional deLibertação triunfará" e a interrupção dos estu-
dos ligados à Defesa, ora realizados no Insti-
tuto, um dos mais conceituados dos Estados
Unidos.

Coréia, uma guerra para os EUA

Paris — E' uma coincidência extremamente
triste que, enquanto o Presidente Richard Ni-
xon delineava seu plano para tirar os Estados
Unidos, de modo correto, da chocante guerra
do Vietnaime, os norte-coreanos se esforçassem
por alardear sua intenção de introduzir o co-
munismo na Coréia do Sul, onde duas divisões
norte-americanas permanecem por medida de»
precaução.

A única coisa que podemos deduzir é que
alguém no mundo comunista se prepara para
dar um golpe certeiro em Washington, espe-
a-ando para isso a derrota dos Estados Unidos
no Sudeste da Ásia, primeiro, e a derrota no
Nordeste da Ásia, depois. De que outro modo
podemos explicar que em 3 de novembro, dia
do discurso de Nixon, o Times de Londres te-
riba publicado uma matéria paga de uma pá-
gina cem a biografia de Klm II Sung, o lider
morte-coreano, uma semana depois de propa-
ganda semelhante ter aparecido no New York
Times? ,

ADVERTÊNCIAS
I

Tal espaço nesses dois Jornais custa milha-
res de dólares. Por outro lado, é pouco prova-
vel que os editores japoneses do livro sobre a
vida de Kim II Sung esperem ganhar dinheiro
transformando a biografia em best-seller inter-
nacional. A propaganda mostra claramente a
intenção comunista de criar transtorno na Co-
réia do Sul às custas dos americanos, em úl-
tim a instância.

O livro terá três volumes: o terceiro, que
aparecerá em abril, contém duas advertências.
O capítulo cinco intibula-se: "Não podemos ie-
gar uma páltria dividida à posteridade" e o ca-
yitulo sete: "O grande lider de 40 milhões de
vjreancs." Na Coréia, juntando-se o Norte ao
lui, há um total de 40 milhões de habitantes.

Assim, enquanto Nixon tenta unir os ame-
rlcanos cem um programa de retirada razoável
e cuidadoso do Vietiname do Sul, para evitar
o que Averell Harriman chama de um possível"reinado* do terror" comunista se a saída nor-
te-americona fôr abrupta, uma séria fonte de
problemas toma forma em outro lugar da Asla.

LÓGICA COMUNISTA —

Moscou e Pequim, apesar das divergência*
em outres pontos, querem banir inteiramente a
influência e a presença norte-americana do can-
tinente mais pcipuloso do mundo. Há um mar-
cante paralelismo entre as acusações da últi-

C. L. Sulzberger
do New York Times

ma mensagem de Ho Chi Minh a Nixon, revê-
lada agora, e o significado implícito das in-
tenções de Kim em seus brilhantes anúncios.

A lógica comunista vê nos Estados Uni-
des o clássico poder imperialista e na presençade tropas na Asla uma expressão clássica do
colonialismo. O fato de os Estados Unidos te-
rem estado e estarem envolvidos na Coréia do
Sul é ignorado. Agora que Moscou e Pequim
perderam o medo de que a guerra no Vietnã-
me possa se transformar em holocausto que os
ponha em perigo, voltam suas esperanças parao prespecto de expulsar os norte-americanos de
toda a Ásia, depois da,retirada do Viètname,
para então apanhar os pedaços que restarem.

De que outra forma poderíamos explicar
que Kim, apoiado por ambas as potências co-
munlstas, seja subitamente descrito como o li-
der de uma "luta de libertação nacional sem
igual na história do mundo?"

O período que se aproxima será duro na
luta pelo poder na Ásia. O Japão pressiona
para o retorno de Okinawa e Chang Kai-chek
e Mao Tsé-tung, esses velhos rivais, caminham,
para a morte. Por conseguinte, a estratégia de
acender novas luzes ao Nordeste da Ásia antes
que as velhas luzes do Sudeste se apaguem
agrada aos inimigos dos Estados Unidos.

DESASTRE / '

Nixon foi bastante aconselhado a contro-
lar suas opções quando resumisse sua política
no Viètname — ou terminar o conflito através

¦ de negociações, com a concordância de Hanói,
ou passar gradualmente a carta da defesa a
Saigon. A cautela e a paciência podem desa-
pontar os que acreditam em milagres e certa-
mente Irritarão nossos inimigos. Mas a flexi-
biíidade é o único meio de não chegarmos ao
desastre no fim da viagem.

A súbita aparição de uma possível crise
coreana indica novamente como é difícil para
uma grande potência se envolver com coitipro-
missos em outros países. Tirar responsabilidades
globais de uma nação é quase tão difícil quan-
to dá-las. *

Os americanos e seus amigos estrangeiros
que estão impacientes com o Presidei-te fariam
melhor se refletissem acerca das implicações
no resto do mundo da sombria experiência no
Sudeste asiático. Também fariam bem se co-
meçassem a pensar no que acontecerá quando
Kim II Sung decidir sobrepujar a memória de
Ho Chi Minh.

câmara de TV
da Apolo-12

Cabo Kennedy (AP-UPI-JB)— A Agência Espacial Norte-
americana experimentou, on-
tem, com sucesso, uma câmara
de televisão a cores e disse que
os cosmonautas da missão
Apolo-12 a levarão consigo à
Lua.

Os testes que antecedem o
lançamento da Apolo-12 prós-
seguem satisfatoriamente e
deverão terminai- com o disparo
fixado para o próximo dia 14.
Depois de amanhã, às 19h (ho-
ra local), terá início a retro-
contagem final. Charles Con-
rad, Alan Bean e Richard
Gordon estão ensaiando com
afinco e passarão os dias quefaltam para a viagem nos vei-
culos de treinamento.

REPARO

A câmara de TV colorida
apresentou algumas falhas em
provas anteriores íoi reparada
e colocada no interior da Apo-
lo-12, montada no topo do fo-
guete Saturno-5. A câmara
tó.iísmitíu im.agens do oceaco
Atlântico e outros objetos a um
receptor do Centro de Controle
do Texas.

Longas faixas brancas pre-
Judicaram a recepção de tele-
visão durante os testes de lan-
çamento, no mês passado, e as
autoridades temiam que o pro-
Jeto da televisão colorida pre-
cisasse ser abandonado.

¦ DETERMINAÇÃO

O cosmonauta James McDi-
vibt, diretor dos vôos Apoio, or-
denou que novamente fosse
substituída a câmara comum
pela unidade de cores, depois
de três horas de observação.

Transmitiu-se um desenho
mostrando um técnico vestido
de azul e a área entre a plata-
forma de lançamento e o oce-
ano Atlântico. As tomadas
foram perfeitamente nítidas,
disse, um dos técnicos que par-
ticipou dos testes.

Júpiter será
visto de perto

Mountain Vicw, Califórnia
(UPI—JB) — Os Estados Uni-
dos iniciaram estudos para en-
viar, em 1972, uma nave auto-
mátlca que passará próxima ao
plamôta Júpiter, para depois
sumir no espaço.

A sonda, de quase 240 quilos
de peso, será a primeira das
que serão disparadas em cum-
primento ao Programa Júpiter
e deverá transmitir à Terra fo-
tografias e informação cienti-
fica sobre êsse corpo celeste.
Para chegar até Júpiter, a nave
náo tripulada viajará cerca de
1 600 milhões km.

REPETIÇÃO

O chefe oo Projeto Pioneer,
Charles F. Hall, declarou que
uma segunda sonda do Pro-
grama Júpiter será lançada no
inicio de 1973. Hall, que faz
parte do Centro de Pesquisas
Espaciais d a Administração
Nacional de Aeronáutica e Es-
paço, Indicou que as astronaves
viajariam mais rapidamente c
mais longe que qualquer veiculo
espacial anterior.

Os conhecimentos obtidos no
vôo a Júpiter, seriam úteis para
o preparo da proposta Grande
Viagem aos planetas do espaço
exterior, programada para fins
da década de 1970.

A primeira nave, a Pioneer
E., será lançada por um foguete
Atlas-Centauro. Partirá de
Cabo Kennedy entre 26 de fe-
vereiro e 15 de março dc 1972.
Segundo a data de lançamento,
sua viagem seguirá uma traje-
tória curva. Assim, levará entre
610 a 770 dias para chegar ao
ponto de máxima aproximação
de Júpiter.

Republicamos saem1
vitoriosos em dois
Estados americanos

Nova Iorque, Newark, No-
va Jersey, Richmonâ, Virgi-
rüa (UPI-AFP-ÀP-JB) — Os
republicanos que derrota-
ram os democratas nos go-
vernos dos Estados norte-
americanos de Nova Jersey
(William Cahill) e da Vir-
ginia (LinwoodHolton),pro-
clamaram ontem sua vitó-
ria como um triunfo pessoal
do Presidente Nixon e sua
política no Viètname.

Esses resultados dão aos
republicanos um total de 32
governadores dos 50 nos Es-
tados Unidos, a maior pro-
porção que o Partido obtém
desde 1920. Na Virgínia, a
vitória de Linwood Holton
pôs fim a um periodo de 100
anos de governo democra-
ta.

Reação
O Presidente Richard Ni-

xon manifestou ontem sa-
tisfação com a vitória de
seus partidários mas recusou
qualquer mérito de seu pres-
tígio, afirmando que em
ambos Estados quem ga-
nhou foi o homem, de vez
que "basta ao Partido Re-
publicano ter um bom can-

didato para vencer as elei-
ções."

A campanha eleitoral nos
Estados teve como tônicas
a guerra no Viètname, o
conflito racial e os proble-
mas da politica norte-ame-
ricana interna.

Prefeituras '

Nas eleições municipais
realizadas em várias cida-
des, porém, os republicanos
não obtiveram vitórias cor-
respondentes às das eleições
estaduais, pois a maioria
dos candidatos democratas
elegeu-se para a Prefeitura.

: Os principais resultados
municipais ficaram assim
distribuídos: Cleveland, Carl
B. Stokes, prefeito negro
(democrata) reelegeu-se;
Buffalo, Frank A. Sedita
(democrata); Toledo, Wil-
liam Ensign (democrata);
Albany, Erastus Corning II
(democrata); Pittsburg,
Peter F. Flaherty (demo-
crata); Hartford, Ann
Uccello (republicana);
Youngstown, Jack Hunter
(republicano); Louisville,
Frank Burke (democrata), i

Lindsay, segundo
a vencer sozinho

Nova Iorque (UPI-AP-
AFP-JB) — Candidato pelo
pequeno Partido Liberal,
John Lindsay tornou-se on-
tem o segundo candidato
independente a eleger-se pa-
ra a Prefeitura de Nova lor-
que, derrotando o democra-
ta Mario Procaccino e o re-
publicano John Marchi, que
o vencera nas eleições pré-
vias do Partido.

Lindsay obteve 981900 vo-
tos (42%), Procaccino

•821924 (35%) e Marchi
545 088 (23%). O vitorioso
declarou que seu êxito re-
presentou "uma mensagem
de que o povo de Nova lor-
que quer que a guerra do
Viètname termine", pouco
se importando com o lema
"A Lei e a Ordem", de seu.
opositores.

ELEITORES
Votaram na reeleição de

Lindsay 80% do eleitorado
negro e 63% dos pôrto-ri-
quenhos, pelos quais o pre-
feito trabalhou constante-
mente em sua gestão. Am-
pios contingentes das cias-
ses altas e médias também
apoiaram Lindsay.

O voto dos Judeus, d.
grande peso em Nova lor-
que, aparentemente dividiu-
se entre Lindsay e Procac-
cino, deixando de lado o
terceiro candidato, Marchi,
que atraiu boa parte dos su-
frágios das classes médias.

PERSPECTIVAS
A reeleição para a Prefei-

tura de Nova Iorque poderá
firmar a posição de Lindsay
no Partido Republicano e
abrir caminho a uma possi-
vel postulação da Presidên-
cia da República dos Esta-
dos Unidos.

Durante o nôvo periodo
quadrienal, porém, Lindsay
terá de enfrentar complexos
problemas na maior cidade
norte-americana e desmen-
tir as críticas de seus opo-
sitores, que fizeram a eám-

panha na base de que No-
va Iorque teve péssima Rd-
ministração durante o pri-
meiro mandato do prefeito
reeleito.

As duas horas da madru-
gada (hora local) de ontem,
Lindsay fêz seu primeiro
pronunciamento Já eleito,
formulando um apelo a Pro-
caccino e Marchi a fim do
que colaborem "nos dias quo
se avizinham para conse-
guirmos uma cidade unida."

Mais Lindsay no "Caderno B"
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Controle eletrônico

A partir do instante em que fôr
iniciada a obra do metrô, em seu tre-
cho inicial do Monroe à Central do
Brasil, a Avenida Rio Branco vai
inaugurar o primeiro sistema ãe si-
nais de trânsito controlados por
computador. As obras do metrô irão
interditar a Rua Uruguaiana e todo
o seu tráfego de veículos será ãesviaáo

para as Aveniâas Passos e Rio Bran- :
co.

O sistema pelo qual se optou será
idêntico ao existente em Israel. O
computaáor, com áaâos sobre fluxo de
veículos e travessia de pedestres nos
cruzamentos, ao abrir o sinal, avisa-
rã ao motorista, através de letreiro
luminoso, a velociãaãe a que êle âeve
ir para encontrar o próximo sinal
aberto c, portanto, fluir numa velo-
cidade constante em todo o percurso
da Rio Branco. Na hipótese de velo-
cidaáes superiores à indicada, o mo-
torista encontrará o próximo sinal fe-
chado.

Êste sistema, segundo o coman-
ãante Celso Franco, é o que existe
de mais moderno no mundo e só exi-

ge um trabalho: educar o motorista
ãe que-não deve ultrapassar a veloci-
dade indicaãa.

Em Israel, onde o sentimento de
respeito às normas ãitaâas pelas au-
toridades é maior, houve também êste

problema.

Com os resultados ãa experiência
na Rio Branco, o sistema será futu-
ramente estenâiáo a outras ruas e,
num prazo mais longo, toãos os pe-
quenos computadores serão interli-
gados.

Em tempo, o Departamento ãe
Trânsito não introduz ãe imeãiato ês-
te moderno processo por uma única
razão: niriguém pode saber com exa-
tidão como serão as principais ruas
do Rio amanhã. Um exemplo: Copa-
cabana ganha inúmeras melhorias de
obras publicas e de empresas priva-
âas | ninguém pode determinar se,
no seu término, nada mais\j>recisa ser
feito. É, pelo menos, o que alegam as
autoridades do Trânsito.

Veloso
• o Ministro João Paulo dos Reis

Veloso, que aos 38 anos assumiu o
comando do Ministério do Planeja-
mento, na sua mocidade já foi cri-
tico de cinema e aos 14 anos- chegou
a escrever um livro de história em
quadrinhos, no qual figuravam como
personagens principais Flash Gordon
e o Príncipe Valente. Lnzer atual da
preferência de Veloso, ao chegar em
casa: ler pocket-books americanos,
com os quais procura aperfeiçoar o
seu inglês e distrair o espirito da fa-
diga e das preocupações do dia-a-dia.

Exportações
De acordo com a opinião do Mi-

nistro Delfim Neto, o valor total das
exportações brasileiras em 1969 deve-
rá ser superior a .2 100 milhões de dó-
lares, o que significa um aumento de
mais ou menos 220 milhões de dóla-
res em relação a 1968. Segundo suas
estimativas, essa expansão das ex-

portações deve ter aumentado a de-
manda interna (por efeito de sua
•ação multiplicadora) em não menos
de 600 milhões de dólares.

O Produto Nacional Bruto em
1968 foi da ordem dé 24 bilhões de
dólares e atingirá em 1969 cerca
de 25,4 bilhões de dólares- Isto signi-
fica que não menos de 40 por
cento do aumento da demanda in-
terna terá sido produzida pela am-
pliação das exportações.

produzida por dois fatores principais:
a taxa de câmbio flexível e a poli-
tica de preços mínimos. Se o ano agri-
cola não tivesse sido tão adverso do
ponto-de-vista climático, é certo que
os resultados seriam ainda melhores,
uma vez que alguns produtos séria-
mente prejudicados pela seca — como
p milho, por exemplo — teriam re-
gistrado novos aumentos' de expor-
tação.

Fiat-Lux
A Fiat-Lux, que é a maior pro-

dutora de fósforos do Brasil, está tão
satisfeita com o resultado dos seus
negócios. que, depois de consultar a
matriz de Londres, resolveu reinvestir
aqui todos os seus lucros; mesmo em
áreas que não sejam aquelas que ela
explora industrialmente. Simultânea-
mente a isto, a Fiat-Lux já comuni-
cou também às autoridades do Go-
vêrno que resolveu democratizar o seu
capital, abrindo as suas portas aos
que investem em Bolsas de Valores.
Até aqui a Fiat-Lux distribuíra um
número limitado de ações a pessoas
que, de um modo ou de outro, tinham
relações direta ou indiretamente com
a empresa.

Preocupação do Secretário

Ontem à noite, por volta das 22
horas, o casal Paula Soares voltava' 
para casa de automóvel com o Secre-

"' tário de Obras ao volante. Num dos
"' cruzamentos um amigo do casal per-

guntou se estavam dando um passeio
de automóvel. A senhora Paula Soa-
res explicou que, agora, com as obras
da Avenida Atlântica, seu marido não
dorme'sem antes passar tôda noite
pelo Leme e pela enseada de Botafogo,
onde está em operação uma das dra-
gas que executam a obra de alarga-
mento da praia de Copacabana.

Educação e investimento

No momento em que o Ministro
Jarbas Passarinho assume o Ministe-
rio da Educação, é bom lembrar a opi-
nião de vários técnicos de que o pro-
blema da educação em nosso país não
está na ausência de recursos. Para que
se tenha uma idéia mais precisa da
situação, basta dizer que o programa
do Governo para o triênio 1968-70 pre-
viu despesas globais com educação
em montante superior a NCr$ 12 bi-
Ihões, a preços de 1969, o que signi-
fica um investimento de 1 bilhão de
dólares por ano.

O Ministro da Fazenda acredita
que essa expansão das exportações íol

Laiiee-livre

No período de cinco anos, o Bra-
sil praticamente dobrou as suas des-
pesas com educação. Temos hoje 12
milhões de matrículas no ensino pri-
mário, 3 milhões a mais do que em
1963; no ensino médio as matrículas
atingiram 3 milhões e 300 mil, pràti-
camente o dobro das existentes em
1963; no ensino superior o número de
matrículas ascende a 300 mil, mais do
que o dobro em 1963, que era de 120
mil.

Reconhecem os técnicos que te-
mos falhas gritantes a corrigir, tan-
to no ensino primário, como no mé-
dio e no superior. Metade das crian-
ças que entram para a primeira série
da escola primária não chega à se-
gunda série por reprovação, repetên-
cia ou abandono da escola- Uma das
soluções preconizadas é a de excluir
do curso primário a figura da repro-
vação, conceito antiquado que ainda
hoje se pratica no Brasil. A idéia cen-
trai que informa hoje o ensino pri-
mário é a de que êle deve ser pro-
porcionado a todos, indistintamente,
como instrumento de democratização
das oportunidades.

0 O presidente da Academia Brasileira
de Letras, Austregésilo de Ataide, criou
naquela Casa o In Memoriam, que vem
a ser um documento contendo os discur-
sos pronunciados pelo acadêmicos nos
tradicionais sessões de saudade dedicadas
aos colegas que morrem. O primeiro In
Memoriam é o do acadêmico Múclo Leão,
recentemente falecido, e que será publi-
cado nos próximos dias.
% Embora assoberbado pelas atividades
político-parlamentares, em face da rea-
bertura do Congresso, o Senador Filinto
Muller não abriu mão do que considera
a sua obrigação número um: todos os
dias, em Brasília, acorda bem cedo e
vai direto para o sítio quê tem na capi-
tal, a fim de cuidar pessoalmente de suas
rosas, tarefa que éle não delega a nin-
guém.
0 O Seoretário Vitor Pinheiro vai
aproveitar a reunião dos Secretários de
Serviços Sociais de. todos os Estados, a
ser realizada a partir do dia 15, em Curi-
tiba, para reavivar a idéia da criação de

• um órgão federal que unifique as respon-
sabilidades referentes ao serviço social,
seja o Ministério do Bem-Estar Social,
seja um- órgão do Ministério do Trabalho.
Vítor Pinheiro vai levando todos os estu-
dos sobre a matéria e conta, desde já, com
a unanimidade dos demais Secretários
de Serviços Sociais do Brasil.

_Q_jwp!LujMo__ae_í__dft--i!-'sttça d_.JEs-."tado, 
Leopoldo Braga, continua a pleno

vapor em suas atividades literárias: aca-
ba de mandar para ° prelo dois livros:
Sociedades de Economia Mista e Ativi-
dades Empresariais do Estado, terminan-
do, ainda, Conceito de Instituição de
Educação e de Assistência Social.
9 O professor Canedo de Magalhães
anunciando a execução de um projeto
que pretende revolucionar a Universida-
de Federal do Rio de Janeiro, a fim de
desburocratizar de uma vez por todas a
sua emperrada máquina administrativa,
que tantos entraves traz ao ensino.

A Fundação Miguel Pereira realiza
hoje o seu bazar anual, em favor das
obras de seu hospital.

9 Célio Borja, ontem, depois do almô-
ço, na porta da Caixa Econômica, ten-
tando arrancar dos amigos que passavam
as últimas novidades políticas.
O O escritor Thlers Martins Moreira
foi hospitalizado em face de ter sofrido
um ameaço de enfarte. Mas já superou
a crise maior, podendo, inclusive, rece-
ber visitas.
O Uni esclarecimento sobre as relações
do Presidente Mediei com o futebol: Ani-
bal Mediei Candiota — o famoso Candlo-
ta, meia-esquerda do Flamengo — não
era seu tio, mas seu primo-irmão. A mãe
do grande craque, D. Adelina Candiota, é
que era tia do Presidente da República.
Quem nos diz é o Sr. Rodolfo Correia,
presidente do Cruzeiro de Porto Alegre,
onde Candiota jogou antes de vir para
o Flamengo.
O O jornalista Benedito Coutinho dei-
xando Brasília a fim de voltar ao Rio,
onde vai trabalhar numa conhecida edi-
tora.
9 O ator francês Jean-Pierre Kalfon,
que,faz o principal papel do filme O Ho-
mem das Estrelas, ficou encantado com
o Rio. O rapaz, que é melo hippie, já
decidiu que quando terminarem as fll-
magens vai ficar por aqui por mais uns
seis meses, numa cidade do interior, pos-
sivclmcnte Parati.
• -Dia... .19. será- realizada -uma inferes-
sante conferência no MEC sobre educa-
ção sexual. O tema será abordado pelos
aspectos médico, familiar, escolar e sob
o ponto-de-vista da consciência cristã.
O O Ministro Costa Cavalcanti dizia
aos amigos que está fazendo regime para
emagrecer. No entanto, a tôda hora é
surpreendido no gabinete comendo table-
tes de rapadura.
0 O Senador Jarbas Passarinho será
recebido hoje, já na qualidade de Minis-
tro da Educação, pelos Conselhos Fe-
derais de Cultura e Educação. No primei-
ro, o Ministro será saudado pelo Bispo-
Auxiliar de Aracaju, Dom Luciano Duar-
te; no segundo, pelo escritor Adonias
Filho. i

Festival de Cinema Amador Concurso de Museu da Imagem e do Som
na última etapa exibe no Música adia mostra poeta Castro Alves
Cinema Paissandu 40 filmes os resultados como pintor e compositor

Quarenta e um filmes foram exibidos ontem no
Cinema Paissandu, às 15 e às 21 horas, dentro do
programa do 5.° Festival Brasileiro de Cinema Ama-
dor — promoção do JORNAL DO BRASIL — que
entra hoje na última etapa, com a exibição dos tra-
balhos de 40 participantes.

O filme intitulado Vida, de Mauro Meyer, retra-
tando a história de um cataléptico, "sua morte, seu
enterro e sua volta à vida", e o documentário pau-
lista João Pra Sempre, baseado em obra de Saint-
tíxupéry, causaram impacto na platéia, formada
apenas por participantes do Festival e convidados.
ELIMINAÇÃO

O filme Entre a Vida e a .
Morte o Homem Escolhe a Que
Estiver mais Próximo, de Mil-
ton Gontljo, foi eliminado pela
comissão julgadora, devido à
participação, de um ator pro-
fisslonal. Fotografado por Mau-
ricio Andrés, o filme é sonoro,
em preto e branco, de 16 mm e
representava Minas Gerais.

Ontem foram exibidos os se-
guintes filmes: Ponto e Vírgu-
la; Reportagem sem Titulo;
Aniikatus; Altcri; O Homem
Nasce; Vida em Revés; A Pre-
ocupação; A Chance; Morrer
por Morrer, Todos Mudos; Ro-
tina: um Realejo fi Meu Des-
tino; Recomeçou: João pra
Sempre; Ópio n.° 1; Dualiela-
de; A Esfinge; A Vida ou a Pi-
fia Empáfia Provecta; O Ani-
versário de Alice no País das
Maravilhas. Primatas; Burp;
O Azul de noje É Mais Koxo
que o Azul de Ontem; Parale-
Io ou Depois Daquele Grito;
Queremos Viver cm Paz; Que-
da e Ascensão; ¦ Fotografia;
Máquina de Fazer Amor; Re-
flexos; O Charco; Devenir;'
Status; A Gente que a Gente

Vê; Alueinação Cronometrada;
Divina, Maravilhosa; Vida;
Maquimiut; Vida na Morte;
Vida, Oitavas de um • Mesmo
Tom; Ocupado... Até Quan-
do?; Cuidado, há um Abismo
na Porta Principal; Optopto-
cura; Primus Cantus e Modelo
12BF.

Hoje serão exibidos: Vidão;
Há Esperança; O Começo £ Di-
fícil, Novamente o Atentado;
ltcquiem, Todos Mudos; Farsa;
No Elevador; A Vida É Curta
É...; Na Vida, Seja Machão;
Duas Vidas; Filmo, Logo Exis-
to; Vida 460; Decomposição;
Um Dia, um Galaxie; Um
Dia; Do jeito que Vão as Coi-
sas 1933; Terra Mãe; Negra
Vida; A Ceia; Reflexão; Ero-
lismo; Mosca; Hoje, o Susto
Eletrônico; A Vida; Trauma;
O Sol Ê Meu, o Som £ Seu;
Entre Espaço; Erp, uma Vez
Até Segunda Ordem; Amén?
Loly; Ziguezague; Vingança;
O Amanhã e Eva e Adão. E de
35mm: Eu Sou Você, Nós So-
mos Eles; Uma Certa Flor; As-
sim Foi, Assim £, Assim Será;
As Vitrinas e Vida? Amor
Livre?

Sátira sobre a vida cie
Adão é apresentada hoje

O episódio bíblico da vida
nômade de Adão, satirizado pe-
lo excedente de Medicina Mau-
ro Meyer, será exibido hoje no
Cinema Paissandu, mostrando
a paisagem da ilha do Sol e
a primeira mulher (Eva) to- ¦
mando u m anticoncepcional.
Foi o único filme do Festival
que sofreu censura parcial.

Mauro Meyer, cujo filme Vida
alcançou ontem grande êxito
popular, apes-j- das restrições
da critica, usou em seus dois
trabalhos, que concorrem ao
prêmio de viagem à Europa,
os cenários e os habitantes de
Paquetá. O filme Adão e Eva
custou NCr$ 150,00, foi foto-
grafado por Luís Mandille e
Blanche e vê a criação do
mundo por nôvo angulo.

VIDA NÔMADE

— Nos primeiros 30 segundos
— disse Mauro Meyer — o fll-
me retrata a' vida nômade de
Adão. Transformei a versão
bíblica numa sátira moderna,
ou, pelo menos, tentei fazê-lo.

Ouve-se logo depois uma voz:"... e Deus criou a mulher."
Adão descobre a mulher, surge
a serpente entregando a maçã.
Quando Eva vai mordê-la, a
fruta se transforma numa pi-
lula anticoncepcional. A cen-
sura cortou cenas de sexo entre
Adão e Eva. Não discuto as
razões da censura, não adianta
fazê-lo. A trilha sonora do
filme é Madamc Butterfly, não
há movimento nas cenas eróti-
cas, somente uma visão pano-
ramica.

Mauro Meyer nunca teve, até
participar da promoção do
JORNAL DO BRASIL, ne-
nhuma experiência anterior
como cineasta. Incentivado por
Luis Mandille, pintor, gravador,
ator e fotógrafo, decidiu pre-
parar o seu filme para concor-
rer. Como a ilha de Paquetá,
quase sempre, é freqüentada
por turistas turbulentos, que
atrapalham o trabalho, buscou
a quietude da ilha do Sol, au-
torizado pelo Sr. Imero Conte,
administrador regional de Pa-
que tá.

Um erro da comissão julga-
dora Impediu que fossem co-
nhecidos ontem todos os ven-
cedores do II Concurso de Mú-
sica Erudita da Guanabara,
pois um dos candidatos (violi-
no) ficou sem nota, apesar de
haver participado de todas as
provas. A direção do certame
íará hoje uma revisão antes
de confirmar o resultado.

Nas demais modalidades, os
alunos da Escola de Música
Jaffé alcançaram o maior
número de vitórias — seis
primeiros lugares — prlnci-
palmcntc na parte infantil. Os
prêmios serão entregues na se-
gunda-feü-a. Do' concurso par-
ticiparam cerca de 200 candi-
datos de 80 escolas particulares
de música.

O URRO

. A impugnação temporária do
resultado da competição de
violino — categoria adultos —
foi motivada pela falta da nota
referente a Nelson Márcio Ni-
renberg na relação final doa
.vencedores, encabeçados por
Roberto Estrela Mallet (pri-
meiro) e Fredy Gerling (se-
gundo).

A classificação é dada até
o terceiro lugar, c como na
prova só havia três concorren-
tes, muitos estranharam a au-
sência do nome de Nelson
Márcio, protestando então /in-
to ao júri. A presidente da co-
missão, Sra. Ondina Ribeiro
Dantas, alegou que náo havia
comparecido no dia anterior,
quando o concorrente' se apre-
sentou, não tendo assim recebi-
do sua ficha.

O coordenador do concurso,
professor Renault Pereira de
Araújo, admitiu que houve es-
quecimenbo por por.te da comis-
são e prometeu fazer uma re-
visão completa das fichas, hoje,
quando o resultado oficial será
dado.

O Museu da Imagem e do Som inaugurou on-
tem a exposição sobre Castro Alves — revelando prin-
cipalmente as atividades do poeta como pintor e. com-
positor popular. A exposição durará até o fim do mês,
quando será transferida para as escolas estaduais que
quiserem montá-la.

A exposição é promovida pela Divisão do Patri-
mônio Histórico e Artístico do Departamento de Cul-
tura da Guanabara, e o seu diretor, Sr. Trajano Qui-
nhôes, adiantou que estão enl fase final de organi-
zação diversas outras exposições, também itinerantes,
entre as quais sobre Machado de Assis, Gonçalves
Dias e José de Alencar.
PESQUISA
COMO OBJETIVO

Explicou o Sr. Trajano. Qui-
nhões ter dado "ênfase aos as-
pectos menos conhecidos da
vida de Castro Alves, justa-
mente para procurar interessar
e conseguir um maior trabalho
de pesquisa por parte dos es-
tudiosos dos assuntos brasilei-
ros."

A exposição é composta de
51 re'produções fotográficas
mostrando fac-similes das
primeiras páginas das primeiras
edições de vários livros de
poemas publicados por Castro
Alves, retratos seus quando
ainda adolescente, uma vista da
casa onde nasceu, já demolida,
na Fazenda Cabaceiras, n a
Bahia, e o Teatro de Santa
Isabel, no Recife, que foi palco
das polêmicas amorosas entre
ele e Tobias Barreto por causa
das atrizes Adelaide do Amaral
e Eugênia Câmara.
QUADROS E DESENHOS

Além disso, reproduções fo-
tográficas de vários quadros a
óleo pintados por Castro Alves,
entre eles, Madalena aos Pés
da Cruz, Paolo e francesca —

uma adaptação da tela de Ari
Scheffer, pintor do Romantis-
mo, e seu" auto-retrato. Há
também vários desenhos exe-
cutados pelo poeta, sobre mo-
tivos populares, Talmréu c Ta-
baréus e Vista do Tanque, um
desenho sobre a região de
Curralinho, na Bahia, onde
morou algum tempo.

Na exposição é executada a
canção Gondoleiro do Amor,
composta 

"por 
Castro Alvbs, a

em gravações da cantora Ma-,
ria Lúcia Godói — que a gra-;
vou ontem à tarde, pouco antes.'
da inauguração da exposição—J
e do Coral da Escola Normal,
Carmela Dutra. Outras' músicas
compostas por Castro Alves
constam, através das partituras
fotografadas, da exposição —'
Mocidade e Morte, Canção do
Boêmio, para piano, e O Poeta
c o Caminhciro, esta com mú-;
sica de Cacilda Borges Barbosa.

Três das principais musas de
Castro ^lves estão retratadas
— Ester Amzalack, a quem de-'*
dicou Hebréia é Pensamentos
do Amor, Eugênia Infante de''
Câmara e Leonldia Fraga, que
inspirou Infeliz Serrana, Ma-'
rieta e Os Perfumes.

Primeira Crítica

Míriam Alencar

VENCEDORES

Na parte infantil, a modali-
dade de conjuntos de câmara
foi vencida por três conjuntos
da Escola Jaffé, ficando em
primeiro o Trio Sérgio de Va-
ladão, em segundo o Trio De-
nise Portinnri e em terceiro o
Quarteto Michael Zacharias.

A competição de piano teve
como primeira colocada Carla
Palmieri, da Academia Lorenzo
Fernandes, ficando em segundo
Leila Zacharias, da Escola Jaf-
fé, em terceiro André Cristina
Abedelhay, da Escola Sa Perei-
ra. Os dois primeiros lugares
cm violino ficaram com Miguel
Farbiarz e Itzchak Geiger, res-
pectivamente, ambos da Escola
Jaffé, assim como Cláudio Jaf-
fé, que venceu no violoncelo.

Na categoria juvenil, o con-
curso de conjuntos ficou com
o Quarteto de Cordas Vivaldi,
estudantes do professor Jaques
Nirenberg, secundado pelo Duo
de Piano Elizabeth Barbosa.
Adilson Soares, do Conservató-
rio Brasileiro, venceu em
trompete, enquanto Roberto
César Pires, da Escola Sá Pe-
reira, ganhou a competição de
clarineta.

Em piano, foram os seguintes
os vencedores: 19) João Carlos

j-, , j s-,. Moniz Rebouças; 2?) Ricardo

5° Festival de Cinema Amador gffig^^g^g
meiros são alunos da Escola

Tivemos ontem o dia mais fraco, pelo menos até agora,
do S.° Festival do Cinema Amador- Enquanto no primeiro
dia e no segundo alguns filmes destacaram-se com muita
qualidade entre os demais, ontem, os destaques foram mi-
nimos.

Os filmes mantiveram quase toãos o mesmo nível, com
alguns pontos bem baixos. É necessário fazer um destaque
especial ãa parte técnica, que parece ter sido posta de
lado pelos realizadores. Filmes com cópias sujas, quase
impossibilitando uma visão critica; trabalhos de fotogra-
fia e montagem sem cuidados, enfim, a preocupação tem
sido mínima neste setor tão nnportante, prejudicando to-
talmente qualquer idéia que desponte com alguma inteli-
gência. Despojamento no trabalho não siginifica descuido
do essencial na elaboração de um filme. Um filme de 90
segundos proporciona a facilidade de planos a mais a fim
de ser feita uma seleção na montagem final. Ao que pa-
rece, isso não preocupou nossos jovens e impetuosos rea-
lizaâores.

Quanto ao tema Vida, as constantes apontadas aqui
inicialmente ainda predominam, c com muito mais força:
cinco filmes tiveram como cenário cemitérios: 12 filmes
serviram-se da morte como essência fundamental na ex-

posição do tema. Também o tédio, as corridas em busca
do nada, as angústias, umas poucas criticas sociais.

O telefone, esse monstro enlouqueceãor, obteve uma

sátira em Ocupado? Até Quando?, o que mereceu muitas

palmas da platéia.
Entre os concorrentes de ontem, destacou-se com mui-

la vantagem entre os demais, o trabalho ãe fotografia e
ãe Bruno Barreto. Segurança numa fotografia

Salão de Artes Plásticas cio
DA de Arquitetura da
UFRJ será julgado amanhã

Será realizado amanhã de manhã, na ilha do
Fundão, o julgamento do III Salão de Artes Plásticas
do Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetu-
ra e Urbanismo da UFRJ.

O Salão, organizado pelos alunos, atribuirá dois
prêmios de NCrS 1 mil aos dois melhores exposito-
res, levando em consideração o conjunto da obra.
Para tanto, foi exigido um mínimo de três e um má-
ximo de cinco trabalhos a cada artista universitário
concorrente.
INAUGURAÇÃO

Este ano, o Salão de Artes
Plásticas c_i RAU/UF-U teve
extintas suas categorias tradi-
cionais — Pintura, Desenho,
Gravura e Pesquisa — e modi-
ficou a composição do júri,
sempre integrado por professo-
res de arquitetura e cri.i;os
de arte.

O júri passou a ser composto
por quatro alunos e um profes-
sor de cada uma das cinco sé-
ries, num total de 25 membros,
que decidirão por voto indivi-

dual e secreto. Cerca dc 200
trabalhos foram apresentados
por universitários da pró ""ia
FAU — a maioria —- da : ¦ .-.la-
de BelasiAntes da URFJ, do
Atelier Livre de Artes Plásticas
e do Inst-buto de Belas-Ai.es.

A inauguração do Salão, com
a entrega dos prêmios, será
depois de amanhã, à tarde, com
a presença do Reitor da UFRJ,
Sr. Djacir Meneses. Na ocasião,
estreará o Teatro Universitário
do Fundão — Tufão — inte-
grado par alunos de arquitetu-
ra e eng-enhairia.

Sociedade dos Artistas
Nacionais abre exposição

Joffá e o tòcéiro da Escola
Magda Tagliaferro.

Na parte de adultos, o prêmio
íoi ganho por Diana da Silva
Cacso, do Conservatório Brasi-
leiro, secundada por Luís Hen-
rlque Senise, ta/mlbém do Con-
servatório, ficando em terceiro
Cristina Caparelli, da Escola
Jaffé.

O setor viola foi vencido por
lvã Sérgio Nlreniberg, da Es-
cola de Música da Guanabara,
e o violoncelo, por Márcio
Carneiro, da Jaffé, seguido por
Nelson Márcio Nirenberg, tam-
bém da Escola da Guanabara.
O oboé foi vencido por Cideir
Barreto Leal, do Conservatório,
enquanto Paula Ferreira, da
mesma escola, venceu no canto.
Entre os duos, o prêmio foi
para Fredy Gerling e Cristina
Caparelli, violino e piano.

Com 419 trabalhos, íoi 'mau-

gurado ontem, no MEC, o XXII
Salão da Sociedade dos Artistas
Nacionais, que distribuirá três
medalhas de ouro, 10 de prata
e 14 de bronze. Quase todos
os trabalhos são adadêmicos,
mas alguns — como dois qua-
di-os do cantor Monsueto — sno
modernos.

Na inauguração, o secretário
da Sociedade, Sr. Segisnando
Martins, disse que "a promoção
é a expressão legitima da arte
brasileira." A exposição ficará
aberta até o dia 14 e em segui-
da distribuirá as medalhas e
menções honrosas. Todos os
trabalhos estão à venda.
INCENTIVO

Desde que foi fundada, em
2 de julho de 1947, a Sociedade
dos Artistas Nacionais realiza
anualmente a exposição "como

incentivo- aos artistas brasi-
leiros."

Segundo a organizadora da
exposição, a pintora O cl e t o
Barcelos, a Sociedade permito
que "o aluno desenvolva suas
características e ajuda àqueles
que têm vontade de pintar, e
não têm condições."

Promovida pela Secretaria de
Turismo, a exposição está no
saguão do Ministério de Edu-
cação e Cultura e fica aberta
das 9 às 18 horas, de segunda
a sexta-feira.
TRABALHOS

Na exposição há dois ante-
projetes de arquitetura: o
primeiro é Monumento e Hcr .
mas para a Escola Industrial
Silva Freire e o segundo é do
Museu Rodoviário, Século XXI,
para a Rede Rodoviária Federal
S/A. Ambos são de autoria de
Segisnando Martins.

câmara _.. . ,
cuiãaãa, nítida, procurando fugir ãos formahsmos.

Embora nenhum trabalho possa ser consiãeraáo^ muito

bom ou excelente, Primatas, ãe Murilo Sales e Sérgio Xa-
vier foi o que melhor soube situar-se dentro dos 90 segun-

ãos'A fotografia era ãe Bruno Barreto, cujo outro trabalho

que também merece menção, pelo trabalho fotográfico,
como dissemos acima, foi Divina, Maravilhosa.

ABRE INSCRIÇÕES
PARA

NOVOS CURSOS

MOTORES A GA-
SOLINA E DIESEL

MOTOBOMBAS
GRUPOS GERADORES

MANGUEIRAS
MANGOTES
GUINÇHOS

BETONEIRAS

COCITO-RIO
Rl^àyriril<y|Í9^3^A,T6l^3-.6ÒSé

__'

| DIA 9 NESTE J0RNAI ||

Solicito ao Sr. Abclollah Haáliim,
ou através de pessoa que conheça
seu paradeiro, que o mesmo sc co-
munique o mais brevemente possí-
vol com a Embaixada da Arábia
Saudita em Caracas, Venezuela.

Abdullah A. Altobaishi
Ed, Mobil 3.° piso n.° 300
La Floresta — Caracas

Telefone para 222-1818

faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

17-11-69

17-11-69
17-11-69
18-11-69
18-11-69
24-11-69
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ANÁLISE ECONÔMICA-FINANCEIRA
AVALIAÇÃO DE CARGOS

Aulas, com apostilas, de segundas às sextas-feiras, das
8 às 12 horas e/ou das 18 às 22 horas. Número limitado
de vagas. ÚLTIMOS CURSOS DO ANO.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
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URSS anuncia A FÔR^A DE **?
morte.
de almirante

Moscou (AP-JB) — O Alml-
rante reformado Nikolai V.
Isachenkov, que foi subchefe da
Marinha da URSS, morreu
após "uma longa e grave en-
fermidade", segundo se anun-
ciou oficialmente ontem.

O anúncio da morte de Isa-
chenkov, de 67 anos de idade,
foi publicado no Jornal Estrela
Vermelha, do Ministério da
Defesa. Isachenkov, que era
engenheiro naval, íoi subchefe
da Marinha de Guerra de 1952
a 1966, acrescentou o diário.

Ministro
recebe vaia
em Praga

Prata (AP-JB) — Centenas
de estudantes apuparam ontem
o Ministro da Educação Jaros-
lav Hrbek, integrante do nôvo
regime pró-soviético da Tche-
co-Eslováquia, no primeiro en-
contro entre o Governo e os
jovens que apoiaram a liberali-
zaçao do Partido Comunista
em 1968.

Um dos mais violentos mo-
mentos do debate ocorreu
quando Hrbek se referiu a Jan
Palach, o Jovem estudante que
se suicidou com fogo no centro
de Praga para protestar contra
a ocupação soviética. "Palach
— disse Hrbek — foi trágica-
mente enganado por oportu-
nistas de direita." O resto de
suas palavras íoi encoberto pe-
los assobios e gritos dos estu-
dantes.

Grécia
condena mais

Kidiofolo UPI

quatro
Atenas (AP-A_RP-JB) — X__\

Tribunal Militar da Grécia
condenou ontem mais duas
pessoas à prisão perpétua, e
outras duas a 15 anos de reclu-
são e em seguida deportação,
por crimes de subversão. Um
total de 36 pessoas, inclusive
duas mulheres, estão sendo
Julgadas como membros da
Frente Patriótica, organismo de
orientação comunista.

O Promotor Ioannis Liapis
pediu a prisão perpétua para
Emanuel Benas, acusado de
colocar uma bomba no Minis-
tério da Justiça, em novembro
de 1967, quando morreu uma
Jovem de 19 anos, e para
Eleftherios Kolovos, ambos
pertencentes à Frente Patrió-
tica e considerados "anarquis-
tas perigosos", segundo o pro-
motor.

Itália age
na greve dos
metalúrgicos

Roma (AP-AFP-UPI-JB) —
O Governo italiano resolveu
intervir na questão trabalhista
que mantém os operários da
indústria metalúrgica em greve,
há quase 90 dias, e convocou
reunião com os representantes
dos sindicatos e dos emprega-
dores para a próxima semana.

Ao mesmo tempo ém que o
Ministro do Trabalho, Cario
Donat-Cattin decidiu intervir
na crise operária, o Governo
minoritário do Primeiro-Minis-
tro Mariano Rumor poderá ter
sua sorte decidida hoje, após
a reunião de cúpula do Partido
Democrata Cristão, que esco-
lherá o nôvo secretáurio-geral,
em conseqüência da recente
renúncia de Flaminio Piccoli.

CRISE PROVÁVEL

Caso o Conselho Nacional do
PDC eleja um secretário-geral
que não obtenha o apoio dos
socialistas e republicanos, é
provável que Mariano Rumor
tenha que renunciar a chefia
do Governo.

Câmara e Senado italianos
entraram em recesso até a
próxima semana, na
expectativa de nova crise
politica, capaz de derrubar o
atual Governo minoritário.

No comunicado expedido
ontem, o Ministro do Trabalho
acusa o Partido Comunista ita-
liano de manipular a crise tra-'
balhista e os sindicatos para
afetar o Governo democrata-
cristão. A critica foi conside-
rada rigorosa, tendo em vista
que Donat-Cattin é elemento
da ala mais extrema da es-
querda democrata-cristã. Ex-
plicou que a intervenção do
Governo deve-se principalmen-
te às violências em que dege-
neraram as recentes greves ge-
rais dos metalúrgicos. Elogiou
a atuação dos sindicatos, mas
somente até o ponto em que"não afetaram a livre operação
• integridade das empresas."

Toda a Itália foi ontem pa-
rallsada pela greve geral dos
trabalhadores em transportes
coletivos.
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Camponeses e soldados-chineses dão vivas a Mao Tsé-tung junto aos destroços do avião
norte-americano sem piloto abatido na região central do pais, no dia 28 de outubro, pela
artilharia antiaérea comunista. A foto foi liberada em Pequim por um alto membro do PC

Londres dá voto à China
Nações Unidas (AíTP-AP-JB) —

O representante da Grã-Bretanha na
ONU, Lord Caradon, anunciou ontem
que seu país. votará, como nos anos
precedentes, em favor da admissão
da China Popular nas Nações Unidas.

O Embaixador da Argélia, Moha-
med Yazid, atacou os Estados Unidos
que mais uma vez vetou o ingresso
de Pequim na comunidade interna-
cional. Yazid afirmou que o argu-
mento estadunidense de que "a resolu-
ção para o ingresso da China na ONU
é auspiciada por um pequeno grupo
de países", é inteiramente falso.

RESPOSTA

Yazid garantiu que a resolução
pedindo.a expulsão dos chineses na-

cionalistas e o ingresso dos chineses
comunistas em seu lugar é patroci-
nada por 17 paises independentes, to-
dos os quais já sofreram ocupação
estrangeira.

Por sua vez, Lord Caradon de-
clarou que todos os esforços devem
tender não a manter a China Po-
pular fora da ONU, mas a persuadi-
Ia de que se una a outras nações em
busca da compreensão e cooperação
internacionais.

O delegado da Iugoslávia, Lazad
Mojsov, qualificou de absurda a au-
sência de Pequim na ONU e concitou
a Assembléia para que vote o ingres-
so. O debate sobre a questão será
reniniciado hoje, prevendo-se que a
votação terá lugar no começo da pró-
xima semana.

*

França dosa a política externa

Paris — Mestre na arte das âo-
sagens equilibradas,.o Chanceler fran-
cês Maurice Schumann se aproveitou
da discussão parlamentar sobre o or-
çamento de seu Ministério para fa-
zer um discurso que é um modelo
no gênero: nele se encontram elemen-
tos suficientes para que os degaullis-
tas ortoáoxos não se inquietem, e ao
mesmo tempo, a quantidade certa ãe
abertura tendo em vista os novos
membros âa maioria governamental
na assembléia. .'

Mas, seguramente, a âoutrina do
Ministro ãos Negócios Estrangeiros
de Pompidou e âe Chaban-Delmas te-
rá de se aâaptar o mais rápido à rea-
lidaãe ãos fatos, caso ela efetivamen-
te queira no futuro âeixar âe âecep-
cionar tanto os primeiros, quanto os
novos suportes âo regime. Pelo me-
nos, era esta a opinião âe uma boa
parte ãos observadores durante o âia
de ontem, inteiramente dominado pe-
los comentários relacionados com a
intervenção de Schumann.

Da abertura à continuidade

A abertura ê, para o Chanceler
francês, antes de mais nada uma con-
cepção ãa construção âa Europa que
não exclui mais, a priori, a entrada
da Grã-Bretanha no Mercaão Comum.
Schumann não âisse claramente que
negociações poderiam se abrir, mas
as explicações por êle âaâas sobre o
"aprofunâamento" âo MCE permi-
tem prever que os relatórios a serem
elaboraâos pelos seis países-membros
da comunidade européia, a fim de
preparar este "aprofunâamento", terão
seus estuâos iniciados rapidamente.
Desta forma começa a ser deslocaâo
o obstáculo maior à abertura âe ne-
gociações com Lonâres, não devendo
surpreender uma concretização desta
impressão na próxima reunião âe
cúpula dos seis, prevista para Haia,
7io próximo dia 18.

Outro indício de abertura é a for-
ma pela qual foram apresentados os
Estaâos Uniâos aos âeputaâos france-
ses — "o último recurso âo Ociâen-
te." Eis aí uma frase que dificihnen-
te De Gaulle emitiria, muito embo-
ra o General tenha transformado suas
relações com Washington quando a
situação exigiu (últimos 11 meses de
seu Governo quando houve, além de
maio, a primeira crise monetária na-
cional), e ninguém pode negar que a
frase de Shumann traça os limites da

Armando Strozenberg-
Correspondente do JB

política degaulllsta de "independeu-
cia entre os blocos", que se mantém
como o fundamento essencial da poli-
tica exterior francesa, mas que des-
ta vez parece começar a levar em
conta as novas realidaães que desa-
fiam orgulhos puramente nacionais.

Mudança periférica

Como se vê, a politica estrangei-
ra âa França pòâerá vir a sofrer, a
longo prazo, e em suas principais li-
nhas, moâificações projunáas. Mas,
por enquanto, a palavra âe ordem
continua senão a continuiâaâe, espe-
ciálmente no que se refere aos proble-
mas mundiais "periféricos", isto, onde
a diplomacia francesa não tem papel
catalizador. Assim, em se tratando de
Vietname ou do Oriente Médio, as
opções do General De Gaulle ainda
servem de regra sob Pompidou: par-
ciálmente realizada por hospedar a
conferência da paz, a França sente-
se mais bem colocada ainda quando
insiste na rieutralização ãos quatro
paises formaâores da antiga Indochl-
na. Israel, por sua vez, não receberá
seus Mirage, a soberania e a integrí-
dade territorial do Libano serão ga-
rantiâas e a concertação ãos Quatro
Granâes continuará senão a fórmula
âa qual áepenãe a paz mundial. Ao
não falar âe Quebec ou âo Tchad,
Shumann deixou claro que só preten-
de praticar a continuiâaâe degaul-
lista sóbre técnicas de ação seguras
e já experimentaâas no passaâo.

São nos campos em que a França
se sente mais fraca que o Chanceler
aâ7nite aberturas, o que não âeixa âe
ser lógico, mas sob uma reserva: ain-
ãa em tempol Parece se ter compre-
enâiâo, no Quai D'Orsay ou no pró-
prio Eliseu, o nôvo papel que poderia
vir a caber à França numa Europa
unida, além dos lucros que uma tal
eventualidaãe lhe garantiria. E não
âeixa âe ser lamentável que se tenha
esperaâo tanto tempo para compre-
enáer què a Alemanha constitui na-
quela Europa tão cara a De Gaulle
uma força âe tal poâer crescente que
a levaria a ãominar consciente ou in-
conscientemente seus associados, in-
elusive a representar, na prática, os
seis para os Estaâos unidos. Ocorre
que esta ainda não é a opinião âo
bloco âeguullista orloãoxo, numérica,
mente muito bem representaâo na
maioria governamental no Parlamen-
to francês.

Solzhenytsin é expulso da
União dos Escritores russos

Moscou (AP-AíTP-UPI-JB) — Ale-
xander Sotáhenytsln, um dos escritores
soviéticos oontemiporâneos mais impor-
tantes, íoi expulso da União dos Escri-
toras, segundo fontes literárias, embora
ffuncionários do Governo não tenham con-
firmado a noticia.

Desde junho de 1968 Solzhenytsin vi-
nha sofrendo ateques abertos da impren-
ea conservadora, que o acusava de cri-
ticas ao sistema e atividades anti-sovié-
ticas.

Informam os meios literários que a
expulsão do escritor foi votada pelo sin-
dicato da cidade de Ryazan, onde vive e
trabalha, como professor desde 1957.
ACusaram-no, especificamente, de não se
ter afastado da "propaganda estrangeira,
burguesa e anti-soviética" referente a
seu nome, ¦ e o consideraram culpado de"conduta indigna de um escritor sovié-
tico."

As acusações se baseiam na reunião
realizada, o ano passado, pela secretaria
da União, na qual se pediu a Solzhenytsin
que repudiasse as organizações estrangei-

ras que utilizaram seu nome e o de Sve-
tlana Alllluyeva (filha de Stalin) para"difamar a União Soviética."

Porta-vozes da União dos Escritores
negam, contudo, a expulsão, dizenjlo que
o caso está em estudos. A decisão só será
tomada durante uma conferência da jun-
ta de diretores, hoje ou após os festejos
do Dia da Revolução, no fim do semana.

Segundo fontes extra-oficiais, Solzhe-
nytsin foi chamado pelo sindicato, em
Ryazan, na terça-feira, quando o acusa-
ram de publicar suas obras no exterior.;
Teriam, então, votado por sua expulsão.

Fama chegou em 62 com um livro
Alexander Solsihenytsin nasceu em

1918 no Cáuoaso. Romancista, adquiriu
fama em novembro de 1962 quaíido, pela
primeira vez e com a Intervenção pessoal
de Krusohev/ imprimiu-se uma obra sua:
Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, sõ-
bre a vida nos campos de concentração
sbalinistas.

. Aclamado como um clássico da mo-
derna literatura russa, o livro deu a seu
autor fama de um dos melhores prosado-
res viyos do país. Traduzido para nume-
rosos idiomas, nunca foi, porém, reeditado
na União Soviética e mesmo seus dois ro-
mances posteriores — O Primeiro Circulo
• Pavilhão do Câncer — só são conheci-

dos no exterior, figurando como best sei-
lers na maioria dos paises ocidentais.

Solzhenytsin serviu no Exército até
1945, quando o condenaram a oito anos
de trabalhos forçados sob acusações pos-teriormente consideradas sem fundamen-
to: promover agitações anti-soviéticas.
Cumprida a pena, esteve até 1956 sob o
regime de residência vigiada. Aí começou
a desestalinização e, em 1957, a Corte
Suprema.da URSS o reabilitou.

Eliminado Kruschev da vida pública,
Um Dia na Vida de Ivan Denisovich co-
meçou a sofrer críticas há cerca de qua-
tro anos. Seu autor só conseguiu desde
então, publicar na URSS alguns contos,

em revistas literárias. Em 1967, Solzhe-
nytsin foi impedido de participar do IV
Congresso dos Estados Soviéticos, mas
enviou uma carta aberta, de protesto con-
tra sua exclusão e pedindo a supressão
da censura literária no pais. Em junho
de 1968, Literaturnaya. Gazeta (juntamen-
te com Oktyabr os maiores órgãos da li-
teratura conservadora) aumentou os
ataques ao escritor, advertindo-o que ces-
sasse suas "atividades anti-soviéticas."

Por seus romances O Primeiro Circulo
e Pavilhão do Câncer, Solzhenytsin foi
recomendado para o Prêmio Nobel de Li-
teratura de 1969 e é, ainda, considerade
candidato promissor para os próximoi
anos.

Intelectuais vivem sob repressão
Com o degelo de fins da década de 50,

provocado pelo morte de Stalin, a partir
de 1956 aumentaram as reuniões literárias
espontâneas na União Soviética, que in-
variâvelmente resvalavam para a politica.
Em 1958, surgiam os primeiros jornais
mimeografados e, mesmo poemas, contos,
novelas, apenas datilografados.

A-tentativa de liberalização iniciada por
Kruschev teria, porém, vida curta. Sua
queda, em 1964, impediria o contínuo ex-
pandir da intelligcntzia, soviética.

A literatura subterrânea — que chega
às mãos de seus leitores mimeografada ou
simplesmente datilografada — vem sendo
punida, mas muitos processos foram mun-
tidos em sigilo e nunca chegaram ao Oci-
dente. O julgamento de Andrei Siniavsky
e Yull Daniel, em fevereiro de 1966, c os
violentos protestos que se sucederam des-
cobriram totalmente a repressão. Segue-
se uma longa lista de intelectuais castiga-
dos por um crime comum — "propaganda
anti-soviética" — dos quais relacionamos
os principais:
Andrei Siniavsky (conhecido no exterior
como Abram Tertz e Yuli Daniel foram

condenados, em 1966, à prisão com traba-
lhos forçados. No campo de trabalho, Yuli
Daniel reconheceu o escritor Anatole Mar-
clienko, processado por tentar fugir do
país. (Foi libertado em 1968).
Vlktor Khoustov sofreu, em fevereiro de
1967, uma pena de três anos de prisão,
por participar — com destaque — de uma
manifestação na Praça Pushkin para exi-
gir a libertação de quatro escritores desa-
parecidos depois da publicação da revista
clandestina Phoenix 1966.
Latrfssa Daniel, Pavel Litvinov e Kons-
tantin Babitsky cumprem penas de prisão
com trabalhos, por participarem do pro-
testo, na Praça Vermelha, em agosto de
1968, contra a ocupação da Tcheco-Eslo-
váquia.
Naoum Odnopozov, poeta conhecido no ex-
terior como Naoum Gurevich, foi o pri-
meiro escritor soviético que conseguiu fu-
gir do país, em fins de 1967. Perseguido
pela KGB, desde 1961 participava do mo-
vimento literário subterrâneo.
Alexander Ginzburg, Yuri Galanskov,
Alexei Dobrovolskl e Vera Laishkova fo-
ram condenados, em "janeiro de 1968, a

penas várias de prisão. Ginzburg, redator
da revista clandestina Syntaxe, tornou-se
conhecido por seu Livro Branco contra o
processo de Siniavsky e Yuli Daniel.
Eugênio Evtushenko, o mais conhecido
poeta da nova geração, cujo poema Babi
Yar, constitui um dos maiores ataques ao
anti-semitismo na URSS, foi afastado da
junta de editorialistas da revista Yunost
(Juventude), em maio deste ano, junta-
mente com os poetas Vasili Aksionov c V.
Rosov. Vasili é novelista e seu trabalho
Passagem para as Estréias (editado na
Inglaterra em 1963) provocou viva polè-
mica na imprensa soviética. Um próximo
escritor a ser afastado de Yunost é Boris
Polevoi, novelista (A História de um Ho-
mem Verdadeiro) desde 1963 sob ataque
dos conservadores.
Alexander Tvardovsky sofre criticas des-
de julho deste ano. fi o redator-chefe de
Novy Mir, revista literária.
Anatoli Kuznetsov conseguiu fugir esto
ano, fixando residência em Londres. Mu-
dou de nome. Hoje é A. Anatol. Sua obra
mais recente, O Fogo, c de críticas ã
União Soviética.
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PERGUNTAS.
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Você iem razão. Não pode arriscar-se. Precisa saber
onde e com quem aplicar o seu dinheiro. Que garantiasdá. Que capital responde por seus capitais. Por isso,
para sua tranqüilidade, venha conhecer a União Finan-
ceira. Não traga dinheiro, traga perguntas. Nós respon- •
deremos. Você conhecerá os nomes, a idoneidade e a
experiência de cada sócio ou diretor da União Finan--
ceira. As vantagens, a segurança, as perspectivas. E o
tipo de negócios que lhe será proposto. Verá, sem
compromisso, que pisa em terreno firme. Resolva
depois. E não se esqueça: além de uma organização
de investimentos, somos também uma financiadora.
Seja qual fôr o seu problema, é bom negócio conhe-
cer-nos. Aguardamos, cordialmente, a sua visita.

UNIÃO FINANCEIRA S.A.
CRÉDITOS, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
Caria de Autorização n.' 159 Capital e Reservas': NCR$ 3.100.000,00
Rua do Ouvidor, 103 - 2.* e 3." andares Tcls.: 231-3478 • 231-3479 - 231-0357 i 231-3727

I

auto-rádío

BLAUPUNKT .^

alta sensibilidade • longo alcance

VENDAS E ASSISTÊNCIA

GUANABARA
AUTO PEÇAS GALO VALENTE

Rua Francisco Real, 985
BOROHOFF S/A.

Rua Riachuelo, 243
CONQUISTA AUTO PEÇAS LTDA.

Estrada do Cacuia, 12-A — Ilha do Governador
I.C.A. INTERAUTO COM. DE AUTOM. LTDA.

Rua Garcia D'Avila, 66 — C
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CEMITÉRIOS DE ONTEM E DE HOJE

MORTE E
Diz Sto. Agostinho que as pompas fúnebres ser-

vem mais aos parentes vivos do que aos falecidos.
Pois não será o belo mausoléu que garantirá a sal-
vação eterna à alma do falecido, nem deixará de en-
trar no céu o justo, porque sua sepultura é pobre, ou,
quem sabe, nem tem sepultura.

No entanto, manifestam todas as religiões inte-
rèsse pela cerimônia do sepultamento, desde a anti-
guidade até os dias de hoje.

Bem sabemos que na hora da morte a alma se
separa do corpo, e é ela que vive eternamente, en-
quanto o corpo se dissolve, pelo menos agora. Só na
ressurreição de todos, por um ato especial de Deus,
serão reunidos novamente corpo e alma, então, sim,
para sempre.

É, contudo, mais do que justo o cuidado com
que sepultamos os corpos de nossos parentes e amigos
que nos deixam. Constitui isso uma homenagem à me-
mória daqueles que amamos e estimamos em vida. é
um sinal de respeito pelo corpo que foi criado por
Deus, dotado por Êle de uma alma; que recebeu o
batismo e outros sacramentos e é portador dum des-
tino eterno.

Mas é principalmente o pensamento da vida que
anima pessoas religiosas de todas as confissões, a ve-
nerar devidamente os mortos. A fé na vida eterna ins-

pira todas as providências de costume. E é a fé que
consola neste transe doloroso, Com diz o prefácio da
misSa dos mortos: "se consolam com a promessa da
imortalidade futura aqueles a quem entristece a cer-
teza da morte." Sabemos pela experiência que há tan-
to mais de tranqüilidade em caso de morte, quanto
maior fôr a fé, seja da pessoa que está de partida,
seja dos parentes que ficam. Poder dizer: "Adeus —
até que nos vejamos no céu", é o maior conforto para
todos.
SANTO SEPULCRO E CATACUMBAS

Visto deste ângulo, não nos surpreende o cuida-
do dispensado aos cemitérios. O Santo Sepulcro em
Jerusalém atrai discípulos do Salvador de todas as
partes do mundo. E não volta um sequer sem ter sen-
tido uma profunda emoção.

Quem passa pelas misteriosas galerias das Ca-
tacumbas Romanas, sente, comovido, a fé viva e sin-
cera dos primeiros cristãos. As inscrições, pinturas
e outras obras de arte que nelas encontramos, expres-
sam todas elas: amor, carinho, tranqüilidade pela fé
num encontro ulterior.
MONUMENTOS

Se os cemitérios podem, e devem, tornar-se um
lugar de meditação, foi o desejo de prestar homena-
gem aos mortos que causou um movimento artístico
de enormes proporções. Desde as pirâmides e cama-
ras funerárias dos faraós aténossa ilha de Marajó são
as sepulturas que nos testemunham as culturas de to-
dos povos de todos os tempos, pois guardam desde,
objetos de ouro e outras preciosidades até os vasos
de argila cuidadosamente trabalhados.

Estátuas que marcam uma época, como a "Pietá"

ou o "Moisés" de Michelangelo, foram criadas para
ornar sepulturas. Há cemitérios como o "Campo Santo"
de Gênova, que são verdadeiras galerias de Arte; e
há quem viaje especialmente à índia, só para ver o
monumento de Tal Mahal.

O CEMITÉRIO CRISTÃO
Porém, se é certo de homenagear os irmãos que

nos deixaram, sentimos que há'algo de estranho nes-
ta desigualdade até depois da mofte. Se todos são
iguais na hora da morte, porque tanta diferença nas
sepulturas? Respeito, carinho, lembrança viva e fé vi-
va lambem — está certo. Mas luxo, ostentação, quem
sabe — orgulho: por quê? Para quê?

Nas montanhas o terreno plano é pouco. Por isso
são pequenos os cemitérios nas regiões montanhosas
da Áustria. O espaço para cada sepultura é pequeno,
motivo pelo qual não houve nunca costumes de erigir
grandes monumentos. E como são simpáticos êstés ce-

RELIGIÃO
Mons. Guilherme Schubert

mitérios! Bem tratados, limpos, em redor da igreja —
convidam a pensar, a rezar.
HUMANO E DESUMANO

Porque: o cemitério deve ser simples, mas não
abandonado! É triste ver sepulturas cobertas pelo ma-
to, os caminhos desaparecidos, nos cantos amontoa-
dos de flores murchas, peças quebradas de madeira,
.louça e ferro. Corresponde isso tão pouco ao nosso
desejo de reverenciar os entes queridos que se foram.

Daí vem a tendência de cimentar tudo que o per-
mire: sepulturas, quando não se pode fazê-los de már-
more, caminhos e demais espaços livres. Se isso evi-
ta que o mato tome conta, tem, contudo, uma desvan-
tagem: torna desumana a necrópole. é como uma mão
fria a apertar nosso coração. E nos perguntamos afli-
tos: aqui fica nosso parente?

A solução é outra: simplicidade, humildade em
face da majestade da morte e da vida eterna — mas
tranqüilidade de espírito, expressa por uma concepção
própria do lugar. Assim como gostamos de colocar
flores nas sepulturas — sinais de vida e de amor, pre-
cisa também o cemitério em sua totalidade da colabò-
ração da natureza: o verde de árvores, arbustos e gra-
mados, flores multicôres como são vistas na natureza
ao redor; na natureza que se renova sempre e é as-
sim um espelho da vida eterna.
UM NOVO ESTILO DE CEMITÉRIO

Por isso recebemos com agrado a orientação do
novo cemitério planejado para a Guanabara, o "Jar-
dim da Saudade." Encarregados pela Autoridade Ar-
quidiocesana de acompanhar o lado artístico-religioso
do empreendimento, vemos muita coisa positiva nele:
respeito — recolhimento — idéia religiosa — simpli-
cidade — limpeza.

Não devemos fugir do aspecto sério que a morte
apresenta. Mas, como dissemos, para o homem de fé
há a esperança, a confiança em Deus. E se nestas oca-
siões é natural a presença da dôr, não há, contudo,
motivo para desespero. Isso deve haver um reflexo no
planejamento do cemitério e na organização da ceri-
mônia. O mesmo encontramos na liturgia, nas orações
e leituras religiosas para estes momentos, e que nos fa-
Iam da vida eterna, da paz e da futura união de todos.

Ainda agora houve a respeito uma reformulação,
decorrente do Concilio Vaticano II, e é confortante ou-
vir no cerimonial novo unirem-se os presentes ao sa-
cerdote, pedindo em diálogo com êle paz pelos mor-
tos, paz pelos vivos e união em Deus para todos.

Será construída uma Capela para serviços reli-
giosos: missas para os católicos, culto para evangéli-
cos. Por detalhes do projeto será evitada a simultanei-
dade de velórios, muitas vezes embaraçosa para os fa-
miliares.

E em vários pontos do cemitério serão colocados
monumentos artísticos, é esta uma solução interessan-
te. Assim não haverá mausoléus individuais. As se-
pulturas serão todas iguais: uma placa singela — gra-
vado nela uma cruz, os nomes, os dados de costume
— gramado e flores nos espaços livres. Isso dará o
necessário toque humano que mencionamos acima.

E, para que não falte o aspecto artístico — sem
ostentação pessoal, sem humilhação para os que têm
menos — haverá monumentos artísticos, inspirados em
temas religiosos, nos pontos principais do conjunto:
Nosso Senhor, um verso significativo da Bíblia sagra-
da, repetindo a promessa de Jesus Cristo sôbre a vida
eterna — e outros temas a serem escolhidos ainda.

Creio que será um cemitério moderno, atualizado,
mas possuidor da mesma dignidade e conveniente ins-
piração religiosa de outros de tempos passados. Conser-
vado o princípio, muda-se as formas externas, acom-
panhando as demais manifestações da vida contem-
porânea, falando de Deus, da vida e da morte aos
homens de hoje.

MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S. A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

C.G.C. N.» 61.082.004/1

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que a Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 31
de Outubro de 1969, aprovou o Balanço Semestral encerrado em 31 de Julho de 1969, bem
como autorizou, a partir da data da referida Assembléia, a distribuição de dividendos relativos
a esse exercício, cujo pagamento, correspondente a 6% (seis por cento) sóbre o valor nominal
das ações, será efetuado mediante apresentação do cupon n.° 60.

Por tratar-se de SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO, não haverá desconto do Imposto de
renda na fonte para os acionistas possuidores de ações nominativas, nominativas endossa-
veis e ações Ao Portador, quando identificados. Poderão, todavia, de acordo com o Decreto-
Lei n.° 427, de 22-1-1969, optar pela incidência do Imposto de Renda na fonte, à taxa de
15%, mediante manifestação, por escrito, a ser formulada no ato do recebimento daqueles
rendimentos, ficando, nesse caso, desobrigados de incluir tais proventos em suas declarações
anuais. Para os acionistas que optarem pelo anonimato, o pagamento spfrerá desconto de 15%,
relativo ao referido imposto.

São Paulo, 3 de novembro de 1969.
A Diretoria

Locais e horários de atendimento:
Rio de Janeiro: Rua do Ouvidor. 162 - 5.° andar

das 9 às 11 e das 14 às 16 horas
São Paulo: Rua Joaquim Carlos, 497

Largo da Misericórdia, 24 - 2.° andar (Centro)
das 9 ás 11,30 e das 13 às 16,30 horas
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III - O novo Código Penal:
a responsabilidade

do menor
Virgílio Donnici

Professor d* Direito Penal di Faculdade de Direito Cindido
Mendes, diretòr-geral do Instituto de Ciências Panela da Fa-
culdade Cindido Mendes, l.°-socretirio da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, joçio da Guanabara.

Como inovações na Parte áeral, o Código
apresenta o estado âe necessidade como exclu-
são de criminalidade e âe culpabilidade (exigi-
biliâaâe âe conâuta diversa).

No que se refere à responsabilidaâe penal,mantém as âiretrizes âo Código âe 1940, exceto
na parte âos menores, quando diz que "o menor
de 18 anos é inimputável salvo se, já tendo com-
pletado 16 anos, revela suficiente desenvolvi-
mento psíquico para entender o caráter ilícito
âo fato e determinar-se âe acordo com este en-
tenâimento" e neste caso a pena aplicável é âi-
minuíâa âe um terço até a metaâe. Esta dispo-
sição, copiaâa ão Cóâigo iugoslavo, ensejará
granâes discussões, pois a maioria âos países fi-
xa a maioriâaâe penal nos 18 anos. O Haiti fixa
em 14 anos. A Inâia, Paquistão, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Paraguai, Egito, Iraque,
Líbano e Síria, fixam em 15 anos. A Birmânia,
Ceilão, Filipinas, Bélgica, Israel, Iugoslávia, Ni-
carágua e Canadá, fixam em 16 anos. A Áustria,
Polônia, Reino Unido, Bolívia, Costa Rica, fixam
em 17 anos. Os Estados Unidos apresentam um
quaâro âiferente, caâa Estaáo tem sua própria
lei e seus próprios limites âe iáade, mas, sempre,
superiores a 16 anos, ocorrenâo até prisão per-
pétua e pena âe morte para menores entre 16 e
18 anos (Estaáos âa Carolina do Sul, Colorado,
Delaware, Geórgia, Ioiva, Tennessee e outros). A
matéria é controvertida, mas, não seria o caso
de se excluírem os menores ão Código Penal? O
Código trata o menor como questão jurídica,
quando o assunto é eminentemente social e não
repressivo.

Quanto à prescrição, depois da sentença
condenatória, ela será regulada, daí por diante,
pela pena imposta. Entenãeu o legislaãor com
tal providência, de coibir a prescrição pela pena
em concreto, pelo ãecurso âe tempo entre a de-
núncia e a sentença.

Na Parte Especial, o novo Cóâigo trouxe,
também, grandes inovações, com um capitulo
sôbre genocídio.

Eliminou-se o infanticidio sob influência ão
estado puerperal, voltando o infanticidio (matar
a mãe o próprio filho) para ocultar desonra, bem
como o aborto para ocultação âa desonra pró-
pria.

Nos casos âe lesão corporal leve ou culposa,
a ação penal somente será iniciada mediante re-
presentação da parte ofendida. Com isto, dimi-
nuirão os inquéritos policiais de pequenas lesões,
esvazianão-se também a Justiça Criminal. É um
dispositivo altamente salutar.

VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE

Uma inovação original e altamente morali-
zadora é a incríminação para aqueles que vio-
lem a intimiâaâe âa vida privada, com teleobje-
tivas, gravações clandestinas ou qualquer pro-
cesso técnico. A violação de intimidade com-
preende a vida privada e o direito ao resguardo
das palavras ou discursos que não forem pro-
nunciados publicamente.

Dispõe ainâa o novo Código, sôbre mercado
de capitais, funcionamento de instituições finan-
celras e sôbre a usura (real ou pecuniária), bem
como a fraude contra o fisco e os crimes contra
a propriedade industrial.

O furto de uso (de automóveis, por exemplo)
para fins momentâneos, imediatamente restitui-
do o objeto ou reposto no lugar onãe se achava,
passa a constituir crime com pena de detenção
até seis meses. Iâêntica disposição é para o pe-
enlato âe uso, no caso ãe veiculos pertencentes
à administração pública, serem usados para fins
alheios ao serviço, com uma pena de detenção
até um ano.

As fraudes em jogos desportivos ou cor/ipê-
tições âe animais, mediante emprego de subs-
tâncias excitantes ou deprimentes, com o fim
de obter vantagem econômica, passam a ser pu-
nidas com a pena de reclusão até cinco anos. Ê
o combate legal ao doping.

No capitulo dos crimes contra a familia, o
novo Código trouxe a figura do incesto, conser-
vando o adultério, que deveria ficar apenas
como ilícito civil. A sociedade brasileira chegou
a um tal amadurecimento, que os aáultérios não
mais são âeciâiâos pela via criminal.

Constituem crime a embriaguez ao volante e
a violação âe regra âe trânsito, âesâe que ocorra
efetivo e grave perigo à incolumiâaâe âe outrem.
Também será puniâa a fuga âo local do aciden-
te com veículo motorizado, sem prestar socorro
à vitima que dele necessite, independentemente
das lesões causaâas, inclusive morte.

O cheque sem funâos, que no Cóâigo âe 1940,
era trataâo como estelionato, passou para o ca-
pitulo âa falsiâaâe âocumental, senão irrelevan-
te a alegação âo cheque ter siáo emitiâo para
servir como titulo ou garantia âe ãiviâa. (fim)
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Bahia vai ganhar aeroporto
internacional como suporte
para o supersônico do Rio

Salvador (Sucursal) — Os baianos terão breve-
mente um aeroporto internacional, que servirá como
suporte ao aeroporto supersônico que se instalará
na Guanabara, segundo revelou o Secretário dos
Transportes, Sr. Francisco Benjamim.

No início da próxima semana deverá chegar a
Salvador a missão canadense, que discutirá os de-
talhes da construção do aeroporto. A missão trará
um estudo preliminar que comprova a viabilidade
do empreendimento e onde assegura que "a falta
de aeroportos adequados certamente afetará a po-
sição econômica futura da Bahia, e se aguçará com
a introdução do transporte supersônico para o ser-
viço transatlântico." A Secretaria dos Transportes
já está de pdsse da tradução do mencionado estudo.
INTEGRAÇÃO

Segundo conclusões dos téc-
nicos canadenses encarregados
de analisar a viabilidade do
projeto "o aeroporto de Salva-
dor oferece localização geográ-
íica favorável, uma vez que se
encontra dentro da escala de
operações do transporte super-
sônico ao longo da costa sul-
americana, que se conectará
diretamente com a África Oci-
dental, Europa e América do
Norte."

O Secretário Francisco Ben-
jamim disse que o Governo es-
tadual está empenhado em do-
tar não apenas Salvador de um
aeroporto de dimensões inter-
iiacionais, mas "principalmente

em implantar uma nova estru-
tura aeroportuária na Bahia,
fazendo com que haja efeti-
vãmente a integração definitiva
dos seus sistemas de transpor-
tes.".

Os técnicos canadenses pre-
conizaram como medida preli-
minar, até que se decida pela
construção definitiva do aero-
porto internacional, a constru-
ção de uma nova pista no Ae-
roporto 2 de Julho, com 12 mil
pés de extensão, e que será
"suficiente para suportar o vo-
lume total do tráfego aéreo por
muito tempo."

A missão canadense que
chegará a Salvador na próxima
semana será chefiada pelo Sr.
Von C. Foundaneng.
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Andreazza
estuda a
taxa única

Brasília (Sucursal') — O Ml-
nistro dos Transportes, coronel
Mário Andreazza, disse ontem
que a taxa rodoviária única,
em elaboração, deverá render
cerca de NCr$ 300 milhões
anuais.

Esclareceu o Ministro — que
acabara de despachar com o
Presidente Garrastazu Médicl
— que desse total 60% serão
arrecadados pelos Estados e
40% pela União. A taxa rodo-
viária única não tem qualquer
relação com o pedágio, que se-
rá cobrado nas rodovias de
muito movimento.

QUANTIA Ê DÚVIDA

No Rio, a Secretaria de Pi-
nanças e o DNER ainda não
têm idéia de quanto pagará
um líroprietário de automóvel
quando fôr emplacar ou reno-
var a licença com a taxa rodo-
viária única, porque o estudo
está dependendo de uma tabe-
la de cálculo sobre os valores
venais dos veículos.

Sabe-se que essa taxa não
poderá passar de 2%. Outros
Estados terão de se enquadrar
ao novo decreto, pois alguns
deles não cobram taxa de con-
Bervação de rodovias.

Os funcionários da Secreta-
ria de Finanças do Rio não
têm dúvidas de que no próxi-
mo ano os proprietários paga-
rão uma quantia superior à
deste ano, pois havia sido fixa-
do, para efeito de tributação,
o valor mínimo de NCrS 3 mil
para os veículos. Sobre esses
valores o Estado cobrava uma
taxa de licenciamento e 0,5%
da taxa de conservação, totali-
zando uma taxa mínima de
NCr$ 45,00.

Com a taxa rodoviária fe-
deral foi estabelecida a cobran-
ça de uma taxa de 0,5% sobre
o valor mínimo, fixado em
NCrS 10 mil, o que obrigou os
proprietários a pagarem mais
NCrS 50,00, no mínimo, totali-
zando NCrS 95,00 de impostos.
Além disso, mais NCrS 45,00
de seguro obrigatório, que de-
vem ser pagos após o venci-
mento do seguro.
SEM PARCELA

Não existe a menor possibl-
lidade dessa taxa vir a ser co-
brada parceladamente. Coníor-
me disse o diretor do Departa-
mento de Imposto sobre Servi-
ços, Sr. Brandon. Schiller, a Se-
cretaria de Finanças, pelo seu
processo de computação eletrô-
nica, não tem possibilidade de
parcelar as débitos.

Ficou sugerido, então, aos
representantes do DNER que
r cobrança seja feita em dois
meses, começando primeiro pa-
ra os cairos com chapa final
par e depois para os de final
ímpar. Amanhã haverá nova
reunião e os membros do DNER
tomarão conhecimento dos mé-
todos de computação eletrôni-
ca aplicados no Rio, já com a
opinião de outros Estados sô-
bre a matéria.

ser construído em Copacabana
nao e nome

Finanças admite suspensão ]\}õy0 CaiS COÍlieCa êStC £U10 a H~°P?ei'
cia correção monetária para nao e n<
quem deve multa de carros c ^y. nrkt* ctn 1 í A í* PTTI ClfYnSl P9. V>aTI 3 de draga

Assessores da Secretaria de Finanças admitiram
ontem que o Sr. Alternar Dutra de Castilho venhasuspender a aplicação de juros e correção monetáriaaos proprietários de veículos que deixaram de pagaraté o último dia 31 as multas por infração de trân-
sito cometidas de janeiro a agosto.

Segundo esses assessores, conforme ocorreu coma cobrança da Taxa Rodoviária Federal — os quenão pagaram dentro do prazo eram passíveis d©multa — o mesmo poderá acontecer com as multasde trânsito. Só que os devedores dessa multa terãode saldá-la na ocasião do licenciamento do seu veí-culo, no princípio do próximo ano.
BOM RESULTADO I

Os fumcionáirios da Secreta-
ria dte Finanças afirmaram que
a campainha para o pagamen-
to dessas multas obteve bom
resultado, pois calcula-se que,
das 200 mil iinTirações, oêrca de
30 mil deixaraim de ser pagas.
Em vdísba nMsso, todas as cole-
tordas estiveram cheias, princi-
palmente nos últimos dias do
prazo dado pala Secretaria de
Flimamças, que, inclusive, teve
dificultados os seus trabalhos.

O diretor do Departamento
de Imposto sobre Seirviços, Sr.
Heitor Brandon SáliUler, man-
teve ontem um encontro com
o Secaietánio Alternar Dutra de
Castilho, e, embora nada tenha
sido ventilado, acredita-se que
a reunião versou sobre esse as-
sunto. Os funcionários da Se-
cretatrfa de Finanças acreditam.
que a cajnpamlha ternura sido
feita mais para influir psicolo-
gicaimenite nos devedores de
multas e para que fosse apres-
saído aquele pagamento.
PRAZO É 14

Emlbora a 6." Coletada ve-
nha se recusaaido a receber, os
motoristas que tiveram infra-
çõas conifinmadas pela Comas-
são de Julgamento de Autua-
ções, do Detran, depois do dia
31, ou que estejam ainda em
julgamemito, poderão pagar as
miuUtas alté o dia 14.

A afirmação é do assessor
Jurídico do Departamento de

Transito, Sa-. Álvaro Rocha,
acrescentando que os motoris-
tas — há céroa de 2 mil nes-
sa situação -. poderão inclusi-
ve faaar o depósito do valor da
muita para recorrer ao Conse-
lho Estadual de Transito.

NOVO CONFLITO

Os 2 mil motoristas que ain-
da estão com infrações em jul-
gamranlto no CMA tiveram o
prazo de ata o dia 14 para pa-
gar as miultas, caso seus recua--
sos fossem indeferidos ou mes-
mo para fazer o depósito, que
é a exigência para que possam
recciirer da decisão dõ Detran
às Juntas Administrativas de
Recursos de Infrações (JARff),
do Conselho Estadual de Tran-
sito.

Esse prazo está carimbado
no verso da guia de notifica-
ção da multa, mas a 6." Cole-
toria — única que poderia re-
colher a multa depois do dia
31, por se situar próximo do
Detran, na Rua Visconde de
Rio Branco com Regente Feijó
— se nega a aceitar o paga-
menito ou o depósito do valor
da multa.

Seus funcionários alegam que
tâm ordens superiores para não
receber. Ao tomar conheci-
manto dessa situação, o asses-
sor jurídico do Detran, Sr. Al-
varo Rodha, ficou de entrar em
entendimentos coan a Secreta-
ria de Finanças para "garantir
um direito dos aiutomobilistas."

Detran incinera sete mil
carteiras de motoristas

Ainda este ano, começará a. constru-
ção da nova muralha da Avenida Atlân-
tica. A Sursan já distribuiu o projeto da
obra a quatro firmas empreiteiras inte-
ressadas na execução, para até o final
deste mès para fazer a concorrência em
regime de tomada de preços.

Uma iluminação especial será insta-
lada na praia de Copacabana, dentro de
três semanas, para facilitar os trabalhos

. noturnos de alargamento, segundo infor-
mou o Secretário de Obras, Sr. Paula
Soares, dizendo que "por enquanto, a
obra está com apenas 10 por cento, do
ritmo que será atingido dentro de mais
alguns dias."

Novo cais
A nova muralha da Avenida Atlân-

tica terá 2,75 metros de altura, ficando
assentada sobre um enrocamento de gra-
nito com resistência de 500, a 1 500 qui-
los nas bases, por centímetros quadrado.
Este enrocamento ficará, sobre outra ca-
mada de pedras menores, com reslstên-,
cia na faixa de 10 a 100 quilos por cen-
tímetro quadrado. Esta camada, por sua
vez, estará apoiada em uma terceira, com -
cada centímetro quadrado resistindo ao
peso médio entre 0,01 e 10 quilos.

O engenheiros consideram esta es .ru-
tura como um cais super-reslstente, ca-
paz de suportar os efeitos de ondas bas-
tantes fortes.

— Não que acreditemos que, depois
do alargamento, as ondas cheguem até lá,
mas, ja que vamos fazer uma obra defi-
nitiva, nossa obrigação é dotar a Ave-
nida Atlântica de uma proteção quase que
Indestrutível — dizem os engenheiros do
Estado.

Para a construção do novo cais, a
concorrência deverá ser feita incluindo as
obras para as novas pistas de rolamento,
calçadas e faixa de estacionamento. A
obra custará cerca de NCrS 9 milhões,
e o projeto poderá sofrer alterações (se
forem consideradas melhores) pelas fir-
mas empreiteiras que o estudam, para
apresentarem propostas à Sursan.

A muralha ficará 50 metros à frente
da atual. A calçada da praia passará a
ter oito metros de largura, com uma fai-
xa de estacionamento de três metros e
meio de largura. As duas pistas de ro-
lamento terão 10£ metros cada uma,
com uma calçada central divisória de 14
metros de largura, enquanto a calçada
Junto aos edifícios ficará com seis me-
tros de largura. Da fachada dos edifícios

até os bancos da praia haverá uma dis-
tància de 50 metros.

O perfil do novo cais será côncavo,
para, em caso de ressacas, facilitar o re-
torno das ondas ao mar. A muralha terá
a espessura média de um metro, já que
não terá a mesma largura em tcdos os
seus pontos, pois seguirá o contorno dos
15 oásis que serão instalados na praia.

Vai ficar melhor ' '

Os tubos que lançam aterro na praia
do Leme, em frente à Rua José de An-
chieta, foram aumentados ontem de 18
metl-os, em direção ao mar, para melhorar
a cliátribuição e assentamento da areia
despejada. Os engenheiros responsáveis
pela obra explicam que, na medida em
que o alargamento vai crescendo, a boca
de lançamento precisa aproximar-se do
mar, para que o banco de areia se espa-
lhe mais facilmente nos sentidos laterais.

Em 110 horas efetivas de trabalho,
com uma média de 600 metros cúbicos
por hora, a praia de Copacabana já re-
cebeu cerca de 70 mil metros 'cúbicos de
areia. A área conquistada ao mar já atln-
ge quase 1 500 metros quadrados. No dia
20 de novembro, a Sursan fará a primei-
ra medição do volume de aterro, para
pagamento parcial das firmas que exe-
cutam a obra.

— O trabalho vai indo bem, mas re-
presenta uns 10 por cento do ritmo que
atingiremos quando tudo estiver mon-
tado e funcionando — disse ontem o Se-
cretário Paula Soares, que diariamente
faz "a digestão do almoço" passeando
pela zona de aterro.

A Sursan anunciou que. até o final
desta semana a boca de lançamento em
frente à Avenida Princesa Isabel estará
funcionando. Por enquanto está parada
para que seja montado no local mais um
canteiro para abertura da vala de cons-
trução do interceptor oceânico, obra que
vem sendo executada simultaneamente ao
aterro.

Na próxima segunda-feira, haverá
mais uma boca de despejo em frente à
Rua Rodolfo Dantas, enquanto no dia 30
de novembro deverá aparecer outra em
frente à Rua Almirante Gonçalves.

Até o dia 12 deste mês a draga Stcr,
fundeada na enseada de Botafogo, en-
trará em operação, e para 12 de dezem-
bro espera-se o funcionamento da draga
holandesa Transmundum III, tipo hopper,
que fará o aterro ao largo de Copaca-
bana.

— Ainda falta muita coisa para di-
namizaa- a obra. Os bons resultados ob-

tidos até aqui são uma parcela mínima
do que se fará. A coisa está, boa, mas fi-
cará bem melhor — disse o Secretário
de Obras.

Segunda linha
Já foram tirados da enseada de Bota-

fogo os barcos do Iate Clube que lá fica-
vam ancorados, numa área de 200 metros
quadrados, por onde passará a tubulação
que conduzirá a areia recalcada pela dra-
ga Ster. A draga já está pronta para fun-
cionar, esperando apenas que terminem
as soldagens dos tubos que estão em
terra.

A tubulação marítima da Ster já
está toda na enseada, faltando somente
ligai- as partes, trabalho que pode ser
feito em 12 horas, pois já testamos todas
as juntas de engate — disse o engenhei-
ro Morto Maixshese Pilho, da Ster.

Em terra vai tudo bem. Restam
apenas 10% de soldagens para serem fei-
tas, em alguns trechos próximos ao Tú-
nel Nôvò, nas Avenidas Lauro Sodré, de
um lado, e Princesa Isabel, do outro. Tal-
vez antes do dia 12 possamos começar com
a segunda linha de aterro — afirmou o
engenheiro Álvaro José Rodrigues, que
cuida da montagem.

O segundo boostcr, que* elevará a
pressão da segunda tubulação, não vai
mais ficar instalado no terreno vizinho
à igreja de Santa Teresinha, ria entra-' da do Túnel Novo. Os técnicos da Sur-
san, que supervisionam o alargamento,
anunciaram que o local será trocado por
um outro da Avenida Atlântica, que será
determinado ainda esta semana.

Mais limpa
A praia do Leme está mais limpa

do que nos primeiros dia de aterro.
— Melhorou a qualidade do aterro

porque a draga começou a trabalhar nu-
ma região mais rasa, em direção à Urca,
onde há menos sujeira no fundo. Antes
estávamos sobre o canal de acesso ao
Iate Clube, onde existe bastante lama, de-
vido ao intenso tráfego de lanchas —
disse o engenheiro Osvaldo Manhães, che-
fe de operações da draga Sergipe, que da
enseada de Botafogo está mandando
areia para Copacabana.

O aterro também está sendo melhor
distribuído agora, pois já chegou a uma
região mais profunda do mar, onde a
ação das ondas e correntezas é mais for-
te, fazendo com que a areia se espalhe
em todas as direções.

— Batizaram novamente a
nossa draga — dizem os re-
presentantes da firma holan-
desa Boltje Zonen, no Brasil,
esclarecendo que o nome da
draga, que virá para o aterro
de Copacabana é Tratismun-
dum III, e não Hopper, como
havia anunciado a Sursan.

Hopper quer dizer auto- "
transportadora, e se refere ao
tipo do equipamento utilizado.
A máquina já está a caminho
do Brasil, depois de ter cum-
prldo uma série de testes na
Holanda e na Inglaterra, de-
vendo chegar ao Rio até o di»
12 de novembro.

VAI IMPRESSIONAR

Segundo o Sr. Kor Boltje,
um dos representantes da fir-
ma, os banhistas e moradores
de Copacabana vão se assustar,
no inicio dos serviços, vendo a
draga aproximar-se da praia —
a uma distância de cerca dt
50 metros — para descarregar,
em cada viagem, 3 mil metro*
cúbicos de areia. '

A Transmundum III tem »
aspecto de um navio, com 95
metros de comprimento, 16 me-
tros de boca e força total da
B 200 HP. Tirará areia de uma
Jazida em frente á pedra do
Leme, nas proximidades da ilha
3a Cotunduba, despejando-a na
área da praia entre as Ruas
Rodolfo Dantas e Santa Clara,
onde a profundidade é maioí
e ela poderá operar com mais
segurança.

A empresa holandesa é espe-
clalista neste tipo de trabalho,
com obras realizadas em várias
partes do mundo. Ós enge-
nheiros da Sursan dizem que
resolveram aceitá-la na obra
de aterro por ter a Boltje (na
época dos estudos preliminares
do alargamento de Copacaba-
na) desenvolvido um projeto
semelhante ao que foi estabe-
lecido pela Sursan.

O Departamento de Trânsito
deverá incinerar na próxima
semana cerca de 7 mil carteiras
de motoristas, que foram trans-
formadas em fichas para
computador eletrônico, em ope-
ração concluída ontem pelo
Centro de Processamento de
Dados da Secretaria de Pi-
nanças.

A destruição das carteiras —
apreendidas, cassadas ou ex-
traviadas, que se encontram há
anos no Detran — e sua trans-
formação em cartões perfura-
dos encerraram a primeira
etapa do plano de mecanização
de prontuários e carteiras de
motoristas, cuja implantação
definitiva deverá ocorrer até o
fim do mês. i

As carteiras e outros do-
cumentos de motoristas — num
total de 7 981 — passarão por
uma triagem para selecionar as
expedidas pela Guanabara, que
serão queimadas, e as perten-
centes a motoristas de outros
Estados, calculadas em cerca
de mil, que serão enviadas às
repartições de origem.

Depois desse trabalho, o as-
sessor jurídico do Departamen-
to de Trânsito, Sr. Álvaro Ro-
dia, entrará em contato com
a Casa da Moeda para marcar
a incineração das carteiras, que
deverá ter caráter de solenida-
de, em um dia da próxima se-
mana.

i—w
Semanalmente o Informa-
tivo Adcoas (Advogados
e Consultores Associa-
dos) alerta os contributo-
tes do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadoria.
Numa linguagem clara e
telegráfica.
A entrega é feita iodas
asquintas-feiras.pormen-
sageiros especiais.
Sem atraso.

|. Listas Telefônicas
JT Brasileiras S.A.
:?> Páginas Amarelas

Ruá Desembargador Virija-'iopfi^Teti ££2-6052
Rio de üarieirr"¦¦--àB ,
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Seguro pela metade
ser paga metade

ao prejuízo.

Companhia Nacional de Tecidos Nova América
(Sociedade de Capital Aberto)

(C.G.C. 33.007.592)

AUMENTO DE CAPITAL
Comunicamos aos senhores Acionistas que a Assembléia Ge-

ral Extraordinária, de 28 de outubro de 1969, autorizou promo-
ver-se o aumento do capital social, mediante a subscrição de três
ações novas — para cada grupo de sete do capital aquela data,

proporção esta'guardada em cada classe, Ordinária ou Preferencial.

As ações subscritas serão integralizadas em sete parcelas sen-
do primeira de 10% (dez por cento) no ato da subscrição, e as de-
mais seis, de 15% (quinze por cento) cada uma, em quotas men-
sais, a partir da Assembléia que homologar o aumento, sendo
facultada a antecipação dos pagamentos.

As ações subscritas participarão dos dividendos a partir da
data da sua total integralização.

Os senhores Acionistas poderão exercer o direito de prefe-
rência na subscrição, na sede social à Avenida Rio Branco n.° 39 —
14.° andar, nesta cidade, a partir desta data, até o dia 05 de de-
zembro próximo e, decorrido esse prazo, as sobras serão subscri-
tas pelo Banco de Investimentos do Brasil S.A., nos termos do
Decreto-Lei n.° 157 de 10 de fevereiro de 1967.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1969.

Pela Companhia Nacional de Tecidos Nova América

MANOEL GARCIA — Diretor Administrativo
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Segurar seus bens pela metade do valor é o tipo
dò mau negócio. Porque, na hora do sinistro,
você também só vai receber a metade. E a outra
metade, para restaurar o bem sinistrado? Você
vai tirar do bolso ou pedir emprestado? Pense
bem. O melhor negócio é o seguro bem feito.
O seguro no valor exato do bem que você deseja

garantir. Feito com a assistência do corretor —

um técnico no assunto.
Seguro é gênero de primeira necessidade.

FEDERAÇÃO NACIONAL
DAS EMPRESAS DE SEGUROS
PRIVADOS E CAPITALIZAÇÃOA

MSS
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Buzaid examina AtOS com O Presidente Passarinho elogia Congresso
perante comissão da CâmaraO Ministro da Justiça, pro-

fessor Alfredo Buzaid, no des-
pacho que terá hoje, em Brasi-
Ma, com o Presidente Mediei, re-
ceberá orientação sobre a aplica-
ção dos Atos Institucionais pe-
Io Executivo no plano político.

Iníormou-se ontem que o le-
vantamento do recesso das As-
_emblélas Legislativas não de-
verá ocorrer ainda este ano,
pois a maioria das que estão
fechadas têm processo em tra-
mitação nos órgãos de segu-
rança do Governo e nas sub-
comissões gerais de Investiga-
ções, para apurar atos de cor-
rupção pratioados por parla-
mentares. ,

O -SR-MEHBQ DESPACHO
• O Ministro Alfredo Buzaid,

que passou o dia de ontem em
seu gabinete, não viajou para
São Paulo, como estava previs-
to. Embarca hoje, às 8 horas,
Eara Brasília, onde terá, à tar-
dè, despacho com o Presidente
da República.

O Ministro Buzaid discutirá
com o Presidente Mediei, e dele
receberá orientação, sobre a
aplicação dos Atos Insütucio-
nais pelo Poder Executivo, já
que a Emenda Constitucional
n.° 1, consagra em seu texto os
dispositivos do Ato Institucio-
nal n.° 5.

- Segundo informações colhi-
das, o levantamento do recesso
das Assembléias Legislativas e
de Câmaras de Vereadores, in-
«jtependem de processo funda-
mentado, mas sim de Ató Com-
plementar do PresideAte da Re-
pública.

Para o fechamento das As-
_embléias, todos os Atos Com-
plementares foram baseados
em processos fundamentados
por órgãos de informações do

f

Governo, onde ficou constata-
da a prática de corrupção (ses-
soes extraordinárias em exces-
so e não realizadas) e também
de subversão. No segundo caso
a maioria de parlamentares en-
volvidos já teve seus direitos
politicos suspensos e mandatos
cassados, mas no primeiro, a
maior parte dos processos ain-
da está em tramitação. A de-
cisão presidencial do levanta-
mento do recesso somente ocor-
rerá depois dos processos con-
cluidós, o que não deverá ocor-
rer antes do fim do ono.

CÓDIGOS

Em seu gabinete no Rio on-
tem à tarde o Ministro Alfre-
do Buzaid presidiu mais uma
reunião da comissão de revisão
do Código de Processo Civil, da.
qual é o autor do anteprojeto.
A comissão de revisão é inte-
grada pelos Desembargadores
Luís Antônio dè Andrade e
ainda pelos Srs. José Frederico•Marques e Luís Machado Gui-
marães.

Na reunião foram estudadas
diversas sugestões apresentadas
anteriormente à Comissão de
Estudos Legis|ativos do Minis-
tério da Justiça por setores ju-
rídicos.

O anteprojeto do professor
Buzaid tem inúmeras modifi-
cações que deverão simplificar
e tornar mais rápida a traml-
tação de processos na Justiça.
O Ministro da Justiça deverá
indicar nos próximos dias um
novo coordenador para a Co-
missão de Estudos Legislativos,
não devendo acumular as fun-
ções, pois havia 'sido designado
pelo ex-Miriistro Gama e Silva.

Válter Graciosa vai para INPS
O Ministro Júlio Barata

confirmou ontem que o Sr.
Válter Graciosa será o novo
presidente do INPS, e o Sr.
Armando de Brito, o secre-
tário-geral do Ministério do
Trabalho.

Afirmou ainda que serão
mantidos os atuais direto-
res dos Departamentos Na-
cional de Mão-de-Obra e de
Administração, assim como
o inspetor-geral de Finan-
ças e o diretor do Serviço
Atuarial. O Sr. Júlio Barata
viajará hoje para Brasília,
onde concluirá a formação
dos quadros do Ministério
para apresentação ao Presi-
dente da República.

EM ESTUDO _

O preenchimento dos car-
gos mais importantes da.

área do Ministério do Tra-
balho, como o Departamen-
to Nacional do Trabalho,
Departamento Nacional de
Salário e o . IP ASE, ainda
não teve uma decisão efetl-
va do Ministro Júlio Barata.
Pretende o Ministro apron-
tar a composição final em
Brasília, onde permanecerá
até meados da próxima se-
mana.

Acredita-se que o Minis-
tro do Trabalho já tenha se
definido sobre o preenchi-
mento ¦ desses cargos, mas
que não queira anunciá-los,
devido à sua importância,
antes de despachar com o
General Garrastazu Mediei.
Os nomes confirmados pelo
Ministro para continuarem
nos cargos, são os seguintes:
Antônio Ferreira Basto3
(DNMO), Almirante Boris

Markenson (Departamento
de Administração), coronel
Amauri Benigno (Inspeto-
ria-Geral de Finanças) e
Silvio Pinto Lopes (Serviço
Atuarial).

Entre os novos nomes es-
tão os Srs. Válter Graciosa,
presidente do INPS, e Ar-
mando de Brito (diretor do
Pebe na administração do
coronel Jarbas Passarinho),
secretário-geral do Ministé-
rio do Trabalho. Sabe-se
ainda que alguns técnicos
trabalhistas estão preo-
cupados com o Departamen-
to Nacional de Salário, e, se
possível, aconselharão o Mi-
nistro a manter no cargo o
Sr. Ivo Pinheiro.

Júlio Barata é homenageado pelo TST
O Ministro do Trabalho, Sr.

Júlio Barata, disse ontem na
sessão solene do Tribunal Su-
perior do Trabalho ter certeza
de que o TST será "a trinchei-
ra erguida contra a ideologia
da luta de classes, a defesa
constante do equilíbrio entre o
capital e o trabalho,, a valor!»
zação simultânea do operário e
do empresário, a proteção da
ordem econômica e da ordem
social."

O discurso do Ministro Júlio
Barata se baseou nas relações

do Poder Executivo e Judicia-
rio, ao qual pertenceu durante
longo tempo,. Disse que "na
concepção do Estado contempo-
râneo, a harmonia dos podêres
ganha ênfase singular e a in-
dependência, apanágio dos jui-
zes, não suprime nunca, antes
exige sempre a reciprocidade
da colaboração entre o Poder
Executivo e o Poder Judiciário."

ALTO DEVER

A visita de ontem ao 1BT foi
e primeira feita oficialmente

pelo Ministro Júlio Barata, que
foi saudado pelo Ministro Per-
nando Nóbrega, corregedor-ge-
ral da Justiça do Trabalho. Vá-
rias autoridades do Poder Ju-
diciário trabalhista comparece-
ram, além do Secretário de
Educação do Estado do Rio, Sr.
Geraldo Bezerra de Meneses,
que já foi Ministro do TST. A
sessão solene foi aberta pelo
presidente do Tribunal, Minis-
tro Télio da Oosta Monteiro, e
um dos oradores foi o procura-
dor-geral da Justiça do Traba-
lho, Sr. clóvis Maranhão.

Brasília (Sucursal) — "Feliz o povo que tem
um Congresso como este. Feliz a nação que
conta com estes fiscalizado.es" — afirmou o
Ministro da Educação coronel Jarbas Passa-
rinho, ao comparecer ontem à Comissão de
Legislação Social da Câmara dos Deputados,
transformando a primeira visita de um Minis-
tro do novo Governo ao Congresso numa exal-
tação dos valores intelectuais e técnicos do
Parlamento.

O Ministro se comprometeu a ir também à
Comissão de Educação, mas quer para isso
um prazo de 30 dias, o suficiente para que
se familiarize com os problemas educacionais:"senão, serei o leviano-mor."
A VOZ DA OPOSIÇÃO

Saudando a presença do Ministro Jarbas
Passarinho, o presidente da Comissão de Le-
gislação Social, o Deputado oposicionista
Francisco Amaral (São paulo), disse que êle,
no Ministério da Educação, "representará a
afirmação extraordinária do novo Governo."

Dando-nos uma alegria, que não será
minha, do Congresso ou-da Câmara, mas de
todo o país. Suas palavras de posse no cargo
representam outro momento dei grandeza ex-
traordinária. E nós, como o Ministro Jarbas
Passarinho, preferimos a ação & omissão. No
Congresso, continuamos esperançosos em sua
atuação. Sabemos que no Ministério da Edu-
cação o Senador Jarbas Passarinho será mais
útil à pátria, e, por isso, o cumprimentamos,
em nome do Parlamento e do pais.
EMOÇÃO DA CÂMARA

Respondendo, o coronel Jarbas Passarinho
disse que não supunha que a Câmara lhe hou-
vesse reservado o momento de maior emoção
desde que deixou o Ministério do Trabalho, re-
ferindo-se à saudação do Deputado Francisco
Amaral e à presença na sala de dezenas de
parlamentares.'Ouvindo o Deputado Francisco Amaral,
meu colega congressista, senti-me de volta à
casa. Eu que tive tão pouco tempo como Se-
nador.

Foi aqui que falei pela primeira vea
como Ministro e pude sentir toda a responsa-
bilidade do cargo que começava a ocupar. Á

velocidade e variedade das perguntas, então
feitas pólos parlamentares, faziam com que sa
concluísse se o Ministro e seus assessores esta-
vam preparados para submeter um projeto-,de-lei ao Congresso Nacional.

Explicou as experiências que recebeu na- .
quela ocasião:

— Pude observar que não havia no mundo,,
melhores técnicos que no Ministério do Tra-
balho. j
VALOR DO CONGÍ-ESSO !;

'_ Sob a atenção e silêncio completo de todoa
os parlamentares que lotavam o recinto, o co-
ronel Jarbas Passarinho disse, repetindo vá-,
rias vezes:

, — A existência do Congresso Nacional, com
a soma das inteligências e fiscalizações que o
compõem, tornam a lei muito mais eficiente •
o Executivo muito mais sério e probo.

Informou que durante sua missão pública
teve ocasião para descobrir uma nova face no
Congresso:

Fiscalizando, sugerindo e criticando, tor-
na o Executivo melhor e mais ativo. ,
RECESSO COM TRABALHO jl

Recordou que, decretado o recesso parla-
mentor, mandou buscar na Comissão de Legls-
lação Social todos os projetos em andamento:

No Ministério do Trabalho, estudei-oj
com meus tecnocratas, transformando-os em de-
cretos-leis e usando os aperfeiçoamentos fome-
cidos pelos parlamentares.

A propósito, o Ministro disse que tinha ho-
menagens a prestar ao presidente dà Comis-
são.

Repetindo que sua passagem pelo Minis-
tério do Tratoaüho começava e terminava na-
quela Comissão Técnica, o Ministro da Educa-
ção disse não saber se seus novos encargos se-
riam mais pesados:Sei que terei qua me prejparar rápida-
mente para eles. Nunca estive voltado para a
Educação, nunca ambicionei o Ministério da
Educação, mas sei quo terei os mesmos pro-
pósitos que fizeram com que um oposicionista,
dai estatura do Deputado Francisco Amaral,
fizesse aqueles elogios.

I I
I I I I
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Os que forem brasileir< »•>

sigam: o cheirinho cio café.
o impulso de tomar café. o
gosto de tomar café.

Não podemos continuar
como o 14." país consumidor
de café, quando nenhum
outro produz tanto, no
mundo inteiro.

E exportar é apenas uma
das soluções.

Só \ amos atingi, a
vitória final, com a
conquista definith a do
mercado interno.

Consumir mais cale é a
pala\ ra de ordem.

I. todos estão
con\ idados para a grand''
batalha: homens,
mulheres e criança--.

() Brasil espera que cada
um tome o seu cafezinho.

No caso das crianças,
torne este dever ainda
mais gostoso.

I se sor\ ete. rei rêseo e
bolo de café.

A causa é boa.
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Karmann-Ghia
- sem entrada

25 prestações iguais
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Av. Brasil, 1.304-D (São Cristóvão)- tel.228-8360 »uto»«oo

DURAPISOEDUAS
VEZES MAIS DURO QUE

OTACO.E5.4 VEZES MAIOR
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DU RAPISO E ACABAMENTO DE PRIMEIRA

wwmiii Tr-VJk
um produto DURATEX S.A.

GOVERNO ABREU SODRÉ
"CENTRAIS ELÉTRICAS DE
SÃO PAULO S/A - CESP"

EDITAL DE' CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N.0 34/69

Acha-ja aberta nesta Companhia Concorrência Pública n.e 34/69

para aquisição de 3 auto-transformadores monofásicos abaixadores

de 250/250/41,66/41,66 MVA para a Subestação de Cabreúva.

As firmas concorrentes deverão apresentar suas propostas nesta

Capital, à Avenida Paulista, 2 086 — PC — Sala de Concorrências,

no dia 19 de dezembro de 1969, às 10 horas, cm 2 (dois) Invólu-

cros fechados e lacrados, contendo todos os documentos referentes

1 idoneidade técnica a financeira.

As Normas Específicas e Técnicas, bem como o Regulamento

de Licitações desta Empresa deverão ser retiradas por pessoa devi-

damente credenciada, no Setor de Concorrências no local supra

mencionado, mediante o pagamento de NCr$ 1.000 (hum mil cru-

zeiros novos) por exemplar. .','¦'. '- ¦ 
r .

A CESP reierva-se o direito de aceitar a proposta que lhe pa-

recer mais vantajosa, independentemente de preço ou qualquer ou-

tra condição oferecida, podendo desistir ou anular a presente con-

corrência «em que caiba aos interessados direito a qualquer Inde-

nização, reembolso ou compensação pela exclusão ou rejeição de

suas propostas.

São Paulo, 4 de novembro de 1969. 7

(a.) PROF. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ
Diretor Presidenta (P
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errorista preso por acaso
deu la. T3Ísta de Marigheia

Soo Paulo (Sucursali — Isaías do Vale Al-
macia, ura terrorista, preso por acaso, colocado
cm liberdade e depois detido novamente, foi
quem deu as primeiras informações que possi-
bilitaram à polícia chegar até Marighela, depois
de quase 20 dias de investigações conjugadas
cem o SNI e o Cenimar da Guanabara. Duran-
te êsse tempo foram detidos muitos frades do-
minicanos, que se constituíram na chave para
o descoberta do ex-deputado comunista.

As investigações levaram a policia a saber
muita coisa que ainda desconheciam da orga-
nizacão subversiva no Brasil, principalmente a
participação de religiosos no esquema do' tei--
rorismo. Essa participação se caracterizou de-
pois que os dominicanos se uniram definitiva-
mente à ala Marighela, cabendo-lhes nove pon-
tos distintos de atuação dentro de um esquema
de sustentação.

Primeiro, os presos
Até ontem à noite estavam presos no DOPS

rie São Paulo as seguintes pessoas, com as atrl-
bufções e funções que lhe cabiam nesse es-
quem a:

D Ives do Amaral Lesbaupin — irei Ivo —
motorista do grupo, responsável pelo transpor-
(c pessoal de Carlos Marighela e Joaquim Cã-
mara Ferreira, o Velho, em toda a área de São
Paulo.

2) Fernando Brito — irei Bernardo — mais
conhecido entre os terroristas como Mateus, co-
ordenado- e chefe do grupo de sustentação da
ala Marighela.

31 Luís Roberto Clauzet, jornalista, e sua
mulher Rosemeir.e Nogueira Olauzet, grávida de
sete meses, que forneciam sua residência para
dar abrigo a terroristas, faziam transporte e
contato de pessoas e coordenavam reuniões
entoe Marighela e o Velho.

4) Carlos Guilherme de Mendonça Penafiel
e sua mulher Ana Vilma Moreira de Morais e
Vasconcelos, que providenciavam as fotos para
a documentação falsa dos homens Queimados
cm ação e que deveriam sair do país.

õ) Frei João Antônio Caldas Valença, co-
nhecido como Maurício, diretor de vendas da
livraria Duas Cidades, de propriedade dos do-
minicanos, na Rua Rego Freitas, no centro da
cidade. Tinha parte ativa no grupo de frei Fer-
rcu.do e mantinha um aparelho na Rua Rocha,
204, também no centro.

6) Nestor Pereira da Mota, professor de
loga. que realizou um levantamento da Rodo-
via Belém-Brósfllà para montar bases de ope-
facões de guerrilha rural.

71 Roberto de Barros Pereira, engenheiro
eletricista, da companhia do Metrô, que cedeu
o seu automóvel para transportar o Velho para
o Sul do país e de uso de Marighela, em São
Paulo. Era usado também pelos homens quei-
mados, a quem provia de dinheiro, e organi-
rou vários contatos entre os terroristas Farid
Hehl, Norberto 

""Ne__ng 
e Joaquim Câmara

Ferreira.
8) Frei Tito Alencar Lima, cujas impli-

tações estão sendo investigadas.'
9) Frei Giorgio Callegnri, conhecido como

r.oberto, encarregado de coletar e enviar ma-
icrial para imprensa estrangeira, principalmen-
te: européia.

10) Carlos Alberto Cristo, mais conheci-
do como- Frei Be/o, que morava, em São Leo-
poldo, Rio Grande do Sul, e era encarregado
de fazer os homens da Ala Marighela transpor
a fronteira para o Uruguai, partindo do con-
vento Cristo Rei, naquela cidade da fronteira.
Lá êle fornecia outra documentação falsa aos
foragidos, além daquela que eles tinham con-
i-eguido cm São Paulo. Com Joaquim Câmara
Ferreira foi assim.

11) Frei J-Aiís Felipe Raittone, conhecido
como Ivã, e Magno José Vilela eram encarre-
gados da arregimentação de novos elementos
para a organização.

12) Sebastiana Correia Bittencourt Gui-
marães entregava a documentação falsa para
os homens que iriam fugir. Entre os fugitivos
estavam vários estudantes que participaram do
fracassado congresso da extinta UNE, em
Ibiúna.

13) Sinval Itarambeid Leão, ex-frei Sin-
vai, seria o responsável pela base dominicana
na Guanabara.

14) Antônio Ribeiro Pena, diretor de uma
empresa de consórcio de automóveis adminis-
trada pelos dominicanos e que serviria para
encobrir as atividades do grupo.

À nova versão

Isaias do Vale Almada foi preso uma vez
e posto em liberdade em seguida. Como seu
nome surgisse em. multes interrogatórios de ter-
roristas, foi detido novamente para novas ave-
rtguações. Numa investigação realizada pouco
depois do seqüestro do Embaixador Charles.
Burke Elbrick, quando a policia procurava pos-
Eiveis ligações entre os grupos de subversão.
Isaías contou que havia ligações e contatos fre-
atientes entre Irei Belo e Carlos Marighela.

Essas informações foram enviadas á Gua-
nabara. para o Cenimar e o SNI, que eram co-
locados a par de tudo o que acontecia no DOPS
dé São Paulo. Ao mesmo tempo era interroga-
de o estudante de Economia Paulo de Tarso
Venceslau, que juntamente com outros três

paulistas estava diretamente implicado no se-

uuestro do Embaixador norte-americano. Paulo
fie Tarso repetiu o nome de frei Beto c seus
contatos com Marighela várias vezes e isso vi-
ilha confirmar o que dissera Isaías Almada,
acrescentando que o cooudenador em São Pau-
lo era frei Ivo, num apartamento da Rua .Rego
Freitas, 530, e pelo telefone 62-2324, do Con-
vento dos Dominicanos. Essa seria a base fixa
tia organização de sustentação. Com Isso a po-
jicia censurou êsse telefone e colocava, durante

Jxido o dia, gente gravando as conversas.
Assim, no dia 31 de outubro, o, gravador do

fervlço secreto do DOPS captou uma informa-
«;ão de frei Sinval — Sinval Itacarambleid Leão
-— que dizia que na manhã do dia 2 último, se-
i-ia confirmado na Guanabara, por outro telefo-
perna, um encontro entre Marighela e irei Ivo,
tiuw-cando hora e local.
; Imediatamente dei-ois Sinval era detido por
{.gentes do SNI e do Cenimar e.depois de in-
terrogado, transferido para o DOPS ds São

paulo, onde permaneceu incomunicável.
Com êle se iniciava tuna série* de prisões,

tão bom efetuadas, segundo o policial que deu
citas informações, que nem mesmo parentes e
kmigos dos detidos sabiam que eles estavam
'guardados pela policia.
S O delegado Sérgio Paranhos Fleuri e sua
tequipe foram de São Paulo para a Guanabara

a fim de deter os freis Ivo e Fernando. O SNI
montou um esquema de escuta no telefone da
residência da mãe de frei Ivo, em Copacabana,
pelo qual poderiam apurar, com o segundo te-
lefonema de Sinval, a hora e o local do encon-
tro com Marighela.

Todavia, Stnval não telefonou, por razões
que se desconhece, já que, mesmo detido pela
polícia, poderia ter ligado. A residência onde
estavam os dois frades passou a ser intensa-
monte vigiada e o delegado Fleuri passou a cen-
trolar pelo rádio tudo o que lá acontecia. Êle
íoi informado de que os dois frades saíram de
automóvel, às 13h30m do dia 2 último.

As instruções do delegado eram no sentido
de seguir os dois. Numa ima movimentada do
Rio, que o informante não soube precisar qual,
houve uma colisão entre dois automóveis e um
ônibus, que cs investigadores pensavam que íôs-
se proposital: um esquema de segurança para
dar cobertura a uma possível fuga.

Sem saber o que fazer, os investigadores
receberam orientação (para que os prendessem
c os levassem para o Cenimar, onde foram in-
be-iTOgados durante 24 heras seguidas. Lá eles ,
contaram alguns fatos que as autoridades des-
conheciam.

A nova organização
Pelos freis Ivo e Fernando, soube-se que os

dominicanos mantinham uma célula que era
ligada a quatro organizações extremistas em
ação no Brasil: Ação Popular, Grupo Arrais,
Vanguarda Popular Revolucionária e Ala Ma-
riguela. Com o enfraquecimento das três pri-
meiras e o crescimento cada vez maior de Ma-
riguela, os dominicanos se uniram a ela com a
missão de sustentá-la, obedecendo os seguintes
pontos:

A) procurar novos aparelhos.
B) abrigar foragidos queimados em ação,

encaminhando-os para a fronteira do Rio Gran-
de do Sul, depois de receber documentos falsl-
ficados.

C) politizar e procurar novos elementos pa-
ra fazer parte da organização.

D) transporte com veículos da organiza-
ção ou' cedidos pelos elementos de sustentação,
sendo que um deles pertencia ao convento dos
dominicanos, que seria para o transporte de
foragidos dentro ou para fora do pais.

E) transportar e entregar os queimados em
ação a frei Beto, no convento Cristo Rei, em
São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que se en-
carregaria de levá-los ao Uruguai.

F) contatos diretos com Joaquim Câmara
Ferreira e Carlos Marighela; distribuição de
ordens aos elementos da ação e coordenação;
cuidar de seu transporte e abrigo.

G) envio de material de imprensa e pro-
paganda para o estrangeiro, principalmente pa-
ra países europeus.

H) levantamento de áreas do interior do
país, nas quais seria possível a realização de
guerrilha rural, principalmente Belém-Brasí-
lia, trabalho executado por Ivo, Fernando, Mau-
ricio e Nestor. |

' Um exemplo da atuação do grupo, dentro
dessas atribuições é o seguinte: frei Ivo levou
Joaquim Câmara Ferreira para o Sul, no carro
do engenheiro Roberto de Barros Pereira. Eles
saíram, segundo registra o DOPS, dia 17 de
outubro, às 17h30m, do bairro de Pinheiros.

Joaquim Câmara tinha documentos falsi-
ficados em nome de Carlos Sá. Assim saíram
também Arno Preis, com o nome de Rogério
Figueiredo Dias; Antônio Nogueira Silva Filho,
com o nome de Marcelo Duarte Teixeira; Re-
nata Ferraz de Andrade, Boanerges de Sousa
Massa e outros. Todos eles constantes da re-

. lação de terroristas procurados pela polícia,
com fotos e nomes afixados em cartazes por
todo o país.

A prisão, segundo o DOPS
Segundo êsse policial do DOPS, com todos

os elementos a polícia passou a se organizar
para sua maior tarefa, que seria a possível lo-
calização e detenção de Carlos Marighela, o ob-
jetivo maior.

Os telefones da livraria Duas Cidades e o
Convento dos Dominicanos continuavam^ sob
censura, ao mesmo tampo em que a poliria
mantinha, os dois locais vigiados, assim como
'todos os aparelhos cuja existência já decobrira.

Pelos freis Ivo e Fernando, as autoridades
(fatiam que Marighela, ou alguém em seu no-
me, ligaria para a livraria para marcar o en-
contro. Exatamente às 16h30m o telefoneu to-
cou, frei Ivo atendeu-o c a voz do outro lado
da linha disse:

— í: da parte de Ernesto. As 20 horas èls
Ir a gráfica. A gráfica era em frente ao nú-
mero 800 da Alameda Casa Branca, quase es-
quina com Alameda Lorena, no Jardim Paulista.

O delegado Sérgio Paranhos Fleuri ràoida-
mente montou um esquema numa reunião da
qual participaram todos os órgãos policiais do
Estado, além de elementos das Forças Arma-

Segundo o plano, haveria um carro-pilc.o.
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Delegado fêz promessa
cie eomo usar revólver

f A Rural dc Márigliela eslaconou a direita da Alameda Casa Uranca (D; do lado esquerdo eslava o
VoKéwàgen dos frades dominicanos (2); pouco adiante, à direita, o Chevrolet do delegudo Fleury

\ coni a investigadora Esteia (3). Mais em frenle, um policial fingia namorar a investigadora Ana Tere-
sa (4). Marighela desceu do carro e atravessou a rua em direção no VolUsuagen (5). Um dos frades' remou o banco para dar-lhe passagem (6) quando o delegado Fleury (1) deu voz dc prisão ao
lider terrorista, que tentou apanhar um revólver cm sua pasta; não conseguiu, caindo morto logo
ho inicio do tiroteio (It). liei Ivo saiu do carro e não foi atingido, tal como frei Fernando, que
abaixou-so no carro CJ). A investigadora Esteia, porém, tinha levado um tiro e estava caída «o Mo
dó Chevrolet (10). Pouco adiante, o delegado Rubens de Melo Tucunduva linha tombado com uai
tiro na perna (11). Nesse momento, um fíuiek (12) entra na área interditada e nãoobedecc a or-
dcm dc parar; as policiais julgam tratar-se dc terroristas e abrem fogo de metralhadora (13); o mo.

loristu, um dentista cujo nome ainda não foi revelado, morre sobre o volante (14)

Policiais procuram ex-deputado
Desde a morte de Marighela a policia ini-

ciou uma série de prisões em São Paulp, à
procura de terroristas do grupo do ex-deputado
comunista. O principal alvo é o ex-Deputado
Joaquim Câmara Ferreira.

Ontem foram revelados mais detalhes da
operação que resultou na morte de Carlos Ma-
righela, da qual participaram mais de 50 agen-
tes policiais, que tinham a intenção de, se pes-
sível, prender o terrorista sem recorrer ao úl-
timo recurso de matá-lo.

PLANEJAMENTO

O plano começou com a prisão dos frades
deminicanos Ivo e Fernando, denunciados por
um estudante ex-presidente da extinta União
dos Estudantes de São Paulo, Paulo de Tarso.

Foram preses mais mais 20 pessoas, entre
ss quais Luis Roberto Clauzet, João Antônio

Caldas Valença, Roberto de Barros Pereira,
Antônio Ribeiro Pena, frei George Calegare, frei
Tito de Alencar, Caries Guilherme Penafiel e
Manuel Carlos Guimarães.

Após confessarem que pertenciam ao gru-
po Marighela, frei Ivo e o frei Fernando con-
cerdaram em marcar um encontro com o ex-
deputado na Alameda Casa Branca. O telefo-
nema íoi gravado; a senha era "vou à tipo-
grafia às 20h30m."

Os policiais cercaram o local, inclusive com
a ajuda de cães pastores, que durante o tiro-
telo evitaram a fuga dos dois frades. Frei Fer-
nando foi mordido na perna quando tentava
escapar aproveitando a confusão.

Marighela não foi apanhado vivo porque
seu esquema de segurança, também muito bem
armado, reagiu imediatamente, obrigando os
policiais a atirai- com as metralhadoras.

Quando Sérgio Paranhos
Fleury colocou um revólver na
cinta, há 17 anos, decidiu que
só tiraria a arma para dar ti-
ros "em bandidos ou em gente
que não consegue entender até
onde vai o direito e a liberda-
de." Foi por isso que éie ficou
famoso na polícia e entre os
marginais.

Agora, o delegado Fleury, ai-
to, forte, voz grossa, cabelos
castanhos claros encaracolados,
casado, pai de duas meninas,
que prefere andar de blusáo de
couro como seu irmão, também
policial, é um homem mais fa-
moso ainda porque coordenou
e executou o plano de "prender
vivo ou morto o líder comunis-
ta Carlos Marighela." A pri-
meira parte do plano — pren-
der vivo — falhou e MarigheK
morreu com uma rajada da
metralhadora de Fleury.

A VIDA DO HOMEM

Sérgio Paranhos Fleury nas-
ceu em Niterói, em 1933. No
fim da guerra veio para Bâo
Paulo e em 1949 entrou para a
polícia como Investigador. No
prédio do antigo Departamento
dc Investigações, hoje Departa-
mento Estadual de Investiga-
ções Criminais, Fleury passou
por várias delegacias, "para
conhecer o serviço", e depois
íoi removido para o DOPS,
onde ficou durante dois anos,
sem trabalhar muito porque as
agitações, na época, eram pou-
cas.

Depois voltou ao Departa-
mento de Investigações, remo-
vicio para a Delegacia de Homi-
cidios, "onde a gente pode bo-
tar a cabeça para funcionar."

Policial por vocação, sabendo
que estava destinado a termi-
nar- sua vida entre os margi-
nais e a lei, Fleuri resolveu cs-
ludar e prestou exame na Fa-
culda.de de Direito de São Jo-
sá dos Campos, aue havia sido

fundada em 1958. Assistia às
aulas lá e na Faculdade de Di-
reito do Largo de São Francisw'
co, ao mesmo tempo em que
(prestava serviços no gabinete
do Secretário de Segurança do.
Govèmo Carvalho Pinto.

Ao final desse Governo, O"
Ge.retário de Segurança detej--
minou que Fleuri chefiasse a
iRone — Rondas Noturnas Es-
pecializadas — equipada com-
carros velozes, radiotransmisso-
res e uma equipe de homeoa-
que só* usava carabinas Win.-i.
chester e passou a acompanha/»*
lo onde quer que è!e fósse. Da,
(Rone, Fleuri passou para a.
RUDI — Rondas Unificadas da
Departamento de Investigações
— que era a organização poli-
¦ciai mais temida pelos margis
nais em São Paulo. Fleuri che-
fiava a RUDI juntamente cem
imais alguns delegados da now
igeração. Ele era, então, 5._
classe, na nomenclatura polt*.
ciai de São Paulo.- oo-

Depois íoi pai_ á1 radiopa»
truiha, como delegado-adjunto,
e era designado para os servi*
çcs mais difíceis, principal-
mente de caça a perigosos ban-
didos. E nessas ocasiões'êle _o
expunha tanto que seus colega»
advertiam-no dos riscos qu_
•corria. O delegado lhe deu úiií*
Volkswagen preto, com chapa"
fria, equipado com radiotranif-.1
•misser, numa freqüência ligada
diretamente com a radiopatrú-
lha, Com isso, êle tinha condi*;
ções de sabei- tudo o que acon-
tesia no perímetro da capitai i»

Q*indo a subversão em São
Paulo começou a tomai- as for-
mias do terror, alguns chefes <Í8
organismo policial paulista 'jS

falavam da necessidade de co-
locar à disposição do DOPS
ihomens dispostos a tudo, prin-
cipalmente a enfrentar os ter*
roristas em igualdade de con-
dições, isto é, a bala. O p£-
meiro nome, sempre lemtraio,
ora o de Fleuri, com seus ho-
mens.

Investigadora baleadla
na

CNBB examina situação dos frades
catoeça passa

das.
ocupado pelo delegado, uma investisadora (Es-
tela, que levou o tiro na cabeça), e mais um
casal de dwvestteadores, que ficou no banco, de
trás, como namorados.

. Na mesma linha desse carro, haveria um
caminhão de assalto, parado em frente a um
prédio em construção.

As 19h50m, a rua estava praticamente de-
Eerta, porque a polícia conseguira evacuá-la,
discretamente. Um homem sozinho, alto e pré- 

'

to, conheoido por Gaúcho, da segurança pessoal
de Marighela, andou durante oito minutos re-
petindos várias vezes um trajeto de 100 metros
e depois foi embora. As 20 horas, Marighela
surgiu da Alameda Lorena, subindo a Casa
Branca, sozinho.

O carro -piloto, no interior do qual estavam
o delegado Fleuri, a investigadora e o outro ca-
fal, controlava tudo. Marighela entrou no car-
ro em que já estavam os frades Ivo e Fciinando,
sentados na frente. Êsse canro saiu do DOPS
dirigido por um policial, que trouxe o veiculo
até a esquina da Alameda Casa Branca com
Rua José Maria Lisboa.

De lá, foi frei Ivo quem dirigiu até o local
exato do encontro. O ex-Deputado comunista
entrou no banco de tráa e simultaneamente o
delegado Heuri deixava o Chevrolet chamando
Marighela pelo nome e pedindo para que éle
saísse do carro com os braços levantados.

Diante da- recusa, os dois frades se joga-
ram ao asscaiho do carro, que já estava cerca-
do. e partiraim tiros de todos os lados. Ma-
rig-hela não ohegou a tirar de uma maleta pré-
ta o seu revólver. O terrorista levou mais de
20 tiros 'de armas calibres 38, 44 e 45.

A participação dos frades dominicanos Ivcs
do Amaral Lesbaupin e Fernando de Brito na
morte de Marighela levou o secretário-geral
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
Dom Aluisio Lorscheider, a partir às pressas
para São Paulo, deixando para hoje a divul-
gação de uma nota oficial sobre o assunto.

Dirigentes da Conferência dos Religiosos
do Brasil estiveram às primeiras horas da
tarde com Dom Aluisio, mas também não se
pronunciaram a respeito, preferindo aguardar
a volta do secretário-geral da CNBB para
tomar qualquer iniciativa.

AMBIENTE TRANQÜILO

Foi inteiramente normal o movimento on-
tem no Convento dos Dominicanos, no Leme.
Os portões permaneceram abertos aos fiéis e
os padres continuaram recebendo as visitas
normais. No interior do tempio, entretanto, a
apreensão era uma constante. Os padres pas-
saram a manhã toda, tão logo leram as no-
tícias nos jornais, sem saber se ligavam ou não
para São Paulo a fim de obter informações
mais detalhadas sobre a participação dos
padres.

O receio dc que os telefones estivessem
controlados forçou os padres dominicanos do
Rio a permanecerem no interior do convento
debaixo de grande tensão nervosa.

Segundo um dominicano, frei Ivo (como é
chamado) e frei Fernando estiveram domingo
no convento, onde almoçaram tranqüilamente.
Após o almoço descansaram um pouco e reti-
raram-se, sem dizer para onde iam. A tarde
seus familiares procuraram notícias: eles ha-
viam desaparecido, sem qualquer aviso ou tele-
íonema. No convento ninguém soube informar
aos familiares dos dois padres o que lhes teria
acontecido.

Primeiro optaram por um provável desas-
tre automobilístico, idéia logo posta de lado
"porque se assim fósse a polícia .rodoviária te-
ria comunicado qualquer coisa." Depois de te-
lefonemas infrutíferos para uma série de pes-
soas é que os padres chegaram à conclusão de
que seus companheiros estariam presos em
qualquer lugar.

NA CNBB

Durante a manhã de ontem Dom Aluisio
Lorscheider realizou diversos contatos telefóni-
cos com o prior dos Dominicanos em São Pau-
lo. Nenhuma dessas conversações foi adianta-
da à imprensa, sabendo-se, apenas, que havia
uma grande possibilidades de o secretário-geral
da CNBB viajar para São Paulo, a fim de se
inteirar melhor dos fatos. Foi o que êle fez
às 16 horas. Provavelmente hoje deverá, no Rio
ou em São Paulo, divulgar alguma nota oficial
a respeito.

Os funcionários da CNBB mantêm-se em
absoluto sigilo em tomo do problema, e mesmo
os religiosos declaram-se sem notícias suflen-
tes para divulgação.

Na Conferência dos Religiosos do Brasil, o
impacto causado pelas noticias não foi menor,
embora os religiosos se negassem a qualquer
declaração. Mas ficou logo decidido que não
haveria nenhuma nota oficial sobre o assunto

enquanto Dom Aluisio Lorscheider não regres-
sasse de São Pauio.

A CRB, segundo um de seus porta-vozes,
só tem uma preocupação: tirar de público a
imagem de que os padres tenham agido por
traição, preferindo achar que os religiosos so-
freram algum tipo de pressão que os levou a
concordar com a polícia no auxílio à missão
contra Carlos Marighela.

A mesma fonte informou que a utilização
de religiosos como isca para Marighela pode-
rá ou não ser estudada pela Igreja, "tudo de-
pende da real participação deles, como cida-
dàos principalmente, dentro do esquema poli-
tico." Alguns religiosos da CRB até ontem pu-
nham dúvida na participação dos padres Ivo e
Fernando, "pelo menos do jeito que vem sen-
do noticiado." Até ontem à noite a CRB ainda
estava em dúvida sobre a necessidade de man-
dar ou não um representante a São Paulo.

VAI ESPERAR

Em São Paulo, o Vigàrio-Gcral Dom José
Lafaiete informou que a Igreja só se definirá
em relação aos dois sacerdotes presos após a
volta do Cardeal Dom Agnelo Rossi, prevista
para dentro de dois dias.

Explicou que, como o caso está consumado,
com frei Ivo e frei Fernando presos, "um ou
dois dias não farão muita diferença." Ressal-
tou, porém, que a alusão a outros religiosos
presos não corresponde à verdade, pois apenas
os dois dominicanos são realmente apontados
como subversivos.

OUTRO LADO

Segundo comentários de policiais do DOPS,
"quatro dos padres presos já confessaram a
participação em movimentos subversivos." Os
outros nomes de religiosos citados são os doa
frades Giorgio Calegari, acusado de atuar co-
mo tradutor do grupo, Tito de Alencar, tido
como contato de Marighela, e Luís Felipe Ra-
ton Mascarenhas, que promoveria levantamen-
to dc guerrilhas.

A policia acusa também João Antônio Cal-
das Valença, ex-frei Maurício, que estaria en-
carregado de ocultar membros do grupo em di-
ficuldades, e frei Osvaldo Augusto de Resende
Júnior (também chamado frei Ivo), que está
na Europa, apontado como um dos iniciadores
da Vanguarda Popular Revolucionária.

MAIS PRISÕES

No Rio, o seminarista Roberto Romero, do
convento dominicano cm São Paulo, o seu ami-
go Jcsé Henrique Moreira foram presos pelo
DOPS quando saiam do convento do Leme, on-
tem, sob a suspeita de terem ligações com o
grupo de Marighela.

As autoridades do DOPS nãò quiseram
confirmar que os frades Ivo Lesbaupin e Fer-
nando de Brito foram detidos no Rio e envia-

.. dos para. São Paulo. Sabe-se, no entanto, que
eles foram presos numa casa da Zona Sul, per-
to da resid-ència dos pais do ex-capltão Carlos
Lamarca.

A investigadora Esteia Bor-
ges Morato tem poucas pos-
sibilidade de sobreviver ao ti-
ro que recebeu, na cabeça,
quando participava da diligèn-
cia que resultou na morte de
Carlos Marighela; Anteontem
um policial chegou a anunciar
sua morte, por engano.

Internada no Hospital das
Clinicas de São Paulo, Esteia
foi submetida a uma craneo-
tomia. A bala penetrou à di-
reita da testa e saiu pela nu-
ca. levando parte da massa en-
cefálica. Os médicos acreditam
que, se sobreviver, terá apenas
funções vegetativas.

POUCA ESPERANÇA

Esteia chegou ao Hospital
das Clinicas, anteontem, às 9h

25m, e foi registrada como des-
conhecida, na íicha n.° 97 007.
Imediatamente foi operada no
setor de neurologia.

Os médicos explicam que ela
perdeu muita massa encefâli-
ca, ficando com grande parta
do cérebro destruída. O tecido
do cérebro não se reproduz, o
uma vez destruído não há pos-
sibilidade de recuperação. Os
médicos não têm esperanças de
que a investigadora sobreviva
mais 24 heras, pois a cada mo-
mento seu estado geral sa
agrava.

O pronto-socorro do Hospital
das Clinicas estava inteiramen-
te cercado por agentes dp ....
DOPS armados com rifles. Èlcs
impediam o acesso de qualquer
pessoa — especialmente jorna-
listas.

Leia editorial "Morte da Violência"
e mais terrorismo no "Caderno B"
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Tel&fotfés: 
"223-9534;;í. 
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IgoIlC
protege fundações,
tubulações de
concreto, revesti-
mentos de caixas-
d'água, alvenaria

-.- ou reboco.

.4,3© ae
concreto e metais
Os produtos IGOL possuem a
mais ampla e variada
aplicação nas construções

1 gol T
protege o ferro e ¦£g]____££_f~'- \
concreto contra ™~

corrosão. Alta
resistência às
águas agressivas. — ív
Não serve para
reservatórios sls água potável.

GRÁTIS - VOCÊ QUER APRENDER INGLÊS EM 90 DIAS?
Aproveite esta oportunidade: CURSO GRATUITO DE INGLÊS em 90 dias. PROCESSO

REVOLUCIONÁRIO - ELETRÔNICO — AUDIO-VISUAL, professores norte-americanos e
'brasileiros formados nos EE.UU.

INSCRIÇÕES E AULAS DE DEMONSTRAÇÃO: Rua Buenos Aires, 228 - 8.°, 9.° e 10.°
'andares esquina com Av. Passos (Centro). Das 9 às 21 hs. do dia 3 até 21 de novembro.

PARA AS NOVAS TURMAS DE NOVEMBRO
PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL ANGLO-BRASILEIRO

"Faculdade das Américas"

' SEJA NESTAS FÉRIAS UM
"YOUNG STUDENT DiPLOMAT"

Vá aos Estados Unidos neste programa cultural promovido pela CHARLES-
TON CHAMBER OF COMMERCE e pela UNIÃO INTERNACIONAL DE INTERÇÃM-
BIO CULTURAL.

Você vai ficar morando em uma casa de família, aperfeiçoando seu inglês, co-
nhecendo os hábitos americanos, divulgando nossas tradições e nossa cultura.
Será nossa gente jovem, convivendo com a juventude dos Estados Unidos!

Partida: 3 de janeiro de 1970
Atenção: suas férias como "Young Student Diplomai" é inteiramente fi-

nanciada.
Peça informação e faça sua inscrição na

UNIÃO INTERNACIONAL DE INTERCÂMBIO

CULTURAL
Rio de Janeiro: Rua México. 31/1102 - tels.: 222-0386 — 232-Ó427
São Paulo: Av. São Luiz, 153 — 2a. sobreloja — sala 29
Belo Horizonte: Rua da Bahia, 1148 — _/ 1217.

gm%
Ígol2

- — para impermea--
bilizar marquizes,

pequenos terraços,
calhas ou
superfícies úmidas
e taludes.

igol A
proteção para
tanques de água.
potável, inclusive
de água clorada,
pois oferece resistência
a agentes quimicos;
ácidos e básicos.
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um produto de qualidade^

Vendas no Rio e Sáo Paulo:
I^O:NTXrA-Nr_A. J5&..A. Indúilri.. Comércio

Rio: Rua Vise. de Inhaúma, 64 - 3." and. - Tel. 243-8861
São Paulo: Rua 7 de Abril, 59 - 5,' and. -Tel, 37-3161
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PRiSENTANTE
PROCURA-SE

Indústria paranaense, produtora de CERA
BRANCA, DE ABELHA, para indústria cosmética c
laboratórios em geral, procura firma relacionada
nesses meios, para representá-la aqui no Rio.

Cartas com detalhes para
CERQUIMA LTDA.

CAIXA POSTAL 238 -
Ponta Grossa — Paraná
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Sunamam vai financiar
um nôvo "ferry-hoai

A Superintendência Nacional ãe Marinha
Mercante (Sunamam) decidiu-se afinal a finan-
ciar o projeto de instalação ão sistema ferry-
boat Itaqui—Itaúna da Companhia de Navega-
ção do Norte — que encurtará bastante a dis-
tància entre São Luis e Belém, pela rodovia BR-
316 — condicionando apenas a construção das
barcaças em estaleiros nacionais.

A emprêsa explica que os investimentos no
setor ãe transportes não poãem fundamentar-se
exclusivamente na rentabilidade da exploração
dos serviços, advertindo que, normalmente,, é ne-
cessário uma longa maturação, mas que pelo ca-
ráter desenvolvimentista exige esforços maiores
e imediatos não só ão Governo como também da
iniciativa privada.

Reunião conciliadora
Está prevista para a próxima semana uma

reunião entre o diretor do Departamento Nacio-
nal .de Portos e Vias Navegáveis, Almirante Cló-
vis de Oliveira, a diretoria da Linhas Brasileiras
de Navegação (Libra), que é a maior compa-
nhia 'armadora em operação na cabotagem, e
os superintendentes dos portos de Recife e Ca-
bedelof quando tentarão chegar a alguma con-
clusão quanto aos problemas que existem nas
operações de carga e descarga daqueles portos.

Movimento portuário ——
São os seguintes os navios esperados no porto do

Rio de Janeiro, dc hoje até a próxima quarta-feira:
PASSAGEIROS:
6/11 (S) Flavia (N) Augustus.
8/11. (N) Eugênio C. (N) Stetendam.
11/11. (S) Argentina Star.
14/11. (S) Eugênio C.
15/11 (S) Giulio Ccsarc. (S) Augustus.
17/11. (N) Andréa C.
18/11. (N) Enrico C.
CARGUEIROS:
5/11. (S) Baska. (S)Paul Schroedcr.
6/11. (S) Argo (N) Celestino. (S) Bartolomeu Bueno.
(N) Geestmund. (N) Santa Eliana. (S) Mormacoak.
(N) Sunny Lady. (N) Monte Udala. (N) Montcvidéo.
(S) Birgitte Skou. (N) Montevidéo. (S) Ecmland.
COM TURISTAS:
8 a 10/11. Stetendam.
21 a 23/11. Kungsholm.
23 a 24/11. Ilanscatic.
3 a 4/12. Sagafjord (Ch).
20 a 22/12. Ryndam (8h).
29/12 a 1/1/70: Reina dei Mar (8h).
10 a 10/1/1970: Cabo San Roque (8h).
10 a 10/1/1970: Andréa C.
14 a 16/1/1970: Anna C. (8h).
21 a 23/1/1970: Express of England.
30/1 a 2/2/970: Reina dei Mar (8h).
Pj EXPORTAÇÃO MINÉRIO:

5/11. Skaustrand Windrose. Tícrra dcl Fucgo. Lon-
don Splcndor.
«'20/11. Santos Vega.
«24/11. Senorita.
*S/data Olimpic Splendor.
FRIGORÍFICOS:
7/11. Friso Ártico.
10/11. Frigo Ásia.
30/11. Rafael Cotito.
COM TRIGO:
«9/11. Fròtasúl.
COM ENXOFRE:
*7/ll. Evie G. Chimples.
COM SAL:
5/11. Rio Fiancc.

NAVIOS ATRACADOS
CAIS DA GAMBOA

P. Mauã — Sharíield, amer., navio de guerra.
P. Mauá — Leahy, amer., navio de guerra.
Arm. 1 — Achilles Laure, ita!., TURISTAS.
Arm.' 3 — Barroso Pereira, nac, 2g. import.
Arm. 4 — Mikinay, grego, lg. exportação.
Arm. 6 — Fernglen, nor., import. trigo.
Arm. 7 — Bice Costa, Hal., lg. importação.
Arm. 8 — Ditte Skou, din., 4g. importação.
Pat. 8/9 — Caiçara, nac, inativo.
Frigor. — Rio Gallegos, arg., 2g. importação.
Arm. 10 — CHATA: Eemhavem, hol., 2g. importação.
Arm. 11 — Petra Skou, din., 2g. importação.
Arm. 17 — Volta Redonda, nac, 3g. xportação.
Arm. 18 — Rio Capibaribe, nac, 3 g. importação.

CAIS DE SAO CRISTÓVÃO
J Carvão — Longwy, nor., 2g. importação.

CAIS DO CAJU
Arm. 30 — Santo André, nac, 2g. importação.- •
Arm. 31 — Brasília, nac. 2g. exportação.
Arm. 32 — Santa Bernadette, nac, lg. cons.
P. Inflam — Ponta D'Armação, nac, inativo.

PARQUE DE MINÉRIO E CARVÃO
Jcsé Hernandez, ita!., exportação minério.
Santos Vega, arg., exportação de minério.

EXPORTAÇÃO MINÉRIO
AGUARDANDO" ATRACAÇÃO NO P.M.C.

Luigi Orlando, ital., d 21/10, •Annukka Aernio, finl.,
dc 28/10, «Themona, de 28/10 c •Messinia, de 3/11.

CARGA GERAL AGUARDANDO ATRACAÇÃO:
Nenhum

GRANDE E PEQUENA CABOTAGEM
AGUARDANDO ATRACAÇÃO

Nenhum

i¥ LIBRA

EXPANSÃO
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Itaqui estará concluído no prazo máximo de um ano

Itaqui será construído com
recursos e técnica oriundos
do próprio sistema nacional

A construção do porto de Itaqui, no Maranhão,
está sendo executada exclusivamente com recursos
federais do Ministério dos Transportes e graças ao
sucesso de um moderno sistema criado para cravar
as células metálicas que constituem a infra-estru-
tura do cais. Uma plataforma projetada e construi-
da por técnicos e operários de estaleiros brasileiros
possibilitou a redução do tempo de cravação de cada
célula que compõe a faixa de cais.

Os cálculos iniciais previam a cravação de cada
uma em 30 dias e o sistema idealizado permitiu a
redução para oito dias. A plataforma, cuja finalidade
é sustentar o equipamento de construção, possui ca-
racterísticas técnicas que permitem sua ancoragem
no fundo do mar, garantindo ampla estabilidade pa-
ra a cravação das estacas-pranchas que constituem
os gabions. Cada conjunto de 136 estacas forma um
gabion e já estão colocadas as primeiras 24 unidades.
A nova técnica empregada na construção do porto
é a única èm condições de vencer a flutuação de
maré que atinge a sete metros, duas vezes por dia.
ATÉ MARCO
A PRIMEIRA FASE

O Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis espera
concluir até março do próximo
ano a primeira faixa de cais,
possibilitando a atracação dos
primeiros navios. Serão 2 0 0
metros de cais na profundidade
de 10 metros que irão permitir
o inicio das atividades portuã-
rias de Itaqui, enquanto prós-
seguirá a implantação dos res-
tantes 220 metros de cais que
compõem a fase inicial pro-
gramada para entrar em pleno
funcionamento até princípios
de 1971.

Quatro armazéns deverão
completar a estrutura portuâ-
ria, bem como a colocação de
linhas férreas próprias para os
oito guindastes alemães que
serão entregues a partir de ja-
neiro de 1971. Onze milhões de
cruzeiros novos ê o total invés-
tido pelo Ministério dos
Transportes para propiciar ao
Maranhão um porto mais apa-
relhado do que o existente
atualmente cm São Luis.

PORTO DEVERA
CRESCER LIVREMENTE

A experiência vivida pelas
autoridades portuárias no que
tange aos programas de am-
pliaçáo dos portos existentes
levou o Governo federal a pro-
jetar a construção dos portos

brasileiros longe dos perímetros
urbanos, atendendo assim a
uma projeção futura de crês-
cimento natural das cidades. O
porto de Itaqui está sendo
construído na baía de S. Mar-
cos, a Noroeste de São Luis
e a 30 minutos do centro. Es-
tara ligado à cidade através
da barragem do Bacanga. Esta
barragem tem dupla função:
diminuir a distancia existente
entre o porto e a cidade e re-
gularizar o nível das águas do
rio Bacanga, controlando a sua
vazão.

Na área existente deverá
surgir um centro industrial
cujo centro nervoso será o por-
to de Itaqui. O Departamento
Nacional de Portos e Vias Na-
vegáveis já está estudando um
Plano-Diretor para o porto,
prevendo sua expansão c disci-
plinando a instalação de in-
dústrias na área de influência,
permitindo uma racionalização
maior na implantação das
mesmas. Já estão encomenda-
das na Inglaterra novas estacas
que deverão chegar a partir d&
1970 e que serão utilizadas no
programa de expanfão. O pro-
grama plurianual prevê tam-
bém obras de engenharia civil
(acessos rodo e ferroviário, ré-
des de abastecimento de água,
esgotes, etc), aquisição de em-
pilhadeiras, tratores carretas e
balanças. A program aç ã o
atenderá aos recursos do
DNPVN para o qüinqüênio
1968/1973.

*
UNHAS BRASILEIRAS DE NAVEGAÇÃO LTDA.
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LIGANDO O BRASIL DE NORTE A SUL

Av. Rio Branco, 25 - 15." andar - Tel. 223-2060 —

End. .Telegrífico '1IBRANAVE" - Rio d« Janeiro - GB

AGENTES EM TODOS OS PORTOS BRASILEIROS 
'
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TAIWAN

Orient
Ove
Line

rseas

Serviço Regular.Mensal de Cargas e Passageiros para:
B. Aires, Çapetown, Durban, AAombasa, Singapura

Hong-Kong, Taiwan e Japão
Chtgid» Saída

"ORIENTAL AMIGA" ... 11/11 13/11
ESCALAS DIRETAS EM:

K«»lun9 « K-o-hiung «m Taiwan

INFORMAÇÕES COM OS AGENTES GERAIS
AGÊNCIA MARÍTIMA

DICKINSON S.A.
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, 4 (S/Loja)

Tels.: 223-1566 - 223-4634
Telex 210

SANTOS: Rua 15 de Novembro, 161/3
Tel..-. 2-7191 e 2-9342

S PAULO: Praça da República, 386 — 11.° and.
Tels.: 37-8531 (PBX)

ROYAL INTEROCEAN
LINESwSKfcÊíL

Serviço regular de'ráptdos c modernos navios holandeses, entre
BRASIL — ÁFRICA - SINGAPURA — HONG-KONG c JAPÃO. Co-
rihecimentc. diretos para Austrália, índia, Tailândia, Filipinas, Formo-
ta, Coréia, Hc.iJí>»_.

STRAAT HOILAND  10-11-69
STRAAT FUI J  24-11-69

. STRAAT HONSHU  9-12-69

Agantai

Sociedade
Anônima

RIO DE JANEIRO
Àv. Rio Branco, 26-16.° andar - Tels.: 243-3553 — 243-1809

Marfineüi

e 243-6860.
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RIO - MANHUS - RIO
nGORD, TAMBÉM ESCALANDO EM VITÓRIA
• Salvador • Recife • Fortaleza

• Belém • Manaus
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Próxima saida: 28 DE NOVEMBRO

Passagens financiadas em até 12 meses pelo sistema
CR.DI-LL0YD

Informações com seu
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Armadores examinarão no Rio
acordos de carga e de frete

Apesar de o Brasil estar ten-
tando adiar para o mês que vem o
encontro de "principais" das Cou-
ferências de Frete Brasil-Mediter-
râneo e Brasil-iEstados Unidos,
marcadas respectivamente para os
próximos dias 18 e 25, no Copaca-
bana Palace, tudo faz crer que elas
serão realizadas conforme o pre-
visto.

Segundo se sabe, obedecendo
a determinações oficiais, o Lóide
Brasileiro teria solicitado à direção
das Conferências um prazo maior
."para examinar questões dos dois
tráfegos", a fim de ganhar tempo
enquanto se espera a posse do nõ-
vo. Superintendente da Marinha
Mercante. No entanto, parece que
não houve um acordo favorável
e, acreditam os técnicos, que a po-
sição brasileira poderá ser bastan-' te enfraquecida por isso.

O que se discutirá
Em ambas as Conferências es-

tara em jogo a sobrevivência da

própria politica brasileira de trans-
porte marítimo, que implantou o"principio da estrita reciprocidade"
entre as bandeiras nacionais na
disputa de fretes. Tanto na do Me-
ditêrràneo como na dos EUA, se-

,rá debatida a formação de um pool
de carga naqueles dois tráfegos,
envolvendo armadores brasileiros
— representados pelo Lóide (em
ambas as áreas), Paulista (Medi-
terrãneo) e Netumar (EUA) —
americanos, iugoslavos, argentinos,
franceses, italianos, ingleses, espa-
nhóis, holandeses, belgas, suecos e
noruegueses.

No caso do tráfego Brasil-EUA,
vale salientar que gerando em 1968,
USS 124190 340,57 de fretes (25%
dos fretes totais gerados no comer-
cia exterior do Brasil) o intercâm-
bio entre o Brasil e os Estados Uni-
dos assume importância toda es-
pecial. Os graneis sólidos que
acusam no tráfego uma movimen-
tação geral da ordem de 6 mi-
lhões de toneladas, gerando fretes

da ordem de USS 40,7 milhões re-
presentaram 74,2% das toneladas
transportadas e 32,8% dos fretes
do intercâmbio em questão.

A situação atual

O tráfego de graneis sólidos en-
tre os dois países representa 24,1%

' da movimentação total dos graneis
sólidos do Brasil e 29,3% dos fretes
totais- A avaliação de importância
dêsse tráfego pode ser aferida pelo
fato de que 96% das importações
de carvão, 56% das importações de
adubos, 66,5% das importações de
produtos químicos e 42% das im-
portações de trigo tiveram origem,

-nos Estados Unidos ao passo qua
81,4% das exportações de açúcar e
10,2% das exportações de minério
de ferro e de manganês tiveram co-
mo destino os Estados Unidos, jl

Iniciativa pri tem nôvo interesse
Setor relativamente novo sob o

ponto-de-vista de promoção por par-
te da política de transportes do Go-
vêrno, mas de grande importância
econômica na comercialização de
produtos agrícolas e no abastecimento
to das populações do interior, a nn'-
vegação' fluvial e lacustre começa
agora a despertar a atenção das au-
toridades e o interesse da iniciativa
privada. 1

Em julho de 1967, foi divulgada a
Politica de Transportes Hidroviários
como marco inicial de uma nova era
de soerguimento de navegação dos
nossos rios e lagos. Até então, êste
tipo de navegação só existia graças
â iniciativa de alguns pequenos ar-
madores que operavam sem qualquer
estimulo e sem nenhum sentido em-
presarial.

O que é navegação interior

As hidrovias brasileiras, com a!-
gumas exceções, não apresentam boas
condições de navegabilidade.

O Ministério dos Transportes, vem
realizando estudos sóbre as obras e
serviços necessários a serem efetua-
dos nos nossos rios, lagos e lagoas, de
forma a contituí-los em uma extensa
e racional rede navegável, imprescin-
dível ao desenvolvimento futuro que
nos está reservado; no entanto, a
grandeza de tal empreendimento, só
admite a solução a longo prazo, pe-
lo qual não poderíamos esperar. A
própria característica evolutiva do de-
senvolvimento nos impulsiona à ação,
considerando, essencialmente, as con- '
dições de navegabilidade da rede hi-
droviária como se encontra atualmen-
te.

Assim sendo, com a elaboração da
Politica de Transportes Hidroviá-
rios, a navegação interior teve o seu
objetivo principal perfeitamente de-
finido: "o desenvolvimento e integra-
ção do transporte fluvial e lacustre no
sistema de transporte do país." A Di-
visão de Navegação Interior, criada
como instrumento de execução dessa
política, foi estruturada de forma a
conhecer as condições de navegabili-
dade das aquavias interiores, discipli-
nar o transporte de carga e passagei-
ros, acompanhar e propugnar pelo de-
senvolvimento do tráfego nas hidro-
vias.

Foram introduzidas alterações na
legislação, visando maximizar a ren-
tabilidade dêsse meio de transporte.

Pela Resolução 2 999, foi liberado
o frete para as embarcações que tra-
íegam nas aquavias interiores. Essa
medida visando incentivar os pro-
prietários de embarcações a expandir
as suas atividades, explorando-as de
modo mais agressivo, já vem apre-
sentando reflexos positivos, pelo inte-
rêsse já demonstrado pelos armado-
res na renovação de suas frotas.

Pelo Decreto n.° 62 383, foram li-
beradas as linhas para as embarca-
ções empregadas na navegação inte-
rior. Esse incentivo permitirá maior
flexibilidade ao armador, cm face
da possibilidade de poder empregar

suas embarcações, no tráfego entre os
pontos que apresentem demanda de
transporte, numa ou mais vias nave-
gáveis. Como conseqüência, o usuário
será beneficiado pelo maior número
de locais em que poderá chegar ou fa-
zer chegar suas mercadorias.

Nas duas alterações acima men-
clonadas, objetivou-se ainda, igualar
as possibilidades do transporte hidro-
viário às oferecidas pelo sistema ro-
doviárlo e ferroviário, tendo em vista
à eliminação de distorções, indesejá-
veis, que levam por muitas vezes o
usuário a procurar o transporte para
suas mercadorias em contradição com
a indicação técnica e)ou econômica,
com prejuízo exclusivo para o consu-
midor e a economia do país.

Estudos preliminares referentes às
diversas bacias hidrográficas vêm
sendo realizados e constantemente re-
vistos. Da análise cuidadosa das suas
conclusões e atendendo às prioridades
ditadas polo interesse nacional, ou-
tros estudos mais específicos foram
concretizados, tendo como resultado,
no campo executivo, os seguintes em-
preendimentos:

Bacia amazônica

1) Reformulação das Linhas ila
ENASA:
Sendo a Empresa de Navegação

da Amazônia SjA. — ENASA — emprê-
sa de economia mista, e a maior que
opera na região, foi escolhida para ter
suas linhas reformuladas racional-
mente, de modo a se obter melhores
características de serviço oferecido, de
custo e segurança.

A reformulação, a ser implantada
por etapas a curto e a médio prazos,
prevê um esquema integrado por Li-
nha Principal, Linhas Secundárias,
Linhas Terciárias e Circulares, abran-
gendo o transporte de carga e passa-
geiros da área. São previstas, ainda,
Linhas Independentes, que por se li-
garem diretamente a Belém, consti-
tuem grupo à parte. Essa divisão de
linhas foi realizada para atender
principalmente a aspectos técnicos: o
fluxo de carga, passageiros existentes
e a característica da via navegável.

Foi julgado que o comboio de em-
purro era o conjunto que melhor
atenderia as movimentações de car-
ga.

Para passageiros a solução indi-
cada são embarcações próprias para.
a maioria dos rios e mistas para ou-
tros.

A solução julgada mais adequa-
da precurou também enfatizar o as-
pacto econômico, ou seja, a diminui-
ção do custo operacional do sistema,
procurando dessa forma maximizar a
sua rentabilidade. Enfocados os prin-
cipais fatores que influenciavam o
problema, foram elaboradas as ¦ reco-
mendações e tomadas ações corx*e!a-
tas, para a implantação a curto pra-
zo de nôvo sistema de movimentação
de carga.

Como o transporte de passageiros
pela ENASA poderá ainda ser aten-

dido com os meios existentes, e sua
reformulação aumentaria bastante o
investimento inicial, a solução defi-
nitiva deverá ser implantada a médio
prazo.

2) Renovação da frota

Com base no sistema de Refor-
mulação de Linhas, acima referido, e
nos estudos sobre embarcação-tipo, já
realizados, foi elaborado um progra-
mia de financiamento de construção
de- embarcações, já em fase de exa-
cução e constando inicialmente de:

2 empurradores do tipo E-l;
6 empurradores do tipo E-2;
5 empurradores do tipo E-3;
60 chatas de carga geral.
Foi concluído um estudo de mo-

dernização do NM—Presidente Vargça
para o emprego na linha Belém—Ma-
naus.

Bacia tio São Francisco

No rio São Francisco a ação ss
faz Sentir através da Companhia de
Navegação do São Francisco. Graças
ã politica de incentivos à navegação
interior encetada por esta Superin-
tendência e dentro da politica do Go-
vêrno. pôde a Cia. de Navegação do
São Francisco iniciar a renovação de
sua frota.

Embarcações antigas e onerosas,
com pouca praça para carga, guarni-
ções numerosas e de baixa velocida-
de, estão sendo substituídas por em-
barcações adequadas e de baixo custo
de operação:

Embarcações colocadas em tráíe-
go em 1967:

3 empurradores;
15 chatas semi-integráveis para

carga geral;
chata para transporte de deri-

vados de petróleo. «
Em construção:

empurradores;
6 chatas;
2 lanchas com capacidade para 133

passageiros.

Bacia do Praia

O estudo preliminar dessa bacia,
concluiu, no que se refere à renova-
ção da frota, pela necessidade d»
substituição quase total, das embarca-
ções existentes por outras de operação
mais simples e com características
mais adequadas às hidrovias, sem o
que será impossível, de forma rentá-
vel, o transporte fluvial, oferecer ire-
tes mais baratos e vir a integrar-se de
forma racional aos demais meios de
transporte.

Para o SNBP S|A. (Serviço de
Navegação da Bacia do Prata S|A.)
foram construídas:

6 chatas para transporte de ml-
nério;

1 chata curral.
Fase final dc construção 1 em-

purrador com capacidade de empurro
de 3 000 toneladas.

NÔVO CAIS DE RECIFE ESIÁ PRONTO
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O cais do porto de Recife está pronto, totalmente remodelado e recuperado'que foi pelo Governo Fe-,

deral. Construído em 1919 o cais estava ameaçando ruir devido à fuga de material. O Ministério dos

Transportes, através do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis investiu mais de NCr$ 6

milhões nas obras que consistiram em injeções de cimento e argamassa em 2.200 metros de cais repe-

tindo-se a operação de cinco em cinco metros. A obra pioneira no gênero consumiu 47.000 metros cúbi-

cos de material e ficou pronta em 24 meses.
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— Por dentro do negócio —

FAO vai debater nôvo
plano de alimentação

Para o diretor-geral da FAO, a conferência
da Organização das Nações Unidas para. a
Alimentação e Agricultura a ser inicíaâa no pró-
ximo sábaâo, em Roma, talvez se torne a mais
importante já realizaãa até hoje pelo órgão..J_
o Sr. Aââeke Boerna aâíanta quais serão os pont-
tos fundamentais ãos âebates: a) o plano indi-
cativo munâial para o âesenvolvimento agrícola,
elaboraáo pela FAO âurante os últimos quatro
anos; b) a carência âe proteínas na alimentação,
principalmente nos paises em processo âe âesen-
volvimento:

De acordo com o âirigente âo órgão, o plano
parte âo princípio ãe que não poãe haver um
progresso alimentício verdadeiro se não se con-
centrarem todos os esforços na agricultura, pro-
pondo ainda prioridades e ressaltando a necessi-
dade âe que sejam cumpridas até 1985, já que,
caso contrário, poâerão ocorrer violentas expio-
soes sociais.

Outro ponto importante ãa entrevista âo Sr.
Boerna é o que afirma que o controle da nata-
liâaâe só pode âar soluções a muito longo prazo,
senão que o Plano Inâicativo Munâial, a ser sub-
metiâo agora à aprovação ãos membros, consiâe-
ra possível encontrar-se uma solução em 16 anos,
mesmo que as liiihas âe ação por êle inâicaâas
aos âiferentes Governos não possam ser consi-
ãeraãas âas mais otimistas.

Paridade na América Latina
A Venezuela transformou-se ontem no se-

gundo pais latino-americano — o primeiro é o
México — a iniciar gestões para âeclarar ao
Funâo Monetário Internacional a pariâaâe âe
sua moeãa. A meâiáa, que envolve a garantia
contra qualquer mudança unilateral âo tipo de
câmbio, colocará a Venezuela em.posição âe re-
ceber o reajuste seletivo de sua cota no Funâo
e, com isto, uma maior capaciâaâe âe girar o
papel-ouro. O atual tipo âe câmbio do bolívar
(moeda venezuelana) é cotado, para a venda, a
4,50 por dólar.

Sua solidez ficou refletiâa ontem ao anun-
ciar-se oficialmente que a crescente utilização
internacioal do bolivar resultou numa nova
melhoria da posição âas reservas venezuelanas
no Funâo que se elevavam, até fins âe setem-
bro, a US$ 83,7 milhões, senão que outros paises
membros âo Funâo já compraram, até agora, o
equivalente a USS 21,0 milhões âe âólares. As re-
servas venezuelanas estavam situaãas, ainãa em
setembro, em torno âos US$ 877 milliões, assim
distribuídos: ouro, USS 403 milhões; câmbio ex-
terno, 392 milhões; reservas no FMI, 83 milhões.

Caso a Venezuela venha mesmo a âeclarar
a paridade da sua moeda, conforme se anun-
ciou ontem em Washington, o bolívar se junta-
rá ao peso mexicano (o México já áeclarou a sua
paridade), passando a ser os dois primeiros pai-
ses latino-americanos, pelo menos tecnicamente,
cujas moedas poderão ser utilizaâas como reser-
vas por qualquer outor pais.

Início de trabalho
O Ministro da Indústria e do Comércio, Sr.

Fábio Yassuáa, regressou na tarâe ãe ontem âe
Brasilia e foi direto para o Hotel Glória, onde
está hospedado jwitamente com seu staff. So-
mente na manhã de hoje êle deverá ir ao seu
gabinete ministerial, dando início efetivo à sua
gestão.

Na opinião ãe um dos seus assessores, o Mi-
nistro Fábio Yassuda, apesar ãe ser um homem
bastante enérgico e não gostar âe acumular pro-
blemas, parece que ainãa não conseguiu decidir
sobre a formação do seu segundo escalão no Mi-
nistério. Segundo consta, entretanto, o presiâen-
te âa Usiminas e empresário áe granâe circula-
ç.ão no meio, Sr. Amaro Lanari Júnior, já teria
sião escolhido para funcionar como principal as-
sessor para assuntos siderúrgicos âo nôvo Mi-
nistro.

Conferência de Comércio Exterior
Os Srs. Rui Barreto, Giulite Coutinho, João

Correia da Costa e Paulo Manuel Protásio, todos
vice-presidentes da Associação Comercial do Rio,
seguem hoje para São Paulo para participarem
da instalação da secretaria executiva da VIII
Conferência de Comércio Exterior, a ser realiza-
da de 3 a 5 de março na -capital paulista-.

A resjieito, o Sr. João Correia da Costa infor-
ma que a tônica âa reunião vai ser a procura
de meios, por parte âo empresário, âe participar
agressivamente do comércio. Destaca o crescente
interesse empresarial pelo assunto mas lamenta
a falta de informações e de contatos sobre êle.
Como exemplo cita o fato âa existência de NCr$
300 milhões, disponíveis em diversos fundos, pa-
ra o pré-financiamento e o financiamento âe
exportações, e que ninguém, até hoje, se apre-
sentou para utilizá-los.

Expressas
O presidente do Banco Central, em despacho

datado de 29 de outubro último, concedeu à Mi-
7ias Investimentos S.A., Crédito e Fínanciamen-
to, o certificado definitivo âe sociedade de capi-
tal aberto. m A corretora Umuarama, informa
que a empresa foi credenciada como distribui-
dora de cotas do Fundo de Investimento Caravel-
lo — que aliás acaba de cumprir um ano de exls-
tência com uma valorização, nos 12 meses, de
200% — e já iniciou suas operações na Bolsa de
Valores.

Federação de Bancos não vê E™if™q™ope™mcomo
-> í*_*f>fl_tá_ _1_.__r.-ll_ttr._- I_-.vi.tt ;ti

condição de queda em juros
Belo Horizonte (Sucursal) — A rêdc

bancária nacional está enfrentando uma
situação dlficil como conseqüência dos er-
ros de um passado cheio do facilidades e
distorções. Bancos e seus funcionários so-
irem e continuarão a sofrer os reflexos de
uma expansão fictícia, até que o sistema
atinja a um grau de eíiclfincia exigido
pela nova realidade do Brasil.

Êste é o pensamento dos banqueiros
expresso pelo presidente da Federação
Nacional dos Bancos, Sr. Antônio Luis
de Noronha Guarani, em entrevista con-
cedida ao JORNAL DO BRASIL. Du-
rante uma hora e mela êle falou ao JB,
dizendo que todos confiam na políticaeconômica a ser anunciada pelo nôvo
Governo e que, a curto prazo, os ban-
cos não têm a mínima condição de re-
duzir mais ainda, as taxas de juros.

O nôvo Governo
"O momento atual é de relativas

transformações em relação . ao Governo
passado e o què acaba de se empossar.
Pelas manifestações do nôvo Governo,
acredita que estamos entrando numa fa-
se de perfeito entrosamento e aperfeiçoa-
mento dos interesses recíprocos.

Acredito mesmo que é uma obriga-
ção de totíos os setores empresariais de
apoiar e colaborar efetivamente com o
Governo. As alterações que estão sendo
anunciadas na política econômico-finan-
ceira serão colocadas em vigor até o fi-
nal deste ano. Ainda não sei quais se-
rão, mas pelo que temos lido e ouvido
estamos bastante confiantes."

Política de crédito
"Êste foi um ano bastante difícil pa-ra as atividades bancárias, com relação

ao crédito. A política de restrição credi-
tícia, objetivando controlar a taxa de
crescimento da inflação tem realmente
obtido excelentes resultados. Tanto
assim que ela está inteiramente contro-
lada e mais ou menos contida. Esta po-lítica traz reflexos no sistema bancário
que, à primeira vista podem parecer per-niciosas, mas que na verdade não o são,
pois enquadra o sistema na realidade."

As faixas de crédito
Na opinião do Sr. Noronha Guará-

nl "o crédito vem sendo distribuído com
parcimônia e com boa orientação ulti-
mamente. O crédito rural, logo após a
Resolução 69, não estava sendo bem apli-
cado e, até mesmo, era mal interpreta-
do. A medida do Banco Central simples-
mente determinava que 10% dos depósi-
tos teriam de ser aplicados, mensalmcn-
te, no crédito rural, não dando nenhuma
orientação nem mesmo especificando as
prioridades . a forma de aplicação dos
recursos.

COMUNICAÇÃO À PRAÇA
''iTALMAR" S.A. Brasileira de Empresa» Marítimas, agentes do

navio italiano "GlUtIO CESARE" que entrou neste Porto em 0S-09-Í9,
vem por meio da presente comunicar à praça de conformidade com
a legislação em vigor, que extraviou-se um jogo de três conheci-
mentos originais amparando 60 caixas de papelão contendo produ-
tos farmacêuticos, não perigosos, embarcados no citado navio do
porto de Gênova, com destino ao Rio de Janeiro, consignados A
ORDEM notificar: PRODUTOS QUÍMICOS CIBA S.A. Av. Santo
Amaro 5137 São Paulo fone 267-1011 (Brasil). Não existindo qual-
quer impedimento dentro do prazo legal far-se-á a entrega do re-
ferido produto . citada firma, Produtos Químicos Ciba S.A. através
de termo substitutivo ao conhecimento marítimo extraviado de nú-
mero 13 Gênova/Rio de Janeiro'.

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 1969. Y\

"ITAIMAR"

S.A. Brasileira de Emprisa» Marítima»

VW Sedan
- sem entrada

25 prestações iguais"Tsüãnauta®
Av. Brasil, 1.304-D (SãoCristóvão)-tel. 228-83óoJSt^I?dÔ

Seu objetivo realmente é salutar,
pois atende a uma faixa do setor produ-
tivo mais premente de crédito. Mas, pe-
Ia falta de um estudo mais profundo,
houve até mesmo uma balbúrdia na sua
aplicação, no início, pois até mesmo o
próprio setor não tinha condições de ab-
sorvê-lo integralmente. Com as altera-
ções ocorridas, acredita o banqueiro que
dentro de dois a três anos o crédito ru-
ral entrará numa rotina e atingirá seus
objetivos. ,"Quanto ãs faixas de crédito comer-
ciai e industrial — afirmou — elas já es-
tão tomando seus lugares definidos den-
tro do contexto de distribuição de recur-
sos. Hoje já não mais existe o crédito es-
peculatlvo, aquele que servia a determi-
npdas finalidades que não eram repro-
dutlvas. Com as medidas saneadoras
adotadas pelo Governo não se encontra
mais a concessão dêsse tipo de crédito,
que antes se constituía numa verdadeira
chaga dentro do sistema financeiro."

Compulsório
"Sabemos que é intenção do Govêr-

no promover o desenvolvimento e a con-
solidação do sistema de open market co-
mo técnica moderna de controle da ex-
pansão dos meios de pagamento. Já es-
tá comprovado que êste é um sistema que
tem dado excelentes resultados em ou-
tros países. No Brasil, apesar de ser uma
técnica muito recente, são boas suas
perspectivas.

Todo o setor espera que á medida em
que o open market fôr melhorando sua
eficiência, o Governo reduza na mesma
proporção a taxa de recolhimento com-
pulsório, pois é urna técnica de resulta-
dos mais realistas. Na verdade cada
NCr$ 1,00 de "giro" corresponde a NCr$
5,00 de compulsório. Isto porque os ban-
cos recolhem compulsòriamente dinheiro
em espécie, referente a uma taxa sobre
o total de depósitos, que não é formado
apenas de dinheiro, mas também de
moeda escriturai, como cheques e pro-
missórlas, duplicatas e outros papéis.""Realmente — disse o Sr. Noronha
Guarani — a rede bancária nacional es-
tá enfrentando uma situação um pouco
difícil, mas compreensível. No passado
houve um exagerado e desordenado de-
senvolvimento, provocado pelas facilida-
des surgidas para que houvesse essa gran-
de expansão do sistema bancário. Entre-
tanto, êste crescimento não atendia às
reais necessidades do pais, mas, muitas
vezes, apenas a outros interesses.

A coisa chegou a tal ponto que fo-
ram necessária.; medidas severas para
que os bancos fossem contidos no seu de-
senvolvimento. Hoje, devido ã política
de conter a expansão exagerada do sls-

tema — unia expansão fictícia — não
se funda um banco com as mesmas fa-
cilidades do passado. Mas essa política,
embora salutar, coloca toda a rede ban-
caria em dificuldades, pois temos de pa-
gar pelos erros adquiridos durante uma.
fase de desenvolvimento defeituoso.

Dificuldades
"Remodelar, a curto prazo, um sis-

tema viciado por muitos anos de erros,
traz dificuldades que precisam ser com-
preendldas por todos os brasileiros. A
redução das taxas de juros se tornou um
fundamento básico da política de comba-
te à Inflação. Multas medidas foram to-
madas nesse sentido, visando reduzir os
custos operacionais. Mais de 90 bancos
foram fechados, fundidos ou encampa-
dos, dezenas de agências foram fecha-
das, os serviços estão sendo racionaliza-
dos, mecanizados ou automatizados. Tu-
do isso não pode ser feito de um dia
para outro. E' necessário tempo.

— Verificamos — continuou — por
exemplo, que a concorrência provocada
pela prestação gratuita de serviços era
altamente danosa a todo. o sistema.
Assim, os bancos passaram a cobrar pe-
los serviços que prestam. Mesmo quan-
do os bancos não cobravam pelos servi-
ços era evidente que alguém pagava por
eles, através da elevação das taxas dos
empréstimos. Assim, na maioria das vè-
zes, aqueles que realmente mereciam ter
um crédito mais barato eram justamente
os que pagavam pelos serviços prestados
a outras pessoas.

O Governo reduziu ainda no primei-
ro semestre deste ano as taxas de juros
da rede bancária. Mesmo com aquelas
reduções de despesas e • criação de nova
fonte de renda com a cobrança de servi-
ços prestados, as contas de resultados
demonstram que os balanços dêsse se-
mestre apresentaram um declínio na re-
ceita da rede bancária privada. No mo-
mento, o custo operacional ainda é ele-
vado e até que êle seja reduzido mais
ainda, é impossível uma nova diminui-
ção nas taxas de juros.""Nessa fase de remodelação do sis-
tema — finalizou o Sr. Noronha Guará-
ni — ainda teremos muitos problemas
pela frente. A necessidade de dispensa
de funcionário será um deles. Há uma
grita geral por parte das entidades dos
bancários de que os bancos estão dispen-
sando muitos funcionários, o que nos
mostra uma realidade social. Isto, entre-
tanto, é apenas um aspecto da questão.
O outro é a necessidade de redução de
despesas para que possa haver nova di-
minulção no custo do dinheiro, fazendo-
o acompanhar a queda dos índices In-
flacionários."

crédito imobiliário levam
teses a Costa Cavalcanti

Uma análise do sistema financeiro de habitação,
dando ênfase inclusive ao mercado de hipotecas, foientregue ontem pelo presidente da Associação Bra-sileira de Empresas de Crédito Imobiliário e Pou-
pança — ABECIP — Sr. Nílton Moreira Veloso, aoMinistro do Interior.

O Ministro Costa Cavalcanti prometeu estudaras sugestões encaminhadas, "a fim de que sejam in-corporadas, no que fôr possível, para aperfeiçoar oPlano Nacional de Habitação." Disse ainda que, con-forme orientação do Presidente Mediei, o assunto estáaberto ao diálogo, procurando o Ministério do Inte-nor aproveitar as contribuições válidas.
SUGESTÕES TÉCNICAS

Acompanhado de outros dl-
reteres da ABECIP, o Sr. Níl-
ton Moreira Veloso declarou ao
Ministro Costa Cavalcanti quea entidade desejava abrir o
diálogo, em termos técnicos,
com ja. Banco Nacional de Ha-
bitação. Explicou que, ao as-
sumir a presidência da entida-
de, teve como preocupação
central transformá-la num ór-
gão eminentemente técnico.

No conjunto de sugestões,
pede a ABECIP a formação
imediata de uma comissão pa-ritária de trabalho, constituída
de diretores do BNH e daquela
entidade para, no prazo de 30

dias, examinar as alterações
sugeridas e outras a serem íei-
tas no sistema financeiro da
habitação, com o objetivo da
fixar novas normas na exe-
cução do 6istema brasileiro da
poupança e empréstimo.

O Sr. Nfflton Moreira Veloso
lembrou que as sugestões tra-
duziam uma síntese da experi-
ência da classe, conjugada com
análises especializadas. Em
função dessa experiência —
concluiu — os agentes finan-
celros se sentem em condições
de oferecer contribuição 'ao
BNH, para a melhoria do sis-
tema brasileiro de poupança a
empréstimo.

Comércio vai solicitar o
parcelamento do ICM sobre
vendas feitas em dezembro

O Clube de Diretores Lojistas da Guanabara de-vera encaminhar, ainda esta semana, ao Secretáriode Finanças, um pedido para que o pagamento,doICM relativo às vendas a crédito realizadas em de-zembro seja parcelado em cinco meses.
Segundo os' empresários, a medida, se adotada,somar-se-ia às disposições já baixadas pelo Ministroda Fazenda, no que diz respeito ao recolhimento doimposto de renda das pessoas físicas, tendo por obje-tivo liberar recursos para os contribuintes duranteo finai do ano.

MENOR CARGA

A propósito da diretriz ado-
tada pelo Ministro Delfim Neto,
ressaltaram os lojistas que a
justificativa apresentada é
bastante auspiciosa, de vez queficamos sabendo serem normais
as arrecadações dos tributos, o
que contribui decisivamente
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estamos no
mercado

internacional
-' indústria básica para as indústrias de base, a Magnesita S.A.

é a maior produtora de refratários da América Latina. É uma in-
dústria vital para as maiores indústrias brasileiras.

E, para atender ao mercado, a Magnesita S.A. amplia suas ins-
talações industriais em Contagem, MG e Brumado, BA. E amplia seu
campo de ação. Exporta manufaturados. E as exportações vèm crês-
cendo. No último semestre atingiram o valor de US$ 758.802,00
superando em 60% as de igual período no ano anterior.

' A Magnesita S.A. é trabalho para milhares de homens. É
condição de trabalho para dezenas e dezenas de milhares, em
outras indústrias. E não somente liberou o Brasil da importação
de refratários, não somente economiza divisas: produz divisas.

(ta)Mc-.gnesiTca S.A.
*^ Indústria do baia qua ae desenvolva para exportar.

Escritórios em Belo Horizonte, MG - Rio de Janeiro, GB • São Paulo, SP • Barra Mansa, RJ • Curitiba, PR •
Salvador, BA - Perto Alagre, RS - Subsidiária em Buenos Aires - Refractarlos Argentinos S.A.

Só há uma financeira no Brasil
que pode lhe oferecer esta garantia

para suas Letras de Câmbio:
a Boston Financeira.

BOSTON FINANCEIRA sa.
S3o Paulo: Riu Libero liad.iró, n_ - 23° andar

Tels.: 35-5408 - 33-9023 e 32-66S2
ou tias sucursais do ÍÚo dc Janeiro, Santos c Campinas

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
(Sociedade de Capital Aberto vinculada ao Minist. Ind. e Comércio)

AVISO AOS ACIONISTAS - DIVIDENDOS
Comunicamos aos senhores acionistas que a parlir do dia 10

de novembro de 1969 será REINICIADO no Departamento de Ações
da CSN, à Av. Rio Branco número 156 — 2° s/loia, s/331, no horário
de 14,00 às 16,00 horas o pagamento dos dividendos de Ações No-
minativas e ao Porlador, suspensos desde 22 de agosto próximo pas-
lado; na forma dos AVISOS amplamente divulgados pela Companhia
em datas de 31 de iulho e 1.° de agosto, do ano em curso no Diário
Oficial — Jornal do Brasil — Jornal do Comércio, da Guanabara, além
de vários outros importantes vespertinos e matutinos desta Cidade e
da Capital do Est. de São Paulo.

2. Esclarece, outrossim, a Companhia, na conformidade da le-

gislação vigente e de acordo com aqueles AVISOS que todos os pos-
suidores de Ações Nominativas ou ao Portador, mesmo identificados,
ficarão agora sujeitos ao desconto do Imposto de Renda na fonle como
rendimento do beneficiário não identificado.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 19ó9.

(a) PLÍNIO CANTANHEDE
Diretor Tesoureiro

<p

para a manutenção da receita.
Por outro lado, afirmaram queo fato de o total recolhido do
Imposto de renda até outubro
já ter alcançado a previsão
para todo o ano, merece uma
maior atenção por parte das
autoridades, que poderiam co-
meçar a estudar a redução naa
suas alíquotas.

Pignatari
quer cobre
da Bahia

Recife (Sucursal) — A Su-
dene recebeu pedido de
aprovação _»ra o maior projeto
até hoje apresentado: oom in-
vestimentas superiores a NCr$
482 milhões, o grupo Pignatari
pretende industrializar as re-
servas de minério de cobra
existentes no interior da Bahia.

O projeto explica que o oh»
jetivo do giiupo brasileiro é tas-
talar uma unidade de concen-
tração de cobre em Jaguarl e
uma metalúrgica no Centro
Industrial de Aratu. Com o
funcionamento, haverá oferta
de mais de 1808 novos empre-
gos para a região, que é uma
das mais pohres do Nordeste.

AMBIÇÃO
NÃO É PECADO
COMPRE LETRAS DE CAMBIO

RIOCRBD
maio rmMcuMurro i *w-i wt-tci oo mo s. jl
Av. Rio Branco. 99 * I4.» andir

Tels.:243-490t/2/3/4/S Seda Própria

\_r_

___*___

___f—___^*_Mt1 '

Tudo vai
bem com você?
Ótimo.então
compre Letras de
Câmbio Safra.!
Máximo rendimento por sou dinheiro,

li

X

Safra #
Tradição Secular de Segurança'
Rua 7 de Setembro, 54 - 6* e 6'.tn_,-
Telefone: 231-5960 - Rio de Janeiro

\L__l_L.J
COMPANHIA ESTADUAL DE TELEFONES DA GUANABARA

CANCELAMENTO DE INSCRITOS

BENTO RIBEIRO - IRAJÁ - BANGU - JACAREPAGUÁ - CAMPO GRANDE
BARRA DA TIJUCA

Os inscritos das Estações acima, convocados para recebimento de telefones na 2." Etapa da"
Expansão, com prazo vencido em 31-10-69, e que não iniciaram os pagamentos, terão suas Inscriçõesi.
canceladas em 10-11-69, caso não regularizem suas situações até essa data.

DEPARTAMENTO COMERCIAI (P*

_M_ww_rW"-™-*^*. HWMMt
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Fundos oferecem
« rentabilidade de
l 64°/opor semestre

Quem aplicou recursos em fundos ãe invés-
thnentos a um prazo méáio de seis meses con-
thdos até a última semana ão mês passado obte-
ve um rendimento que poderá ter atingido até
64,S%, no máximo, e um mínimo ãe 42,8%.

Os investimentos feitos nos fundos a um
prazo maior — âe um ano, por exemplo, contado
até o dia 23 de outubro passado — poderão ter
oferecido desãe a rentabiliâaãe mínima âe 97,4%
até a máxima âe 174?%, segunão as aferições
mais recentes. Toáavia, a curtíssimo prazo os
resultados têm sião pouco favoráveis.

. .!* As condições do merendo

O desempenho ãos funâos ãe investimento
espelha, por um laão, a valorização das ações
na Bolsa de Valores do Rio âe Janeiro, e, por
outro, conãtções peculiares à economia âo pais
como um toão durante este ano.

No que se refere à Bolsa de Valores, o grá-
fico publicado diariamente pelo JORNAL DO
BRASIL reflete a alta do ínâice BV, uma méâia
que demonstra a valorização ou âesvalorização
global áos principais títulos transacionados na
Bolsa. A simples visualização áo gráfico permi-
te aos leitores verificarem se o mercado nos úl-
timos três meses se apresentou em alta ou em
baixa.

Uma constatação interessante é a de que
as grandes flutuações registradas em setembro
coincidiram com fatos políticos tão complexos
quanto o rapto do Embaixador ãos EUA e a crise
decorrente do processo sucessório instalado des-
de a enfermidade que acometeu o então Presi-
âente Costa e Silva.

Flutuações regularei

Os técnicos consiãeram — e também a obser-
vação ão gráfico-permite constatar esse fato —
que as flutuações âa Bolsa tenâeram a entrar
em um ritmo normal e perfeitamente aceitável
110 mês passaão. Toãavia a tendência recente à
baixa pode refletir outros fatores que não estão
upenas ao nível do mercado de ações, como as
condições do crédito e o desempenho das com-
pras e vendas industriais.

Nos dois últimos meses o Centro-Sul, como
Uni todo, sofreu o impacto tanto dos problemas
políticos quanto âa contenção posta em prática
pelo Governo nos investimentos, aliada a uma
política fiscal rigorosa. A contenção teve um oü-
jetivo ãe luta contra a inflação, pois ém alguns
setores o rápido crescimento da procura de bens
e serviços estava levando a. altas especulativas
de preços.

Como ganhar dinheiro

Os fundos de investimento são um exemplo
excelente ãe rentabiliâaãe ao capital aplicado
a longo prazo. Os funâos são administrados por
grandes empresas'financeiras que compram di-
versas ações ãe companhias negociadas em Bôl-
sa, diversificanâo a aplicação ãos recursos que
lhes são entregues.

O JORNAL DO BRASIL publica diariamen-
te uma tabela na página Bolsas e Mercados em ¦
aue se encontram por orâem alfabética os fun-
dos ãe investimento e o valor das cotas âos fun-
ãos. Dessa forma, quem aãquiriu uma cota de
determinado fundo seis meses atrás poâe hoje
verificar quanto ganhou ãe lá para cá. Uma
simples regra de três àará a valorização ãa cota
no perioâo, o que significa também a valoriza-
çfâo ão investimento realizaão.

Um exemplo de valorização

O quadro que se segue mostra uma relação
de fundos de investimento com sua valorização
nos últimos sete dias, seis meses e um ano, con-
tados a partir ãe 23 âe outubro, e de acôráo com
estimativas ãa SN.

Fundos Mútuos — Baseado na Bolsa
de 23-10-69

Rentabilidade nos últimos
Fundos
Mútuos ~. 12

dias íne-cs meses

Anhanguera _ 2,1 —'
Boz. Simonsen - 5,2 —
Brasil - 2,6 + 44,7 + 121,0
Caravello -1.9 -j- si'S ~
Oélio Pelajo - 6,2 —
Orescinco - 3,7 + 51,7 + VJ12
Deltcc — 3,8 + 53,7 + 174.2
Federai — 3,4 + 49.4 + 167.3
Halles — 2.7 -|- 50.5 + 135,2
ICI-Valoriz. — 9,6 -|- 62.0 —
Xnvestibaiico — 5,0 -j- 52,5 —
Marc. Leite — 5,6 —
Nac. de Ações — 4,7 —• —
Nortec — —
•Provai —- —
Rea-val — 2.5 4- 62.2 —
S-B. Sabbá — 0,9 -|- 42.8 f 11J2
Tamoyo — 7.9 + 45.8 + ' 97,4
Vera Cruz — 3,0 + 53,3 + 162.0
Libra — 6,6 —

Uma indagação corrente no momento é só-
bre se os Fundos — reflexos da Bolsa — darão
no futuro uma rentabilidade tão alta quanto a
verificada nos últimos seis meses. Eis ai algo
tecnicamente dijicil âe prever. Em todas as hi-
póteses, contuão, eles constituem um investimen-
to seguro, muito bem provado na prática em
outros paises e que dificilmente deixarão de cotn-
pensar com fartura o capital aplicado, acima da
desvalorização âa moeda.

Bolsa Leve um dia
mais movimentado

Apesar de continuar em baixa — menor do
que a véspera — a Bolsa de Valores do Rio apre-
sentou-se ontem ligeiramente mais forte, com
um volume e um número de ações superiores aos
da terça-feira. A queda foi ontem de 2,8 pontos,
o IBV médio fixou-se em 925,0 enquanto o da
fechamento, registrou alta, com 927,5 pontos.

O volume geral dos negócios atingiu a cifra
de NCrS 8 824 882,91 (mais NCr$ l 631 137,31 do
que na véspera), enquanto o total âe ações ne-
gociadas foi âe 2 382 532 (mais 274 175). Tam-
bém o mercado a termo se apresentou mais mo-
vimentado, representando 25,G% (24,7% no dia
anterior) do volume global.

Mercado à vista

Em operações à vista, 1 976 314 ações (mais
219 921), totalizaram NCrS 6 484 402,51 (mais
NCr$ 1 070 633,03). As ações mais negociadas do
dia, foram: Petrobrás (ord), 323 mil; Belgo-Mi-
neira, 215 mil; Petrobrás (pref.), 189 mil; An-
tártica Paulista, 136 mil; Mannesmann (ord.),
113 mil; e, Docas de Santos (cupons 100 c 1 000),
106 mil.

índice BV

EEHEl OUTUBRO ?— NOVEMBRO—*
6 13 20 27 3 10- 17 24
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O índice BV médio voltou a apresentar-se em baixa
ontem. Fixanáo-se em 925 pontos, foi inferior 2,8 pon-
tos em comparação com o nível áe terça-feira. A má-
xima registraâa pelo IBV foi ãe 933,3, na abertura.
Tal como aconteceu na véspera, entrou em áeclínio
durante o pregão para acusar a mínima ãe 927,5.
Percentualmente, em termos ãe valorização, as ações

sofreram uma peráa ãe 0,3

Média S.N.
3-11-69 4-11-63 20-10-69 22-10-69
213 343 23 658 22 651 23 239

Nov. 63
6 639

Mercadorias
Rio

Café — O mercado de café
disponível continuou ontem
sustentado, cem o tipo 7, safra
1970/71, mantendo-se ao' preço
de NCrS 17,50 por 10 quilos.
Fechou firme.

Açúcar — Mercado firme e
inalterado, tendo chegado mil
sacos procedentes do Estado üo
Rio e 500 de São Paulo. Foram
embarcados 10 mil, ficando em
estoque 54 146 sacos.

Algodão — O mercado de ai-
godão em rama funcionou cal-
mo e estável. Vieram 129 far-
des de São Paulo e 80 de Mi-
nas Gerais. Saídas: 200. Exis-
tência: 1 019 fardos.

Nova Iòrífue
Café — O café Universal pa-

i-a entrega futura continuou
sem colação na Bolsa de Nova
Iorque. As cotações dos princi-
pais cafés para entrega ime-
diata, ém centavos de dólar a
üibra-pêso, íoram as seguintes:
Santos 3 — 49,50. Santos 4 —
49,00. Colombianos Manizales

— 57,00. Mexicanos lavados
Coatepec — 48,50. Ambriz
número 2 BB — 38,25.

Açúcar — O açúcar mundial
para entrega futura fechou on-
tem entre dois e seis pontos de
baixa, na Bolsa de Nova Ior-
que, com venda de 764 centra-
tos. O produto nacional fechou
inalterado, cem' venda de dois
contratos.

Algodão — O algodão a têr-
mo fechou sem alteração a 1,10
dólar de alta per fardo.

Loiul res
Açúcar — O açúcar para en-

trega futura fechou ontem em
mercado calmo na Bolsa de
Londres, com venda de 1 236
contratos. O produto para en-
trega imediata fechou a-33 li-
bras esterlinas a tonelada.

Metais — O ouro íoi vendido
ontem a 39,50 dólares norte-
americanos a onça no mercado
livre de Londres. O cobre para
entrega imediata fechou a 683
na oferta e a 684 na procura:
para entrega futura, a 672 1/2
a oferta e 673 a procura. Fo-
ram vendidas 7 625 toneladas.

Fundos de lnveslhnenío

Data Cola tilt. Disu Valor
NCrJ Mil

ANHANQDERA 31-10-69 1.420 2 357
APL1K 3-11-60 1,072 1 179
BALUARTE INV 3-11-69 1.039 950
BCN FINANC 3-11-69 1,033 4 032
BOZANO 5-11-69 3.1P3 OUt. (02249) 7 011
BRASIL .. ..' 4-11-69 0,976 mrn-.al (0.005) 1 181
CA-RAVELO PIC 31-10-89 2.39 Junho 10.36) 6 835
CEP1.LAJO 5-11-69 1,14 OUt. (0.06 ) 13S
CCiC '. .. .. 29-10-09 1.259 831
ORESCINCO 3-11-69 2,122 SDt. (0,045) 219 863
CÒBBIANO 4-11-69 1.350 1478
CHEFTSUL (conta garantiu) .. 6-11-09 41.808 2 40R
CREFISUL (conta capital) ... 6-11-80 52.126 950
DELTEO ¦ ¦• 3-11-60 1,076 set. (0.02 ) 76 031
PINACIONAL 4-11-69 1.C99 4 056
FEDERAL 3-11-69 5.241 Junho (0.01)6) 12-1-196
FUNDO MM . .'.' .' 22-10-69 1,96 2 402
ECALLÉS . 

3-11-69 1,10! sei. 
(0,06 ) 4 090

O^DOY 30-10-69 1,031 926
IOl valorização'.'; V, 

'.'. '.-. '.'. 3-!!-M 5-',í0G " "l0-

INVFSTEANCO 30-10-69 2,290 set. (0,09 ) 24 758
LTBJÜl vsJoriz?c»o 5-11-69 0,09 188
?"AC.'»r*L ACõ'"1. 4-11-09 0,573 3 881
NAPlÒyÁL DE DSSSKVOLVr-

nj-MTO ' ... 18-01-00 2.17 milO 10.'0 1 633
yoiTTO 

'.' 
." .'.' ,'.' .. ¦¦ ¦¦ 24-10-60 3,2?0 maio lO.O? ) 2.4

pÜQVÁL .' .. 
'.'. '¦¦ 

¦¦ 3-11-09 1.2.6 mttiO (0.03 ) 3 423
R.5HVÀI, 

". 
.. 

'.'. 
.. 

'¦ 30-10-69 l.SrO Junho 
(0,01 ) 2 939

SOFICA 
" 

."..". 2"-!0-63 2.C05 2 160
PS SABBÁ 

'.. '.' 3-11-69 0.230 set, 
(0.01 ) 6 778

i_.pi 
' 

.' .'.' 3-11-69 1.10 2*6
T"M010 3-11-00 141.00 Julho (0.20 ) 3 900
UNI ..... 20-10-61) 2,06 Junho (0.073) 8219
V»'tiPIEB3--"'- 

'¦'• '•'• 
4-11-69 0.SB7 431

VERÁ CRUZ;'.'.'. 5-11-69 1-1.21 Junho (0,55) 14 751

FUNIICS DE INCENTIVOS CISCAM
(brCRETO II — DEDUÇÃO NO IMPOSTO

Di! RENDA PARA COMPRA _DE AÇÕES)

AIMORÉ
ANHANGUERA ..
BAHIA .. .
BANKINVEST .-.
BRACINVEST ..
BOSTON
EDZANO 
BCN FINAC. . . .
B1B-CRESCINCO
BMÓ 
BBADESOO .. ..
1.-1AFISA
C~.EPINAN ....
CSEFISUL ....
CGC
DSORED 
DSNASA
FINACIONAL .. .
I-TNASUL
FINA.SA
GODOY .. .; ..
HALLES
ICI
INVESTI! ANCO ..
IPIRANGA
MINAS InvesL ..
NACIONAL .. ..
PROVAL
RIQUE
SAFRA
SPI
SPM
SOFISA
SOMA
TAMOIO
VERBA 

3-11-69 2,00 4 736
31-10-69 2,950 5 8-2
2.-10-61 3,09 -Cl. (0.08 ) 7 588
3-l!-0_ 4.331 Junho (0.120) 56 !>3R
•3-11-39 1.2C0 I 473
2'i-10-01 2,700 3 143
5-11-6.) 1.0.9 dCZ. (0.CÜ9) 12 403
33-10-69 2.650 7 747
3-11-69 2.030 77 CS

23-10-6'.) 2.35 OUt. (0,03 ) 7 707
3-11-69 1,094 33 C!-2

31-10-69 3,390 m.-n;o 10,115) -I 5"!
29-10-09 26.775 JMl, (O.CO ) 7 C"2
27-10-59 1,607 abril (22,%) 10 45.1
29-10-09 1.213 361
5-U-69 1,53 tílttio (0.03 ) 4 4?3

29-10-09 1,58. 1 512
4-11-69 2.060 7 899
21-10-69 1.020 6 975
3-11-69 2.140 198
80-10-09 3.510 833
3-11-09 2.135 Junho (0,14 ) 1-1 205
3-11-69 3,02 4 973
3-11-69 2.720 (la. (0,034) 51 171
5-11-69 2.94 8 136

19-08-09 1,45 malO (0,01 ) 22-1
5-11-69 3,393 10 932
3-11-69 2,144 mulo (0,08 ) 745
31-10-69 2.07 4 173
31-Í0-69 2,530 mulo (0,03 ) 5 701)
3-11-69 1,10 246

20-10-69 1,734 ; 1 115
24-10-69 2.653 rnalo (0,07 ) 1 649
31-08-69 1,72 2 234
3-11-69 1.44 2 234
3-11-69 2,231 4 821

VALOR
DA QUOTA:

NCr$ 1,00

FUNDO
^DOS FUNDOS:

NCr$ 1,00

mim
FUNDO APOLLÕ FUNDO APOLIO.

GRUPO FINANCEIRO IPIRANGA |l
SABE DAR LUCRO A SEU DINHEIRO •••
_. nAiir-rv m.ACii cinn nr IMWCCTincMTnc min amp a c a I ™™ ™

BANCO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS IPIRANGA S.A
IPIRANGA SA INVESTIMENTOS, CRÉDITO E FINANCIAMENTO
CIAJPIRANGA CORRETORA 0E CÂMBIO E TÍTULOS
BANCO ALMEIDA MAGALHÃES S.A.

ANGASA INVESTIMENTOS, CRÉDITO E FINANCIAMENTO Capital e Reservas do Grupo: NCr$ 32.218.199,76
„,,.,,,, „„„ „_ RIO: R. da Alfândega, 47 - tel.: 223-8420 / R. da Quitanda, 85 - -
.IPIRANGA CORRETORA 0E CAMBIO E TÍTULOS te|,: 23I-OI63 | R. da Quitanda, 95 - tels,: 223-3305 e 243-1818
JCO ALMEIDA MAGALHÃES SA R-<iaQuitanda, 19-9.»-tels.:231-0756/R.DIasdaCruzt127jjjÍB|i

- tel.: 229-6392 - Méier / R. do Rosário. 108-A - tel.: 223-2350 í
S. PA^LO/SANTO ANDRÉ / B. HORIZONTE / CURITIBA / SALVADOR / J. DE FORA . BLUMENAU / S. JOÃO DEI REI.

BOLSAS DE VALORES
RIO DE JANEIRO

TÍTULOS

TÍTULOS DOS ESTADOS

Lei 1614

AÇÕES DE CIAS. DIVERSAS

A — Açeslta
Alpargatas .....
Antártica
Arno
Artes Giát. Gomes de

Souza, Pre/
América Fabril ....

íl — Banco Aliança, preÇ. . .
Banco Andrade Arnaud
Banco do Brasil ....
Banco do Est. da GB .
Banco do Est. de SP .
Bco. Minas Gerais, prèl.
Bco. Nordeste, rec. 100',i
Banco do Santos, preí.
B_4go-Mli_clra, port. . .
Belgo-Mlnelra, nora, . .
Brahma, pref
Bnihmu, ord
Bras. de Energia Elet.
Brasileira de Roupas .
Borgholf, ord., port. . .
Borghof-, nora

C — Carioca Ind., ord. . . .
Cimento Aratu ....
Cim Itaú, Pref., c| 12

IJ — Decred, SjA
Docas do Santos, c| 100
Docas do Santos, c|l OCO
Ducal Roupas ....
Dona Isabel, pref. . . .

K — Ed. José Olímpio, pref.,
anllí;a3 ......

Estréia, pref
Estr61 a, ord. .....

F — Ferro Brasileiro ....
Força e Luz de M. G?r.
Fnrça e Luz do Paraná

II — Hime, ord
K — KelsciVs .......

Ktbon
h — Lacta

Let. Hlpot. do BEG . .
Lojas Americanas . . •

i\I — M.mncsmann, pref. . ,
M.inucsmr.im, ord. . .
Me^oia, pref., anUyas .
Me.bla, ord., antigas .
Mesbln, ord. novas . .
Mineira do Eletricidade
Moinho lrlum., c| div.
Moinho Santista . . .

N — Nova Amor, pref., port.
Nova Amer, ord.t port.,

c| div
Nova Amer., ord., nom.

1' — Paulista de Força e Luz
Petrobrás, preí. . . .
Petrobrás, ord_ ....
Petrobrás, pref., rteibo
Petrobrás, ord., recibo .
Pot. Ipiranga, pref. e|__I
port

Pet. Ipiranga, ord., i:j_U
nom

Progresso industriai . ,
R -- Ref. União, pref. . , ,

Ref. União, oíd. . . , ,
S — S.-mitrl

Sld. Nacional, port. , ,
Sid! Nacional, nom. , .
Souza Cruz. cj div. . ,
Souza Cruz. ex-dlv. . ,
Supcrgasbrás, ex-ben. ,
Supergasbrás, cj 4bon. .

T — T. Janer 
U — Ultrahu-, pref.. port. . .

Uníno de lí;>neos Brasi-
leiios, ord

V -— Vale do I? io Doce, port.,
c] ben

Vale do Ria Doce. nom.
\V — Whltc Martins ....

Willys, pref., port. . .
Willys; ord., pon. , , ,
Willys, ord.. n-jin. . . .

Abcrt.
NCrJ

Fech.
NCr»

IVariaçao
Máx. I Min. I Mediai Quant. |S/Mcdla
NCr.Ç | NCrí | NCr* | Ant.

II NCr»

1,28
3,82
2,80
2,02

1,00
(1,35
1,20
2,21)'

2-1,00
ll,0l>
6,00
1,3.1
1,95
í.ao
1,10
1,0o
3.8U
3,3o
0,!)!)
0,58
O.lío
U,üo
U,79
3.30
7.80
1,30
1,Ü3
1,70
0.84
1.20

1,40
l,all
1,20
4,oa
U.9B
0,81
0,33
2,40
4.1.0
1,20
D. i0 I
6,20
l.u.> |
1,14 |
I.J3
1,14
1.12
2,00
1,90 |
2.-0 I
4,30

3,00
3,80
1,03
0,14
1.8S
4,90
1,30 I

2.-13 |

2.02
U.i.3
3,,0
2,03
3,60
1.07
0.90
0,70
3.60 I
1.4o |
3.70 !
2,0o
"" 

!
1,80 {

I
8.3o |
7.U0 |
6..0 |
0.99 |
1.02 j
0.80 I

1,23
3,75
2,85
2,02

1,00
0,36
1,20
2,20

23,90
10,63
5,95
1,55
1,92
1,30
1,15
1,05
3,78
3,50
0,99
0,58
0,65
0,05
0,79
3,40
7,85
1,30
1,80
1,77
0,85
1.13

1,40
1,50.
1,20
4,1)5
0,95
0.80
0,35
2,40
4,65
1,20
0,70
0.12
1,3 o
1,20
I,4U
1,12
1,10
2,00
1,90
2,70
4,50

3,45
3,30
1,03
5,10
1,90
4,90
1,80

2,50

1,28
3,82
2,90
2,05

1,00
0,36
1,20
2,20

24,20
11,00
6,00
1,55
1,95
1,30
1,16
1,05
3,82
3,50
0,09
0,53
0,05
0,65
0,79
3,50
7,85
1,30
1,85
1,80
0,85
1,20

1,40
1,30
1,20
4,55
0,E6
0,81
0,35
2,48
4,65
1,20
0.70
6,20
1,35
1,20
1,40
1,14
1,12
2,00
1,00
2,70
4,50

3,50
,3,30'1.04

5,14
-1,90

4,90
1,80

I

1,23
3,74
2,80

1,00
0,35
1,20
2,20

23,90
10,50
5,90
1,55
1,02
1,30
1,12
1,05
3,70
3,35
0,99
0,58
0,65
0,65
0,79
3.40
7,80
1,30
1,75
1,68
0,82
1,16

1,40
1,50
1,20
4,50
0.95
0.80
0,35
2.35
4.60
1,20
0,70
6,12
1,30
1,12
1,33
1,10
1,10
2.00

10,00

1,25
3,78
2,88
2,02

1,00
0,36
1,20
2.20

24.00
10,54

5,94
1,55
1,94
1,30
1,14
1,05
3,80
3,37
0,99
0,58
0,65
0.63
0,79
3,44
7,83
1,30
1,78
1,71
0,82
1,17

1,40
1,50
1,20
4,54
0.95
0,80
0,35
2,40
4,60
1,20
0,70
6.16
1,31
1,15
1,36
1.12
1,11
2.C0

41 700
000

136 400
6 000

300
17 000

OCO
5 035

52 751
14 350

9 259
100

1700
1400

215 631
1 530

80 600
26 600
14 400
1053

106
225

1000
1400

14 100
100

12 900
03 899

1 900
9 200

0.01
0,04

Est.
0,03

0.17
0,45
0,22

Est.
0,01

Est.
0,03

0,05
0,08

Est.
Est.

Est.
0.12

+ 0,01
Est.

0.16
0,13

Est.
0,03

I
1 000
6 430

200
300

13 200
17 000

4 830
39 600

9 400
000

500
68 200
22 200

112 900 .
34 000
28 7'-.

8 8C0

1,90 I 1,93 I
2.70 2,70 I
4,30 4,50 |

I
3,43 3,43
3,30 3,30
1,03 1,02
5,00 5,03
1.80 1,83
4.85 4,88
1,50 1,80

5 0.Ü
200

8 400
200

0.05

0.03
0.01
0,01

0,04
0,09

0,05
0.CG
0.11
0.05

-|- 0,05
0,03

Est.
Est.

2.02
0,83
3,70
2,63 |
3,60
1,04
0.90
5.60
5,63
1,43
3,70
2.00
1,52

1,80 |
I

8.20 j
7.30
6.40
0.D0
1.00
0.80 |

I I
2,50 2,40 2,41 [

2,02 2,02 2,02
0,88 0.88 0.88
3,70 3.00 3,63
2,60 2.60 2,60
3.6U 3,00 3,60
1,07 1,04 1,05
0,90 0.90 0.90
5,70 5,50 5.65
5.60 5.63 5,60
1,45 1,45 1,45
3.70 3.70 3,70
2.U5 2.00 2,04
1,52 1,52 1,53

I
1,80 1,80 | 1,80

34 600
791

59 000
183 137
323 061 |

4 030 |
1 285 I Est

I
10 500 

'

(1.14

0,03
0,13
0,01
0,28

0.07

!- 0.02
Est
0.08

Est.
—- 0,05
0,01

Est.
0,05

8.25
7.30

8.85 8.20
7,80 I 7.60
14,70 | 6.40 | 6...00,90 

|
1,03 I

0.Í3 í 0,80
1,06 1,02
0.80 0.89 0.80

700
19 444
4 431
1 500
900

18 600
1 022

44 386
3 000 |
2150 | — 0,05
4C0 |

13 300 | — 0.01
9 000 | — 0,08

I
6 000 | Est.

I
50 100 | — 0,08

1 009 I
7 800 | — 0,13
7C0 |

19 803 I + 0,01
283

MERGÀDO A TERMO

T I T v I. i'ra-ío | Quantidade | Cotarão

A — An-iirtlca '¦'¦> dias 10 oco 3,19
Antártica Paulista ... dias 47030 .3,13
Antártica Paulista ... 63 dias 5400 v 3.08
Aniártica Paulista ... 60 dias 5,600 3.C9
Antártica Paulista . . 69 dias 30 C00 8.12

15 — Banco do Brasil .... 60 dias 830 26/.0
Banco do Brasil .... 83 dias 20 C00 27,65
Banco do Brasil .... 90 dias 26C9 27.54
B.mco do Brasil .... 90 dias 1 310 27,60
Bi-..hma, ord S'J dias 4 400 3,64
Brr.hma, prof 80 di: 23 000 4.13
Brahma; pref di-.„_ 7430 4,_o
Brahma, pr_f 9J dias | 4 E30 4,19
Banco Estado GB . . 90 dlfta , 3 530 12.19

120 dias ¦ 3 C30 7,03
D — Docas de Santos .... H'J dias 20 OCO 1.93

Docas do Santos ... 60 dias 1 10000 1,88
I — Itaú 60 dias ' 5 C30 8,40

90 dias 2 500 8.04
K — Klbon 90 dias 6 700 5.C6
L — Lojas Americanas ... 611 dla-i 7 5C0 6,62

Lojas Americanos ... 63 dias 4.400 6.60
Lojas Americanas . . 911 dias 5 030 0,76
Lojas Americanas ... 93 dias 3 100 6,82
Lojas Americanas . , 110 dias i 10 000 6.70
Lojas Americanas ... 90 dias 3 OCO 6.77

:i — M_.unc.maun, ord. . 90 dli-.s 18 000 1,25
1' — Petrobrás, pref 6) dtm 5 330 5,56

Petrobrás; pref. .... 93 dias 15C00 5,C6
Petrobrás, pref 93 dias 4 OCO 5,75
Petrobrás, prof 90 dias r (i-1008 5,55
Petrobrás, preí 120 dlns 13 C00 6.12

S — Souza Cruz 90 dias 7 800 6.22
Souza Cruz 90 (lias 3 000 6,16

V _ Vale do Rio Doce ... dias | 3 000 8,02
\V — Willys, ord 00 dlns | 20 C30 1,12

NOVA IORQUE
Media de. Dow-Joncs na Bolsa de Nova Iorque ontem:

Atien. Mãx. Min. Fin. Viria.
8.4.23 862,50 817.51 851.03 -f 0.61
230,31 202,00 199,16 203,70 O.Cõ
l.:S23 110,79 117.91 113,93 0,70
233,47 233,17 231.51 28.1,7a 0,3!)

SÃO PAULO

No preg&o de ontem o movimento apre-
sentou-se calmo com uma menor monta de
negociações do que o pregão antorior. Des-
ceu 10,9 pontos o índice, resultante da
queda das cotações de algumas dns princi-
pais companhias.

O fhdlce Bovespa Ilxou-sc em 543.7 pon-
tos (— 1,97%). Sua abertura foi de 545,2 pon-
tos e seu fechamento de 543,5 pontos. Das
companhlus que o compõem, 5 subiram, 26
baixaram e 7 permaneceram estáveis. Do to-
tal negociado, os papéis acionários participa-
ram com NCrS 2 385 404,67 cm 663 operações,
O volume de negócios atingiu a cifra de
NCrS 2 901G51.42, a quantidade de 989 790 ti-
tulos em 725 operações.

Companhias Cot. mõrl. Var.
Banco do Brasil ON 2::.92  2,1
Bco. Est. S. Paulo ON EIS 5.81 — 3,2
Bco. Est. S. Paulo ON DIB 4.42 — 3,7
Aços Villares OP AT 1.20 4- 1,7
Acos Villares CL'A PP 1.28 — 3,3
Aços Villares CLjB PP AT 1,20
Aços Villares CL!B PP N 1,13 — 1.7
Alpargatas OP CJ12 3.73 — 1,6
Alpargatas PP EEC 3.15
Arno P REC 1,90
Amo C|46 2,05 — 1,3
Artex OP R 2,05 ~ 3,1
Artex PP CL|A C|30 2,35 — 0,3
Brasmotor OP REC 1,10 — 18,5
Brasmotor OP C|43 1,54 -f 1,3
Cacique PP H,64 -|- 0,0
Cacique PP R j^.sn
Casa Anglo-Brnsileini 10.93 _- 1.1
Cica PP (.51 _ oj
Cimar OP grB4 __ 15
Cim. Itaú PP C'11 CB ... 8.45 — 4.0
Cim. Itaú PP C:i2 E;B ... 7.41 -_ 7.3
Cim. itaú PP C:15 5,40
Cim. Itau PP DR 2.C0 4. 11.1
Cobr-asma pp o.nr,  2,0
Copas OP 2.05
Deca PP 3,2s .l. 2,5
C-eas OP 1,77 _ .._
U- Isabel PP 1.13 —.5,6
D.chei- PP 1.01
Dulcora OP N 1.15
Duratcx OP 3.71
Duvatex PP .' 4,2,-, _ 53
Dutcn PP 1,35
Embrava PP 1,27 ... 15
Estrela ON 1,40 -)- 15.7
Estrela PP c oo i,45
Eati-éla PP C 61 i,;u _ ¦/..¦_
Eucaiex OP E.S . i,i_,
Eucatox PP EjS 1.27 —. s.n
P. N. V. PP CL> 1,30 .,;. 4.0
Ferro Brasileiro OP . ... 4.15  3,5
Fin Bradosco PN 3,30
Fimdiiçfio Tupy PP CLA Ej 1,81 — 1.7
Garcia pp i,:.g
Kindi ON Emlos 2,55
Ind. VilL OP AT 5,C0 — 2.2
Ind. Vill. CL|B PP AT .. 6.00 — 1,8
Ií..m OP 2.6O

' I":« PP 3.C0
K_Ucu'õ OP 2..J.S
Ko:scn's PP 2.15
Kibcn OP 4.,-,o _ 3.4
Lacta OP 1,25 J. 0,8
L. Tel. Brasileira OP i,co
Lojas Americana.) OP AT 6.08 — 3.2
Madcl.lt PP 2,1:0 — 8,7
Magttésltá OP DU 0.20
-vlan-.ih OP 3,83
M.iqs. PlriUininga OP . 1,75 — 1,7
Maqs. Piratininga PP . .. í.ao — o,5
Melhoramentos SP OP ... ,'J,18  1,9
Mesbla ON AT E.D 1.00
Mo.bia ON N E,D 0.99
M;sbhi PP AT E,D 1,35 _ 2,2

Moedas
O Banco Central afixou ontem as _e-

guintes cotações por mudado cm cruzeiros
novos, para o mercado livre:

MOEDAS COMPRA VENDA

Dólar 4,135 4,210
Libra esterlina 10.0C333 10.10169
Marco nlcmáo 1.132C 1,14'iOl
Plorlm 1.16CCS 1.17033
Franco suíço 0.93401 0,97393
Lira O.0C6377 0.006750
Franco belga 0,033392 0,034915
Franco franco» . ... 0,74932 0,75715
loroa sueca 0.30312 0,81631
Coroa dinamarquesa 0,55575 0,55_.:i
Xelim austríaco . .. 0.161331 o!l65242
Dólar canadense .. 3.37740 3.93003

Coroa norueguesa 0,58422 0.59C65
E-cudo português 0,145847 O.I40C05
1'eseta 0,059782 0.(103476
Piso argentino . ... 0.011299 0,012630
Peso uruguaio nominal nominal
« Convônloj 4,185 4,210
I Islândia 10,00630 10,13169

Letras de Câmbio
REOISTRQ OFICIAL DA AllliCIF

DE LETRAS DE CAMBIO NEGOCIADAS
EM 31 DE OUTUBRO DE 1969

Novi Iníqua (UPI-JB)

AÇÕES
30 Industriais
20 Ferrovias
15 Concessionárias
65 Açócs

Vendas nas ações utlllzotlas no índice — tftíoittvÉJs «2 800 — Ferrovias
139 400 — CraioesslCTuárta Ba-viç-ou Públicos 176 930 — Tofal: l 1701C0.

PREÇOS FINAIS:
Nova Iorque (UPI-JB) — Preçoi flnali na Bõls» de Valorei a» Nova Iorque, ontem:

, EMPRESAS VjjjU

0»B3A S/A 142 623,20
CÉDULAS S/A 109 79140
OIBHAPI S/A 115300.00
FIANOA 69 100,00
FORTALEZA S/A 127 060 93
INDEPENDÊNCIA S/A 819 250 09
MULTIORED S/A 52 600,00
RIOCRED S/A ,.... 89 23o!oo
LETRA S/A " 117 820.20

AJ Ind . ..
AUUd Chem
Allts Chal .
Am Branda .
Am Cr.n . .
Am Mot Cl
Amer Std .
Amor Smelt
Am T & T .
Anaconda .
Armou r . .
Atlan Rlch ,
Atlas Corp .
Bcnüli . . .
Both Sl . .
BG1I . . ..
Cm P-.íc . .
Case JI . .
Cerro
Chcs A: Oh .

8-i;a
30
23-l'8
38-1,8
48
32
34-7:3
31-1 8
51-Ü4
29-3 4
-40-1J2

100-34
4-7:8

39-1 II
29-: Í8

14r-l;2
74-l|2
10-1,4
26
53-114

Chrysler . .
Col Gos . .
C-jii Ecl
Cont Can .
Cont Stl . .
CC Inti
Crown Zcll
Curilss W .
Dupcnt
E:__t Air L
E.LStm.ui .
Fòrd . ...
Ocn El
Gí:ii Focds .
Cm Mctorg
C_'.!etto
Coadyear ,.
G aca W R .

t)Ú Harv .

27-
75-
31
3'.-
37-
21

118
20
75
44
64
8:
70
41
31

303
23

.-.i'4 Int Nick ... 40-18 RCA 40-3'4
•3 Int Tel & Tel 53-l|4 Rcp St] 38-7;8
-18 Jclm= Manvllle 34-3'4 Rcy Tob . ... 46-3;4

1!4 EcunsboU . .. 43-112 Sears RB . ... 71
12 K.o-ícr . 31-58 South;:n Rall 49

-!'8 -Lehm.m . . .. 22-5 Std O Cal . .. 58
18 Lockheed . . 23-12 Std O Ind ... 52

Loews Thea . 40-3|8 Std O NJ 66-5;a
.5'ii L-:ne Síar Com 26 S:a:id. Biands 48-18
-! Ma.cor lnc . 49-3(4 Síu-le Worlh 46-3J1
.•12 Mobil Oli . .. 50 Swlft 3.-
.14 Nat Cash R ... 144 TíCh Mat . .. 8-7;a

12 Nat Dist' 29 Texaco 31
-5 Nal L_,id . ... 29-3'8 T:sis Gulf . 25-5:3
•718 OUs E!2V . ... 4'>-l'2 T.-.trcn . . .. 30-1,2

Pac G El . ... 33-3 Tm':_n .... 32
13 P..n Am 14-7 Un Ca.-bl:'e . 40-53

-53 Pcnn Central 33-1,4 Un cn Pncltic 42-1:2
-12, Phillips P . .. 23-3 Un!:ed Alicr . 48
-3:3 Pub SEG.. 28-3|-l Utd Frult . .. 53

US Steel . ...us Gypaum . .
Uniroyal . ..
us smoking . .
Wain BR Sev.
Wcstg El . ..
Woolwrth , ...
Aileen lnc . ,.
Ark La Gas ...
Brlt Pet , ...
Creole P . ...
Espey MFC, . .
Glanl Teli . . .
Home 011 A ..
Husky 011 . ..
Norf So Ry . ..
Seomau BR . .
Syutcx

l'V

-3;4

3'8
1 2
118
118

1(4

1:8
3|4
13

-!|4

Wjfctir t>"''^
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União apresenta
superávit até
mês de setembro

O Tesouro Nacional apresen- Ministério da Fazenda, que o
tem uni superávit de NGr$ 24,3 superávit de NCr$ 24,3 milhões
milhões durante os nove pri- deve ser encarado com reservas
metros meses deste ano, tendo de vez que já existe um déficit
a receita atingido a NCr$ penitencial provocado por des-
10123,7 milhões e a despesa se pesas processadas e que pesarãofixado em NCr$ 10 099,4 mi- sobre o balanço de outubro.
Ihões. Entretanto asseverou que aO Ministro Delfim Neto ao execução orçamentária se pro-
prestar as informações declarou cessa dentro das previsões e
que este quadro é que peiroi- está plenamente sob controle
tiu a liberação de recursos do das autoridades
imposto de renda, adiando o tributo que a p r e s e n t o upagamento das quotas de no- maior crcscimetitb nós novevembro e dezembro para íeve- primeiros meses deste ano, emreiro e março do próximo ano. relaçâo a0 mísmo ^ deE' a primeira vez nos últimos 68, fol 0 lmpôsto de £_..,anos que o Governo consegue um acrésoimo de 76%, ___[_
SoSesfa? ^ 

° Fld\vi?r^ os impostos'deterceiro trimestre. importação, com um aumento
EVOLUÇÃO de 40%; Ünpôsto único sobrecombustíveis e lubrificantes,

A despesa da união sofreu com uma elevação de 43%-um aumento de 25%, na com- energia elétrica, com aumento
paraçao do período janeiro-se- de 37% e IPI, com acréscimotembro de 68 a 69. No ano de 28%.
passado, a despesa, naquele pe- Foram os seguintes os resiil-riodo, foi de NCr$ 8 083,7 mi- tados da receita tributária du-Ihões. rante os nove meses deste anoObservou o Sr. José Flávio comparados com igual períodoP é o o r a, secretário-geral do de 68:
IMPOSTOS EM NCR$ MILHÕES

Janeiro/ Janeiro/ Aumento
Setembro-68 Setembro-69 %

Importação 560,5 788,0 40
Renda 1462,6 2 580,8 76
IPI 3 494,8 4 484,5' 28
Combustíveis e lubri-

.ficantes 1 133,1 1 621,0 43
Energia elétrica 111,1 152,2 37
Minerais (no pais) ... 24.8 28,2 14
Outras 39,8 90,4 127

TRIBUTARIA 6 826,7 9 745,1 ~43 I

A diferença entre o total da. receita da União, NCr$ 10125 7
milhões, e a receita tributária, NCí-$ 9 745,1 milhões, deve-se àsreceitas patrimoniais e industriais não incluídas no quadroacima.

ANALISE o saldo de papel-moeda, emiéi-
do até 23 de outubro deste ano

O Sr. José Flávio Pécora, ao nível de NCr$ 5 391 milhões,
analisando a situação de caixa que corresponde a um acresci-
da União, afirmou que a arre- mo liquido de NCr$ 300 milhões,
cadação do IPI reflete uma ou seja, mais 6% sobre o saldo'
melhoria das vendas indus- existente a 31 de dezembro
triais, pois indica considerável passado. Na mesma data de
elevação das atividades, em outubro do ano passado, o saldo
termos reais, apesar das redu- de papel-moeda em circulação
ções de alíquotas dadas tempo- tivera um crescimento de 15,3%
ràriamente a alguns setores, em relação aos níveis de' 31
Isto é confirmado, acrescentou, de dezembro de 1967.
pela maior arrecadação do im-
posto de importação, cuja re- DEVOLUÇÃO
ceita principal pode ser atri-
buida à compra de matérias- Uma fonte do Centro de In-
primas, bens Intermediários formações Econômico Fiscais
equipamentos. informou que só na próxima

Lembrou que nos dois casos, semana serão remetidos pelos
e também quanto ao imposto bancos aos contribuintes, os
de renda, houve ainda um cheques relativos à restituição
aperfeiçoamento do sistema de do imposto de renda pago a
arrecadação, cujos resultados mais, no amo passado. Na Sé-
permitiram & distribuição do tlma Região Fiscal, que abran-
recolhimento do imposto de Be ?s Estados da Guanabara,
renda durante todo o ano. Isso Espirito Santo e Rio dn Janeiro
permitiu que o Governo pudes- foram processadas, até agora,
se retirar do tributo sua carac- 182 mil declarações que pre-
terística única de carreador de tendem restituição do tributo,
recursos, para utilizá-lo como o que eqüivale a NCr$ 8,3 mi-
instrumento de política fiscal, Ihões. Os cheques prantos, mas
influindo, dessa forma, no nível ainda não eravdaidos pai'a a
da atividade econômica. diist-rdfeuição, elevam-se a 83 731

na 7.1 Região.
EMISSÃO DE MOEDA Na Guanabara existem 61963

cheques a serem endereçados
Informou ainda o secretário- aos contribuintes no valor de

geral da Fazenda que, tendo NCr$ 6,5 milhões. A distribuição
em vista os resultados favorá- seira feita por inove ba/ncos na
veis da execução de caixa do Guanabara e Estado do Rio e
Tesouro, pôde o Governo conter um banco no Espírito Santo.

Diretor da Cacex debate com
empresários dos EUA meios
e modo de melhorar comércio

O diretor da Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil, Sr. Benedito Moreira, advertiu on-
tem os empresários sobre a necessidade de serem
redobrados os esforços no sentido da expansão das
exportações.

Disse êle, durante um debate informal promo-vido pela Câmara Americana de Comércio, que os
empresários não estão demonstrando um espírito
agressivo compatível com os incentivos concedidos
pelas autoridades governamentais.
CRÍTICAS portações, e que não çstâo

sendo utilizados na escala de-
O Sr. Benedito Moreira ou- sejada pelas autoridades,

viu, por sua vez, várias criticas Finalizou afirmando "para que
dos empresários, brasileiros prevaleçam nossos propósitos
norte-americanos instalados no de um crescimento acelerado da
Brasil, sobre dificuldades ainda economia, impõem-se redobra-
decorrentes de problemas bu- dos esforços no sentido da ex-
rocráticos e legislativos. pansão das exportações." Se-

Respondendo às críticas, o Sr. gundo êle, as estimativas glo-
Benedito Moreira referiu-se bais das exportações brasilei-
necessidade de elas serem acom- ras, baseadas na necessidade de
panhadas também por suges- desenvolvimento, deverão so-
toes. "As dificuldades multas mar, em 1974, 3 bilhões de dó-
vezes ficam sem soluções por- lares, ou seja um crescimento
que os empresários, através de de 59% em relação a 1968.
sua experiência no mercado No próximo dia 11 o Sr. Be-
internacional, deixam de suge- nedito Moreira deverá abordar
rir medidas concretas" — disse. o mesmo tema numa conferén-

cia que pronunciará na Asso-
OBJETIVOS ciação Comercial do Rio de

Janeiro, a convite da Federação
O diretor da Cacex declarou das Câmaras de Comércio,

aos empresários que sua adver-
tência tinha Justificativa na URSS VENDEU
medida em que o setor de ex- US$ 1 MILHÃO
portação tem sua posição es-
tratégica no desenvolvimento São Faulo (Sucursal) — A
da economia nacional. União Soviética vendeu equi-

Diagnosticando a falta de um pamentos no valor aproximado
maior interesse cos empresários de 1 milhão de dólares, entre
brasileiros e estrangeiros em máquinas e ferramentas, ma-
direção ao mercado externo, terial gráfico, sondas, perfura-
Sr. Benedito Moreira revelou doras, relógios e livros técnicos
existência de fundos governa- e científicos, expostos na Feira
mentais avaliados em NCr$ 300 Comercial e Industrial encer-
milhões, para pré-financia- rada ontem, no Pavilhão In-
mento e financiamerfto às ex- ternacional do Ibirapuera.

AO NÍVEL DA EMPRESA
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O Sr. João Paulo dos Reis Veloso discutiu com
empresários termos da nova política econômica

EUA pensam em um
novo fundo para
a América Latina
Washington oupi-aft-JB. —

Um fonclo formado p?l?.s ciivi-
cias dos países da América La-
tina pira com os Estados Uni-
dos — estimada em US$ 14,7
bilhões — raaa-a financiar o de-
senvolvimento das nações lali-
no-americaaias começará a ter
a sua criação estudada, por um
grupo de peiitos, dentro de
duas semana..

A idéia deste fundo ia ser
incluída no discurso do Presi-
dente Nixon sobre a América
Latina, pronunciado há pou cs
dias, tendo f-dio retirada à úl-
tiima hora, mas o Governador
Rockefeller afirmou ontem que¦a Ctusa Balanço, anunciará a
proposta segunda-íeira.

PROBLEMAS

Uma estimativa feita peloBanco Mundial calcula a divi-
da externa da América Latina
em redor dos 14,7 bilhões de
dólares e o pagamento de ju-ros em uns 2 bilhões. O re-
latórào da sexta reunião do
CIES afinmou que de 1961 a1968 a América Latina recebeu
empréstimos financeiros inter-
nacionais no montante de ...
11 200 milhões de dólares, pa-
Bando, poram, a tí:iulo de amor-
tização e juros, mais de 5 600
milhões, o que representa um
(fluxo líquido ds 49,5 por cento
do recebido.

A idéia do Fundo Comum ia
ser incluída no programa deação pam o Hemisfério, esbo-
çcido pelo Presidente Nixon em
seu discurso de sexta-feira
passada. Toda.via, não ss sabe
com certeza por quê, Nixon não
a incluiu no mencionado pro-
grama. O Governador de Nova
Iorque, Nelson Rock.feHer,
afirmou que a Casa Branca
anunciará a proposta segundo-
feira próxima.

Em recente sessão secreta dasubcomissão da Câmara de Re-
presentantrs sobre a ajuda ao
exterior, afinmou-se que "uma
análise preliminar do proble-ma da dívida por serviços daAmérica' Latina não mudou
significativamente durante o
ano passado." No relatório, jápublicado e parcialmente cen-
surado, afirma-se que em 1908
"o equivalente a 72% dos em-
prástimos foi para o seior pú-
blico." A reunião de peritos
procura unificar os pontos-de-
vista* da Amárica Latina e dos
Estados Unidos, estudando pa-
ra isso Drés documentos: o
Acordo de Viíia dei Mor, o re-
latório de Rockefeller e o dis-
ourso de Nixon de sexta-feira
passada..

EMPRÉSTIMOS
— O montante dos créditos

da Agência Interamericaua de
Desenvolvimento (AID) susce-
tivels atualmente de serem uti-
lizadospara compras na Améri-
ca Latina se eleva a 1 826 ml-
Ihões de dólares revelou ontem
o Coordenador Adjunto da
Aliança para o Progresso, Ja-
mes Fowler. Êste montante

corresponde aos empréstimos,
autorizados já pela AID, mas
não filmados ainda, durante o
ano fiscal de 1969.

A nova política de liberaliza-
ção de empréstimos, vincula-
des até agora a compra nos
Estados Unidos, entrou em vi-
gor no dia 31 de outubro, data
na qual esta medida foi anun-
ciada pelo Presidente Nixon à
Sociedade Interamericana de
Imprensa, mas não se aplica-
ria, con.'ido, retroativamente
acs créditos já firmados.

PARA 1970

Fowler considerou que. a aju-
da financeira governamental
se situará entre os 300 e os 400
milhões de dólares durante o
ano fiscal' de 1970. A propor-
ção na qual os paises da Am-ó-
rica Latina se beneficiarão
deste principio de abandono da
política dos empréstimos vin-
culados, dependerá de uma sé-
rie de fatores impossíveis de
prever, afirmou Fowler no cur-
so de uma entrevista à impren-
sa.

' "Atá nova ordem, esta po-
lítica continuará sujeita dc tfl-
das as formas a uma .série de
condições" — continuou.

Estas condições cempreen-
dem especialmente a regra, se-
gundo a qual 90 por cen-
lo dos elementos que consti-
tuem os artigos manufaturados
devem proceder ou dos Estados
Unidos ou da América Latina.
Tal regra parece excluir certo
número de artigos fabricados
na América Latina, como pe-
ças importadas da Europa ou
Japão. Fowler indicou a res-
peito que estava sendo estuda-
da uma maior flexibilidade
desta regra.

Outra regra se refere aos
preços das mercadorias finan-
ciadas por créditos de impor-
tação que devem ser inferiores
aos preços norte-americanos.

A nova política favorece, em
troca, os serviços de firmas de
construções e de consulta lati-
no-americanos que participa-
rão ante as demandas de ofer-
tas tão lego a concessão de um
crédito seja publicada pela
AID.

Fowler citou a Argentina,
Brasil e México entre os países
susceptíveis de beneficiar-se
imediatamente da libertação
de créditos da AID.

Os referidos países são os
mais aptos, com efeito, a pro-
porcionar aos seus vizinhos
certo número de produtos iri-
dustrials atualmente compra-
dos nos Estados Unidos.

Uma lista de matérlas-pri-
mas que poderão ser compra-
das também com créditos nor-
te-americanos será negociada
pròxlmamente com cada um
dos paises da América Latina.

Fowler precisou finalmente
que os produtos de luxo ou os
que não contribuam direta-
mente ao desenvolvimento eco-
nômico de um país serão ex-
cluídos do programa de libera-
lização.

Veloso fala
ao setor
empresarial

O Ministro do Planeja-
mento e Coordenação Geral,
Sr. João Paulo dos Reis Ve-
loso, iniciou ontem uma sé-
rie de contatos com o setor
privado visando colher sub-
sidios dos empresários à ela-
boração das diretrizes do
Governo, que o Presidente
Garrastazu Mediei deseja
aprovar em dezembro próxl-mp.

Durante aproximadamen-
te duas horas, o Sr. Reis
Veloso debateu com os mem-
bros do Conselho Diretor da
Associação Comercial do Rio
de Janeiro os problemas bá-
sicos da economia nacional.
Esclareceu o Ministro que os
contatos criarão a possibili-dade de delimitar, de forma
clara e socialmente aceita-
vel, a esfera de atuação do
Governo e da Iniciativa pri-vada no processo de desen-
volvimento.

EUA'vão, v
ver preços
do café

Washington (UPI—JB) —
Um subcomltê da Câmara dos
R e presentantes possivelmente
iniciará em breve uma investi-
gação sobre os preços do café.
De acordo com uma fonte ofi-
ciai, se tal investigação se con-
cretizar, poderá surgir uma si-
tuação delicada paira cs países-'
membros do Acordo Interna-
cional do Café.

Segundo consta, o Congresso
poderá exigir que os Estados
Unidos peçam a modificação do
Acordo no sentido de que êle
passe a servir melhor aos países
em desenvolvimento e, capo isso
náo seja possível, poderá ser
até extinto, pois os congressis-
tas estão convencidos de que
èle foi criado para estabilizar
preços e não servir de escudo
a especulações.

A QUESTÃO

Em Washington, a impressão
é de que a alta inusitada dos
preços foi estimulada pela gea-
da que caiu sobre o Paraná,
e pela seca em outras regiões
brasileiras, fazendo baixar bas-
tante a produção e diminuindo
a oferta no mercado internacio-
nal, apesar de as autoridades
terem afirmado que a safra se-
rá suficientemente grande para
atender às necessidades previs-
tas para o período 1970-71.

Mas desde meados de setem-
bro a General Foods elevou o
preço no atacado em 11 centa-
vos de dólar por libra-pèso e
para os consumidores chegou
a um dólar. Trata-se mesmo
dos níveis mais altos já alcan-
çados desde 1954, quando houve
o boicote formado pelas donas-
de-casa.
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SEU IMPOSTO
DE RENDA COM

MENOS501
Ponha no bolso esses 30»% de desconto, esse lucro-extra que o
Imposto de Renda concede a quem adquire Letras Imobiliárias Financilar.

Adquira-as agora'.-Antes de fazer sua Declaração de Renda.
Para ter direito ao desconto. E jamais se esquecendo d.è que você

ainda tem 8% de juros a receber e mais a correção monetária.
Tudo com tríplice garantia: da Financilar, dos imóveis 'que ela

financia e do Governo,' através do B.N.H. Apresse-se, homem!

E hora de ganhar dinheiro. Adquira

LETRAS ^iSW IMOBILIÁRIAS

FINANCILAR
- o investimento perfeito
Rua do Carmo, 17 - Tel.: 231-1191
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BANCO ITAU AMÉRI
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Comunicamos haver adquirido o
controle acionário do BANCO
ALIANÇA S.A. e designado os Di-
retores que, já com aprovação do
Banco Central do Brasil, passaram
a orientar a respectiva gestão, -m

O conjunto dos dois Bancos colo-
ca, assim, à disposição de seus pre-
zados clientes, uma rede de 309
Agências, cobrindo todo o território
Nacional.

São Paulo, 3 de novembro de 1969

BANCO ITAÚ AMÉRICA S. A.
O Conselho de Administração
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progresso se faz com trabalho e letra de câmbio. INDEPENDÊNCIA S.A.
FIN*ANGIAMEf.T0. CRÉDITO E INVESTIMENTOS

Rua da Quitanda. 159 - 2.° andar
Fones: 223-2701 - 223-0590 - 243-0460 - GUANABARA
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STM verá
absolvição
cie Callado

O promotor José Manes Lei-
tão, da 1.» Auditoria da Aero-
náutica, interpôs recurso cri-
minai ao Superior Tribunal
Militar contra a sentença do
Conselho dc Justiça que absol-

t sveu "Antônio Callado.
O jornalista c escritor íoi

processado sob a acusação de
ter assinado artigos considera-
dos atente tórios à. segurança
nacional no JORNAL DO BRA-
SIL e no semanário Brasil ém

¦,. Mncha. Será relator da mat.-
¦•: ria o Ministro Valdemar Tõr-

res da Costa.

Grupo sugere que produtos PqÍ 6 fllllO SeqÜeSÍTCim € matam Investimento
eom ciclamato passem a ser 

'_ o~ 
n I Pela I0^ nat

controlado, pelos médicos jovem americano em òao Eaulo '
São Paulo
tem prêmio
da Federal

o primeiro prêmio da Loteria O grupo de trabalho da Comissão Nacional de
Federai — extração 712 — deu Fiscalização da Medicina sugeriu ontem ao Minis-
NCr$ 300 mil para o bilhete tro da Saúde que os alimentos e medicamentos con-

tendo ciclamato só possam ser vendidos sob pres-
crição médica, com o risco de serem retirados do
mercado.

No parecer encaminhado ao Ministro da Saúde,
o grupo de trabalho, após uma série de considera-

mil — coube ao n.° 9 613 (São çóes,.concluiu que os produtos à base de ciclamato
Paulo) e o quarto — NCr? io não devem ser proibidos, mas, sim, evitado o seu

uso indiscriminado, através de um rígido controle
médico.

pumv

39 837, vendido em São Paulo,
ficando o segundo prêmio, com
NCrS 45 mil, para o n.° 23 404,
vendido cm Minas.

O terceiro prêmio — NCr$ 20

mil —ao n.° 35 825 (Rio). O
quinto prêmio — NCr$ 6 mil"
— íoi para o bilhete 41823
(Santa Catarina).

AVISOS RELIGIOSOS

FLORES QUE AJUDAM UMA
VIDA EM BOTÃO

PRO MATRE
A melhor homenagem que se pode prestar «os ente» querido:

que parlem - só deixam saudades é amparar-a vida daqueles que

chegam e só encontram lágrimas. Há uma maneira de recordar

alguém que partiu: ajudar uma criança «vir ao mundo, fazendo

um oona.ivo • Pro Matre. O BANCO BOAVISTA S.A. - MATRIZ

E AGÊNCIAS recebe seu donativo "in memoriam" e comunica sua

atitude, em mensagem especial, à família do parente ou
generosa
•migo extinto. A Pro Matre precisa de tua ajuda. (P

PAULO DE FRANÇA MIRANDA
DA FONSECA

(FALECIMENTO)
Sylvia Maria Monteiro da Fonseca e filhos, Marcos Vai-

detaro da Fonseca, senhora, filha, genro e nelos, Viúva

Lauro Coelho, filhos, nora, neto e demais parentes, cum-

prem o doloroso dever de comunicar o falecimento de

seu querido marido, pai, filho, genro, irmão, cunhado c

lio PAULO DE FRANÇA MIRANDA DA FONSECA e convidam para a

sanla missa de corpo presente e sepultamento que se realizarão res-

8,30 horas e 9 horas de hoje, dia 6, na Capela Real

São João Batista. C.
pectivamente as
Grandeza do Cemitério de

FABRICAÇÃO MANTIDA

O grupo de trabalho da Co-
missão Nacional de Fiscaliza-
ção da Medicina desaconselha
qualquer medida contrária à
fabricação — "pelo menos no
momento" — de produtos á
base de ciclamato, por "não

' se tratar de nenhum caso de
dramaticidade." Conclui que"não ílcou provado que causa
algum mal o uso dos ciclama-
tos, dai não desaconselhar o
seu uso."

Outra sugestão do grupo de
trabalho é que os envólucros
dos adoçantes contenham as
dosagens recomendadas pelos
médicos.

O Ministro da Saúde, Sr.
Rocha Lagoa, foi informado
ontem pelo supervisor de Fis-
calização, Sr. Armando Pego
de Amorim, que a Comissão
Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos — que reúne
quatro especialistas do Minis-
tério da Saúde — proibiu
temporariamente o uso de ci-
clamatos como adoçantes em
bebidas e sorvetes "em face
das informações chegadas do
exterior sôbrc uma provável
ação maléfica dessas substân-
cias."
ADITIVO INTENCIONAL

O Sr. Armando Pego de

DR. IVO MARIO PIAZERA

(MISSA DE 7.° DIA)

A família de IVO MARIO PIAZERA agra-

dece as manifestações de pesar recebi-

das por ocasião de' seu falecimento e

convida para a missa que manda celebrar, se-

gunda-feira, dia 7, às 10,30 horas na Catedral

Metropolitana, à Rua 1.° de Março.

HOWARD BURTON
MARVIN

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A Diretoria, o Corpo Social e os Funciona-
rios do Gávea Golf & Country Club, cons-
ternados com a perda do seu Presidente do
Conselho Deliberativo, HOWARD B. MAR-

VIN, convidam seus demais parentes e amigos, para
a missa de 7.° dia, que será celebrada em intenção de

sua alma, sexta-feira, dia 7, às 11 horas, no altar-

mor da Igreja da Candelária (Praça Pio X).

Amorim revelou que, após um
recesso de 10 meses, a Co-
missão Nacional dc Normas e
Padrões para Alimentos, rei-
niciou anteontem o estudo do
pedido de licença de uma in-
dústria de sorvete para o uso,
em seus produtos, de ciclama-
tos como aditivo intencional.
Negou, entretanto, que tenha
sido examinada a utilização
dessas substâncias em produ-
tos dietéticos, pois o assunto
está entregue a uma comissão
designada pelo Serviço Nacio-
nal de Fiscalização da Mediei-
na.

— O aditivo intencional —
explicou o Sr. Armando Pego
de Amorim — é tôda substân-

cia, ou mistura de substâncias,
dotada ou não de valor nutri-
tivo, ajuntada ao alimento
com a finalidade de impedir .
alterações; manter, conferir
ou intensificar seu aroma, côr
e sabor; modificar ou manter
seu estado físico geral, ou
exercer qualquer ação exigida
para uma boa tecnologia dc
fabricação do alimento."

— Já o aditivo incidental —
prosseguiu — é tôda substân-
cia residual ou migrada, pre-
sente no alimento cm decor-
rência dos tratamentos prévios
a que tenham sido submetidos a
matéria-prima alimentar e o
alimento in nalura.

ESTUDO

Washington (AP-JB) — O
Secretário do Bcm-Estar So-
ciai, Sr. Robert H. Finch,_
anunciou ontem que nomeará'
um grupo de assessores medi-
cos, a fim de que estudem o
problema das pessoas que, por
questões de saúde, sejam obrl-
gadas a usar o ciclamato.

O Sr. Robert H. Finch adi-
antou que os assessores ficarão
incumbidos de analisar "as
condições cm que, apesar dos
riscos, o adoçante é justificado
por prescrição médica." O ci-
clamato foi proibido recente-
mente nos Estados Unidos,
quando cientistas descobriram
que sua utilização em alta dosa
pode provocar câncer cm ratos.

PROIBIÇÃO
MARCADA

São Paulo (Sucursal) _ Dois moçambica-
nos — pai c filho — radicado, em São Paulo
há seis anos seqüestraram e fuzilaram a tiros
de rifle, pelas costas, o estudante norte-ameri-
cano Patric Egal Dollan, de 18 anos, filho de
um dos diretores da Swiffc do Brasil.

José Daniel Dias Resende, de 25 anos, c seu
pai Jbsé Dias Resende, de 49, executaram o jo-
vem norte-americano na quinta-feira passada,
horas depois do seqüestro, e depois receberam
NCrS 50 mil do Sr. Richard Dollan, quantia
pedida pelo resgate. Os criminosos foram pre-
sos ontem, quando o corpo do estudante foi des-
coberto.

Frieza c cinismo
— O menino até que foi bonzinho: deixou-

sc amarrar è amordaçai- sem qualquer reação.
Êle -íem viu que estava'sentado à beira de um
buraco. Meu pai, ás suas costas, fazia mira com
a velha Winchester. Saiu um tiro só, certeiro e
bem na nuca. Patric tombou dentro da própria
cova.

Essa narrativa, fria e pausada, foi feita on-
tem ã tarde ao JORNAL DO BRASIL por José
Daniel, nascido na colônia portuguesa de Mo-
çambique. Seu pai, José Dias, acusado por êle
de ser o assassino de Pat — como era conheci-
do o jovem norte-americano — negou qualquer
responsabilidade no crime. José Dias disse que
seu filho deveria "estar tonto ou equivocado",
ao acusá-lo de matador do rapaz seqüestrado.

José Dias e José Daniel — procurados tam-
bém na Rodésia do Sul por outros crimes —
foram presos por investigadores do Departa-
mento Estadual de Investigações Criminais.

gens iguais. Diremos local e hora que deverá
pagar. Seu filho será imediatameme entregue
depois de duas horas do pagamento. Seu sigilo
será a segurança da criança.

Espere nesso telefonema « partir dos 12
horas de amanhã. Cuidado, estamos sempre
viigando, pois a vida do seu filho c.tá amea-
cada. Ass. Escola Graduada de São Paulo."

Pai despede-se
Outro telefonema dos seqüestradores para

a sala do Sr. Richard Dollan, na Swift, foi
atendido pela secretária na manhã do dia se-
guinte. Pedia-se que êle procurasse mais bi-
lhetes, dessa vez na tranca de uma das por-
tas da churrascaria Galeto de Ouro, na Ave-
nida Santo Amaro.

Um dos bilhetes, em inglês, em de Patric.
Parecia uma despedida acs pais. Reforçava a
necessidade de o resgate ser pago e despedia-
se: "Love, Pat." O outro bilhete, também em
letras tiradas de jornais, avis-ava que os NCrS
50 mil, divididos em dois pacotes, deveriam ser
deixados num carro aberto que estaria esta-
cionado nos fundos do cemitério de Araçá, na
Avenida Dr. Arnaldo. Isso teria que ser feito
no sábado e o Sa-. Richard deveria aparecer no
cemitério às 22 -horas.

Antes que fosse feito, José Daniel telefonou
para a residência dos pais de Patric, falando
diretamente com o Sr. Richard. Dizia que es-
tivera no local observando previamente e vira
policiais por perto. Diante disso, o dinheiro
deveria ser deixado numa lata de lixo que fica
defronte à casa n.° 774 da Avenida Divino Sal-
vador, o que foi feito.

Montevidéu (AP-JB) — O
Ministério da Saúde baixou
portaria ontem proibindo, a
partir de 1.° de dezembro pró-
ximo, a venda no Uruguai de
produtos que contenham eleia-
mato e estabelecendo que os
compostos medicinais que con-
tenham a substância sejam co-
mercializados e usados exclusi-
vãmente sob receita e controle
médico.

O seqüestro

O corpo de Patric, ainda insepulto, foi cn-
contrado na madrugada de ontem numa chá-
cara .no Município de São Roque, propriedade
de tios do seqüestrador. Os agentes Juliano e
José Maria, do setor de assaltos do DEIC, não
tiveram problemas para descobrir tôda a trama.

Patric, extrovertido e bem-humorado, tinha
muitos amigos, entre os quais o moçambicanó
José Daniel, considerado no grupo um rapaz
ousado c valente. O marginal moçambicanó,
sempre sob o efeito de drogas, sobretudo ma-
comia, divertia a turma com as vantagens que
vivia contando.

Na manhã dc quinta-feira José Daniel apa-
receu com um Volkswagen branco, dc placa
SP 49-65-61, que havia comprado com um che-
que sem fundos. Estacionou por volta cas
7 horas perto da casa de Patric, na Rua Utinga,
49 (Chácara Flora, bairro de Santo Amaro),
e contou que comprara um carro nôvo.

A seguir o marginal moçambicanó ofere-
ceu uma carona a Patric para seu colégio, a
Escola Graduada de São Paulo, na Rua Gio-
vanni Gronchi, Moriimbi. O velho José Dias
Resende, que estava no banco traseiro, foi.
apresentado a Patric e seguiram viagem. No
caminho José Dias encostou um revólver na
nuca do jovem norte-americano e seguiram
para a Chácara São Roque. Era o seqüestro.

Crime premeditado

Diretor do DLU interrompe
sua conferência devido
à desordem criada no MAM

Com interrupções provocadas por cortes de mi-
crofone, música em alto volume e bilhetes pedindo
que íôsse breve, o diretor do DLU da Guanabara, Sr.
João Afonso de San Martin, foi obrigado a suspen-
der a sua palestra, ontem, no I Seminário Nacional
de Limpeza Urbana.

Enquanto os organizadores reclamavam "da mo-
iecagem", os responsáveis pela Cinemateca disseram
que 

"havia um horário a cumprir e todos os dias as
palestras começavam atrasadas atrapalhando o pro-
grama já divulgado."

N

BÊÉSI

HOWARD BURTON MARVIN
(MISSA DE 7.° DIA)

Mariano Marcondes Ferraz e Sra., Ro-

bert Falkenburg e Sra., Walter Ratto,

Adhemar Gabizo de Faria e Sra., par-
"'ticipam 

pesarosos o falecimento do querido
çn.iamigo HOWARD e convidam os parentes e

amigos para a missa de 7.° dia que mandam

X .celebrar sexta-feira, dia 7, às 11 horas, na Igre-

¦•< ja da Candelária.

CONFERÊNCIA

Com a participação de repre.-
sentantes de departamentos dc
limpeza pública e prefeitos
municipais, o seminário ia ter
ontem a primeira palestra es-
pecificamente sobre o lixo e sua
coleta. v

Embora o diretor do DLU
chegasse ao Museu antes das
17 horas — a palestra estava
marcada para às 17h30m — os
organizadores do seminário se
demoraram por mais de 50 mi-
nutos, assistindo â apresenta-
çâo de máquinas limpadoras
que estão cm exposição no pá-
tio do MAM. Só às 18h20m te-,
ve inicio a palestra.

O Sr. João Afonso de San
Martin começou a fazer um
histórico sobre o departamen-
to desde o século passado.
Quando se referia à atual or-
ganização, explicando as difi-
culdades com pessoal em ex-
cesso e o trabalho aumentando
em progressão geométrica a ca-
da ano, éle recebeu um bilhete
de uma das recepcionistas, pe-
dindo que fosse breve. Motivo:

o auditório deveria ser ocupado
pela Cinemateca do MAM.

Como a mesa decidiu não to-
mar conhecimento do aviso, te-
ve inicio uma verdadeira bal-
búrdiíi: enquanto o sem era
cortado do microfone do con-
ferenclsta, ouvia-se música em
alto volume e a cortina da tela
abria e fechava rapidamente.

— Isto é uma molecagem.
Pedimos desculpas ao conferen-
cista e solicitamos que êle
prossiga — disse irritado um
dos membros da mesa.

Logo que o engenheiro San
Martin voltou a falar, as luzes
sc apagaram c nôvo bilhete foi
enviado ao presidente da mesa.
Agora, já sem mencionar a
"molecagem", foi anunciado
que o auditório estava alugado
naquele horário para a Embai-
xada da Áustria, que ia apre-
sentar um filme. Foram pedi-
das desculpas aos participantes
c a palestra sobre á coleta do
lixo e o próprio departamento
que trata dele foi adiada, sem
confirmação do conferencista,
para o sábado.

Náo fiquei nem um pouco nervoso, e o
velho muito menos. Patric só protestou ao no-
tar que íóra enganado, mas quando viu o re-
volver e a situação consumada foi tomado de
desânimo e não abriu mais a boca — disse ,
José Daniel.

A frieza do marginal moçambicanó revol-
tou diversos policiais, um dos quais disse que'•ainda acabo meus dias na cadeia por causa
de um cretino desses." José Daniel olhou como
se não íôsse com êle e pie-sscguiu a narrativa
do crime.

Olha, nós chegamos a chácara já com
a idéia de matar o Pat. £le me conhecia e não
havia alternativas para nós. Se o libertasse-
mos êle apontaria eu e o velho. Sabe como é.
a gente não podia facilitar. O menino sentou-se
num banquinlio à beira de um buraco que ha-
víamos aberto para êle na véspera e parecia
um derrotado. Sua atitude era ficar de cabeça
baixa apoiada nas mãos. Quando o amarramos
c o amordaçamos, êle só faltou ajudar.

José Daniel e seu pai estão no Brasil há
seis anos, vindos da Rodésia do Sul, onde êle
estava preso num reformatório por furtos. Na
capital paulista, José Daniel já vinha aplican-
do pequenos golpes. Sua especialidade: entrar
nas festinhas de Pat e seus amigos e nas re-
cepções seciais para roubar jóias e bolsas. Ele
prossegue:

— O velho desarquivou a Winchester ca-
libre 22 e fêz pontaria por trás do menino.
Pat nem desconfiou. Quando tombou morto,
seu corpo rolou para a cova e lá ficou. Eram
14 horas. Eu e o velho já tínhamos pedido sua
colaboração antes, a fim de que éle escrevesse
dois bilhetes aos pais, em inglês. Eu falo in-
glès razoavelmente; Pat sabia disso e colabo-
rou conosco.

As exigências
Nessa mesma quinta-feira, no inicio da

tarde, a secretária do Sr. Richard Dollan aten-
deu o primeiro telefonema dos seqüestradores.
Jcsé Daniel dizia para o pai de Pai procurar
uns 

"bilhetes 
sobre o filho no banheiro do res-

laurante Bussa.o, na esquina das Ruas Ama-
ral Gurgel e Rego Freitas.

O Sr. Richard, ape__. de bastante nervo-
so, não fêz qualquer alarde. Foi ao local in-
cli.ado e encontrou dois bilhetes: um era do
Patric, em inglês, recomendando que não «vi-
sasse nada à polícia e que atendesse o que pe-
diam seus seqüestradores, feito com letras rc-
cortadas de jornais. Dizia:

"Temos seu filho. Exigimos NCrS 50 mil.
Você nunca o verá se avisar ã Justiça c não
seguir nossas instruções. Faça duas embala-

* Nôvo golpe
Na manhã de domingo, surpreso _ depri-

mido, o Sr. Richard encontrou na sua caixa-
postal um bilhete, dizendo lacônicamente:
"Vocês querem brincar com a gente? Pedimos
dois pacotes de NCrS 25 mil, e não um. Como
castigo, queremos agora NCrS 100 mil, coloca-
dos na mesma lata de lixo em dois pacotes de
NCrS 50 mil cada."

Na sua entrevista ao JB, José Daniel con-
íessou que recebera os NCrS 50 mil, mas que
tentara, ao pedir nôvo resgate, "um golpe pa-
ra ganhar tempo, certo de que o Sr. Dollan
não teria coragem de alertar a policia." Disse
também que outro vínculo que mantinha com,
os Dollan fora o namoro curto que tivera com
uma irmã de Pat, há algum tempo:

— Por que matei meu amigo Pat? — per-
guntou êle, para responder em seguida: Difi-
culdades financeiras, ora essa. Para não de-
volver meu carroí estive a ponto, juntamente
com o velho, dc até assaltar um banco. Ao ser
indagado se com o dinheiro éle pretendia voltar
para Moçambique ou para a Rodésia do Sul,
respondeu: .

 Estamos queimados por lá. c alem do
mais gostamos muito do Brasil. O velho ia fa-
zer umas viagens a Botucatu, Bauru e outras
regiões do interior, e eu ia passar uns bons
dias no Rio.

Pistas e prisões
Anteontem, José Dias Resende foi para

Bauru e seu filho apanhou a estrada e foi
para Santos, para. "umas farras", acompanha-
do dos seus amigos Osvaldo e Euler Prado,
que nada sabiam do seqüestro e do assassina-
to. Voltaram terça-feira de madrugada.

Enquanto isso, o Sr. Richard Dollan, já de-
sesperado com o sumiço do filho e convencido
de que os seqüestradores iriam continuar cem
a chantagem, resolveu notificar a polícia. Ime-
diatamente foram mobilizados todos os órgãos
de segurança. A Secretaria de Segurança co-
locou o setor dc assaltos do DEIC ã frente
das investigações, devido ã experiência dos seus
investigadores nesses assuntos.

O titular do setor, delegado Milton Perei-
ra dos Santos, designou para o caso os invés-
tigadores José Maria e Juliano e traçou um
esquema inicial para o trabalho, partindo da
premissa de que pelo menos um dos seques-
tradores teria acesso á Chácara Flora, ou, em
última análise, havia alguém na residência
do Sr. Richard Dollan conivente cem o rapto.

A primeira providência foi entrevistar pa-
rentes do jovem estudante. Estes indicaram
seu circulo de amizades. Contudo, numa en-
trevista anterior com a secretária do Sr. Doi-
lan, os investigadores já tinham a informação
tle que o seqüestrador que telefonara tinha so-
taque acentuadamente po. :ugués.

Concluiu-se, preliminarmente, que êsse so-
taque não era de quem nascera em Portugal
e muito menos no Brasil.

Uma colega dc Pat lembrou-se de José Da-
niel c, mais que isso, deu tôda a pista: "Êla

parece que nasceu numa colônia de Portugal."
Um outro jovem do grupo lembrou-se da cha-
cara de São Roque, depois que os policiais
foram inutilmente à residência de José Daniel,
na Alameda Glete, no centro.

Chegando de madrugada na chácara do
São Roque, os investigadores prenderam José
Daniel e viram, coberto por pouca terra numa
parte do terreno, o corpo insepulto de Patric.
Estava ali há sete dias. O pai de Daniel via-
jara num carro DKW vermelho para Bauru e
as delegacias regionais foram alertadas.

Por via das dúvidas, um investigador dis-
íarçado ficou nas imediações do prédio da Ala-
meda Glete, onde fica o apartamento de José
Daniel. O pai apareceu no fim da tarde e, como
o filho, foi preso sem esboçar reação.

Cônsul lamenta
O cônsul norte-americano cm Sáo Paulo,

Sr. Robert S. Corrigan, divulgou uma nota on-
tem à noite afirmando que "a terrível c in-
sensata tragédia que se abateu sobre a fami-
lia Dollan chocou e contristou todos os ame-
ricanos residentes em São Paulo, bem como,
estou certo, todos os brasileiros."

Brasília (Sucursal) — O Su-
premo Tribunal Federal censi-
derou ontem ilegais as sanções
pessoais, "indire.a.s ou políti-
cas", adotadas pelo Govêmo
contra os cidadãos brasile.:;:o_
que investiram seus recursos no
exterior, através da Invcstors
Overseas Services (IOS).

A decisão foi proferida num
mandado de segurança impe-
trado contra o Presidente du.
República pelo médico Norber-
to Pereira Lopes, que investiu
100 dólares pelo IOS. O STF,
contudo, resguardou o direito
governamental de exigir o re-
tônio ao pais desses valores,
bsm como as diligências para
o recebimento de débitos fi.»
cais. ,

Faculdade
do Pedro II
abre em 70

A Faculdade de Humanida-
des do Colégio Pedro II come-
cará a funcionar em 1970, de
acordo com o parecer do Con-
sálho Federal de Educação
aprovado ontem. A nova esco-
la terá cursos de lioenciatura
em Física, Química, História,
Matemática, Letras, Psicologia
e História Natural.

A faculdade funcionará pro-
visoriamente em um dos pré-
dios novos do Colégio, em São
Cristóvão, e será instalada em
caráter definitivo no local on»
de está atualmente o dormitó-
rl_ do internato, que para isso
já está sofrendo modiücflç.-S,
estando as 6bia. com término
marcado para m.adcs do pró-
ximo ano.

MANUTENÇÃO

A mantenedora da nova Fa-
culdade de Humanidades será
a autarquia Colégio Pedro II,
com autonomia administrativa,
didática e disciplinar. O balan-
ço e o orçamento coprovam
sua capacidade financeira, já
tendo a autarquia se responsa-
bilizado pelo pagamento do
pessoal docente e administra-
tivo da Faculdade, contando
para isso de dotação orçamen-
tá ria do MEC. recursos prove-
nientes ds rendas próprias, ta-
xas e anuidades.

Tempo passa
hoje de bom
a instável

O Escritório de Meteorologia
prevê para hoje no Rio tempo
bom com nebulosidade, poden-
do tornar-se instável no cor-
rei- do período, em conseqüên-

• cia de uma frente fria que on-
tem estava em desenvolvimcn-
to no Sul do país.

A previsão, que indica a pos-
sibilidade de trovoadas e raja-
das dc vento relativament.
fortes, indica que a frente fria
pode alcançar ainda hoje o
Rio, passando por São Paulo
durante o dia, trazendo tam-
bém declínio de temperatura.
Ontem nn Rio. a temperatura
máxima foi de 34 graus no En-
genho de Dentro e a mínima
em Santa Teresa com 18,1.

igo mata
menino que
saía da aula

Natanacl, de sete anos, mor-
reu atropelado ontem ã tarde,
à saida de sua escola, na Es-
trada da Gávea. Êle chegou a
ser conduzido para o Hospital
Miguel Couto, morrendo pouca
tempo depois de dar entrada.

O menino é filho de João
Gomes da Silva, morador num
barraco na Estrada da Gávea,
e estudava no Colégio Lúcia,
Miguel Pereira. O motorista
fugiu c os policiais da 15a. De-
legada estão à sua procura. Se-
gundo moradores do local, us
acidentes se sucedem com ire-
quència, porque não há fisca-
lização do Departamento da
Trânsito.

Dr. Thales Assis das Chagas
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Francisca Ferreira das Chagas Rezende, Leonilde Assis das Chagas, Myriam Cha-

gas Ernanny de-Mello e Silva, Esther Chagas de Mello e Silva, Ruth de Assis

Chagas, Drault Ernanny de Mello e Silva, Joffre Amado de Mello e Silva, Ana

Maria Chagas Machado, Rosa Maria Chagas Coelho, Diva Chagas Ladeira, Rubens

Machado, Jovelino Machado Coelho, Hermogenes Ladeira e filhos, Marieta Rezende Lo-

bato e José de Rezende Lobato, Myriam Cabral, Thereza Helena Santos Lima, Drault Er-

nanny de Mello e Silva Filho, Carlos Ernanny Chagas de Mello e Silva, Vera Lúcia Ribeiro,

Maria Aparecida Richter, Maria Ângela Chagas de Mello e Silva, Francisco de Assis Cha-

gas de Mello e Silva, convidam os demais parentes e amigos para assistirem a Missa que
mandam celebrar por alma de seu querido filho, esposo, irmão, cunhado, sogro, sobri-

nho, primo e tio THALES ASSIS DAS CHAGAS, às 10 horas, no dia 7 de novembro, na Igre-

ja N. S. de Copacabana (Praça Serzedelo Corrêa).

ALFREDO IÂN0TTÂ
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 
0deíte de Oliveira Zanotta, Alfredo Zanotta Júnior, Roberto Zanotta, Eduardo Za-

notta e Sra., agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do faleci-

mento do seu inesquecível esposo, pai e sogro e convidam os demais parentes e amigos

para assistirem a missa de 7.° dia-que será celebrada hoje, dia 6, às 11 horas na lgre|a

N. S. dos Mercadores à Rua do Ouvidor, n. 35.

Dr. Thales Assis das Chagas
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Manuelita Chagas Ferreira, Raymundo Martins Ferreira, Viúva Benjamin Martins

Ferreira, Regina Ferreira Machado, Eugênia Ferreira Costa, Maria Amélia Ferreira

Xavier, Viúva Antônio Rezende Chagas, José Paulo e Marly Machado Chagas,

Marceío e Diná Martins Ferreira, Maria Laura Chagas Barroso Pires, General Ibá

e Adelaide Jobim Meirelles, José e Lídia Ferreira Chagas, Pedro e Nina Cabral José e

Conceição Wanderley Pires, Antônio e Mary Teixeira de Freitas, Maurício Chagas Bicalho,

Paulo Pinheiro Chagas, Dalmo Pinheiro Chagas, Jefferson e Lourdes Mendonça Costa, con-

vidam os demais parentes e amigos para assistirem a Missa dej° dia que mandam ceie-

brar por alma de seu querido sobrinho e primo THALES ASSIS DAS CHAGAS, as 10

horas do dia 7 do corrente mês na Matriz N. S. de Copacabana (Praça Serzedelo

Corrêa).

DR. THALES DE ASSIS
CHAGAS

(MISSA DE T° DIA)

+ 

0 Banco do Estado de Minas Gerais, S.A.,
profundamente consternado com o faleci-
mento do seu ilustre Viíe-Presidente, DR.

THALES DE ASSIS CHAGAS, convida os parentes e
amigos para a missa de 7° dia, que em sufrágio de
sua boníssima alma, manda celebrar sexta-feira pró-
xima, dia 7, às 10 horas da manhã, na Matriz de
Copacabana — Praça Serzedelo Correia.

DR. THALES ASSIS
DAS CHAGAS

(MISSA DE 7.° DIA)

n Cia. Alterosa de Cervejas, Giro S.A. Distribuidora

f 3 de Títulos e Valores, Projeças - Projetos, Assesso-

Lí ria e Administração Ltda. e D.S. Lançamentos

Ltda., por suas Diretorias convidam os parentes e

amigos do seu grande incentivador, DR. THALES ASSIS DAS

CHAGAS, para a missa que mandam celebrar no próximo

dia 7, às 10 horas, na Matriz de Copacabana, Praça Ser-

zedelo Corrêa.
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orácio Luro iniciou os treinamentos com Sabinus
índigo vence Júbilo
em trabalho de lm46s
mostrando boa forma

EXERCÍCIO EM LAVREI

índigo dominou Júbilo' 
com autoridade, no exerci-
cio que realizou para o com-
promisso de sábado, com-
pletando a milha em lm46s,
levado pelo jóquei José Ma-
chado e demonstrando ex-
celente forma para vencer
ou chegar colocado no pá-
reo de 1 400 metros.

Para o mesmo páreo, já
é conhecida a deserção de
Fogo Pato, e Expo-67, cola-
do na cerca externa, mar-
cou ln.32s4|5 para os 1 400
metros, na direção de João
Sousa, que o monta habi-
tualmente.

KINNARAYA

Kinnaraya (J. Garcia)
percorreu o quilômetro em
ImOSs, agradando alguma
coisa e Agravo (M. Hévia)
os 1 300 em lm29s, chegan-
do muito próximo de um
companheiro-

BANGAZAL

Brooklin (J. Silva) os ...
1 300 em lm29s. correndo
muito e inteiramente à von-
tade. Goiano (D. F. Graça)
igualou a marca e chegou
algo alertado. Bangazal (A.
Ramos) os 1 400 em lm34s

_ 3i5, levando a melhor sobre
um outro que casualmente
encontrou pelo caminho.
Calígula (A. Hodecker) não'.' se empregou neste floreio de
lm50s para a milha. Capeta
(J. B. Paulielo) levou a pior

• em lm29s os 1 300 e Minis-' tro (J. Portilho) os 1 400 em
lm36s, com sobras.

TERPÉIA

Reynamora (J. Gil) os ..
1 200 em ln_2____ demons-"trando 

grandes progressos.
Groelândia (J. Pinto) os ...
1 300 em lm30s, suavemen-
te. Dacota (P. Alves) vindo
de maior distância, comple-
tou o quilômetro em ImOOs,
à vontade. Quartinha (J.
Machado) os 1 200 em lm*24s, 

suavemente e Terpéia
(R. Carmo) os 1 200 em lm
18s, com alguma facilidade.

VANDERLÉA

Vanderlca (J. Brizola) o
quilômetro em lm07s'2'5,
com facilidade. Fevra (D. F.
Graça) melhorou para lm
0Gs2:5, deixando boa impres-
são. Resedá (J. Qnintanilha)
aumentou para lmlOs, com
ação apenas regular. Mikika
(A. Hodecker) realizou um
passeio de lm24s os 1 200.
Fardama (F. Maia) o quilo-
metro em ln_06s2|5_ agra-

¦ dando alguma coisa e Álea-
lis (D. Milanez) na reta
oposta, isto é, da milha aos

600, assinalou ImOGs, che-
gando muito junto de Zaum
(J. Garcia).

INKY

Inky (F. Esteves) percor-
reu o quilômetro em lml2s,
inteiramente contida e Ca-
liandra (O. Cardoso) os ...
1 200 em Im21s2|5, com so-
bras.

EXPO-67

índigo (F. Esteves) domi-
nou com muita autoridade
seu companheiro Júbilo (J.
Machado) em lm46s para a
milha e Iatagan (L- Carlos)
passou os últimos 1 300 em
Im26s2|5, facilmente. Nach-
ma (J. Pedro F.) os 1 300
em lm30s, suavemente. Ams-
ville (J. Pinto) não foi apu-
rada neste exercício de lm
44s os últimos 1 500. Expo-
67 (J. Sousa) os 1 400 em
Im32s4|5, colado na cerca
externa e com lindo arre-
mate. Impostor (F. Maia)
dominou com alguma faci-
lidade a uma companheira
que casualmente encontrou
pelo caminho, em lm26s os
últimos 1 300.

TINANA

Uama (O. Cardoso) che-
gou sobrando em lm29s os
1300. Jujuca (J. Correia)
aumentou para lm30s, à
vontade e Vila Roca (D. F.
Graça) igualou, somente
não foi ajustado em parte
alguma. Timonette (A. Mar-
cal) cobriu a milha em lm
52s, de galope largo. Laka
Linda (A. Ramos) os 1300
em lm29s, com algiunas re-
servas. Jongleuse (J. Macha-
do) os 1200 em lm21s che-
gando muito junto de um
outro. Happy Story (F. Me-
nese.s) demonstrando ai-
guns progressos, assinalou
l___26s__|5 cs 1300. Inajá (J.
Moita) os 1400 em lm 33s
35, arrematando próximo
de Pakito (J. Sousa). Tina-
na (H. Ferreira) completou
os últimos 1300 em lm27s
1|5, com rara facilidade e
sempre afastada da cerca.

1RON HORSE

Oceanique CJ. Brizola) os
1 300 em l_r_29s, suavemente.
Almableu (A. Ramos) me-
lhorou para Im28s2j5, sen"
do sofreado nos últimos 200
metros. Iron Horse (O. Car-
doso) correndo muito, mar-
cou lm25s nos 1 300. Estérel
(J. Amestely) aumentou pa-
ra lm27s, com algumas re-
servas. Xenoso (J. Garcia)
vindo de maior distancia,
completou o quilômetro em
lm09s, agradando muito.

SÁBADO
l.» PAREÔ — As 131145111 — 1 0110
metros NCrÇ 3 500,00

K.

1—1 Bnd Boy, O. Franco 57
2 EJ.a_a.go. J. Barbosa 57

2—3 Caplvari; o. Cardoso 57
Rio de Janeiro, O ft.
valho 57

3—5 KLnnMaya, J. Garcia 57
6 Agarvo, M. Hévia 57

4—7 lama, J. Portilho ... 57
Naidit, U. Meirellcs 57

2." PAREÔ — Às I-lhl.m — 1500
metros NCrS 3 51)0,00

Ks
. 1—1 Brooklin, J. Silva .... 57

2 Goiano. J. Brizola ... 57
2—3 Bangaaal, O. Cardoso . 57

4 Ministro, P. Pereira F" 16 55
3—5 Callfçula, A. Hodecker 57

Ad.pto, R. Fenldo ... 57
4—7 Alguém, C. R. Carva-

valho  57
Capeta, J. B. Paulielo 57
Oona, H. Correrá ... 57

3.° PAREÔ — As ].li45m — 1200
metros — NCrÇ 2 000,00

1—'. Reynamora, J. OU ... 54
2 Esiamura, J. Garcia . 10 58

2—3 Groelíiiidiu, ü. Melre-
les 58

4 Angaria, G. Almeida .. 52
3—5 Da _, H. Ferreira 54" Farpiease. R. Ribeiro 53

6 Quartinha. J. Machado 51
4—7 Ter/éla, O. Cardoso SS

Blue Slgnal, J. Quei-
rós 51
Miss Hollywood, A.

AI eixo 53

4.° PAREÔ — As 15hl5ni — 1 000
metros — NCrÇ 3 500,00

3—G lvy, J. Queirós  10 54
Veiuizian», A. Ramos 55
Aranée, U. Meireles . 54

4—9 Urdaiiela. N. Correrá . 53
10 Alba-Iúlla, O. Cardoso 55
11 Astãrla, J. Portilho . 4 5G

G.° PAREÔ — As l.ir.iim _ 1.100
metros — NCr? 4 000,00

1—1 lndiso, F. Esteves .." Iatagan, J. Machado .
2—2 Nachma, J. Portilho .

3 Anisvll.e, A. Santos .
3—4 Princípado, J. B. Pau-

lielo 
5 S_!..l Du Matin, J.

Queirós 
4—8 Expo-67, J. Sousa 

Impostor, F. Maia ..
Fogo Pato. N. Correrá

Ks
54
52
59
53

52

55
61

fl 54

7." PAREÔ — As 16hS5in — 1400
metros — NCrS 3 500,00 (Bettiiig)

Ks
1—1 Ilan-.a, J. B. Paulielo 57

2 Jujuca, J. Correia .. 57" Vila Roca, D. F. Graça 57
2—3 Timonotte, A. Marcai 57

Laka Linda, A. Ramos 12 57
Happy Story, G. Me-

aeses 57
3—6 Jcngleuso, J. Macha-

do  4
7 Bormíe Blue, U. Mei-

rei! .s 10 57" Irajá, J, Sousa  57
4—8 Ti nana, H. Ferreira . 57

9 Cadirly, J. Moita ... 57
10 Seqüela, J. Graça .. 57

8.° PAREÔ — As 17U30m — 1 300
metros — NCrÇ 2 500,00 (Betting)

57

1—1 Vauderleia, U. Melre-
les 12 57
Tetota, N. Silva 11 57
Fevra, D ,P, Graça .. 57

2—4 Petl, M. Alves 57
_ Aoarezame, J. Laíra . 57
6 R-sedá, J. Qu_nta_ll-
lha 57

3—7 Mikika, R. Ribeiro .. 57
Castánia, H. Ferreira 57
LevlatS. J. Santana .. 57

4-10 Fardamn, A. Hodecker 57
11 Jolie Dome, P. Lima 10 57
12 Alcalis, D. Milanez 57

Ks
52
53
54
53
5_i
51

,'r-l Oceanique, P. Lima . 4
2 Almablue, J. Portilho fl" Cupidcn, N. Correra . 2

2—3 Dom Chico, J. Moita 5
Iron Horse, O. Cardoso 9
Isnard, J. Queirós .. 1

3-6 Mlíalnh, A. Hodecker 12 54
Esterel, J. B. Paulielo 11 51
Xenoso, D. F. Graça . 7 51

4—9 Suez, R. Ribeiro  3 54
10 NI16 Jota, F. Esteves 8 54
11 Mlxuruca, A. Ramos . 10 55

9." PÁREO — As 18h — 1 000 me-
tros — NCrS 4 000,00 — (Betting)

,S.° PAREÔ — As _..h._m
metros — NCrS 2 500,00

_,—1 Inky, F. Esteves 1
3 Florenr.a, R. Ribeiro 1

J—3 Caliandra, J. B. Pau-
llelo 6

4 Fa._ska, E. Marinho
I Faruca, J. Moita ...

2 54
- 55

1—1 Happy Moonliglvt, G.
Meneses
Oomph. O. Cardoso .
Olac, C. R. Carvalho

2—_ Gravura, A. Ramos ..
Quotitê, F. Esteves ..
Aiirora Boreal, N. SUva

3—7 Lovo Song, J. Macha-
do 

8 Etiege. O. F. Silva ..
D Fulmine, F. Pereira F°

4-10 Jidá, A. Santos 
11 TJxala, H. Ribeiro ....
12 Telmosice, A. Marcai .

Ks

1 56

12 56
56
56

.'1 56
50

10 56
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O brasileiro Sabinus pisa hoje pela primeira vez a pista de Laurel Park

raci e o
c com

63 vitórias
Oraci Cardoso, que volta a

montar na reunião de .sábado,
depois de unia pequena suspen-
são poi- prejuízos causados aos
rivais, continua firme na lide-
rança da categoria de jóqueis,
com 63 vitórias, quatro pontos
à frente do bridão José Ma-
chado e do freio Paulo Alves,
que dividem a vice-liderança,
aparecendo Jorge Pinto a se-
guir, com 50 triunfos.

Aliano acha que em pista
pesada crescerá a chance

dglio no Gdo v

JÓQUEIS

O. Cardoso 
J. Machado 
P. Alves 
J. Pinto 
F. Esteves 
J. Queirós 
D. Santos 
F. Pereira F.° ...
A. Santos 
G. Meneses 
Ji Pedro F.° ....
A. Ramos 
J. B. Paulielo ..
D. F. Graça, Ap.
J. Reis 
J. Borja 

TREINADORES

Vits.
63
Sl)
59
50
4!)
44
41
38
35
33
29
29
28
26
26
24

Vits.
E. Freitas 60
A. P. Silva 58
J. L. Pedrosa .... 50
M. Mendes 42
W. Aliano 42
Z. Guedes 33
F. P. Lavor 32
A. Nahid 31
G. Feijó 30
S. d'Amore 27
P. Morgado 27
J. Morgado 27
G. Mo: gado 26
M. Sousa 26
A. Araújo 25

PROPRIETÁRIOS

Vits.
Haras S. José e

Expedlctus 61
Zélia G. Peixoto

de Castro 38
Roger Guedon .. 18
Hélio Perdigão- de

Freitas 23
Stud 20 de Janeiro 22
Stud Vale da Boa

Esperança 10
Stud La Atrope-

lada 1
M. B. Gadelha .. 17
Stud Flamingo .. 26
Stud Shangri-Lá 21
Stud Farroupilha 15
Stud Prelúdio ... 4

Cols.
135
176
lliô
177
161
181
124
107
10.
1 OI

141!
95
97
93
81

107

Cais.
158
133
161
117
115
99
153
146
107
121
113
42

122
90
95

Cols.

168

138
80

O treinador Válter Aliano respeita os adversa-rios de Maciglio no GP Derby Clube, prova princi-
pai de domingo na Gávea, mas encara com otimismo
as possibilidades de êxito do filho de Macip, princi-palmente na pista pesada, onde vários rivais sofremsensível rebate.

O veterano profissional falou também com entu-siasmo dos potros Jarris e Jany, filhos de Cigal, afir-
mando que ambos irão realmente a leilão na noite
de hoje, sendo a base dos dois a mesma dos demais
produtos de Cigal, vendidos recentemente em São
Paulo. Jarris e Jany são perfeitos e estão domados
e montados.
AS INSCRIÇÕES

Válter Aliano confia plena-
mente no seu pensionista Ma-
ci-.lio, que trabalhou muito bem
pára êste compromisso, a o
abordar a volta fechada — 2 040
metros — em 2ml5s, com ação
finr.il convincente. Embora res-
peite e muito o poderio dê El-
Trovador e Jasmin, Aliano é

de opinião que Maciglio poderá
perfeitamente conquistar o sou
primeiro êxito clássico. Quanto
às demais inscrições, informou
ser Reynamora a melhor de
íôcias, especialmemte em pis.v.
leve, devendo a égua, se ganhai-,
ser enviada para o haras Rio
dos Frades, a fim do ser coberta
pelo garanhão Royal Game.

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL

DE OBRAS DE SANEAMENTO

Efei de Concorrência n.° 61/69

O Presidente da Comissão de Concorrência de Serviços e Obras
torna público que fará realizar às 15 horas do dia 19 do mês de
dezembro do ano de 1969 na sede dêsle Departamento, silo _ Ave-
nida Presidente Vargas número 62, 9.° and_r, Estado da Guanabara,
concorrência para alienação de viaturas, podendo os interessados obter
o Ecfit.il 61/69, e Iodas as informações necessárias, no 10.° «ndar da
sede do Departamento Nacional de Obras de Saneamento.

(a) FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA MACHADO

(Presidente da Comissão de Concorrência

de Serviços e Obras)

89
.3

14

0
46
58
70
21
11)
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FUNCIONA
DAS 8 AS 17,30 HS.

AOS SÁBADOS,
DAS 8 AS 11 HS.

RUA ANTÔNIO JOSÉ
BITTENCOURT, 31
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Laurel, Marylan d
(UPI-JB) — O treina-
dor Horácio Luro come-
(;ou a trabalhar com o ca-
valo brasileiro Sabinus,
que está em preparativos
para participar do Was-
hington D. C. Internatio-
nal, admitindo que as pe-
culiaridades mentais do
cavalo, constituem, tal-
vez, um problema maior
que a preparação física.

Sabinus chegou terça-
feira, do Brasil, sendo o
segundo cavalo a se apre-
sentar em Laurel, para
o clássico internacional,
marcado para o dia 11 de
novembro — terça-feira

e que deverá contar
com 10 parelheiros. Ta-
ktshiba-O, do Japão, che-
gou há alguns dias.

CHEGOU NERVOSO

O cavalo brasileiro,, quenão gosta de viajar e não
participou da prova do
ano passado, apesar de
convidado, porque se re-
cusou a voltar ao avião,
após descer para beber
água, estava perturbado
ao chegar aos Estados
Unidos.

Êle está zangado porter sido enganado — afir-
mou o assistente de trei-
nador José Orellana, re-
ferindo-se ao fato de Sa-
binus só ter andado de
costas ao mudar de avião
em Nova Iorque e ao de-
sembarcar em Washing-
ton. Sabinus foi levado ao
avião no Brasil, numa co-
cheira portátil, coberta
de feno e palha.

Luro, que era um dos
principais treinadores da
Argentina, antes de radi-
car-se nos Estados Uni-
dos, há alguns anos, disse
que acredita colocar Sa-
binus em adequadas con-
dições mentais e físicas
para o clássico.

No Brasil, Sabinus
é o maior, mas aqui, êle é
o menor na competição

afirmou Orellana,
acrescentando que não
se surpreenderá se um
bookmaker de Londres
cotá-lo em 200 por 1.

SUL-AFRICANO

Hawaii, um cavalo de
origem sul-africana, que
será um dos três cavalos
inscritos pelos Estados
Unidos, é, até agora, o fa-
vorito para a prova de
2 400 metros, em pista de
grama. Hawaii está sen-
do treinado em Belmont
Park, Nova Iorque, bem
como Czar Alexander e
Nodouble.

AGUARDADOS HOJE

Os cavalos da Venezue-
la, Alemanha Ocidental e
da Inglaterra, estão sen-
do aguardados hoje, em
Laurel, para a corrida in-
ternacional. Don Flores-
tan, da Venezuela, chega-
rá de Caracas, por via aé-
rea, enquanto Hitchcock,
da Alemanha, e Karabas,
da Inglaterra, virão jun-
tos, em um vôo direta-
mente de Londres. Tam-
bém os franceses Goodly
e Grandier. devem che-
gar a qualquer momento.

El Trovador impressiona no
exercício em 2 040m para
participar do Grande Prêmio

El Trovador. que reaparece no GP Derby Clube,
programado para o fim de semana — domingo —
na Gávea, trabalhou a volta fechada — 2 040 metros— em 2ml8s, completando a milha no tempo deIm45s3|5, sempre pelo centro da pista, com OraciCardoso às costas.

O parelheiro não é apresentado desde o GP Bra-sil de agosto, já que seus proprietários pretendiamenvia-lo para a Argentina, a fim de participar doGP Carlos Pellegrini ou em uma prova de 2 500 me-tros no Hipódromo de Palermo, mas acabaram mu-dando os planos e marcaram o retorno de El Trova-dor no GP de domingo.
INGÊNUA

Balsa (R. Ribeiro) completou
os últimos 1200 em lm22s, à
vontade. Ingênua (S.. França)
passou os 1300 em lm25s, com
imuita facilidade e cotodo na
cerca externa. Obsessicoi (O.
Cardoso), os 1300 em lm26s,
com alguma firmeza. Randana
(M. Silva), abordou os 1400 em
lm37s, suavemente, e Repettida
CM. Alves), os 1200 em _m2_s,
chegando junito d© uma
campai-heira, e Algaa-oba (M.
Silva) completou o quilômetro
em lm08s2/5, com boa ação
final.
LOVER BOY

Lugano (P. Esteves) chegou
muito junto de um outro em
lml9s2/5 os últimos 1200
Quignon (M. Henrique), os
1500 em lm42s, partindo com
muita velocidade, para chegar
alertado no arremate. Pakito
(J. Sousa) cobriu a milha em
lm46s dominando com muito
autoridade a Inajá (J. Moita),
que o aguardava na seta dos
1400, Clichy (J. Queirós), lar-
gando ds mais distancia, com-
pletou os 1400 em lm32s2/5,
não convencendo, apesar de vir
pelo centro da pista. Caporale
(F. Pereira F.) completou os
1300m em -lm29s, sem ser soli-
citado no percurso. Ugnono (A.
Ramos), distanciou mn com-
panheiro em lmOSJs para o
quilômetro final. Tirteu (M.
Silva) abordou a L-.llha em
lm48s 2/5, partindo e chegando
no mesmo ritmo. Jiriba (J.
Brizola) suprpreendeu com a
mnrea de lm45s2/5 para a
milha, pois chegou muito junto
de um outro, com vantagem.
Lover Boy (J. Pinto) completou
os últimas 1400 em lm31s2/5,
com rara facilidade e quase na
cerca externa.
MACÍGLIO

El Trovador (O. Cardoso)
trabalhou na volta fechada em
2ml8s. com lm45s3/5, para a
milha final, agradando muito,
sempre pelo centro da pista.
Maciglio (F. Esteves) melhorou
para 2ml5s 2/5, com lm45s a
derradeira milha, desenvolven-
do bem. Hocó (A. Santos)
completou os ultimes 1200 em
lm23s, suavemente, e Jasmin
(F. Esteves) não se empregou
neste floreio de 2m22s 2/5 para
a volta com lm50s a derradeira
milha.
FEITIÇO DA VILA

Gurundi (O. Cardoso) os 1 500
em lm42s, á vontade, e Vasligue
(O. F. Silva), da mesma forma,
completou os 1300 e:n lm32s
2/5. Feitiço da Vila (D. F.
Graça), que produz mais pela
manhã, floreou os 1400 em
lm33s, com muita facilidade e
juntinho à cerca externa, e
Catatau (F. Pereira F.) a milha
em lm49s, com algumas reser-
vas.
CRILLON

Lancaster (F. Maia) comple-
tou os últimos 1200 em lm20s
2 5, com algumas reservas. Ou-
tlaw (O. Cardoso) <v volta, fe-
cilada em 2m23s, com __nõls2/5,
para a milha final, de galopo
largo e sempre pelo miolo da
cancha. Crillon (J. Ramos) che-
gou sobrando ao lado de um
outro em lm4(is 4/5 para a mi-
lha, Berro d'Ág.ia (R. Ribeiro)
chegou multo junto de Iatrick
(J. Brizola), em lm48s para a
milha. _
EL PICAZO

Llbertin (D. Santos) percor-
reu os últimos 1500 em lm38s
2/5, desenvolvendo muito. Es-
presso (J. Garcia) deu um
passeio de lm51s para a milha.
Xaréu (J. Machado) os 1300
em lm26s, com algumas reser-
vas. Kilo (A. Marcai) deu um
galope de reconhecimento na
pista, registrando para os úl-
timos 1400 m, a marca de

lm35s. Happy Heavehly j (Q.
Meneses) os 1 500 em lim44s2/5,
à vontade. El Picazo (R. R.bei-
ro) abordou a milha em lm45s
2/5, agradando muito e On 'The
Trail (J. Queirós) os últfmos
800 em 53s 2/5, deixando muito
boa impressão.
ZERERÉ

Bourgelat (Lad.), a mllh._, em
lm49s, levando a pior de um
companheiro. Zereré (O. Car-
doso) distanciou um compa-
nheiro em lml8s os 1200, sem-
pre a pouco mais do centro
da raia. Precursor (O. Cardoso)
aumentou lml9s, partindo'com
parciais muito violentos, para
ser controlado no arrematei
NENETTE

Í_et's Dance (F. Esteves), os
1300 em lm26s 2/5, agradando
muito. Nenette (A. Santos)
abordou o quilômetro em
lm06s, com rara facilidade.
Juneda (J. Machado) aumen-
tou para lm07s 2/5, com sobras.
Miss Cadir (C. R. Carvalho)
melhorou para lm07s, correndo
muito e afastada da cerca. Ca-
rini (P. Alves) aumentou para
lm08s 2/5, visivelmente poupa-
da. Nambrozia (A. Hodecker)
encontrou-se com uma outra
que vinha de mais distancia
em lm06s 2/5 para o quilóme-
tro, dominando-a com muita
facilidade.
FAUSSE MAIGRE

Fausse Maigve (D. Moreira),
quilômetro em lm07s, com

grande facilidade. Xarajana (F.
Esteves) igualou e chegou com
algumas reservas e Filtina (H.
Ferreira) distanciou um com-
petidor eventual em ImOBs para
igual distancia.
LAROUSSE

Larousse (A. Pinheiro), à
vontade, registrou lm07s2/5
para o quilômetro. Portogalo
(A. Hodecker) aumentou para
lm08s, com sobras e Bingo (G.
Almeida) igualou e chegou
correndo muito. Helos (B.
Santos) melhorou para lm06s
2/5, agradando e Fuji-Wara . J.
Portilho), na reta oposta, isto
é, da milha aos seiscentos, era-
vou lm04s, firme.
AMOR BRUJO

Ayacucho (F. Estévesi com-
pletou a volta I e c h a ci a em
2m24s 2/5, com lm50s 2/5 para
a milha final, mas, não foi so-
licitado. El Matrero (O. Cardo-
so) melhorou para 2ml9s, com
lm4_s para a milha final, do-
minando com muita autoridade
a um companheiro que o
aguardava no quilômetro e
Amor Brujo (F. Esteves), os
2 200 em 2m31s 2/5, com lm483
para a derradeira milha, che-
gando com alguma facilidade
e sempre pelo caminho maia
longo, por fora.
FALCÃO

Tundão (J. Queirós) levou a
melhor sobre um outro em
lm24s os 1 200. Falcão (J. Moi-
ta) melhorou para lm23s 2/5,
com facilidade e Artisan (F.
Esteves), vindo de mais dis-
tãncia, completou o quilômetro
em lm09s, com muita firmeza.
ROYAL FOX

Royal Fox (M. Henrique), os
300 cm lm28s 2/5, com facili-

dade e juntinho à cerca exter-
na. X-9 (O. Cardoso), os 1200
em lm20s 2/5, com sobras e
Talismã (M. Alves), os 1300
em lm28s, h vontade.
HANOVER

Gigo (D. F. Graça), os 1300
em lm27s 2/5, sem chamar
muita atenção. Hanover (J.
Portilho), os 1200 em lm22_
2/5, de galope largo e colado
na cerca externa. Luckily (O.
Cardoso) melhorou para lm20s,
partindo com muita velocidade
para arrematar com alguma»
reservas.

2 ANOSLEILÃO DE POTROS DE
(GERAÇÃO NASCIDA EM 1967)

A SOCIEDADE DE CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DE

CAVALOS DE CORRIDA DE SÃO PAULO, em colaboração com

o Jockey Club Brasileiro, promove ainda hoje e amanhã,

a partir das 20,30 horas, no "tattersall" do Jockey Club, um lei-

lão, no qual estão inscritos produtos dos maiores haras brasi-

leiros, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina,

Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso.

Financiamento para pagamento em 12 (doze) parcelas.

Maiores informações, na Agência Guanabara do Stud

Book Brasileiro, na Rua Jardim Botânico n.° 1 003, das 12 às

17 horas.
.
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Mais gordo e demonstrando bastante tranqüilidade, Tostão embarcou no Gran Commanãer que o levou para descansar 15 dias em Araxá

Hungria dá no Eire
e decide vaga com
Tcheco -Eslováquia
Budapeste (AFP-JB) — A

Hungria venceu ontem o Ei-
re por 4 a 0 na última par-
tida pelo grupo II das elimi-
natórias da Copa do Mundo.

Com êsse resultado os
húngaros ficaram empata-
dos em primeiro lugar com
a Tcheco-Eslováquia, ambos
com nove pontos ganhos,
sendo necessária uma par-
tida-desempate, em campo
neutro, para apontar o re-
presentante do grupo nas
finais do Mundial no Mé-
xico.

OS GOLS

O primeiro tempo acabou
com o marcador de 1 a 0,
gol de Halmosi, aos 30 mi-

mitos. Os outros gols, no se-
gundo tempo, foram feitos
por Bene, aos três minutos,
Puskas aos 22 e Kocsis aos
36.

A Dinamarca ficou em se-
gundo lugar na classificação
do grupo, com cinco pontos
ganhos, e o Eire (Repúbli-
ca da Irlanda) em último,
com apenas um.

A Hungria jogou com Ta-
m a s, Kelemen, Pancsics,
Ihasz e Halmosi; Szuecs e
Fazekas; Georoecs (Puskas),
Bene, D u n a i (Kocsis) e
Zambo. O Eire contou com
Kelly, Brennan, Dempsey,
Dunne e Conway; Mulligan
e Rogers; Conroy, Givens,
Dumphy e Minnear.

Jairzinho é desligado e
volta de Salvador com
acusação de indisciplina

Jairzinho retornou, ontem, da Bahia dizendo
que estava contundido, mas, à noite, o presidente
Alternar Dutra de Castilho recebeu um telegrama
assinado pelo diretor Djalma Nogueira, avisando la-
cônicamente que o jogador tinha sido desligado da
delegação por indisciplina.

À tarde, Jairzinho esteve no Botafogo e fêz tra-
tamento no tornozelo, que se apresentava um tanto
inchado, saindo antes da chegada do presidente. Ro-
gério também compareceu ao clube e realizou, com
Admildo Chirol, um treino de campo havendo es-
peranças que possa jogar contra o Flamengo, no
domingo.

Escócia já eliminada
perde para a Áustria

Viena, Áustria (UPI-JB) —
Com dois gols do ponteiro Hei-
mut, a Áustria surpreendeu a
Escócia, esta noite, ven-
cendo-e por 2 a 0, em partida
das eliminatórias da Copa do
Mundo.

Apenas 11 mil pessoas íoram

ao estádio ver o jogo, que não
teve nenhuma conseqüência
para o resultado do Grupo VII,
já que a Alemanha Ocidental
havia garantido a sua classifi-
cação antecipadamente para o
México, ao derrotar a Escócia
por 3 a 2, em Hamburgo.

Inglaterra vence Holanda
por 1 a 0 em amistoso

Amsterdã (AP-AFP-JB) —
A seleção inglesa, campeã do
mundo, derrotou os holandeses,
ontem, no estádio olímpico des-
ta capital por 1 a 0, numa par-
tida amistosa que foi presen-
ciada pelo técnico João Sal-
danha.

Cerca de 40 mil torcedores
incentivaram a equipe holan-
desa, que dominou a maior
parte do segundo tempo, mas

não conseguiu marcar, em vir-
tude da excelente atuação do
goleiro Bonneti. Os ingleses
souberam se resguardar na de-
fesa, contra-atacando com pe-
rigo, assinalando o gol da vi-
tória aos 39 minutos da etapa
final por intermédio de Collins.
Resta à seleção local a espe-
rança da revanche, dia 11 de
janeiro em Wembley.

O CASO JAIRZINHO

Os que se encontravam à
tarde no Botafogo, inclusive o
preparador físico Admildo Chi-
rol,, foram surpreendidos cem
a chegada de Jairzinho. O jo-
gador, mancando um pouco,
disse que sentira o tornozelo
e como não tinha condições de
enfrentar o Bahia recebera au-
torização para retornar, ini-
ciando um tratamento para
poder jogar com o Flamengo.

Jair foi examinado no De-
partamento Médico, fêz trata-
mento de forno e foi depois
para o campo onde se apresen-
tou a Chirol e participou de
um treino íisico, sem forçar o
tornozelo.

Mais tarde, quando Jairzinho
já tinha se retirado, chegou o
presidente Alternar Dutra de
Castilho e abriu um telegrama
de Salvador, que acabara de
chegar, enviado pelo diretor
Djalma Nogueira e que dizia
simplesmente: Jair retorna por
indisciplina.

O presidente, bastante abor-
recido, disse que pelo telegra-
ma não podia ter idéia do que
havia acontecido e, por isso,
não quis fazer nenhum comen-
tário, preferindo esperar a che-
gada, hoje, da delegação, para
saber o que realmente suce-
deu.

ROGÉRIO PODE VOLTAR

Rogério, que está afastado do
time devido a uma distensão

muscular, continua em trata-
mento e vem melhorando bas-
tante, tanto que ontem foi le-
vado ao campo por Admildo
Chirol para fazer um teste e
não demonstrou sentir os efoi-
tos da contusão.

Chirol e o Dr. Lídlo Toledo
acreditam que amanhã Rogério
possa treinar com bola e se na-
da sentir poderá reaparecer no
jogo de domingo, contra o Fia-
mengo.

Os jogadores chegarão hoje
por volta do meio dia e esta-
rão de folga até amanhã, quan-
do se apresentarão para trei-
namento. Antes haverá revisão
médica.

ELEIÇÕES

As eleições do Conselho De-
liberativo, cuja primeira convo-
cação será hoje, movimentaram
bastante as várias correntes
participantes, e a Chapa Azul,
cujo lema é "Pelo Botafogo",
fêz a sua última reunião na
noite de ontem, na Associação
dos Servidores Civis.

Enquanto isso. a Chapa Liber-
tadora distribuiu um manifes-
to, convocando todos os seus
partidários para comparecerem
em massa heje, ao clube, acon-
selhando os associados "a não
votarem na chamada oposição
tradicional", acrescentando que
o seu slogan é o "vote para va-
ler, vote com vontade, vote na
Libertadora, não vote pela me-
tade, botafoguense."

Tostão
já está
em Araxá

Belo Horizonte (Sucur-
sal) — Após uma viagem
tranqüila no Gran Com-
mander prefixo PP-ETU
do Palácio dos Despa-
chos, Tostão já descansa
no Grande Hotel da es-
tância mineral de Araxá,
iniciando um repouso
absoluto de 15 dias, ne-
cessário ao processo de
colamento total ãa retí-
na de seu olho esquerdo.

O jogador viajou em
companhia de seus pais,
Sr- Osvaldo e Dona Os-
valdina, do diretor da
Hiárominas, Sr. Peri
França, e do gerente-ge-
ral das Termas, Sr. An-
tônio Bastos. No Grande
Hotel, Tostão e seus pais
hospedaram-se em duas
suites ãe luxo.
VIAGEM TRANQÜILA

Sem a presença ãa
torcida, diretores e mui-
tos jornalistas, Tostão
embarcou tranqüilo, on-
tem, para Araxá. Quem
o levou ao aeroporto foi
o seu amigo João Soares
Drumond, áiriginão um
Corcel, placa 22-30-51,
além de seus pais, o Sr.
Peri França, ãa Hiãromi-
nas, e 6 Sr. Antônio
Bastos, das Termas ãe
Araxá.

O piloto Douglas
Craivford 0'Briam e o
.co-pilôto Júlio César
Pinto Coelho foram os
responsáveis pelo vôo
tranqüilo que durou 65
minutos. Em Araxá, Tos-
tão foi recebido pelo ge-
rente do Grande Hotel,
Sr. Ambrósio de Sousa,

O zagueiro Tinho volta ao
time do Flamengo domingo
contra o Botafogo, pois Bri-
to tem de ficar uma semana
em repouso a fim de curar-
se das dores musculares no
abdome,

Paulo Henrique treinou
entre os titulares e mostrou-
se bem, garantindo sua es-
calação domingo, em lugar
de Tinteiro. Manicera me-
lhorou da contusão nas cos-
telas e pôde treinar, assim
como Carlinhos, já melhor
da gripe. No meio campo,
entretanto, Tim deverá esca-
Jar Alves ao lado de Limi-
nha, coníorme fêz durante
o conjunto de ontem.

SEM SORTE

Tim ontem voltou a recla-
mar da falta de sorte que
tem tido ultimamente no
Flamengo, onde raramente
consegue repetir o mesmo
time. Êle pretendia efetivar
a dupla de zaga com Brito
e Manicera, mas já tem que
voltar atrás, em vista do
problema muscular do za-
gueiro. O técnico gosta mui-
to do futebol de Tinho, mas
pôde verificar pelo treino
que o zagueiro não voltou
ainda a sua boa forma, a
qual, segundo êle próprio re-
conhece,, só poderá ser ad-
quirida com a continuidade
de jogos.

Por outro lado, tem que
promover a volta de Paulo
Henrique, há muito consi-
derado no clube o titular ab-
soluto da posição, e improvi-
sar Nei como ponta-direita,
já que Doval e Ademir con-
tinuam completamente fora
de condições, por motivo de
contusão. Além disso, Alves
reaparece no meio-campo,
em substituição a Rodrigues
Neto, expulso contra o San-
tos e portanto sem condi-
cões.

VISÃO REAL

O técnico, muito realista,
reconheceu a fraqueza do

Compre uma ferrovia
para seu filho...
e entre como sócio.

treino de conjunto, vencido
pelos titulares por 1 a 0, com
gol de Arílson.

— É impossível dar en-
trosamento a uma equipe
quando ela sofre modifica-
cões fundamentais a cada
treino e jogo, pois é justa-
mente a continuidade que
faz o seu futebol — comen-
tou o técnico, bastante preo-
cupado.

Tim viu vários defeitos du-
rante o treino de ontem, e o
principal deles, segundo êle
mesmo considera, foi o es-
paço vazio deixado pelos jo-
gadores entre o meio-cam-
po e a sua defesa. O próprio
Liminha, sentindo-se inca-
pacitado para apoiar o ata-
que e voltar em auxílio a
sua defesa, fazendo a cober-
tura pela lateral-direita, a
fim de auxiliar Murilo, tro-
cou idéias com o treinador
no final do treinamento. Al-
ves ia sempre à frente
apoiar o ataque, conforme
gosta de fazer, mas não vol-
tava a tempo de preencher
o espaço vazio atrás, e tudo
isso deixou Liminha ba&tan-
te preocupado.

Tim, entretanto, tranqui-
lizou-o, explicando que o
treino tinha sido apenas pa-
ra fazer observações, fican-
do suas decisões finais para
o apronto que vai dirigir
amanhã à tarde.

O técnico acha também
que os jogadores não foram
bem exigidos, dada a fra-
queza técnica da equipe re-
serva.

TREINO FRACO '

Na verdade, a equipe mos-
trou uma total falta de
agressividade pelas pontas,
pois tanto Arílson como Nei,
êste enquanto atuou se des-
locando para a direita, não
tinham velocidade para sur-
prender com contra-ataques
o time reserva. Nei, entre-
tanto, melhorou muito ao
atuar pelo centro, provocan-
do mesmo inúmeras jogadas
com perigo de gol, como na

que enganou seus compa-
nheiros, deixando a bola ro-
lar para Arílson marcar pa-
ra os titulares.

Os times formaram as-
sim: Titulares — Sidnei, Mu-
rilo, Manicera, Tinho e Pau-
lo Henrique; Liminha e Al-
ves; Nei, Bianchini, Dionísio
e Arílson. Reservas — Ubi-
rajara, Ubaldo, João Carlos,
Washington, e Tinteiro; Car-
lirihos e Rodrigues Neto;
Antônio, Chiquinho, Élcio e
Paulo César.

TORCEDOR ABORRECIDO
i

Brito ficou fora do cam-
po torcendo para os titula-
res, bastante aborrecido por
ter de ficar uma semana
sem treinar. O zagueiro te-
me que aconteça o que vem
acontecendo a Doval, acusa-
do por muitos de prolongar
sua recuperação física para
ficar sem jogar.

O zagueiro explicou que o
urologista com quem se con-
sultou receitou-lhe 15 «lias
de repouso, períedo que êle
conseguiu diminuir para
uma semana, após muita in-
sistência.

Doval ontem voltou a fa-
zer treinos com bola, preo-
cupado que já está em ace-
lerar sua recuperação física-
O médico Célio Cotecchia,
entretanto, trocou idéias
com Tim, e chegou a con-
clusão de que o atacante só
voltará ao time sob a ga-
rantia de recuperação total,
para evitar que sofra uma
distensão grave como essa
última.

Doval, aproveitando reco-
mendações de Tim, resolveu
até cortar seu cabelo, para
que não seja mais acusado
de playboy, conforme vem
acontecendo devido a sua
lenta recuperação.

O lateral-direito Ubaldo,
que veio do Fluminense de
Feira de Santana para um
periodo de teste, mostrou-se
bem tecnicamente ao desar-
mar as jogadas do ataque
titular pelo setor esquerdo.

Reinaldo Reis pede aos
membros dos podêres para
todos renunciarem juntos

Num repta aos conselheiros que desejaram cas-
sá-lo, o presidente Reinaldo Reis convocou ontem
todos os membros dos podêres do clube para renun-
ciarem juntos, com o compromisso de não concorre-
rem a qualquer cargo até o final do atual período.

— O objetivo dêsse afastamento seria o de en-
cerrar a política de partilha de cargos, substituin-
do-a pela política da ação consciente e responsável
que só pode ser exercida através da imediata convo-
cação de homens capazes de reconduzir o Vasco no
rumo de uma trajetória interrompida há vários anos
— diz o Sr. Reinaldo Reis, no seu manifesto de ein-
co laudas em que aborda os problemas da crise que
atravessa o clube.
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AS INDICAÇÕES

O presidente do Vasco che-
gou mesmo a indicar os nomes
dos vaseninos que poderão
substituí-lo, afirmando que o
clube dispõe de reservas mo-
rais para as quais pode ape-
lar nesta hora.

— Sou hemem de responsa-
biíidade e não desejo me res-
guardar com omissões que vc-
nlmm possibilitar qualquer ti-
po de conchavos. Indico da
público os seguintes nomes:
Castro Filho, José Ribeiro de
Paiva, Vitorino Carneiro, Jal-
me Guedes, João Correia da
Costa, Eurico Lisboa, Artur da
Fonseca, Antônio Tavares, Cl-
ro Aranha e Artur Pires.

A renúncia coletiva de todos
os membros do Conselho Deli-
berativo, das diretorias do
Conselho de Beneméritos, da
Assembléia-Geral, da adminis-
tração, bem como os dois vi-
ce-presidentes eleitos, Srs.
Agatirno da Silva Gomes e
Mário Figueiredo, importaria
na reformulação total do Vas-
co. Mas, dificilmente ela se
realizara, já que esses dois vi-
ce-presidentes e a maioria
dos conselheiros do clube não
aceitam esta fórmula.

A CRISE

Ao ler seu manifesto ontem
à tarde para a imprensa, de-
pois de se reunir com seus vi-
ce-presldentes, o Sr. Reinai-
do Reis argumentou que só ia-
zia aquilo "após a vigorosa de-
monstração da maioria do
Conselho Deliberativo, opondo-

¦ se à consumação da solerte
manobra política de sexta-fei-
ra última."

—- Mantive-me em silêncio
até hoje, aguardando o desle-
cho dos acontecimentos. Como
jamais pleiteei um voto de qual-

quer conselheiro para ser elei-
to, nunca poderia cabalar para
continuar no pôsto.

Em seguida, o Sr. Reinaldo
Reis féz um histórico sóbre sua
administração, citando, inclusi-
ve, que foi eleito no ano passa-
do pela crônica esportiva como"o presidente do ano."

Para êle, o que originou tô-
da a crise foi o seu protesto
contra uma derrota do Vasco.

O que me leva a crer que
aqueles "políticos" estavam
favoráveis a vitória do nosso
adversário — diz.

A TESE

A tese que o presidente Rei-
naldo Reis sustenta é que tô-
da a campanha contra sua ad-
ministração só foi iniciada de-
pois de 12 de setembro passa-
do. E explicou:

Antes dessa data não lhes
interessava porque o nosso es-
tatuto exigiria nova eleição, o
que eles não desejam.

Agora, i>orém, se o presidên-
te fôr cassado, o primeiro vi-
ce-presidente eleito, Sr. Aga-
timo da Silva Gomes, assumi- .
rá o cargo automaticamente.

O Sr. Reinaldo Reis esclare-
ce que só teve um objetivo ad-
ministrativo: a política do êxi-
to, com a retomada de uma
hegemonia perdida nesses últi-
mos anos.

E afirma ainda:
Em suma, a renúncia se-

ria uma covardia, uma indigni-
dade e um envllecimento do
pôsto: nenhum homem de res-
ponsabilidade e compostura po-
deria ser mais presidente do
Vasco; a composição politica
importaria numa simples dis-
trlbuição de cargos, em bene-
ficios próprios; c a imunização,
uma tarefa indispensável, mas
inoportuna e inadequada para
um presidente que emergiu de
uma tentativa de pacificação.

BRÂSITA
COMÉRCIO E INDUSTRIA

Comunica aos seus prezados Ami-

gos, Clientes e Fornecedores a mudança
de seu telefone de 234-2154 para

264 ¦ 3232

merica nao
sabe quem
joga no gol

Heiinho ou Jonas, no gol,
é a única duvida do Améri-
ca, que treina hoje pela ma-
nhã e viaja ã tarde, para
São Paulo, onde enfrentará
o Coríntians, amanhã, em
jogo que estava marcado
para ser realizado no Rio.

O técnico Édsel Fernan-
des está em dúvida para es-
calar o goleiro, porque am-
bos estão em boa íorma
técnica, e Heiinho, que
substituiu Jonas, teve óti-
ma atuação contra o San-
tos, na semana passada. On-' tem houve treino coletivo,
no Andaraí, e o time titu-
ar venceu o reserva por 8
a 5.

CONVERSA QUE AJUDA

Édsel Fernandes gostou
da atuação do time titular,
e disse que amanhã, contra
o Coríntians, a equipe vai
render melhor do que nas
últimas partidas.

Heiinho (Jonas), Sérgio,
Alex, Aldeei e Zê Carlos;
Renato e Badeco; Antunes,
Tadeu, Edu e Sarão, é o ti-
me que o treinador deverá
escalar para o jogo de ama-
nhã.

Uma das principais razões
da recuperação da equipe,
segundo o treinador, foi a
conversa franca que teve
com os jogadores, liderados
pelo zagueiro Alex, c o go-
leiro Jonas.

Os dois jogadores recla-
maram do ataque e que a de-
fesa estava sendo muito sa-
criticada porque eles não
prendiam a bola e nem au-
xiliavam na hora que o ad-
versário atacava.

Mas por outro lado, Ma-
reco se mostra descontente
porque Édsel Fernandes ti-
rou-o da equipe, quando èle
se contundiu e não lhe deu
mais oportunidade de vol-
tar.

— Tem horas que me dá.
vontade até de abandonar o
futebol — disse Mareco —
pois não tolero Injustiça,
Que o técnico me barre, es-
tá certo, mas que pelo me-
nos me dê uma oportunida-
de de voltar, já que em dois
anos como titular, nunca
fui tão relegado à condição
de reserva como agora.

Hoje h?."erá treino indl-
vidual, pela manhã, no An-
darai e a viagem está mar-
cada para as 17 horas, para
São Paulo.
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•Vt Carioca de Golfe prossegue
sábado no Gávea com horário
de saída marcado para9hl5m

A disputa da Taça Marvin pelo Campeonato Ca-
rioca de Golfe prosseguirá sábado e domingo nos
links do Gávea Golfe Clube, sendo jogados os 36 bu-
racos que restam.

As duas primeiras voltas disputadas no último
fim de semana nos campos do Itanhangá Golfe Clu-
be apontaram Douglas Mac Farlane em primeiro lu-
gar, com 145 tacadas para os 36 buracos iniciais,
seguido por Bob Falkenburg, com 152 golpes e Jaime
González e J. I. Roberts, empatados na terceira colo-
cação, com 154.
HORÁRIOS DE SAÍDA

SEM GOSTO
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São os seguintes os horários
de saída dos competidores na
disputa dos 36 buracos restan-
tes: Douglas Mac Parlane,
Jaime González e V. Pinheiro
Filho, às 9hl5m; Bob Falken-
burg, J. I. Roberts e T. Wil-
liams, às 9h22m; Porto Pires,
J. Sleteard e Gustavo Notari,
às 9h29m; De Lucca, Brasil
Netto e W. Ratto, às 9h36m;
C. Beasley, S- Chateaubriand
e Y. Anderson, às 9h43m; J.
V. Ferraz, A. G. Faria e G.
Kellock, às 9h50m; J. L. O.
Almeida Filho, C. Sylla e N.
L. Ferraz às 9h57m, e A. King,
j. Fowler e H. Barki, às I0h2m.

Tênis tem
jogos
à noite

O Campeonato Aberto de
Tênis Francisco Manuel Ser-
rador, uma das principais pro-
vas do calendário da FCT, co-
meoará esta noite, em vários
clubes da Cidade, com jogos
pelas categorias infantil, juve-
nil, veteranos e feminina.

A grande atração do Cam-
peonato será Jorge Paulo Le-
maim, b i c a m p e ã o brasileiro,
que estreará numa das próxi-
mas rodadas, surgindo como o
favorito para o título de sim-
pies masculina, tendo em Hugo
Pucheu e Márcio Pascual seus
mais sérios adversários. Vanda
Ferraz, Andreia Cabral de Me-
rezes e Regina Ferreira sáo as
candidatas mais cotadas cm
simples feminina.

No fim de semana será tam-
bém jogada a Taça Guanabara
de Golfe Feminino, oferecida
pela CBD, jogando-se 18 bura-
cos sábado, no Itanhangá, e
os outros 18 domingo, no Gávea
Golfe Clube. O torneio será
disputado sem handicap so-
mente para a categoria de
scratchs.

Na última terça-feira foi
disputada a Taça da Amizade
de Golfe Feminino nos links
do Gávea, reunindo equipes do
Brasil, Estados Unidos, Grã-
Bretanha e Nações Unidas,
vencida pelas norte-america-
nas.

Hoje no Gávea será dispu-
tada a última medalha mensal.

Brasileira
fica em 3.°
no hipismo

Bruxelas (AFP—JB) — Lúcia
Faria montando Rush du Camp
classificou-se em terceiro lugar
na última prova do Concurso
Hipico Internacional de Bruxe-
las vencido pelo capitão italia-
no Raimundo Dlnzio.

Dos 18 competidores somente
10 realizaram o primeiro per-
curso, com 14 obstáculos, jsem
faltas.

A classificação da prova foi
a seguinte: 1? Raimundo Dln-
zio, Itália, sobre Velle Vue; 2?
C. Mancinelli, Itália, sobre
Water Surfeg; 3? Lúcia Faria,
Brasil, Rush du Camp; 4? A.
Schokomoehle, Alemanha, Do-
nald Rex; 5? H. Smith, Grã-
Bretanha, Mattie Brown.
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O rosto de Pele com círculos verde e amarelo formou um selo muito feio
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AVISO

EDITAL DE TOMADA DE FREÇOS

De ordem do Sr. Diretor do Departamen-

to de Recursos Naturais (DRN), torno público

para conhecimento dos interessados que se en-

contra nesta Divisão à Av. Conde da Boa Vis-

ta _ 484 — Recife e na Associação Nacional de

Empresas de Aerolevantamento (ANEA) no Es-

tado da Guanabara, A/C da Geofoto S.A., à

Rua Pinheiro Machado - 60 - Laranjeiras, o

Edital de Tomada de Preços DC - 06/69 para

realização do seguinte serviço: gravação para

impressão com separação de cores pelo proces-

so "SCRIBE" dós 5 (cinco) cartogramas seguin-

tes: Hipsométrico, Rede Pluviométrica, Isoietas

Brutas 1917/1967, Isoietas Brutas 1966, Isoie-

tas Brutas 1967 em escala de 1:5.000.000, bem

como, retificação dos plásticos gravados pelo

processo 
"SCRIBE", da Rede Fluvial e Cidades

principais do Mapa Base em escala de

1:5.000.000, conforme Edital, supra citado.

"Snipe" foi
derrotado
com truques

Retornaram ontem de Luan-
da na colônia portuguesa de
Angola os velejadores brasilei-
ros Reinaldo Conrad e Carlos
Lorenzi que conseguiram o se-
gundo lugar no XXIV Cam-
pecnato Mundial de Snlpes.

Com os vice-campeões chegou
a outra equipe brasileira, for-
madaipor Mario Bo:kup e Nei-
son Picolq, que também tenta-
vam o bicampeonato de siiipcs
vencido este ano pelos Estados
Unidos. Bockup e Plcolo fica-
ram em quinto lugar na classi-
ficação geral.

Explicando que a falta de
preparo e de tempo para trei-
nar foram as causas da má
atuação das duas equipes bra-
silelras. o gaúcho Lorenzi
contou que os norte-americanos
aplicaram alguns "truques" que
os ajudaram muito:

— Por exemplo — disse Lo-
renzi — os norte-americanos
tiveram sempre as "bolinas"
retificadas.

I Yustrich
barra Tião
e Ronaldo

Belo Horizonte (Sucursal)
— Tião e Ronaldo, ameaçados
de rebaixamento no Atlético,
segundo Yustrich deixou trans-
parecer nos treinamentos da
semana, negam que sejam cul-
pados pela queda de produção
do time, "pois se jogamos re-
cuados, é atendendo a deter-
mlnações do técnico."

Nilton, dos juvenis, treinou,
ontem, no lugar de Tião, en-
quanto Ulisses assumiu o lugar
de Ronaldo, mas não receberam
instruções novas, prevalecendo
a cargo de Nilton a execução
da chamada cavadlnha, mano-
bra que busca Dario atravéf
de lançamentos longos sobre a
área, facilitando o trabalho dos
zagueiros.

CULPA DO ESQUEMA

6 outro finalista de ontem deu um selo que também não agradou d comissão

Selo de Pele vai mostrá-lo
de costas dando soco no ar

Pele de costas, dando um
soco no ar, tendo no fundo
o gol e a bola com os diaerès
alusivos aos mil gols, deverá
ser a estampa do selo que a
Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos mandará fazer
para homenagear o jogador.

O diretor da EBCT, General
Rubens Rosado, recebeu ontem
à tarde,' os três layòüts mos-
trados pelo chefe do Departa-
mento Técnico da Casa da

¦ Moeda, Sr. Renato Pereira, mas
em princípio não gostou deles,
já que os temas apresentados
diziam multo pouco.

NOVA IDÉIA

Dos três layouls apresenta-
dos, dois deles impressionaram
um pouco o General Rubens
Rosado, mas, apesar disso,
ambos eram muito fracos e a
dlreiíora do Departamento Fl-
latélico, Sra. Iracema Dantas
de Carvalho, argumentou que
tinha outras idéias melhores.

O importante no selo é
Pele — disse a diretora — e
é preciso que éle apareça. Se
o seu gesto característico,
marca registrada é aquele no
qual aparece dando um soco
no ar. ao comemorar um gol,
n-.da mais certo do que se re-
produzir a figura.

O desenhista respondeu que
é difícil transportar para o selo.
tôd-á a fkúra dc Pele, mas que
poderá tentar.

Caso dê — disse o Sr.
Renato Pereira — Drelo que íi-
cará bonito,' e o fundo será
verde, assim como um campo
de futebol.

O outro lajout apresentado,
aparece o desenho do rosto de
Pele e três círculos, nas cores
verde e amarelo, e na parte
de baixo escrito "milésimo go!
de Pele."

írte modelo foi considerado
muito feio por tedes que o vi-
ram e ficou praticamente fora
de cogitação.

O General Rubens Rosado
informou que serão postos em
circulação 2 tiülhõis de selos,
sende i milhão de 10 conta-
vos e o restante de 50 centavos
e este último será de tiragem
internacional.

— Esta é uma homenagem
do Governo a Pele — finalizou
o General.

O chefe do Departamento
Técnico da Casa da Moe-:'a ¦
disse que o selo só ficará pronto
dentro de 10 dias, no minimo,
já que somente para achar a
combinação de cores, leva mui-
to tempo.

A Sra. Iracema Dantas de
Carvalho pediu-lhe para que
apresse a confecção do selo pois
Pele poderá fazer os quatro gols
em uma semana, e quer que
c-".s mesmo venha a fazer o
lançamento oficial no Rio.

— Seria muito bom se Pele
fizesse os mil gols antes de
jogar com o Vasco, pois assim
o lançamento seria feito no
Maracanã — finalizou.

Tião e Ronaldo ficaram sur-
presos quando no coletivo de
ontem, dentro dos preparativos
para a partida no próximo sá-
bado contra a Portuguesa de
Desportos, no Pacaembu, foram
s u bstituídos, respectivamente,
por Nilton e Ulisses.

Os dois jogadores titulares
acham que vão ser afastados
do time, mas alegam que estão
inocentes, dizendo que nâo me-
reciam as vaias da torcida apus
a derrota para o Palmeiras,
"pois se o sistema tático não
funcionou a culpa não é nossa."

Ambos acham que a torcida
está sendo injusta com eles,
já que se fossem jogar apenas
para ela, contrariando alguma
recemendação de Yustrich, es-
tariam prejudicando o esquema
armado pelo técnico, que exige
os pontas recuados.

O ambiente no Atlético con-
tinua dc desanimo e de des-
credito no trabalho do técnico
Yustrich. Só a volta do time
ao páreo pela classificação no
Gomes Pedrosa pode devolver
a tranqüilidade ao clube e á
torcida. Mas isto é considerado
impossível. O Atlético tem 14
pontos perdidos no grupo B do
torneio tendo atrás de sl ape-
nas o Bahia, com 16-

MINISTÉRIO DO INTERIOR
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TOMADA DE PREÇOS DC-06/69
De ordem do Sr. Diretor do Depar-

tamento de Recursos Naturais, torno

público que" a abertura da Tomada de

Preços DC-06/69 foi adiada para 21 de

novembro de 1969.
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^B vontade para comprar, quando atraído por seus

artigos. O preço da venda é totalmente seu, pois o

Mercantil de São Paulo paga o valor integral dos

cheques cobertos com o CARTÃO AZUl. NÃO HÁ DESPESAS. Informe-se sobre

este serviço em qualquer uma das 220 agências do Mercantil de Sao Paulo.
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—Na grande área-
Armando Nogueira

O que mais impressionou na exibição
do Coríntians, terça-feira, contra o Santos,
foi a determinação de vencer que baixou
no time todo, de Ado ao discreto Lima. Aci-
ma de todos, naturalmente, os dois arqui-
tetos da equipe — Suingue e Rivélino — ex-
primindo dois estilos distintos mas que se
completam perfeitamente: Suingue, con-
duzindo a bola, num ritmo de dribles em
velocidade, e Rivélino, esticando bolas su-
tis e mortais para a penetração de Paulo
Borges e Ivair. Foi assim que o Santos to-
mou a goleada de anteontem, escapando,
por sorte, de uma surra monumental de
sete/oito a um.

Eu que ainda não tinha sentido a fôr-
ça do Coríntians, a ponto de duvidar de sua
eficiência, rendo-me ao padrão realista e
vertiginoso do líder do Grupo A, a partir
da exibição de anteontem, no Pacaembu.

Registrei, há dias, sinais de que ai-
guns jogadores do Botafogo não estavam
a fim de, futebol: machucados, não apare-
ciam para fazer tratamento; outros, com
horror de viajar, faziam o possível e o im-
possível para não embarcar. Foi amplamen-
te noticiado que o atacante Paulo César
chegou atrasado ao aeroporto e só viajou
para o Nordeste no dia seguinte. Agora, fi-
co sabendo que o não menos ilustre Jairzi-
nho está no Rio, áesãe ontem, devolvido por
indisciplina.

E' hora ãe ãeplorar a inconsciência ãés-
ses jogadores. Afinal áe contas, Jairzinho
e Paulo César são jogadores de elite e não
têm o direito de chutar de bico os seus de-
veres profissionais.

Francamente, quando vejo Joel de- «
sentenâer-se com o Santos por erros pro-
fissionais âêle, Joel (erro reconheciáo áe
público por seus1 próprios colegas áe equi-
pe), quanâo vejo Gérson meio de ponta com
seu nôvo clube por motivos irrelevantes (êle
disse que não está nada satisfeito com o re-
gime que o obriga a acordar às sete horas
para fazer ginástica às oito), quando vejo
Paulo César embarcar mais tarde e Jairzi- ,.
nho desembarcar mais cedo que a delega-
ção ão Botafogo, pergunto, um tanto in- *
quieto: será que é assim, com essa mentali-
áade, que esses rapazes pensam defender no
México a camisa do futebol profissional áo
Brasil? Deus queira que não.

Imagino que um registro como este
que estou fazenáo não contribui coisa algu-
ma para chamá-los à consciência; quando
muito, os jogadores mencionaáos guardarão
áe mim uma grande mágoa. Se guardarem,
é uma pena; se não guardarem, tanto me-
lhor. De qualquer maneira, gostaria que
eles compreendessem que entre os deveres^
que o exercício da imprensa nos impõe está
o de advertir jogadores e dirigentes na ho-
ra do deslize. É não se preocupem as nossas
supostas vitimas porque, quanto a nós, cri-
ticos, estamos também sendo julgados dia
a dia, e por um valor mais infalível e mais
implacável que é o público.

Uma das restrições comumente feitas
à imprensa pelo público do futebol é que
nós, cronistas, desembarcamos severamen-
te na pele áos cartolas, criticando-os por
tudo e por nada, mas sempre poupamos os
jogadores como se eles também não erras-
sem. Talvez o torcedor sensato tenha ra-
zão, embora seja compreensível que o jor-
nalismo esportivo procure se fixar mais na
face edificante do que na face negativa dos
ídolos populares: esta me parece uma preo-
cupacão de extrair lições à juventude que
acompanha o futebol, apaixonadamente.
Mas, é evidente que a tolerância tem limi-
te: alciuns jogadores, por subirem demais,
perdem, de repente, o sentido áa realidade
e caem num processo narcisista que muitas
vezes os ãestroem, primeiro, como profis-

¦ sionais e, depois, como ídolos.
Por isso, creio seja hora de dar uma

sacuãidela em alguns jogadores da atual
geração: no campo, cabeça quente, eles
erram e é humano cobri-los de atenuantes;
mas na rotina das relações profissionais
com o clube, não há como passar a mão na
cabeça de qualquer jogador, seja êle come-
e-dorme, seja fera de seleção.

Bolas de primeira
Impressionante o tom da revista El

Gráfico, de Buenos Aires, condenando a
agressão de jogadores argentinos aos ita-
lianos do Miian: "Não, Estudiantes... is-
to não foi macheza, não foi temperamento,
não foi garra... isto íoi a apologia da bru-
talidade e da loucura... isto nos envergo-
nhou a todos e deve envergonhar os res-
ponsáveis. Se queremos seguir crendo no
futuro, comecemos por repudiar este episó-
dio lamentável."' o Muito boa a arbitragem
de Aírton Vieira de Morais no jogo Conn-
tians, 4 x Santos, 1: acompanhou com fo-
le°'o respeitável um dos jogos mais corridos
da Taça de Prata e em momento algum per-
deu o controle das duas equipes. © A linha
em Buenos Aires está cada vez mais dura:
depois de suspender dois jogadores do Estu-
diantes por 20 jogos, no mínimo, afastan-
do-os da seleção por três e cinco anos, a
AFA baixou no brasileiro Silva: êle tora
expulso por jogo violento e, por isso, tomou
uma suspensão de 10 jogos. Com isso, e
possível que apressem a ida de Silva para o
Sporting, de Lisboa, que pagaria ao Racing,
pelo passe, cem mil dólares. • O México es-
tá lançando, na onda da Taça do Mundo
um concurso jornalístico denominado I
Campeonato Mundial de Periodismo, pro-
movido pela Associação Mundial de Im-
prensa Olímpica. O tema aberto aos jorna- ,
listas é o IX Campeonato Mundial de Futc-
boi no México, valendo abordar o assunto
seiâ pelo ângulo estritamente esportivo, se-
ia pelos ângulos social, científico, economl-
co turístico, etc. Os trabalhos podem se re-
ferir também à fase eliminatória da Taça,
mesmo envolvendo equipes que nao se te-
nham classificado. As vocações competitivas
do jornalismo esportivo nacional queiram,.
por favor, dirigir-se à Associacion Mundial
de Prensa Olímpica — Apartado Postal, 5
659 Administración de Correos, numero 1,
México DF, México. » Apreciável a media
de rendas nos jogos do Coritiba, em casa:
67 milhões por partida.



Vasco e Grêmio empatam de CL em 1020 ruim
Jaílson foi SEGURANÇA
mais elogiado

O atacante juvenil Jailson
íoi o jogador mais cumprimen-
tado e elogiado ontem no ves-
tiário do Vasco, com seus pró-
prio. companheiros de time e
o técnico Célio de Sousa afir-
mando que "êle foi o melhor
jogador da partida."

— Dos três juvenis* Jailson
e Leo se saíram muito bem,
como eu esperava. Everaldo
teve dificuldades de jogar por-
que sofreu excelente marcação,
mas mesmo assim, todos eles
deixaram claro que o Vasco
poderá contar com três bons
reforços no futuro — disse o
técnico.

Fernando, contundido no dor-
so do pé direito, é o único pro-
blema do Vasco para sua pró-
xima partida, no domingo,
contra o Cruzeiro. O Dr. Ai-
naldo Santiago, contudo, decla-
rou que sua contusão não apa-
renta maior gravidade.

Os jogadores do Vasco se
apresentarão amanhã de ma-
nhã, fazendo um individual em
São Januário, e viajarão de
tarde para Belo Horizonte. Ce-
lio marcou um treino recreati-
vo no sábado, no campo do
Atlético e depois, êle voltara
ao Rio para dirigir os juvenis,
retornando, à noite, para Jun-
tar-se novamente à delegação
em Belo Horizonte.

Alcindo sai
do torneio

Alcindo sofreu torsão dos li-
gam-ntos do joelho direito, no
jogo de ontem, e retomará pa-
ra Porto Alegre às 8 horas de
hoje, devendo ficar fora das
¦últimas cinco partidas do Grê-
mio no Torneio Rober*o Go-
mes Pedrosa.

Com a saida de Alcindo, o
técnico Sérgio Torres mandou
chamar o atacante Hélio Pi-
res, que o substituirá já
np jogo de domingo, contra o
Bahia, em Salvador. A delega-
ção do Grêmio embarca às 17
horas de hoje para a Bahia
com todos satisfeitos pelo em-
pate de ontem com o Vasco,
pois dos cinco jogos que lhes
faltam, três serão realizados
em Porto Alegre, mas lamen-
tando a infelicidade de seu
companheiro.

— O empate até certo ponto
íoi bom — disse o técnico Sér-
gio Torres — mas lamentamos
a contusão de Alcindo. Hélio
Pires é um jogador com as
mesmas características dele e
creio que poderá repetir agora,
os atuações que teve no inicio
do ano.

Além desta partida na Bahia.
o Grêmio terá de enfrentar o
Palmeiras em São Paulo e o
Cruzeiro. Santa Cruz e Améri-
ca em Porto Alegre.
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Vasco c Grêmio empa-
taram em 0 a 0, ontem à
noite, no Maracanã,
muna partida fraca tccni-
camente e que, tie bom,
só teve os primeiros viu-
te minutos, quando Al-
cindo ainda estava em
campo e o time gaúcho
perdeu dois gois.

A saída de Alcindo,
que sofreu uma torção
dos ligamentos do joelho
direito ao tentar dar uma
meia virada, quando de-
corriam apenas 21 minu-
-tos de jogo, deixou o Grê-
mio sem sua principal jo-
gada, que era o contra-
ataque. Por outro lado, o
Vasco apresentou três ju-
venis — Everaldo, Jaíl-
son e Léo — no time,
demonstrou entusiasmo,
mas sem qualquer esque-
matização tática.

Regular

líjaíhas constantes na âefesaão Vasco obrigaram An üraaa a sauIrada n. sair lPárias vezes nos pés áos atacantes gaúchos

Com a arbitragem do
juiz paulista Oscar Scol-
faro, os dois times inicia-
ram a partida da seguin-
te maneira: Vasco — An-
drada, Fidélis, Renê, Fer-
nando e Eberval; Alcir e
Bougleux; Luís Carlos,
Everaldo, Jaílson e Léo.
Grêmio — Arlindo, Espi-
nosa, Ari Ercílio, Áureo
e Everaldo; Jadir e Júlio
Amaral; Flexa, João Se-
veriano, Alcindo e Vol-
mir. A renda somou
NCrS 33 863,00.

Os primeiros 20 minu-
tos foram quase todos de
domínio do Grêmio, que
usou o mesmo esquema
tático das vezes anterio-
res: a defesa bem fecha-
da e explorando a velo-
cidade de Flexa, Alcindo
e Volmir.

Enquanto o Grêmio
continuava a jogar den-
tro de uma cadência de
enervar, atraindo o ad-
versário para o seu cam-
po e explorando os con-
tra-ataques, o Vasco só
conseguia alguma coisa
quando o juvenil Leo, pe-

Ia ponta esquerda, ten-
tava as jogadas em cima
do lateral Espinosa.

Mas, foi novamente o
Grêmio quem perdeu ou-
tra chance de gol, aos 19
minutos, quando Alcindo
se demorou a chutar de
dentro da pequena área e
o goleiro Andrada defen-
deu. Este lance teve iní-
cio depois que Volmir
driblou Fidélis duas vê-
zes e cruzou para a área.

Aos 21 minutos, João
Severiano fêz ótimo lan-
çamento para Alcindo,
que se encontrava na á-
rea entre Fernando e Re-
nê. Ao tentar dar uma
meia virada, o atacante
torceu o joelho direito,
caiu e acabou substituí-
do, depois de ficar cinco
minutos fora do campo.

Davi entrou no lugar
de Alcindo e o Grêmio
caiu muito, pois perdeu
seu jogador mais agressi-
vo. Com isso, o Vasco me-
lhorou, já que sua defesa
passou a jogar mais des-
preocupada e passou a
auxiliar seu meio de cam-
po, onde Bougleux nada
fazia.

na bola. O juiz mandou
seguir a jogada, inter-
pretando como bola na
mão.

R iam

O primeiro chute em
gol perigoso, do Vasco,
aconteceu aos 32 minu-
tos, quando Jaílson rece-
beu bom passe de Luís
Carlos e, da entrada da
área, chutou forte para
Arlindo fazer excelente
defesa.

Já a essa altura, o Vas-
co estava melhor armado
em campo e a defesa do
Grêmio tinha que se des-
dobrar para conter as
avançadas de Leo e Eve-
raldo.

Contudo, foi novamen-
te o Grêmio quem per-
deu outro boa chance de
gol, quando Flexa, espe-
tacularmente lançado
por João Severiano, só ti-
nha Andrada pela frente
e perdeu a bola para o
goleiro que tirou com o
pé.

Aos 42 minutos, houve
um lance discutido na
área do Grêmio, quando
Áureo, sozinho com seu
goleiro, tocou com a mão

No segundo tempo, o
jogo caiu mais ainda e os
dois times, satisfeitos
com o resultado, passa-
ram a tocar a bola e ia-
zer jogadas de meio de
campo.

Durante esta etapa,
não aconteceu mais ne-
nhuma jogada de gol, e
tanto Andrada como Ar-
lindo, fizeram apenas de-
fesas inexpressivas.

O Vasco, procurando
melhorar seu ataque, fêz
a primeira modificação
aos 10 minutos, quando
Valfrido entrou no lugar
de Everaldo.

Enquanto isso, o outro
juvenil Jaílson conti-
nuava a atuar muito
bem, quase sempre no
meio-de-campo, ajudan-
do Alcir, pois Bougleux,
completamente fora de
forma física, foi um peso
morto para o time.

A substituição trouxe
pouca melhoria para o;
Vasco, já que Valfrido,
muito individualista,
não passava a bola para
seus companheiros.

O Grêmio fêz a segun-
da modificação em seu
time aos 20 minutos:
Saiu Júlio Amaral e en-
trou Paíca. Esta substi-
tuição foi para dar_ ao
meio-de-campo maior
tranqüilidade, já que o
Vasco era quem estava
tendo o domínio daquele
setor.

Aos 35 minutos, Aceh-
no entrou em lugar de
Luís Carlos, que saiu
vaiado por sua torcida.

Até o final do jogo,
pouca coisa aconteceu.
O Grêmio, satisfeito com
o resultado que lhe r>
rante a boa colocar o,
passou a tocar a bca
procurando fazer o tem-
po passar.

For outro lado, o Vas-
co não tinha esquema
para chegar ao gol. e
suas jogadas se resu-
miam em lances indivi-
duais de Jaílson, Léo e
Eberval.

Bahia domina para vencer Botafogo de 2
t-. — „..-¦ í-Acco n-r.1 nc H_.l__-

a i
Salvador (Sucursal) —

Graças à excelente atuação
do goleiro Cao, o Botaíogo
perdeu apenas por 2 a 1 pa-
ra o Bahia, ontem à noite
no estádio da Fonte Nova,
numa partida em que o qua-
dro local íoi sempre melhor
que o adversário.

O Bahia ainda teve a seu
favor um pênalti claro de
Moreira, que segurou a bola
dentro da área aos 40 minu-
tos do primeiro tempo, e o
juiz José Pavilli Neto não
assinalou, o que provocou

muitas discussões dos baia-
nos, chegando mesmo a par-
tida a se tomar bastante
violenta nos minutos finais
deste periodo.

VELOCIDADE

O Botafogo começou mui-
to mal a ipartidia. Mes-
mo assim, aos 20 minutos,
Ferreti abriu o escore, nu-
ma jogada de Moreira pela
direita, indo até a linha de
fundo e centrando para
trás.

O gol animou um pouco o
quadro carioca, mas o Bahia
estava melhor entrosado em
campo, jogando com perfei-
ção na defesa e tentando os
contra-ataques à base de ve-
locidade.

No segundo período, logo
aos seis minutos, Moisés co-
meteu uma falta em Car-
linhos. Artur cobrou para a
área e a defesa do Botafo-
go se atrapalhou, aprovei-
tando-se EILseu para empa-
tar a partida em 1 a 1.

Depois desse gol, os baia<
nos passaram a entusiasmar
mais sua equipe e, aos 15
minutos, conseguiram o se-
gundo gol. Gagé cobrou um
comer da direita, Leônidas
falhou na cabeçada e Ar-
tur, de bicicleta, mandou a
bola para as redes, sem
chance de defesa para Cao.

Nos minutos finais da
partida, tomou-se u m a
constante a luta da ofensi-
va do Bahia contra o gelei-
ro Cao, que realizou exce-

lentes defesas para impedir
que se elevasse o placar.

A renda não foi forneci-
da oficialmente, mas somou
acima de NCr$ 50 mil. O
Botafogo jogou com Cao,
Moreira, Moisés, Leônidas
(Chiquinho) e Dimas; Car-
los Roberto e Afonsinho; Ze-
quinha, Ferreti, Humberto e
Paulo César. O Bahia, com
Jurandir, Sousa, Milton,
Adevaldo e Pais; Amorim e
Eliseu; Zé Eduardo. Gagé
(Baiaco), Carlinhos (Sanfili-
po) -e Artur.

Colocações

S. Paulo teve primeira vitória com Gérson
-n _ ._ __. Ca! r!ni>l<llUri /*_-!*

São Paulo (Sucursal) —
Gérson alcançou ontem, à
noite, sua primeira vitória
no futebol paulista na par-
tida em que o São Paulo
derrotou o Palmeiras, no
Parque Antártica, por 2 a 1,
gois de Babá e Dias, contra
um de Jaime. O juiz foi Ar-
mando Marques e a renda
somou NCr$ 55 770,00-

O São Paulo foi superior
no adversário na etapa ini-
ciai, quando marcou seu pri-
meiro gol. O Palmeiras em-
patou logo no inicio do se-
gundo tempo, mas uma fa-
lha do goleiro Leão facilitou
a marcação do gol que tirou
as últimas chances de o Pai-
meiras se classificar para as
íinais do Torneio Roberto
Gomes Pedrosa.

As equipes se apresenta-
ram assim constituídas:

São Paulo — Picasso; Cláu-
dio, Jurandir, Nenè e Tenen-
te; Edson e Gérson; Nica-
nor, Zé Roberto, Babá e Pa-
raná. Palmeiras — Leão;
Eurico, Baldocchi, Nelson e
Dé; Dudu e Ademir da Guia;
César, Jaime, Cardoso e
Edu.

A primeira oportunidade
de gol coube ao Palmeiras,
por intermédio de Cardoso,
que recebeu ótimo passe de
Jaime, obrigando Nenê a
desviar pela linha de fundo.
Após uns instantes de inde-
cisão, em que a partida se
desenrolava mais no meio
de campo, o São Paulo con-
seguiu ir para a frente e
abriu o marcador. Aos sete
minutos, Paraná cruzou da
esquerda, os zagueiros Bal-
doechi e Nelson pararam no
lance, permitindo que Babá

tocasse de cabeça no canto
esquerdo das redes do Pai-
meiras.

Nos minutos seguintes, o
São Paulo dominou o ad-
versário, graças ao bloqueio
executado por Edson e Gér-
son, que levavam a melhor
sobre Dudu e Ademir da
.Guia no meio de campo.
Nas poucas vezes que che-
garam à área contrária, os
atacantes do Palmeiras fa-
lhavam na finalização.

Aos 20 minutos, Zé Rober-
to arrematou com força,
mas Leão, bem colocado,
encaixou sem dificuldade.
No lance seguinte, Ademir
da Guia deslocou-se com
habilidade, contudo, atirou
pela linha de fundo. O
São Paulo quase autuem-
tou o placar, aos 28 minutos,
quando Zé Roberto tramou

com Babá, que foi derruba
do por Nelson. Na cobrança
da falta, Gérson chutou
rente ao travessão.

Cinco minutos antes do
terminar o primeiro tempo,
Nicanor driblou Zéca e Nél-
son, serviu a Zé Roberto,
mas, ao receber a devolução,
Nicanor se colocou em im-
pedimento.

O Palmeiras voltou modi-
ficado para a segunda eta-
pa, saindo Cardoso para en-
trar Pio na ponta direita.
Ademir da Guia foi para o
ataque, a fim de formar a
dupla de área com César,
passando Edu para a pon-
ta esquerda e Jaime para a
meia esquerda. Com o novo
esquema, o Palmeiras tor-
nou-se mais agressivo, em-
patando a -partida logo aos
2 minutos; Edu cobrou um

córner da direita, Jaime
apanhou à meia altura, to-
cando no canto esquerdo de
Picasso.

O Palmeiras foi melhorai.-
do aos poucos, pois Zé Ro-
berto não recuava para aju-
dar Edson e Gérson, que ti-
nham de dar combate a três
elementos do meio-de-cam-
po adversário. Acs 15 minu-
tos, Edu atingiu Jurandir
na perna esquerda, forçai.-
do a saida do zagueiro, que
foi substituído por Dias.
Quando o Palmeiras pressio-
nava com maior intensida-
de, o São Paulo marcou o
segundo gol. Aos 24 minutos,
Dias levantou para a área.
O goleiro Leão saiu da me-
ta para cercar o avanço de
Babá,, sendo encoberto pela
bola, que entrou devagar no
gol-do Palmeiras.

GRUPO PS

Corintians 20

Internacional 17

Cruzeiro 17

Santa Cruz H

Portuguesa 1"

Flamengo 1"

America  • J"

Santos 8
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Cruzeiro ganha do Inter com gol no fim
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Belo Horizonte (Sucursal)
__ O Cruzeiro manteve as
suas esperanças de classifi-
cação no Grupo A do Gomes
Pedrosa, com nove pontos
perdidos, ao derrotar o In-
ternacional por 1 a 0, ontem
ã noite, no Minas Gerais, em
partida que mostrou o con-
traste permanente do blo-
queio do time gaúcho com a
persistência do ataque mi-
neiro. ,

Apesar de dominar o ad-
versário durante os 90 mi-
nutos, o Cruzeiro só conse-
guiu o gol da vitória aos 41
minutos do segundo tempo,
quando Valmir fôz pênalti
sobre Palhinha e, na cobran-
ça, Darci Meneses chutou às
redes de Valdir. Logo após,
um torcedor da geral saltou
o fosso que o separava do
gramado para abraçar Dar-
ci e, no final, os jogadores do
Internacional iniciaram uma
agressão contra o juiz Ar-
naldo César Coelho como

protesto pela marcação do
pênalti.
DOMÍNIO MINEIRO

O Cruzeiro venceu com
Raul Fernandes, Darci Me-
neses, Fontana e Neco; Piaz-
za e Dirceu Lopes; Merola
(Gilberto), Evaldo (Palhl-
nha), Zé Carlos e Rodrigues.
O Internacional perdeu com
Valdir, Edson, Scala, Valmir
e Sadi; Carbone e Lamas;
Bráulio (Tovar), Sérgio,
Claudiomiro (Didi) e Canho-
to.

A renda atingiu a NCr?
99 960,00.

O que Daltro Meneses, o
técnico do Internacional
guardou em segredo duran-
te a semana, aconteceu logo
nos primeiros minutos de

-jogo: a equipe gaúcha en-' 
trou em campo disposta a
conseguir um empate, dei-
xando no ataque apenas
Claudiomiro, enquanto Car-
boné ficou plantado ã fren-
te dos zagueiros para o pri-

meiro combate, e Bráulio,
depois Tovar, nunca jogou
na ponta direita, porque ti-
nha ordens para ajudar o
meio-de-campo.

O Cruzeiro aproveitou-se
do recuo sistemático do ad-
versário e partiu em massa
para o ataque, onde Dirceu
Lopes foi o maior destaque,
dando grande mobilidade às
jogadas. A melhor chance
de gol foi perdida por Me-
rola aos 11 minutos, quando
chutou para fora, frente à
frente com o goleiro Valdir,
depois de receber um lança-
mento perfeito de Dirceu.

Aos 26 minutos, Evaldo
acertou a trave de Valdir e
aos 33 minutos Dirceu foi
aterrado dentro da área por
Valmir, mas Arnaldo César
Coelho nada marcou. Ape-
sar de manter um domínio
constante sobre o adversa-
rio, a equipe mineira nao
conseguiu expressá-lo em
gois no primeiro tempo,
principalmente porque in-

sistiu nos ataques pelo meio,
com Evaldo e Dirceu acio-
nando raramente os seus
dois pontas.

Aos 44 minutos o Interna-
cional fêz o seu único ata-
que na etapa inicial. Sérgio
venceu Darci Meneses na
corrida e chutou violento
contra Raul que fêz boa de-
fesa. Um minuto depois os
jogadores deixavam o cam-
po com os mineiros recla-
mando contra a falta de
sorte.

DARCI GARANTE

O Cruzeiro começou o se-
gundo tempo com Gilberto
na ponta direita no lugar
de Merola. Aos três minu-
tos Zé Carlos acertou nova-
mente a trave de Valdir e
a partir daí a pressão do
time mineiro foi num crês-
cendo, enquanto o Interna-
cional se retraía cada vez
mais em seu campo defen-
sivo.

Aos 17 minutos, Plazza
acertou a terceira bola na
trave de Valdir, após tre-
menda blitz do ataque cru-
zeirense, que perdia suces-
sivas chances de gol. Dal-
tro Meneses trocou Cláudio-
miro por Didi, e Gérson do.
Santos, Evaldo por Palhinha,
mas o panorama do jogo
não mudou: o ataque do
Cruzeiro contra a defesa do
Internacional.

Aos 37 minutos Scala to-
cou a bola com a mão den-
tro da área e o juiz inter-
pretou como bola na mão.
Mas aos 41 minutos Palhi-
nha foi aterrado por Vai-
mir dentro da área, sendo
caracterizado o pênalti que
o Cruzeiro reclamava desde
o primeiro tempo. Na co-
branca, Darci Meneses; foi
perfeito fazendo 1 a 0, en-
quanto um torcedor das ge-
rais saltou o fosso que o se-

parava do gramado para
abraçar Darci.
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Às autoridades não acreditam que a morte
de Marighela solucione o problema

do terrorismo no Brasil.
Apontado como o cérebro das violências

que desabaram sobre o povo
brasileiro e, principalmente em S. Paulo,

Marighela- doente do coração
- vinha preparando um substituto.

A história se repete, em todos os instantes,
nos anais da subversão.

As autoridades conhecem muito sobre os
terroristas; estes sabem alguma

coisa sobre as autoridades. Segundo a
maioria dos observadores

inter nacioncds, o processo de terrorismo no
Brasil está incluído em um

lar«o esquema, sediado em Cuba,
um movimento incipiente, em que a

ordem é. sempre, a grande vencedora

o
TERRORISMO
EM
TRÊS
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jL# O amadorismo sul-americano I

A imprensa mundial começa a dar uma

atenção, cada vez maior, aos problemas do ter-

Sumo urbano na América Latina. "Os últimos

incidentes terroristas ocorridos em «dades da

América Latina, principalmente o rapto do Em-

baixador americano no Rio de Janeiro e a pri-
são de um importante banqueiro uruguaio diz

a revista inglesa The Interpreter (agosto ¦-

19691 "parecem indicar, mais do que a foiça do

movimento, um real sentimento de frustração
e dfiS6soêro *

No México, na Venezuela, no Uruguai como

no Chile ou Argentina este sentimento parece
crescente. Depois das manifestações grevistas,
das agitações estudantis, o seqüestro de aviões

começa a se tornar uma prática extremamente

perturbadora. O único jato da Nicarágua fo

anteontem obrigado a um pouso forçado em

Havana, e, com o mesmo destino, seguiu um ou-

tro jato brasileiro. Dentre os 15 paises que so-

rreram seqüestres dc aviões, nove pertencem a

esta parte do hemisfério.

O ESTILO LATINO

Ainda para The Interpreter, "o aumento
dos problemas nas cidades - desprezando as

clássicas lutas no campo - representa o tra-

balho de agitadores amadores." The Interpreter
explica: "São estudantes, operários que não es-
tão submetidos as doutrinas partidárias, que es-
tão mais preocupados com suaç próprias dificul-
dades do: que com a revolução comunista — cm-
fibra seus violentos protestos possam, algumas
vezes, causar embaraços aos regimes no poder."

Para a maior parte dos observadores dos
movimentos latino-americanos, a inspiração é
direta e vem de Cuba. O que causa uma série
de dificuldades às lideranças comunistas mais
ortodoxas — filiadas à linha gradativa do Go-
vêrno de Moscou — que vivem o dilema de con-
tinuar com a imagem de arrivistas (como acon-
teceu com a Revolução Cubana) ou engajar-se em
movimentos sem maiores organizações e sofrer
o desgaste de prisões, exílios, desbaratamento
completo dos movimentos — como vem aconte-
cendo em todos os paises da América Latina.

O SONHO DA UNIDADE

A unidade — palavra-chave há muitos anos

para os movimentos comunista.-! — encontra na
América Latina um de seus mais graves impas-
ses. Um movimento incipiente, os discursos dos
delegados latino-americanos junto ao último
Congresso Mundial dos Partidos Comunistas, teve

como tônica uma busca desta unidade: todos
propunham que os Partidos comunistas de cada

pais "se preparassem para apoiar as táticas mais
violentas em busca do poder."

Os porta-vozes desta politica têm desembar-
cado continuamente em Havana buscando acal-
mar os pruridos (de urgência) revolucionários
de Fidel Castro, ultimamente, e com uma fre-
qüència crescente, tem sido anunciado que Fidel
Castro estaria disposto a ingressar na linha do
"devagar e sempre", informa ainda The Inter-

preter.
Mas, se tais informações são veiculadas, por

outro lado é também verdade que foi com gran-
de emoção e júbilo que o líder cubano saudou o
rapto do Embaixador americano no Brasil. A.
Rússia, no entanto, parece muito disposta a
conseguir esta unidade — da forma que maia
lhe agrada. Os observadores internacionais in-
dicam que o decréscimo das atividades subver-
sivas no campo, a partir do segundo semestre de
1963, deve-se a um virtual corte da ajuda sovie-
tica a Cuba.

Daí o aumento das atividades urbanas. Nas
cidattes encontram-se o dinheiro, as' munições,
os ingredientes indispensáveis a uma subversão,
mesmo que canhestra.sO terror internacional
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Caderno 3

TERRORISMO — Movimento clandestino
contra qualquer regime, caracterizado por aten-
tados violentos contra pessoas e propriedades. —

Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira.
E o terrorismo tem acompanhado a marcha

da História, desde seu inicio, pois a partir do rao-

mento em que alguém detinha o poder, havia
sempre outro alguém disposto a ocupar seu lu-

gar e sobretudo disposto a usar a forca. .
A força era a única linguagem dos pnmiti-

vos, que dela se utilizavam sem restrições. Mas
mesmo entre os evoluídos egípcios era comum
os governantes não morrerem de morte natural.
Os romanos têm um conhecido exemplo de ter-
rorismo na morte de César por Brutus, e a Renas-
cença fêz da conspiração sua maior arma po-
litica.

A VIOLÊNCIA COMO ARMA

Entretanto, é somente na segunda metade
do século XIX que o terrorismo ganha uma co-
notação ideológica, adotado por anarquistas
franceses e russos contra o Governo e justifican-
do seu uso sempre que houvesse repressão. Na
França, George Sorel, teórico do movimento, pre-
gava a violência como arma fundamental; mas
será na Rússia tzarista que o terrorismo alcan-

cará dimensões mais sangrentas.
Violentamente reprimida pela Terceira Seção

de Chancelaria Altamente Privada de Sua Ma-

lestade, encarregada de punir qualquer tentativa
contra o regime, a animosidade contra o Tzar

incubou em silêncio durante 40 anos. Mas em
1862 o Comitê Central da Revolução conclamava
o povo a agir contra o Governo, e em 1866 um

nobre chamado Dimitri Karalov atirou contra o
Tzar.

A partir daí vários grupos secretos começa-
ram a operar. Desses grupos destacaram-se tres
nomes: Bakunin, Sergei Netchaiev e Peter Tkat-^
chev — e os três tiveram fim miserável.

Após um período de conscientização, o ter-
rorismo volta a dominar a Rússia. Em 1878 c
1879 são perpetrados nove atentados a altas au-
toridades e nobres. A 2 de abril de 79, Alexandre
Soliolov dá cinco tiros no Tzar. que sobrevive.
Soliolov é condenado à morte. No dia 19 de no-
vembro de 79, Stepan Chaltourine dinamita o

muro do palácio do Tzar. O Tzar sobrevive.
Chaltourine é condenado á morte. Em 1381, Gn-
nevitaki atira uma bomba contra o Tzar. O Tzar
morre E enquanto Alexandre III, novo Tzar,

passa a vida trancado no palácio como medida
de precaução, os atentados a chefes de Estado
se sucedem em toda a Europa, atingindo o Im-

perador da Alemanha, o Presidente da Repuoh-
ca Francesa, a Imperatriz Elisabete da Áustria,
o sucessor do trono da Inglaterra, o Imperador
da Alemanha, o Rei da Sérvia e o casal real da

Espanha. .
No fim dos anos 80, com a declaração cio

terror negro pela Internacional dos Anarqui.s-
tas as bombas explodem nos teatros, nos res-
taurantes de luxo, na sala da Bolsa. Em 1892, a

Europa é flagelada por mais de 1 000 atentados
a explosivos, e a América, que ja entrara no ter-
rorismo com o assassinato cio Presidente Mckin-
lcy, sofre 500.

Após uma segunda investida com a Organi-
zação de Combate dos Revolucionários Sociais,
o terrorismo cessa de operar na Rússia, e mes-

mo na Europa se manifesta apenas através de

atos isolados.

O SISTEMA REPETIDO

Tornará a aparecer como atividade orga-
nizada na luta pela libertação da Argélia, em quo
a FLN (Força de Libertação Nacional) provoca-
va uma média de 50 a 100 mortos por semana,
agindo em Argel, Orã e Bona. Para combate-la,
novos atos de terrorismo foram desencadeados
com a criação da OAS I Organização do Exercito
Secreto), organização que se opunha a liberdade
da Argélia e que passou a raptar c assassinar

pessoas ligadas á FLN.
Surge em seguida o Vietname como grande

\ foco terrorista. E dali a doutrina se alastra, pa-
ra o resto do mundo.

Na América Latina organizam-se vários gru-
pos na Guatemala, Venezuela. Colômbia, Peru,

Bolívia e Brasil.
No Oriente Médio, duas organizações mais

fortes dominam o panorama do terror. Sao a-El
Fatal) e Haganá, a primeira ainda em ativida-
de a segunda já extinta, elemento determinante
na luta pela libertação de Israel c atualmente
Incorporada ao Exército regular com o nome cie

Tsavá.
Na Indonésia, seis generais foram assassina-

dos em 1965, seguindo-se um massacre de 300 mil

pessoas.
Nos Estados Unidos a Ku-Klux-Klan ms-

taurou um terror que hoje em dia se volta con-

tra seus criadores, transformando em persegui-
dores os negros perseguidos.nr• Os anos de terrorismo

w

Quando duas bombas explodiram na Cofap,
no dia 21 de novembro de 1959, os cariocas fica-
ram, naturalmente, muito assustados. A pra-
tica do terrorismo parecia uma atividade muito
distante, era com profunda aversão que o povo
acompanhava através dos noticiários dos jor-
nais os atos dos terroristas argelinos matando
de uma forma selvagem a população civil de seu

pais.
Três anos depois, em janeiro de 1962, expio-

dia uma carga de dinamite na Embaixada da
Rússia no Rio — com quem o Brasil havia re-
centemente reatado suas relações diplomáticas.
Em maio, deste mesmo ano, foi encontrada
uma bomba na Exposição Soviética, no Campo
de São Cristóvão.

SURTO PERIGOSO

Ê a partir de 1964 que se torna mais fre-
quente a prática dos atentados no Brasil, nota-
damente em S. Paulo. A primeira morte ocorreu
em novembro daquele ano, quando uma bomoa •

explodiu no hall do Cine Bruni Flamengo. Em
outubro uma outra bomba, sem deixar feridos,
havia explodido na Faculdade Nacional de
Direito.

Alguns pontos clássicos da subversão inter-
nacional foram visitados pelos terroristas brasi-
leiros: no dia 18 de maio de 1965 foi encontrada
uma bomba-relógio com oito bananas de dina-
mite nos jardins da Embaixada americana no
Rio de Janeiro; seis meses depois explode uma
bomba no escritório das Organizações dos Esta-
dos Americanos na Praia do Flamengo.

USIS (Serviço de Informações dos Estados
Unidos). USAID (Agência dos Estados Unidos

, para o Desenvolvimento Internacional) localiza-
dos em Brasília, Recife, Belo Horizonte, a sede do

Corpo dos Voluntários da Paz no Rio foram ou-

tros locais que sofreram a ação dos terroristas
entre 1965 e 1968. .'

Vários jornais sofreram também atentado.'-.
o JORNAL DO BRASIL, Estado dc São Paulo,
Jornal dos Esportes. Correio da Manha, alem

dc várias estações de televisão cm Sao Paulo.

REAÇÃO LEGAL

Uma atividade crescente que sempre encon-

trou enérgica reação de repudio por parte do

povo por parte das autoridades Esta cresceu-

te atividade despertou o interesse de parte cia

imprensa estrangeira. O Nem York Times lor-

mulou uma série de perguntas, através de aeu

correspondente, sobre a ação terrorista em Sao

Paulo As respostas foram fornecidas pelo se-

cretário Heli Lopes Meireles: "É muito difícil es-

tabelecer uma estimativa da forca terrorista no

Estado de Sáo Paulo. Isto porque os grupos ou

organizações ora se unem. ora se separain, ora

emigram para outros Estados, ora emigram paia
este Estado. Contudo pode-se afirmar, segundo'a 

nossa experiência policial, que ó.numen..,de
elementos militantes e a potencialidade de fogo

dos mesmos é muito reduzida."
_ Quanto à ideologia seguem as teorias e

os ensinamentos de Marx, Lênine e Mao Te-

tung Têm por objetivo a tomada do podei atra

vés cie luta armada para implantar o comu-

^l!' 
Podemos dividir os atos-terroristas em

atos logísticos e atos terroristas propriamente
ditos Na primeira categoria, encontram-se os

a saltof a bancos, roubos de dinamite, roubos de

armas e munições, roubos de automóvdveto .,
_ Quanto aos atos terroristas propriamente

ditos, consistiram em explosão de bombas em

consuladosVde paises amigos, cm quartéis de tri-
bunais em jornais, etc. Em sua grande maioria
os atos terroristas já estão resolvidos e seus au-

tores presos.
Para um técnico militar estudioso e espe-

clalista no combate á subversão e ao terrons-
mo "o terrorismo de esquerda é um estagio da

guerra revolucionaria, imposto ao povo, pacato e

ordeiro, com o objetivo de implantar um regi-

me de esquerda, de fundo ideológico marxista-
leninista. Atualmente, admite-se que a guerra
revolucionária apresente um desenvolvimento
em cinco estágios, sendo o terrorismo urbano

um estágio intermediário, visando, através cie

assaltos, roubos, etc, obter fundos para sua

campanha de tomada do poder, c através de TO-

cèndios, assassinatos, saques, depredações etc.

intimidar e desacreditar a autoridade, evi ando

que ela auxilie os podêres públicos na manutei -

cão da paz e da tranqüilidade.,Os incêndios &U

TVs constituem formas de intimidação.

_ Os órgãos responsáveis pela segurança

nacional conhecem muito a respeito do tato go.
seu planejamento, suas ações, seus objetUos,

bem como a identidade de muitos dc seus inte-

grantes, muitos dos quais já se encontram res-

pondendo a competentes processos na Justiça.

_ A subversão não é mais comum cm Sao

Paulo. Ela está em todos os quadrantes do Bra-

sil e do mundo. E é fácil compreender que Sa»

Paulo foi selecionado por sua importância estra-

tégica, pois é sem dúvida a capital econômica

do na s e um grande centro urbano, difícil de

Sr bl queado. É aqui, com maior eficácia que

os subv rsivos poderão tentar "minar as bases

onòiis". um de seus objetivos para levar »

nac"o ao caos. Agindo aqui. também, a can-

am m ior repercussão nacional c internacional.
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O MEU (DELE) FÉ PE LARANJA-LIMA
Um caso interessante na literatu-

ra brasileira: O Meu Pé de Laranja-
Lima. de José Mauro de Vasconcelos.
Dezenas ãe milhares ãe leitores atra-
vessaram suas páginas com lágrimas
nos olhos do princípio ao fim. Jorge
Amado e Érico Veríssimo são roman-
cistas ãe público reãuziáo âiante âês-
te best seller esmagaáor. A conse-
qüência é uma antipatia incoercível
da parte áos intelectuais mais ou me-
nos jovens e mais ou menos sofistica-
ãos. Um ãêles teve mesmo a ousaáia
de publicar longo artigo cujo tema,
anunciado já na primeira linha, era
Por que Não Li e Não Gostei do Meu
Pé de Laranja-Lima.

Quanto a mim, há semanas me
pergunto que ãiabo áe literatura será
essa que o povo áescobre sem ajuáa áe
ninguém, para consumi-la em segui-

. \
da com emoção avassaladora. Me per-
gunto há semanas, mas só hoje açor-
dei com coragem suficiente para abrir
o volume que me emprestaram. E as-
sim mergulho num documento auto-
biográfico. Ao longo de 200 páginas,José Mauro mostra como era sua viáa
quando tinha de cinco para seis anos
de iáaáe. O pai âesempregaâo, a mãe
trabalhanâo duro na fábrica, a famí-
lia se mudando de uma casa grande
para uma casa pequena. No quintalda casa nova, o menino se apaixona
por um pé áe laranja-lima. Não é um
pé ãe laranja-lima qualquer: esse tem
alma, voz, nome — Minguinho, e até
apeliâo: Xururuca. O menino e a ár-
vore ãiscutem metafísica e psicologia
infantil. Enquanto isso, tome pança-
áa. Não creio ter Hão outro livro no
qual uma criança apanhasse tanto.

É a mãe, é o pai, são 'os irmãos e as ir-
mãs, é toão mundo dando pancada no
pobre herói. Nos capítulos em queninguém parece interessado em espan-
cá-lo, o próprio menino implora uma
surra pelo amor de Deus; e quandonão há ninguém por perto, o reméãio
é êle próprio se. castigar, pisanão em
cacos áe viãro, o que fornece material
dolorido para o capítulo seguinte,
quando chega a hora ão curativo. Em
suma, estamos em presença do mais
infeliz ãos garotos, o mais perseguião,torturaâo, incompreenãião e também
o mais inteligente, sensível, amoroso
e sonhador. Aaargh! como diz o
Jaguar.

Desprezando resolutamente a ma-
nia atual ãos críticos e curiosos, que
procuram a tara sexual oculta nos
gestos mais simples ãos personagens

de ficção, e áeixanâo o Dr. Freuã sè-- riamente. encabulaáo, o autor entrega
o m.enino a ãois homens bons. Um
ãêles é venãeãor áe tangos e moáinhas
que falam em mulheres nuas e outras
âelícias. 0 outro, um português rico,
ao travar conhecimento com o nosso
herói, aplica-lhe sem mais aquela uma
violenta palmaãa no bumbum. Com
os ãois homens o menino mantém se-
paraáamente uma amizaáe ambígua
e secreta. Com o português, então,
nem se fala. Português e menino pas-seiam ãe. carro, fazem pescarias em
sítios paraãisíacos, guarâam segreái-
nhos, beijam-se ãe vez em quanáo e
choram em toãos os capítulos. Cho-
ra-se ãemais.

Mas o que é bom dura pouco. O
progresso não tarda a chegar a Ban-
gu (José Mauro ãe Vasconcelos nas-

ceú e cresceu em Bangu). As ruas se-
rão alargaãas, o que significa que um
prefeito cruel orãenou o assassinato
áe um certo pé ãe laranja-lima. E o
português ia atravessanâo ãe aulomó-
vel os trilhos ão trem, o maquinista
não viu, o homem e a viatura pas-saram ãesta para melhor. Privaão áe
seus amores, o garoto cai áe cama.
Mas o pai ãêle consegue ser nomeaüo
gerente áe fábrica, chega o tempo áas
vacas goráas, a família se muãará pa-ra uma casa maior, etc. e tal.

Como se vê, não tem naãa áe-
mais. Nem há áe surpreenãer a nin-
guêm que o granãe público se entre-
gue, sentimentos à flor áa pele, ao tolo
feitiço áêsse tolo romance. Essa mes-
ma literatura é serviãa tôãa noite a
toão e qualquer incauto que ligue um
aparelho ãe televisão.

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

FILATELIA ROBERTO QUINTAES
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Usiminas

ESSE'

! BRASIL mm m I
Acesita

ARTE BRILHA COM
DEBRET E ALDEM1R

Iniciada a 30 de outubro do
ano passado, com a peça O Vende-
dor de Cestos (10 centavos), a sé-
rie comemorativa do bicentenário
de nascimento do artista francês
Jean-Baptislc Debret (1768-1849)
teve prosseguimento ontem, com a
emissão de um selo (30 centavos)
que reproduz uma das aquarelas do
seu livro Viagem Pitoresca e His-
tórica ao Brasil. A série terá mais
quatro unidades.

Amanhã, com a emissão de O
Peixe NCrS 1,00), desenho de. Alde-
demir Martins, chega à quarta pe-
ça a série em homenagem à X Bie-
¦nal de São Paulo, lançada a 30 de
junho com Mulher com Filho à Ja-
nela (10 centavos), de Di Cavai'
cánti, e desenvolvida a 27 de se-
lembro, com Escultura (20 centa-
vos), de Felicia Leiner, e Pôr do Sol
em Brasília (50 centavos), de Da-
nilo di Prcte. O último selo da sé-
rie será O Cavaleiro, de Marcelo
Grassmann.

USIMINAS

O início da expansão Aço para
o Progresso do Brasil, projeto da
Usiminas, foi comemorado dia 20,
com o lançamento de um selo de
20 centavos, montagem de Valde-
miro Puntar. Impresso em amare-
lo, vermelho, azul e preto, o selo
mede 33x52mm e sua tiragem che-
gou d 1 milhão de exemplares.

Prevendo um investimento in-
cr ementai da ordem de 120 dôla-
res por tonelada, o plano de ex-
pansão da Usiminas visa aumen-
tar a capacidade de produção da
Usina Intendente Câmara para
1400 mil toneladas de lingotes
de aço por ano. Simultaneamente,
Ipatinga realiza duas outras ex-
pansões: a tecnológica e a de lin-
gotes de aço (aqui, já houve um
aumento de 13,9% em relação a
1968).

No momento, o maior esforço
da Usiminas está voltado para a
construção da primeira ponte ro-
doviária metálica totalmente sol-
dada que se faz no Brasil, enco-
mendada pelo DNER, na extensão

de 320 metros, paru colocação sô-
bre o rio Doce, na BR-45S, entre as
cidades de Ipatinga e Iapu.

ACESITA

No dia 31, um selo de 10 can-
tavos assinalou o Jubileu de Prata,
da Acesita (Companhia de Aços
Ilabira), comemorado também com
a implantação da primeira etapa
do programa de expansão: a fase
inicial permitirá à empresa au-
mentar sua capacidade nominal de
produção de 120 mil toneladas pa-
ra 240 mil toneladas anuais de lin-
gotes de aço, com um invesiimen-
lo inferior a 50 dólares por tonela-
da de capacidade adicional de lin-
gote.

O selo da Acesita, de 38x57mm
c tiragem de 1 milhão de exempla-
res, foi impresso em amarelo, ver-
melho, azul e prelo.

DEBRET

Jean-Baptislc Debret repro-
duziu em suas gravuras a vida, os
personagens e os costumes do Rio
entre 1816 e 1831. Com a ajuda de
D. Pedro, de quem se tornou o pri-
meira pintor, desenvolveu inten-
sa atividade, retratando a vida de
iodos os dias dos portugueses abas-
lados, os castigos dos escravos, o
trabalho manual' dos engenhos de
açúcar, o comércio dos vendedores
ambulantes, os enterros, as procis-
soes. Nada oscapou à sua obser-
vagão.

ALDEMIR MARTINS

Cearense de Ingàzeiras, o de-
senhista e gravador Aldemir Mar-
Uns, 47 anos, começou sua carreira
como pintor, expondo desde 1942.
Já realizou mais de 60 individuais
dentro e fora do Brasil. Recebeu o
prêmio ãe Melhor Desenhista Na-
cional na III Bienal ãe São Paulo
(1955) e o Grande Prêmio Inter-
nacional de Desenho na XXVIII
Bienal de Veneza (1956). Suas sé-
ries mais notáveis — Cangaceiros
c Rendeiras — datam de 1951-53.

MUSICA RENZO MASSARANI

O maestro Eleazar de Carvalho regeu, coni
grande êxito, a Filarmônica de Berlim. O Ber-
liner Morgen Post disse que a orquestra de Ka-
rajan raramente esteve tão brilhante como sob
aquela batuta de fogo. O Der Abend afirmou ser
êle um músico de intenso temperamento, im-
pregnando Petruska de inusitada vitalidade. No
Tagcspiegel, lia-se que o maestro interpretou a
difícil obra com um fascinante relevo das poli-
ritmias stravinskyanas. Para o Berliner Zei-
tung, De Carvalho evidenciou um talento excep-
cional. E para Dic V/eu, éle lembrava um tou-
reiro na arena. O maestro (que acaba de gra-
var um disco em Londres, tendo como solista Ar-
tur Rubinstein) voltará a Berlim no Festival de
1970, com a Rádio Symphonie e chefiará nova-
mente a Filarmônica em janeiro de 1971.

i

A Associação de Canto Coral, com Cléofe
Person de Matos na regência, sábado próximo,
às 20h, dará um concerto â capela na Basílica
de Nossa Senhora Auxiliadora, em Niterói. No

SETE NOTAS
programa, obras de Sweelink, A. Scarlattl, Vec-
chi, Monteverdi, Brasilio Itiberê, Zamorano
Nunes, Claude le Jeune, Lasso, Brahms, Schmi.t-

• Uma das principais instituições sinfônicas
milanèsas, os Pomeriggi Musicali, festejará, na
temporada que começa sábado próximo, 25 anos
de atividades. A temporada contará com nume-
ròsoS regentes: Rossi, Pedrotti, Maderna, Abba-
do, Previtali, Gracis, Zecchi, Gavazzeni, Giulia-
ni, Maag. Albert, Inbal. O concerto inaugural se-
rá regido por Nino Sanzogno, e êste deixará par-
te do programa aos cuidados do seu filho Giam-
paolo, que, na ocasião, chefiará pela primeira
vez uma orquestra.

'¦¦ 
R

O Santino Parpinelli, o primeiro violino do
Quarteto da Escola de Míisica, foi eleito, terça-
feira, por unanimidade, pela Academia Brasüei-
ra de Artes, para ocupar o lugar do Prof. Otávio
Bevilácqua, recém-desaparecido.

• Contrastes, a obra mais recente da compo-
nitora paulista Dinorá de Carvalho, foi estreada
pelo maestro Belardi no Municipal de São Paulo.
Conforme o crítico do Estado, Prof. Caldeira Fi-
lho, a autora ali empregou uma linguagem bas-
tante moderna, que dá à obra nova dimensão e
representatividade na música brasileira.

O A belíssima revista portuguesa Panorama,
no seu n.° 28, publica um importante artigo de
Frederico de Freitas sobre Viana da Mota.Pia-
nista Cosmopolita c Compositor Lusitano. Por
ocasião do centenário de seu nascimento, o ar-
tista é apresentado num quadro expressivo e do
maior interesse.

C A Orquestra Sinfônica Brasileira, segunda-
feira passada, apresentou finalmente uma obra
de relevo de Richard Wagner. O programa Im-

presso deu ênfase ao acontecimento, anunciando
Morte de Tristão e Isolda.

CINEMA ELY AZEREDO
a O CINTURÃO DE CASTIDADE"

• O roteiristá Pasquale Festa Campanile ainda
não se firmou como diretor c, a julgar pelos re-
sultados modestíssimos obtidos com histórias
cheias de possibilidades, como as de La Matriar-
ca (O Mando é das Mulheres) e de La Cintura
di Castltà (O Cinturão de Castidade), seu caso
não justifica otimismo. Mais itniá vez éle se
mostra resignado à posição de ilustrador de ro-
teiros picantes, escritos sob medida para nomes
estelares e com endereço à bilheteria fácil.

A diferença entre um cineasta e um mero
ilustrador como Campanile pode ser avaliada
pelo desnível entre L'Armata Brancaleone (O
Incrível Exército Brancaleone), de Mario Moni--
celli — cujo è.riío deflagrou a corrida à come-
dia medieval — e La Cintura di Castità. O ob-
jetivo de espetáculo popular não impediu que
Monicelli imprimisse ao filme um ritmo preciso,
em sintonia com a pulsação satírica requerida
pelas quixotadas de Brancaleone (Vittorio
Gassman), sem negligenciar o aproveitamento
cinematográfico das possibilidades plásticas do
inundo medieval recriado cenogràficamente por
Piero Gherardi. Campajiile explora a plasticida-
de dos ambientes medievais, com o apoio do mes-
mo fotógrafo; o excelente Cario di Palma, mas
não passa da atitude contemplativa na composi-

ção de alguns murais pitorescos e picarescos.
Como em Uma Virgem para o Príncipe, sua rea-
lização anterior no mesmo gênero, a direção de
atores é acentuadamente teatial. E Tony Curtis,
cujo talento não precisa de defesa, não é, nessas
circunstâncias, sucedâneo aceitável de Gassman.

Na sociedade meãieval.i a mulher era, lite-
ralmente. uma propriedade do homem. Havia
disposições legais que permitiam ao marido piei-
tear do eventual sedutor uma indenização por
perdas e danos. Não era estranhável, portanto,
nesse contexto, o surgimento de uma invenção
tão sórdida e cruel como o cinto de castidade —
menos um cinto do que uma armadura fechada
a chave que, nos casos mais respeitáveis podia
ser apresentada à esposa como uma fortaleza
apta a protegê-la de assaltos sexuais. No filme
em questão, Boccadoro (Monica Vitti) sè revolta
contra o status de objeto doméstico e, quando o
cavaleiro Gucrrando da Montone (Tony Curtis),
convocado para uma cruzada contra os sarrace-
nos invasores da península, impõe o uso do
cinto, a bela veste uma armadura dourada c
parte à sua 'procura, 

jurando matá-lo em duelo.
O roteiro dispersa quase todas as melhores

sugestões humorísticas do cinto de castidade c
de outros costumes medievais, como, por exem-

pio, o jus primae noctls (a prioridade do senhor
feudal na iniciação sexual das esposas de seus
siídilos). Mas, até a intervenção do cinto, con-
segue desenvolver algumas situações bastante
divertidas em torno da resistência áa então don-
zela Boccadoro, que só cede aos desejos de Guer-
ratido mediante matrimônio.

O filme não esconde os cortes que sofreu:
dos 110 minutos originais estamos vendo apenas
93. E a dublagem em inglês também rouba uma
parte considerável do sabor dos diálogos.

EQUIPE — Elenco: Tony Curtis, Moíiiea Vit-
ti, Huffh Griffith, John Richarclson, Ivo Garrani,
Nino Castelnuovo, Franccsco Mulc, Franco Spor-
telli, Leopoldo Triesle, Gabriella Giorgelli. Dire-
cão de Pasquale Festa Campanile. Argumento:
t!go Libcratore. Rolch*o: Luigi Magni, Larry Gel-
bart. Fotografia (ea*_tmancolor, cópia técnico-
lor): Cario di Palma. Música c direção musical:
Riz Orlolani. Produção: Julia Film, Itália, 19(>7.
Distribuição: Warncr-Sevcn Arls- Projeção ori-
ginal: 110 minutos. Cópias em exibição: 93 mi-
nutos. Cinemas Piian e America: 14h, lfih, 18h,
,-0h, 32h. Censura: 14 anos. S

ARTES PLÁSTICAS WALMIR AYALA

UM PRÊMIO DE VIACEM
O pintor Antônio Mala acaba de regressar de

uma viagem de seis semanas pelos Estados Uni-
dos, em gozo do prêmio conferido pelo Instituto
Brasil-Estados Unidos, sob o patrocínio da Stan-
dard Electric. O prêmio é para um jovem artis-
ta cuja exposição tenha sido um destaque duran-
te o ano de 1968, e Maia foi plenamente merece-
dor, por sua juventude, por sua pintura coerente e
pessoal, na qual as marcas das raízes brasileiras
se fundem numa linguagem contemporânea e
universal. Trazemos aqui seu depoimento do que
viu, e muito viu, nesse breve e fecundo prêmio de
viagem:

Em primeiro lugar, quero dizer que con-
sldero esse prêmio de viagem o mais importante
de quantos estão sendo lançados por ai. Não se
trata de dar passagem e uns quantos dólares
para que o artista descubra novas terras. Nesse
prêmio, o artista tem a oportunidade de ver o quehá de mais importante, na matéria por êle es-
colhida e dentro de uma ótima programação do
Departamento de Estado americano. Não se per-
de tempo e tudo funciona à perfeição. São seis
semanas que valem por seis meses.

ROTEIRO
Começando por Washington, devo desta-

car três visitas que fiz: à Phillips Collecticn, à
National Gallery e à Collection of Fine Arts. No-
tei, desde o principio da viagem e até o seu tér-
mino, a importância que os museus e grande,,
coleções dão à pintura americana, E a florescên-
cia da escultura, nos jardins, nas universidades,
com plena cobertura das indiistrias. Visitei mui-
tas universidades e escolas de arte. Há uniformi-
dade na categoria dessas escolas dentro de uma
perfeita organização, e uma privilegiada dotação
de recursos. Em Chicago, outra etapa da minha
viagem, vi nada mais nada monos que uma ex-
posição intitulada 50 Anos de Bauhaus. Desde
as obras de todos os mestres da Bauhaus até es-
boeos de Klee. dentro de um perfeito desenvol-
vlmento didático. No Museu de Arte Contempo-
rãnea de Chicago vi uma exposição de Torres
através do mundo, em fotografias e maquetas. E

uma exposição do holandês Paul van Hoedonck.
Das exposições em galerias particulares de Chlca-
go chamou-me especial atenção a de Jerry Sava-
ge, de objetos eróticos carregados de agressivi-
dade e riqueza plástica.

LIBERDADE

— Por falar em erotismo, a liberdade neste
sentido é total nos Estados Unidos. Nudez ja é
ccisa secundária. Há uma verdadeira exaustão
do erótico, encarado com naturalidade e â dis-
posição de quem quiser ver, como uma realidade
irrefutável. Uma posição sadia, a meu ver. Vol-
tando à viagem programada devo salientar o
tempo que passei em São Francisco e arredores.
O movimento de galerias de vanguarda em São
Francisco não é importante, mas tem o Museu
da Cidade e muitas escolas de arte. Visitei Oak-
land, que tem o mais nôvo museu da Califórnia,
especializado em pintores da Califórnia e pintu-
ras sobre a Califórnia. Berkley é outra cidade
perto de São Francisco, onde visitei o Instituto
cie Arte e Universidade. Em São Francisco par-
ticipei também de dois tremores de terra, duran-
te uma sessão do espetáculo de teatro Hair.

LOS ANGELES

Em Los Angeles assisti durante algumas ho-
ras a todo o processamento litográfico da famo-
sa Tamarindo. Visitei o novo museu de Los An-
geles, o Count Museum, de belíssima arquitetura,
onde vi uma curiosa exposição de manequins
do princípio do século, vestidos à moda da época.
Na Universidade da Califórnia, tive um debate
com os alunos sobre minha viagem. Visitei o
Occidental College, onde miss Constance Perkins
é professora de Arte. Ela c que trouxe há pouco
mais de um ano uma exposição de artistas ame-
ricanos das novas tendências para o nosso Mu-
seu de Arte Moderna. Mostrou-me a galeria de
exposições permanentes do Colégio e os departa-
mentos da Escola de Arte. A mostra mais Impor-
tante que vi em galerias particulares de Los An-
geles foi a de Gió Pomodoro.

NOVA IORQUE

No Museu de Arte Moderna de Nova Iorque
vi uma exposição de Oldemburg. Na Guggenheim,
vi exposições de Lichtenstein e Kandinski..Lich-
tenstein em nova fase de esculturas em metal,
acrílicos, cabeças de porcelana ou cerâmica pin-tadas. Vi uma exposição muito importante no
museu Contemporary Crafts: O SOM — objetes,
quadros e ambientes soncros. No Whitney Mu-
seum vi uma exposição de pintores primitivosamericanos dos séculos 18 e 19. No mesmo museu
vi uma exposição, fraca, tendo por tema a tortura.
Nas galerias particulares, destaco as exposições
rie- Vasarelli, Sam Richardson e Ron Davis. Como
chave de ouro cito a exposição Trinta Anos de
Pintura Americana (de 40 a 70), no Metropolitan.
Não vi gravuras. Nem nas escolas de arte nem
noa museus. Há, isto sim, galerias especializada»
em lito e serigrafia.

DESTAQUE

De tudo o que vi quero destacar duas gran*-
des mostras americanas, de primitivos dos sé-
çulos 18 e 19 e dos pintores contemporâneos,
dando unia idéia de que a pintura americana é
algo mais que uma fonte de novas tendências.
Tem uma vigorosa tradição, e aqui não' temos
idéia disso. Seria importante que- se pudesse tra-
zer ao Brasil pelo menos a mostra de pintores
primitivos americanos, que já itinerou por toda
a Europa, tendo sirio exposta em Berlim, Paris,
Spoleto, Londres, Bruxelas, Madri, Barcelona,
Montreal, Washington, etc. Com um pouco de
boa vontade e sintonia poderíamos trazer esta
exposição ao Museu de Arte Moderna do Rio.

— Além do proveito pessoal da viagem, tive
duas exposições programadas pelo Itamarati, uma
já feita em Washington e outra que será reali-
zada brevemente em Nova Iorque.

Antônio Maia prepara-se. agora, para um»
nova viagem bem mais longa, a de dois anos,
como prêmio no último' Salão Nacional de Arte
Moderna.
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Férias & cigarras

Como no Rio quase ninguém é de ler-
ro, as praias de Ipanema e Copacabana
apresentavam ontem um aspecto deslum-
brante, dando a todas que, como eu, são
obrigados a se submeter ao suplício de ai-
eançar a cidade pela orla ensolarada a
íaisa (?) impressão de que estamos em pie-
no periodo de férias.

Aliás, à excitação diurna fornecida pc-
la combinação sol-mar-biquini corresponde
um certo rebuliço noturno, de homens, ma-
ridos, empenhados cm traçar seus planos
estratégicos para o verão que se avizinha
— a cigarrice.

O sol de ontem fêz soar a hora, para
os menos precavidos, de começar a pro-
curar na serra ou na praia as magníficas
vivendas para aluguel: o habeas-corpus se-
manai durante todo o verão, interrompido
apenas pelos fins de semana ou pelas cons-
trangedoras e temerárias incertas.

Mas não há de ser nada. As colunas
estão ai é para isso mesmo, para a manu-
tenção da sagrada instituição do matrimô-
nio, do edifício conjugai, da familia, em su-
ma, tenha ou não tradição, seja ou não pro-
prietária. Cigarras de todo o Rio, uni-vos.

Uma secretária eficiente

Quando alugaram, pouco antes de par-tirem para Madri, a casa dos Alves de Li-
ma em Búzios, os Russell para lá levaram os
talheres e pratos da Embaixada britânica,
que esqueceram de trazer quando voltaram.
Com a chegada dos novos Embaixadores,
os Hunt, a secretária, diligentemente, foi
buscar tudo e, como não sabia o que tinha
sido levado e o que já estava lá, carregou
não só a louça mas também panelas, copos,
lampiões, deixando a casa nua.

O Resultado: n0 último fun de semana,
os donos da casa convidaram um grupo de
amigos para o weekend e quando chega-
ram encontraram sua bela residência sem
um minimo de condições de funcionamen-
to. Tiveram que pedir pousada na casa de
Luis Hime.

Xilógrafos

Fayga Ostrower está arrumando as ma-Ias para uma longa viagem pela Europa,
promovendo exposições de seu_. trabalhos
em várias capitais.

Maria Bonomc acertou com o Museu de
Arte Moderna a realização, em agosto do
ano que vem, dc uma grande retrospectiva
<le sua obra: Cinco Anos dc Gravura-

O desfile

O desfile dos modelos trazidos ao Brasil
por madame Grès, anteontem, no Copa, em
benefício da ABBR, só não foi perfeito por-
que compareceram cerca de mil pessoaa
quando os lugares somavam apenas 600.

Segundo a opinião das elegantes pre-
sentes, são da maior categoria os modelos
de Mme. Grès, que faz apenas haute coutu-
re. O estilo é o clássico, tão de agrado das
mulheres verdadeiramente elegantes.

Detalhe: Mme. Grès não desenha seus
modelos, mas arma-os no corpo dc seus ma-
nequins, bastando para tanto três ou qua-
tro provas.

Na tarde do desfile, sentado na mesa da
Embaixatriz dc Laboulaye e da Sra. Malu
da Rocha Miranda, um dos nossos melho-
res costureiros, Guilherme Guimarães, ma-
nifestava sua admiração pela alta cla__e
das roupas que estavam sendo mostradas,

Guilherme ficou particularmente im-
pressionado com um modelo formado por
uma bermuda preta, botas de cano alto
também pretas com um broche de brilhai.-
tes no cano e um minicasaco de mink, uma
sensação.

Pelo mundo

Lorde Harlech, ex-quase futuro noivo
de Jackie Onassis, confirmou seu casamen-
to em dezembro com Pamela Colin, ameri-
cana, editora da revista Vogue.

Antônio Maia, o pintor, chegou ao Rio
após uma viagem de seis semanas pelos Es-
tados Unidos a convite do Departamento de
Estado. Em São Francisco, assistiu ao mu-
sical Hair.,Em meio ao espetáculo o teatro
estremeceu todo. E Antônio, firme. Estre-
meceu de novo e a esta altura o artista se
mostrava deslumbrado com a técnica tea-
trai norte-americana, que sacudia, até fi-
sicamente-, o espectador. Somente no final
da peça é que veio a saber ter testemunha-
doi dois abalos sísmicos...

A Embaixadora Odete' de Carvalho e
Sousa, que acaba de se aposentar, adquiriu
um belo apartamento em Lisboa onde pre-
tende se fixar.

Sucesso

• Um dos maiores sucessos das movimen-
tadas noitadas do New Jimmy's, de Paris, é
atualmente Aquele Abraço. Os franceses
estão, com verdadeira fixação na música de
Gilberto Gil, à qual foram apresentados
pelos inúmeros brasileiros que se reúnem
todas as noites na conhecida boate.

Boatos apenas
Não têm o menor fundamento as es-

peculações, cada dia mais intensas, envol-
vendo a indicação e remoção de Embaixa-
dores para postos vagos no exterior como
Madri e Washington, para ficar apenas em
dois exemplos.

í
Toda e qualquer decisão a este respei-

to só será tomada pelo Chanceler Mário
Gibson Barbosa quando voltar ao Rio den-
tro de mais alguns dias.

Vaivém

• Evinha e Baby Monteiro de Carvalho,
Lia e Antenor Mayrink Veiga, Helô e Ze-
ca Willemsens, Guiomar e Gustavo Maga-
Ihães, os Condes Leonetti, a Sra. Marilu
Moreira, o Príncipe de Pauclgny-Lucinge
eram alguns dos convidados do elegante
jantar oferecido ontem pela Sra. Josefina
.lordan em homenagem ao Embaixador da
França e a Sra. De Laboulaye.,

O Diuliniio Marcondes Ferraz, Clóvis Cor-
reia dc Sousa c Marcos Garcia Pinto alu-
garam uma casa cm Búzios c prometem
uma grande movimentação no próximo fim
de semana. Vão hospedar um grupo dc
amigos franceses.

• O Professor Vicente Sobrino Porto foi
mantido pelo Ministro Jarbas Passarinho
na ..Diretoria do Ensino Superior.

Sessão especial

4 O Senado vai dedicar sua sessão de
sexta-feira a uma homenagem ao Maré-
chal Costa e Silva.

O A propósito: as convenções dos dois
Partidos, marcadas para o dia 20, serão
realizadas simultaneamente no Congresso.
A da Arena no plenário da Câmara (que
c maior), a do MDB no plenário do Sc-
nado.

A Broadway fervilha
O musical sôbre a vida de Coco Cha-

nei, estreado há dias em Nova Iorque, ba-
teu todos os recordes até hoje registrados
por peças em cartaz na Broadway. Antes
de estrear já tinha, entre entradas vendi-
das por antecipação e reservas, faturado

milhão e meio de dólares. Como o custo
de Coco foi de 900 mil dólares, a peça já
se tinha pago antes mesmo de entrar.em
cartaz, o que é inédito ho show business
americano.

A peça mostra 253-modelos de Chanel,
dc todas as épocas, desde que a figurinista
se lançou na alta costura em 1918. O script
prevê também, o que deixa as mulheres ar-
repiadas, a destruição, por espetáculo, de
II modelos, rasgados com fúria pela sua
criadora numa das cenas de maior su-
cesso.

Outra curiosidade: Katharine Hcp-
burn. que vive a figurinista no palco, can-
ta pela primeira vez em sua carreira ar-
tística.

O Clay ataca: por falar cm Broadway,
grande expectativa cerca também a estréia
do musical Big Time Buck White, que con-
ta o ex-boxeur Cassius Clay entre seus in-
térpretes. Clay canta, dança e debate o
black power com a platéia.

Decepção

Desde o convite inicial para Ministro
da Agricultura que o Sr. Fábio Yassuda
começara a sonhar com a tranqüilidade e
o bucolismo da casa em' que moram, quan-
do estão no Rio, os titulares da Pasta da
Agricultura, uma magnífica residência en-
cravada no coração do Horto Florestal. De-
pois veio a decepção, pois o Sr. Yassuda
foi deslocado para a Pasta da Indústria e
do Comércio.

Quis, cm vista disso, saber como mo-
rava o General Macedo Soares e Silva, seu
antecessor, e lhe foi mostrada a bonita ca-
sa do ex-Ministro da Indústria e do Co-
mércio na Fonte da Saudade. O Sr. Yas-
suda esfregou as mãos dc contentamento
porque esta nada ficava a dever à outra e
preparou-se para a mudança. Nova dc-
cepção: pois foi aí que soube que a casa
do Sr. Macedo Soares c Silva era proprie-
dade particular...

Coquetel

Centenas e centenas de pessoas já se
alistaram como voluntários para compare-
cer ¦ ao movimentadissimo coquetel come-
morativo do aumento, para 100 mil exem-
plares, da tiragem de O Pasquim. Na sexta-
feira, na sede da revista.

© Em homenagem ao colega Tarso dc
Castro, o comandante Celso Franco prome-
teu um esquema especial dc tráfego para
dificultar ao máximo a chegada dos convi-
dados de O Pasquim à sua sede, na sexta-
ícira.

Alemanha e Inglaterra
Por falar no diretor do Detran: o co-

mandante Celso Franco estará seguindo no
dia 17 para a Alemanha, de onde irá, a 24,
para uma rápida visita à Inglaterra. O co-
mandante Franco vai trazer novos mode-
los de sinalização de tráfego para colocar
no Rio.

A grande indústria
Uma curiosidade a respeito de Mme.

Grès: sua fábrica de perfumes, lançadora
do famoso Catoochard, tem vendido por
dia, no mundo inteiro, 20 mil unidades de
seus produtos.

Bridge

O O Sr. João de Miranda Jordão vai pre-
sidir a delegação brasileira que disputará,
de 17 a 24 próximos, em Buenos Aires, o
XX Campeonato Sul-Americano de Bridge.

A equipe livre carioca contará, ainda,
com três cariocas, Srs. Gabriel Pinheiro
Chagas Filho, Pedro Paulo Castelo Branco
e Eduardo Bastos, e três paulistas, Srs. Pc-
dro Paulo Assunção., Paulo Plínio de Barros
c Sinc.sio Martins Ferreira. A Sra. Negra
dc Miranda Jordão, juntamente com três
cariocas e duas paulistas, formará na equi-
pe feminina.

O O Brasil é tricampeão de equipes livres,
tendo vencido os campeonatos de 1966 (Sáo
Pauloi, 1967 (Lima) e 1968 (Bogotá).
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Ponto final

Raquel Branãão em foto assinaãa
por Hugo Rodrigo Otávio

De novo no Rio o nosso conhecido Ma-
nuel Agueda Filho, depois de uma trian-
guiar que começou em Los Angeles e aca-
bou em Londres.

Quatro boutiques do Rio — Aniki Bo-
bó, Saint-Moritz, Flash Back c Way-Inn —
se reuniram e vão promover um desfile em
beneficio da Casa do Lázaro, dia 10, no
Copa. Serão modelos Rosário do Nasci-
mento Silva, Maria Cecília Afonso Pena,
Diana Azambuja e Regina Sá Freire, entre
outras.

O Brigadeiro e a Sra. Dario Azambu-
ja recebem hoje para jantar.

Olívia e Ricardo Fasanello morando
por uma temporada na residência da Con-
dessa Helena Tarnowska, que vem a ser
mãe dela.

A direção da Coty, que funciona em
São Paulo, vai mudar-se para o Rio.

O coronel Manuel Moreira Pais, chefe
dc Relações Públicas do ex-Ministro do
Exército, foi mantido no cargo pelo novo
Ministro Geisel.

A Galeria do Copacabana inaugura na
próxima semana unia exposição coletiva
com Glauco Rodrigues, Scliar, e Jacinto
Morais sob o tema geral Flores c Frutos.

A propósito dc Glauco: seu retrato de
Ana Maria Jones recebeu os maiores cio-
gios da Embaixatriz Maria Martins.

As filhas de Nixon viraram dc pernas
para o ar a Casa Branca promovendo uma
grande festa de Hálloween.

José dc Freitas estará expondo na Pie-
cola Galeria a partir de segunda-feira.

;f
O presidente da Ron Bacardi, Sr. J. J.

Amadeo, está convidando para o coquetel
que oferece na sexta-feira, no MAM, às 18
horas, em homenagem ao Sr. Jorge J.
Bosch, presidente da Bacaídi Corpora-
tion. ...,?.; '..;,. '._-,.,

O Homem das Estréias está sendo ro-
dado no décor maravilhoso de Válter Zani-
ni, na Barra, com trilha sonora dc Marti-
nho da Vila.

Teresa Portela organizando um grupo
de cariocas para passarem o verão em Sal-
vador.

Zóziirio Barrózo do Amaral

PANORAMA

do teatro
A ESTRÉIA DE ONTEM — O Teatro Dulcina reabriu on-

tem, com o lançamento de O Exercício, interessante e vigoroso
texto do dramaturgo norte-americano Lewis John Carlino. O es-
petáculo. que estreou na semana passada em Salvador, tem dire-
ção de B. dc Paiva e c interpretado por Glaucc Rocha e Rubens
de Falco. O texto foi traduzido por Roberto dc Cleto.

BRECHT NO CONSERVATÓRIO — Não será mais amanhã,
* sim somente na sexta-feira da próxima semana, dia 14, a estréia
de Mãe Coragem, de Brccht, no Conservatório Nacional dc Teatro.
Este segundo adiamento sucessivo do lançamento da prova públicade Luís Paulo Vasconcelos deveu-se, como o primeiro, ao atraso
do Serviço Nacional de Teatro em liberar as pequeninas verbas
que destina à produção desses espetáculos dos alunos da sua es-
«:ola oficial. Mãe Coragem será apresentada no Conservatório
Jipenas quatro vezes, nas noites dos dias 14, 15, 1B e 17, com
entrada franca.

das artes;
ASSOCIAÇÃO DE ARTISTAS — Os artistas que exercem, ha-

bí-ual c profissionalmente, atividade no campo da pintura, escul-
tura. gravura e • outras artes visuais, no Estado da Guanabara,
devem comparecer hoje à assembléia-geral para fundação de
uma sociedade civil, sem finalidades lucrativas, a ser denominada
Aõsociação dos Artistas Plásticos do Estado da Guanabara, cujos
objetivos constam de projeto de estatutos que se encontra à dis-
posição dos interessados, no Museu de Arte Moderna, sala n.° 4,
onde se realizará a assembléia. As deliberações obedecem à se-
guinte ordem: a) Fundação da AAP-GB; b) Aprovação dos esta-
tutos da entidade; c) Escolha de comissão encarregada de eleições
para preenchimento dos cargos de Diretoria, Conselho Piscai e
Delegados que comparecerão à assembléia de Fundação do Con-
«lho Brasileiro de Artes Plásticas. Seria importante que esta nova
Associação preenchesse pelo menos o item básico a que uma enti-
dade dessas se propõe, qual seja: que as deliberações, votações,
Indicações, sejam fruto da vontade da maioria dos associados, e
não de iun pequeno grupo reinante.

GALERIA DA PAZ — A Galeria Nossa Senhora da Paz, do
moldureiro Ramalho, inaugurou bem. Vendeu todos os quadrosda mostra de Alexandre e José Pinto, cada um ocupando uma
sala do primeiro andar da nova Galeria.

PAINEL — Sérvulo Esmeraldo e Vera Chaves Barcelos estão
expondo na Galeria do Consulado Brasileiro em Munique. *•*
Vicente do Rego Monteiro teve proposta de troca de seu maior
quadro na Galeria Barclnski, Os Boxadores, por um pequenoapartamento na Barra da Tijuca. Aceitou, pois pretende instalar-
se definitivamente no Rio, a partir de dezembro. **» Amanhã,
a professora Maria de Lourdes Novais fará uma conferência no
Instituto de Bclas-Artes, às lOh, sôbre a Bienal de São Paulo.
TJm patrecinio do Departamento de Cultura da Secretaria dé
Educação da Guanabara. Entrada franca. »** O Painel Alitália
(Av. Atlântica, 1936) está inaugurando exposição de telas do
pintor Júlio César de Sousa Saraiva.
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DEDETIZACAO

\\TEL. 42-0202
Av. Rio Branco, 120 - Gr. 1001 - Tel.: 52-5555

LAMBRIS S
FOLHEADOS E MACIÇOS
OS MELHORES PREÇOS
PRONTA ENTREGA
INSTALAÇÃO IMEDIATA
MBÉRNlNl S.A.

Rua Frei Caneca, 47/49 - GB
Fones: 252-6510-252-6884
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CALVÍCIE?
hoje mesmo, você
pode ter cabelos...

... não um daqueles antigos
"hair-pieces" ou dessas peru-
cas comuns. Mas a maravilho-
sa "coiffure" MOLINARIO.
Distinta, elegante, imperce-
ptível. Que faz você rejuve-
nescer 10 anosl

MOLINARIO
NoRio.R.AIcindoGuanabara, -
\7 S/ 909 - Tel. 222-6220^

wkmiLi.üífí—VUnL* —

CURSO DE ARTE
PINTURA - DESENHO

HISTÓRIA DA ARTE

Várias técnicas conforme
tendência do aluno. Mé-
todo novo e intensivo. —
Aulas teóricas e práticas,

lnf. tel.: 237-1871

DDTIZAPAO
INSETISAN

27.9797
28.9797
43.9797
46.9797
47.9797

#11
L-âS-V*"

1PT275555

Telefone p/222-1818
e faça uma /nEjv
assinatura, ^^^r

JORNAL DO BRASIL

MILTON
SCIMENTO

JÔHNNV ALF

P-.ULIS.H
DA VIOLA

ROBERTO CARLOS

CAETANO

CHÍCO
BUARQUE

£§!_. :". . '

NHOTO

ESTREIA
HOJE

227-6686:
227-3589

ELIZETH

SUCATA
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Reélegeudo-se prefeito de Nova lor-

que, em oposição às poderosíssimas
máquinas dos Partidos Republicano e
Democrata, John Vliet Lindsay, que se
desligou dos republicanos para con-
•correr pelo pequeno Partido Liberal -

que praticamente só funciona em Nova
Iorque - surge, aos 48 anos, como
um dos maiores trunfos políticos dos
Estados Unidos. No entanto, há poucos
meses, as pesquisas de opinião afirma-
vam que sua reeleição era impossível.
Mas, contando com as personalidades
antipáticas e com os erros das campa-
nhas de seus oponentes, o democrata
Mário Procaccino e o republicano John
Marchi, Lindsay conseguiu virar o jogo
nos últimos minutos. Quando, às vós-

peras das eleições, uma pesquisa do

Daily News previu a vitória do prefei-
lo, seus oponentes, que já haviam per-
dido em todos os debates públicos, ai-

iruns diante das câmaras da televisão,

nao tiveram tempo para qualquer rea-

ção conseqüente. A espetacular vitória

impossível de John Lindsay, ajudada

por sua personalidade simpática e por
seu tipo físico - que o aproxima da

imagem dos Kennedy -% faz dele um

dos mais respeitáveis candidatos à su-

cessão de Nixon
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NO CAMINHO DE LINCOLN E KENNEDY

Lindsay não esconde que sua ver-
dadeira vocação sempre foi a vida pú-
blica. A guerra cortou sua trajetória
logo no início, quando, aos 21 anos, foi
chamado a servir na Marinha. Assim,
durante três anos, fêz parte da tripula-
cão do destróier Swanson, participan-
do, já como oficial, do desembarque
na Sicíüa; mais tarde, foi transferido
para o Pacífico. Ao final da guerra,
fora condecorado cinco vezes.

Voltando à vida civil, em 1946,
gastou seu último soldo numa tempo-
rada de esqui, seu esporte predileto.;
Em seguida, desprezando o convite do
pai, George Lindsay, advogado que se
tornara banqueiro, preferiu terminar
seus estudos de Direito, ao invés de
tentar a sorte em Wall Street.

' Na Universidade de Yale, conhe-
ceu uma morena de olhos negros, Ma-
ry Anne Harrison, com quem se casa-
ria em 1949. A primeira casa que ti-
veram foi no Distrito 17 de Nova lor-
que, o campo de ação política inicial e
fundamental de Lindsay. Mary Anne
ainda estudou e ensinou durante ai-
gum tempo, mas teve de dedicar-se
aos filhos, que em 1965 já eram quatro.

Foi em 1965 que êle se lançou co-
mo candidato à Prefeitura cte Nova
Iorque, o segundo posto político em
importância nos Estados Unidos, vin-
do logo depois da própria Presidência.
Houve quem risse do atrevimento da-
quele rapaz que, aparentando 10 anos
menos, mais parecia um atlético uni-
yersitário.j Dissidente republicano,

tendo perdido seus apoios conservado-
res, Lindsay teve de criar sua própria
organização; teve de cortejar os sindi-
catos, atrair os jovens democratas de
esquerda, exibir-se durante seis meses
pelas calçadas de Nova Iorque — fa-
zer, enfim, tudo o que não fica bem a
um republicano.

Quando, afinal, venceu as eleições
(pela escassa margem de 136 144 vo-
tos, num eleitorado de 2 e meio mi-
Ihões), êle se transformou "no mais
fascinante patrimônio político do ce-
nário nacional", de acordo com a re-
vista Neiüsioeek, desde o desapareci-
mento.de John Fitzgerald Kennedy..

Um desgaste inevitável

Rompendo com seu passado con-
servador (branco, protestante, anglo-
saxão, diplomado em Yale), John
Lindsay tratou de compor toda uma
nova imagem. Alto, esguio, cabelos
claros, simpático, procurava cada vez
apresentar-se como um possível con-
tinuador de John F. Kennedy.

"Se John Kennedy vivesse, êle
me- teria ajudado a fazer uma revolu-
ção na Câmara Federal", assegurou,
êle 15 dias depois do assassínio do Pre-
sidente. E é verdade que, como Depu-
tado federal, Lindsay foi um incansá-
vel patrocinador de reformas. Duran-
te os cinco primeiros anos de sua ati-
vidade no Congresso, atacou violenta- j
mente os processos utilizados ou tole-'
rados pela Câmara.,

' Sempre independente em suas ati-
tudes, muitas vezes ficou em minoria
ou mesmo inteiramente isolado, ao de-
sobedecer à linha do Partido Republi-
cano e ao criticar violentamente o Go-
vêrno Kennedy.

— Meu maior desgosto neste Con-
gresso — dizia êle em 1961 —- é o ira-
casso da administração Kennedy em
oferecer um programa sobre os direi-
tos civis.

Daniel E. Button, um dos pri-
meiros biógrafos de Lindsay, diz que
êle nada tem com os Kennedy: não é
nem "um novo Kennedy", nem ".um
Kennedy republicano", nem qualquer
variedade de Kennedy. Mas, óbvia-
mente, John Lindsay persegue a ima-
gem de John F. Kennedy.

Sua própria imagem, entretanto,
muito sofreu com a administração da
ingovernável Nova Iorque. Em mea-
dos de 1966, o jovem prefeito propor-
cionava a Nova Iorque um novo es-
tilo de governo: desafiava privilégios
estabelecidos, desfazia quistos de resis-
téncia à autoridade municipal, enfren-
tava grandes homens de negócios e
grupos econômicos. Mas, já então, não
faltavam as críticas.

Seu estilo populista um tanto es-
palhafatoso, sua mania cie comer san-
duíches no meio da rua, uma certa os-
tentação de coragem e virilidade —

• tudo isso era registrado pela impren-
j sa. "Êle dá a impressão de estar sem-

pre em campanha", observava The

Neiu York Times Magazine, "como se
ainda não acreditasse em süa elei-
ção..."

Um republicano lincolniano

Em 1967, o agigantamento dos
problemas nova-iorquinos recomenda-
va alguma-discrição. As promessas
eleitorais de mais habitações e melhor
polícia já não pareciam tão fáceis de
realizar. Um ano depois, em meio ao
tumulto de revolta social e racial, as

, coisas haviam piorado ainda mais. Os
cabelos de John Lindsay começaram a
embranquecer, seu rosto emagrecera,
seu temperamento parecia mais con-
trolado, suas respostas menos contun-
dentes.

Mas sua energia era a mesma_de
antes, como também sua"preocupação
em fazer o público participar em maior
grau das decisões da municipalidade.,

Por essa época, Lindsay fora apon-
tado pelo Governador Nelson Rocke-
íeller para a vaga de Robert Kennedy
no Senado. Viu-se, assim, num sério
dilema. Subindo ao Senado, poderia
ser realmente o "Kennedy republica-
no" e aspirar à Presidência sem ter
sofrido maior desgaste na Prefeitura
de Nova Iorque; continuando como
prefeito, arriscava-se mas não daria a
impressão de fugir à luta. Por isso,
escolheu o segundo caminho.

Seus auxiliares, porém, fizeram
com que êle mudasse alguns de seus

_

hábitos. Suas caminhadas solitárias
pela grande cidade, sem qualquer es-
coita, para "sentir o povo", foram
controladas: o prefeito, com sua apa-
rência de desportista em férias, con-
tinua a andar sozinho, mas um pelo-
tão de policiais revista previamente
todos os locais aonde êle se dirige.

Isso não impediu que, durante a
recente campanha, John Lindsay co-
metesse muitas das imprudências que
facilitaram os assassinatos de Abra-
liam Lincoln e John F. Kennedy.

O prefeito reeleito de Nova Iorque,
aliás, considera-se um republicano
lincolniano.

Sou republicano porque este foi
o partido de Lincoln — disse éle certa
vez.

Qual é a característica do republi-
canismo de Lindáay? Até que ponto é
verdadeiramente republicano?

Sou lincolniano, e é na doutri-
na dêsse homem que se encontra a
tradição do Partido Republicano.

E é êsse o homem que, tendo ago-
ra a dupla responsabilidade de cum-
prir os programas propostos, nas
campanhas de 1965 e 1969, para a so-
lução dos insolúveis problemas de No-
va Iorque, se preocupa desde já,
como político realista que é, com a
campanha presidencial, tendo de con-
quistar a curto prazo o lugar que lhe
pertence no Partido Republicano de
Lincoln e Goldwater..

_
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ALGUMAS IDÉIAS DE JOHN V. ÜNDSAY

Haja ou não eleição, John Lind-
say parece estar sempre em cam-
panha eleitoral. Reformando a
administração, procurando solu-
ções para a ingovernável Nova
Iorque, êle iá tem os olhos pos-

tos na Casa Branca.
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• E a guerra? Cinco anos e cies
ainda têm medo de, falar (...).
Mesmo se se é a favor da guerra
isso não> muda o fato de que há
nela 3 bilhões de dólares de dinheiro
ãe Nova Iorque. Não se pode
ignorá-lo (...). Acho que essa
espécie de subserviência à velha
política não pode ser a espécie ãe
liderança que Nova Iorque
precisa ter.

• Para os que as glorificam, as
ciáaáes, em sua variedade e
vitaliãaãe, oferecem, nas palavras
ãe Lewis Mumforã, "oportunidades
ãe associação e intercâmbio entre
os homens, multiplicam,
desafios e controvérsias, ampliam
a área de mútua comunicação e de
intensificação tácita, tornam
presentes e visíveis, no exercício
das atividades cotidianas, as
realidades ãa cooperação humana."
No extremo oposto, as cidades são
consideradas como fontes repulsivas
de opressão, pecado e corrupção.
Assim pensavam Thomas Jefjcrson
e outros fundadores da Pátria,
influenciados pelo individualismo

puritano, c essa atitude foi
em grande parte responsável pela
negligência com que os
norte-americanos trataram as suas
cidades. (...) Hoje, dois terços
ãe nossa população são classificados
na categoria urbana, proporção
que, segundo se prevê, atingirá
80.) áentro ãe uma ou ãuas
áécaáas. Temos, portanto, ãe
adaptar nossas atituáes e
instituições às exigências de um
país predominantemente urbano,
por mais que os mitos âo passado
bucólico aináa seâuzam boa parte
ãe nossa população.

. Na cidade de Nova Iorque,
conseguimos imprimir mais
eficiência a nossa administração ao
adotar um sistema ãe reorganização
que funâirá 51 ãepartamentos e
agências em 10 aáministrações, e
também conseguimos atrair para
a direção ãos serviços ãe parques,
polícia, bem-estar, mão-âe-obra,
assistência à pobreza, habitação,
etc, alguns ãos cérebros mais
privilegiados de que dispõe a nação.
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Longos: camisolas que, como que por
mágica, aãquirem as formas mais.
surpreenãentes, ao caminhar ãa mulher.

ESCULTURA TAMBÉM
SE FAZ COM TECIDO

Grès, que desfilou sua coleção anteontem, mais
uma vez mostrou que não se comove com o ritmo dos
tempos, o dinamismo que a moda ganha, simplifi-
cando-se cada vez mais, tornando-se mais e mais in-
venção e improvisação.

i Os vestidos de"madame em nossa opinião, ape-
sar de serem peças caríssimas e que só atendem aos
desejos (e não necessidades) de um número restrito
de mulheres, ganham no entanto pelo impecável do
corte, pela correção do tecido, principalmente pela
fluidez da linha. 

"São 
vestidos tradicionais, clássicos,

mas que a mulher de bom gosto deseja para si —
mesmo a mulher jovem e dinâmica: os cortes são
enviesados (uma verdadeira obra-prima); as fazen-
das são jérseis fluidos, maleáveis, extremamente
moldáveis ao corpo (os collants são imprescindíveis);
,'azem mn gênero Isadora Duncan (panos soltos; o
conforto acima de tudo) se bem que foram concebi-

• dos muito antes de esse estilo entrar na moda.
A moda de Grès não se pode dizer que é prática.

Mas é extremamente usável: é aquela roupa que usa-
mos por anos a íio sem nos preocuparmos com as
transformações e mudanças da tendência geral in-
ternacional; é o vestido que lembra a arte de escul-
pir porque é a própria escultura feita com o mais de-
licado material que o artista poderia utilizar: o
têxtil .;
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Jérsei acetinado. Tom pastel. A fluiãez
ão vestião esculpe o corpo ãa mulher

A FICHA DO SORVETE (I)
RUTH MARIA

Sorvetes os mais gostosos poãem ser feitos
em casa, com frutas naturais, láéias:

SORVETE DE ABACAXI:

1 copo de caldo âe abacaxi, a mesma quan-
tidaãe de água. 2 claras em neve, 6 colheres das
de sopa de açúcar.

¦ 'Bata as claras' em neve e misture aos
poucos o açúcar. Junte o calão do abacaxi,
a água e ponha para congelar. De quan-
ão em quando, retire ão congelador e bata
para que o sorvete fique bem ligado.

SORVETE DE TANGERINA:

^- 1 xícara ãe água, 1 xícara ãe calão de
tangerina, açúcar a gosto e 1 folha âe gelatina
branca.

Coloque a gelatina na água e üeixe ferver
aié derreter. Deixe esfriar c junte o calão da
fruta. Deixe gelar; quando estiver qitase pronto,
bata novamente para que fique rosa-claro e es-
pumoso. Coloque novamente para gelar e deixe
na geladeira até a hora de servir.

_ SORVETE DE ABACATE:

4 abacates, 1 limão, meio Itlro dc leite,
açúcar a gosto.

Ferva o leite com o açúcar e deixe
esfriar. Amasse os abacates e passe-os em
uma peneira fina. Depois misture tudo, por
último o caldo do limão e ponha na fôrma para
gelar.

Detalhe: O sorvete já foi consiáeraâo pro-
auto âe luxo. Hoje em dia constitui apreciaáa
sobremesa. Ê alimento de elevado valor nutri-
tivo. Cem gramas âe sorvete fornecem ao cor-
po humano 145 calorias.

O Serviço
ÁFRICA DO SUL — A agência de turismo

Stella Barros está organizanão, em conjunto
com a South African Airways, uma excursão à
Á/rica áo Sul, especialmente para crianças em
férias. A caravana infantil sairá âo Brasil no
dia 20 âe janeiro. Informações na agência da
SAA, à Rua Almirante Barroso, 22, sobreloja.
Telefones: 242-1368.

BIBLIOTECA VOLANTE — O serviço do Dc-
parlamento de Cultura do Estado, percorre
diariamente os bairros e subúrbios cariocas e
já inscreveu 553 novos leitores em seu primeiro
mês de funcionamento. Dos 6107 volumes do
acervo daquela biblioteca, foram emprestados
1102, numa média diária de 55 obras, ãestacan-
âo-se o assunto literatura brasileira.

SERIGRAFIA — Na cantina áo Museu áe
Arte Moâerna estão expostos os trabalhos âe
cinco alunos áo Atelier âa Gravura, sob a orien-
tação âo professor Dionísio dei Santo.

PSICOLOGIA PEDAGÓGICA — Ê 0 tema
do nôvo lançamento da Editora Agir: As Trans-
formações da Infância, de George Cruchon. O
livro se propõe a ajudar os educadores a cum-
¦prir suas tarefas e as orientações dadas são
acompanhadas dc exemplos de fatos constata-
dos durante a evolução âa criança e áo adoles-
cente. O livro já se encontra à venda por NCrS
15,00.

POESIA PARA CRIANÇAS — A Cidade dos
Brinquedos, de Marina Tricânico é um livro "es-
crito com a linguagem simples dos pequeninos,
muitas vezes sem maiores preocupações do que
seguir o ritmo inconstante e doce da sua fan-
tasia." Da Editora Quatro Artes, já na sua 4."
edição.

BISCOITOS CASEIROS — É a novidade da
Formiguinha, loja de âoces âa Rua Senaâor
Vergueiro, 93. Em pacotinhos âe 200 gramas a
NCrS 3,50, os biscoitos são âe polvllho, âe, quei-
jo (para coquetéis) ou amanleigaâos. Pode-se
também encomendar panetones e tortas de cho-
colate, coco e maçã.

PARA REGIME — Torraâas âe germens de
trigo, âa marca Tommy, não engordam. No Peg-
Pag custam NCrS 2?0 o pacote. As tor-
raáas de glúten, para diabéticos, a NCr$ 2,50 o
pacote.

TRANSPARENTE — De brim e rendão, com
jogo dc transparência, o chemisier da Marbella,
por NCrS 180,00. É grande bossa para o verão c
faz um estilo esportivo.

MAQUILAGEM — Em prêt-à-porter é a no-
viáade de Júlio César, do salão Gisah. na Rv.a
Anita Garibaldi, 83, loja 5. Um preço único:
NCrS 10,00.
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Sarampo, tuberculose,
coqueluche são doenças que
— como muitas outras — já são
combatidas por meio de
vacinas. E como ultimamente a
Secretaria de Saúde vem
intensificando as suas
campanhas de vacinação
infantil, você pode
ficar sabendo se seu filho está
em idade de tomar esta
ou aquela vacina, consultando
êste quadro, baseado no
esquema da Superintendência
de Saúde Pública.

Â PICADA QUE PREVINE
VACINA BCG

% Aplicada para aumentar a resistência à
tuberculose.
^ Deve ser dada em jejum, por via oral.
Também existe o BCG para aplicação in-
tradérmica.
^c Idade: do nascimento ao terceiro mês.
Depois, fazer o PPD prévio, e conforme o
seu resultado, a revacinação aos 2, 6 e 12
anos.
íjí Doses: primovacinação: lOOmg; revaci-
nação: 200mg.
* 

" 
Contra-indicações: indivíduos tubercu-

lino-positivos; estados infecciosos agudos.
VACINA ANTITETÃNICA

He Aplicada em injeção intramuscular
profunda ou por via subcutànea.
>;í Idade: de preferência dos oito anos em
diante. Abaixo dessa idade, deve-se seguir
as indicações para a vacina tríplice (tétano,
dif teria e coqueluche), ou dupla (difteria e
tétano).
% Doses: imunização primária: duas do-
ses com intervalo dé 21 dias a um mês en-
tre uma e outra, e não devendo ultrapas-
sar três meses.
H« Reforços: uma dose, de três em três
anos. a partir da úllima dose da imuniza-
ção primária. Se os intervalos, que devem
ser observados na primeira série e no re-
forço, forem ultrapassados, a vacinação tem
que" ser reiniciada.
5$: Contra-indicações: só nos casos de hi-
persensibilidade ao toxóide tetànico.

VACINA DUPLA (DIFTERIA E TÉTANO)

* Aplicada em injeção intramuscular ou
por via subcutànea.
>ií Idade: cinco a oito anos; abaixo de cin-
co anos, só em crianças que já tenham tido
coqueluche.
H< Doses: imunização primária: três doses,
com intervalo entre uma e outra de um até"
três meses.
% Reforços: 1.° retorço: um ano ou um
ano e meio depois da última dose da imuni-
zação primária; segundo reforço: dois a três
anos depois do primeiro reforço até oito
anos. Acima dos oito anos, a vacina contra
difteria só deve ser aplicada em casos espe-
ciais, com vacinas para adultos, ou depois
dos testes de Schick e Moloney. Se não fô-
rem seguidos os intervalos para a imuniza-
ção primária, reiniciar a vacinação.
;k Contra-indicações: crianças sujeitas a
convulsões (neste" caso é preciso fracionar
as doses) ou em estado infeccioso agudo.

VACINA TRÍPLICE (TÉTANO, DIFTERIA
E COQUELUCHE)

Aplicada em injeção intramuscular
profunda.
?K Idade: crianças de dois meses a cinco
anos, que ainda não tenham tido coque-
luche.
;|< Doses: imunização primária: três doses,
com intervalo de um a três meses entre
uma e outra.

Reforços: 1.°: um ano a um ano e meio
depois da" terceira dose da imunização pri-
mária; 2.°: dois a três anos após o primeiro
reforço, até os cinco anos. Se passar desta
idade', fazer o reforço com vacina dupla.

Contra-indicações: crianças sujeitas a
convulsões ou em estado infeccioso agudo.
No caso de convulsões, começar aos 12 me-
ses, ou fracionar as doses, de acordo com o
critério médico.

VACINA SABIN (POLIOMIELITE)
>!< Aplicação por via oral.

Idade:" crianças de dois meses a seis
anos.

Doses: imunização primária: três doses
com intervalo de dois meses entre uma e
outra.

Reforços: 1.°: uma dose, um a dois anos
depois da"terceira dose da imunização.pri-
mária; 2.°: uma dose, dois a três anos de-
pois do primeiro reforço. Os outros devem
ser feitos até os seis arios de idade, com in-
tervalo de dois a três anos.

Contra-indicações: _ estado infeccioso
agudo; vômitos e diarréia.

VACINA ANTIVARIÓLICA

Aplicada no braço por multipressão,
multipuntura ou por via intradérmica.
Nunca na coxa.

Idade: a partir dos seis meses, em tô-
da a população. Em crianças que estiverem
em contato com doentes ou suspeitos antes
desta época, ela .deve ser logo dada aos três
meses.

Doses: uma dose de três em três anos,
desde que haja reação da vacina. Em caso
contrário, aplicar á vacina em local dife-
rente.
:|í Contra-indicações: pessoas com doenças
de pele, gestantes," até o quarto mês; diabé-
ticos não controlados; estados infecciosos
agudos.

VACINA ANTITIFÓIDICA

A' Aplicação por via subcutànea.
Idade:" normalmente, dos dois aos 60

anos.
>jc Doses: imunização primária: de sete a
28 dias após a primeira dose, aplicar a se-
gunda. Nas crianças de dois a cinco anos,
fazer três doses com o mesmo intervalo, e,
nas_ de cinco a 12 anos, a metade das doses
para adultos.
;|í Contra-indicações: gestantes, até o
quarto mês; estados infecciosos agudos; cri-
ancas sujeitas a convulsões (fracionar as
doses).

VACINA CONTRA O SARAMPO

s|í Aplicada em dose única, por via sub-
cutânea.

Idade: de seis meses a quatro anos, de
preferência entre nove meses e dois anos.

Contra-indicações: estados infecciosos
agudos; tuberculose ativa; leucemia; uso de
corticosteróides; antimetabólicos; irradia-
çóes; alergia a ôvo, penicilina, estreptomi-
cina e neomicina; crianças sujeitas a con-
vulsões (fracionar as doses ou iniciá-las aos
12 meses); aplicação simultânea com ou-
trás vacinas de vírus vivo, ou durante a
ocorrência natural de doenças por vírus.

VACINA ANTIAMARÍLICA

Aplicação por via intramuscular, em
dose única.

Idade: acima dos seis meses, em pes-
soas que vão ou que estejam voltando de
regiões onde a doença é endêmica. Abaixo
dos seis meses, só em crianças vivendo em
locais de muito risco.

Contra-indicações: estados infecciosos
agudos; gestantes.

GESTANTES

No caso de uma primeira gravidez,_o
esquema de vacinação se limita à aplicação
das três primeiras 

"doses da vacina antite-
tánica, nos quinto, sexto e sétimo meses,
respectivamente. Em se tratando de gesta-
cões subsequentes, até três anos depois da
gestação anterior, somente o reforço da va-
cina eleve ser aplicado, do sexto ao oitavo
mês.

•*__¥

¦'¦;¦'$'.¦

¦¦

.iJ.jiU.IllH.l.Wll mjuuiujjiiiiiii um " ¦ -' ' '

A Revista de Domingo já entrou em fé-
rias. Domingo que vem é o Rio Grande.
do Sul.

REVISTA DE BEMINGO
Todas as informações importantes para a mulher atual.
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PÁGINA 6 ? JORNAL DO BRASIL D RIO DE JANEIRO D QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 1969 D CADERNO b
O QUE HA PAM A VER

No c.rcu.o Metro, estréia o policial Detetive Mario.ve en, A,ão • Elisete Cardoso, Zimbo Trio, Regional do Canhoto e Msinho do

Tamborim, a partir de hoje, na Sucata • l\o Teatro Dulcina, a peça O Exercício, com Glauce Rocha e Rubens de Palco

ss

Cinema EXTRA

S.» FESTIVAL BRASILEIRO DE Cl.

NEMA AMADOR - Patrocine.,

pelo JORNAL DO BRASIL. Filmes
... um iminuto e meio, em ses-

»õcs às ISh t 18h, no Paissandu.
Ingresses a convite. Amanhã a

apresentação cios {lime; premia-
dos e proclamação dos prêmios.
Hoie, A ° Programa: Vidão; H*
Esperança; O Começo ' t Difícil;
Novam.nl» o. Alanlado; Réquiom;
Farsa; No Elevador; A Vida É

Curta...; Na Vida, Scia Machão;
Duas Vidas; Filmo, logo Existo;
Vida 460; Dscomposiçío; Um Dia,

um Galaxie; Solo; Entra a Vida

• a Mor tf. o Homem Escolhe a

que Estiver Mais Próxima; Do

Jeito quo Vão as Coisas 1993;
.erra-MSe; Negra Vida Negra; A

Ceia; Reflexão; Erotismo; O Môs.
ra; Hoje o Susto Eletrônico; A

Vida; Trauma; O Sol í Meu, o

Som t Seu; Entro Espaço; Era

uma Voi Até Segunda Ordem;

Amem; loly; Zig-Zag; Vingança.-O
Amanhã; Eva & Adão; Eu Sou

Yicê, Nós Somos lies; Uma Certa

Flor; Assim Foi, Assim t. Assim

Será; As Vitrinas; Vida?; Amor

livre? Censura do programa: 18

•*«"

ESTRÉIAS
DETETIVE MARLOWE EM AÇÃO

(Marlowe), de Paul Bogart. Produ.

ção americana em cores. Poti-
ciai baseado cm Raymond Chand-
ler (The liltle Sisler). Com Ja-
mes Garner, Gayle Hunnicutt, Rita

Mcreno. Metro Copacabana, Me-
(ro Tijuca, Bruni Ipanema, Coral
Fivoli, Alfa, São José, Imperator:
14h, lóh, 18h, 20h e 2?.h. la-

goa Drlve-ln: 20h30m e 22M0m.

(18 anos).

MÃCUNAIMA (Brasileiro), de Joa-

quim Pedro de Andrade. Baseado
#io livro de 

"Mário 
de Andrade,

história do herói sem nenhum
caráter, êste é um dos filmes
brasileiros mais ambiciosos dos
últimos anos, já classificado co-

mo vrria comédia feroz. Em east-

mancolor. Com Grande Otelo (o
Mscunaíma preto), Paulo José

(Macunaima branco), Jardel Fi-

lho, Dina Sfàt, Milton Gonçalves,
Rodolfo Arena, Joana Fomm, Zezó

Macedo. Wilza Carla, Maria lucia

Datil, Condor largo do Machado,
Condor Copacabana, Plaia (neste
cinema 8 partir de 12h), Olinda,
Mascote, Bruni Piedade, Regência,
Rio Palace, Matilde, São Bento.

(18 anes). .

CORÍSCO, O DIABO LOURO

(Brasileiro), de Carlos Coimbra.
A; aventuras de Corisco, o can-

gnceiro, e seus amores com Da-

dá. Em eastmancolor. Com Mau-
rido do Vale, Leila Diniz, Turibio
Ruiz, Maraci Melo. Antônio Pi-
tanga, Jofre Soares, Dionísio Az«-

vedo, John Herbert, Milton Ri-

beiro, Geórgia Gomide. São Luis,

leblon: 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

Madri: lóh, 18h, 20h, 22h. Santa

Alice: ISh. 17h, 19h, 21h. Pai

(Caxias), em duplo com Dilema de

um Bandido: l.h, 17h30m, 19h
20m. Glória: pregrama duplo

com A Vingança d» Ursus. Ica-

ral: 20h, 22h (sábado o domingo

também is lóh, 18h). (18 anes).

PHÃRÃÕH (Produção polonesa)),
dí Jerzy Kawalorowicz. A õscen-

são e es lutas políticas do Faraó

Rs.ses XIII. Superprodução cm

Eastman .olor/Dyaliscope, realiza-

da paio cineasla da Madre Joana

dos Anjos. Co:n George Zelnik,

Barbara Bryl, Krystyna Mikolaie-

wska. Bruni Flamengo, Bruni' Ti-

jucá: 14h, 16h40m, 19h20m, 22h.

(18 anosK —

MAIS MORTO QUE VIVO (Mor.
Dead than Alive), de Robert
Sparr Western americano em de

luxe 
'color. 

Clint Walker no pa-

pel de um pistoleiro que se exi-

be em shows de bravura no Oeste

niais comportado do fim do se-

culo passado, lambem no clen-

co- Vin«nt Price, Anne Francis.

Capitólio: 14h, lóh, 18h, 20h,

22h. (18 anos)

ry Evans, no ritmo agitado da co-
média inglesa de pretenso.s nio»
derninhas Com Judy Gceson,
Michael Bates, Moyra Fraser, Dia-
ne Keen. Dc luxe color. Scala:
lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

setíThomens VIVOS OU MOR-
TOS (Brasileiro), de Leovigildo
Cordeiro. Policial reconstituindo
as façanhas do detetive Lincoln
Monteiro. Com Maurício do Vale,
Wilson Grey, Eliezer Gomes, Mil-
ton Gonçalves, Olivia Pineschi,
participação especial de Jardel
Filho. Copacabana: 14h, 15h40m,
17h20m, 19h, 20h40m, 22h20m.
Rex: UhSOm, lóh30m, 18hl0m,
19h50m, 21h30m. Botafogo (em
duplo com A Casa dt Madam»
lulu): 17h, 20h05m (sábado às
15h, 18h05m, 19h45m - sem fil-
me complementar na última sé-
são). Coliseu (duplo com Massa-
cr« no Grande Canyon): 15h, 17h
15m, 20h30m. Irajá (duplo com
No Calor da Noite): 17h, 20h30m
(sábado e domingo as Uh, 17h
30m, 21h). (18 anos).

ROMEU E JUL1ETA (Romw ind
Jullot), de Franco Zeffirelli. Pro-
dução shakespeareana caprichada,
com os jovens Leonard Whiting e
Olivia Hussey noi papéis prota-
gonistas. Tecnicolor. Caruso, Sao
Pedro. (14 anos).

KRAKATOA, O INFERNO DE JA-
VA (Krakatoa - East of Java),
de Bernard l. Kowalski. A procura
de um tesouro submerso no lito-
ral de Krakatoa coincide com a
grande erupção vulcânica que (em
1883) destruiu quase completa-
mente a ilha, provocando uma
onda de trinta metros que alte-
rou a geografia da região. O*
convencionalismos se atropelam
nesta superprodução onde quase
_udo acontece e a própria ml.-
tura de clichês em desuso com.
titui o charme do espetáculo. Em
tecnirama 70/tecnicolor. Com Ma-
ximilian Schell, Diane Baker, Brián
Keith, Barbara Werle, John ley-
ton, Sal Mineo, Rossano Brazzi.
Roxy: 14h, 16h30m, 19h, 21h30m.
(14 anos). .

CINE HORA - Comédias cúrias,
desenhos e documentários. A
partir das 10h da manhã. (Cen-
tro e Ccpacabana).
RETROSPECTIVA DO MUSICAI -
O Grand» Caruso (The Griat Ci-
ruso), de Richard Thorpe, predu-
ção Metro, com Mario Lanza, Ann
Blyih. Tecnicolor. Auditório da

Cinemateca, 18h30m. Ingressos í
venda, com preço especial para
sócios do MAM. 

RÒCCO E SEUS IRMÃOS (Rocco
_ i Suoi Fratelli), de Luchino Vis-
conti. Um dos filmes mais apre-
ciados de Visconti. Com Alain
Delon, Annie Girardor, Renato
Salvatori, Katina Paxlnou. Ses-
«ões às llh e 18h, polo Cinsarte
da Universidade Gama Filho, no
Auditório Alfair Gama Filho.

atos, com lextos de Milor Fornan-

des a Jó Soares, interpretado por
Jõ Soares. T.atro da lagoa, la-

goa Rodrigo de Freitas, ao lado
do Drlve-ln. (227-068.); 21h30m.

SIMONAl — Todas aa noites no
Canecão, 1 meia-noite. Couv.rl:
NCrS é,00. ' ,

Teatro

AQUAREIA MUSICAI - Show no
Colden Room do Copacabana Pa-
lace. ^

LUIS CARIOS VINHAS TRIO -

Show no Flag, Rua Xavier da

Silveira, esquina de Aires Salda-

nha. Tel.: 236-6037.

CLAUDETE SOARES E PEDRINHO
MATTAR TRIO - Hoio e todas
as noites na U Bilboqu.l, Av.
Copacabana, 73. Tel.: 257-1472 •

256-2056. Última semana.

MARIA DA GRAÇA E JOAQUIM
PEREIRA, na Ad»g> de Évora
Rua Santa Clara, 292. Res.rvai
237-4210.

A FINA FLOR DO SAMBA -

Show organizado por Teresa Ara-

gão, todas as seg.-feiras, às
21h30m. Opinião - 236-3497. __
DINA GONÇALVES e MARIA HÍ-
IENA — No Bi.rklause, Ronald de
Carvalho, 53. Telefone 237-1521.
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RADIO JORNAL DO BRASIL
INFORMATIVO — De hora em
hora, às meias horas, das 6,30 a
meia-noite e meia, à exceção de
13,30, 19,30, 22,30 e 23,30. Aos
domingos, informativo às 6,30,
7,30, 8,30, 9,30, 10,30, 11,30,
12,30, 18,30, 20,30, 21,30, •

meia-noite e meia. De 2a. a óa.,
às 18,45, Btlsa d. Valores. As

. 5aa., sábados e domingos, irans.

missão das corridas do Jóquei, di*

retamente do Hipódromo da Gá-

vea.

Música
NORMA BOJUNGA - Recital de

piano. Hoje, às 21h, na Sala Ce-
cllia Meireles. No programa, obra
de Bach, Haendel, Prokofiev,
Brahms e Chopin. ___
TRÍÕ DA UNIVERSIDADE DÃ
BAHIA - Amanhã, às 21 h, na
Sala Cecília Meireles.

ORQUESTRA DE CÂMARA DO
BRASIL — Segunda-feira, dia 10,
às 21h, na Sala Cecília M-irelc..

CÔRÒ DO INSTITUTO ISRAELITA
BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E

CULTURA - Sábado, dia 8, às
20h45m, no Teatro Municipal, sob
e regência de Henrique Morelcm-
baum. Ne programa, Excertos do
Oratório Elias, de Mendelssohn;
Kedushá, de Salomé Ro3.i; R«-
beinu Tam, de Rubin c Manger;
Zaínen Mir Chassidimlech, do foi-
clore iidiche; Am Israel Chai, de
Wcinzweig e Malka leo; El Ivneh

Hagalil, de Chagcs; Al Hass.lli,

do folclore hebraico; Mandu-Ça-

rara, de Vila-lòbos.

fb

A CHAMADA DO AMOR (la Cha-

mad»), de Alain Cavalier. Cathc-
rine Deneuvc entre um amante

maduro (Michel Piccoli) e um |ò;
vem de sua idade (Roger Van

Hool). Com Irene Tunc, Jacques

Sereys, Phillppine Pascal. Filme

francês cm cosi mancolor. V.rleia:

14h, lóh, IBh, 20h, 22h. (18
ancsK _, _
DESPREZO (l. Mópris), de Jean-

luc Godard. Conflito entre um

escritor cinematográfico (Michel
Piccoli) e sua mulher (Brigitle
Bardot), originário de um roman-
cc de Alberto Moravia. Paralela-

mente aos arrufos, um produtor
americano hiperconvencional (Jack

Pslance) discute com o cineasta

Fritz lan. (o próprio lang ciue

não merecia tal vexame) uma ver-

rão ccmercial da Odisséia. Filme

francês em cores, realizado por
Godard entre Tempo de Guerra e

o inédito (aqui) Bond. « Pari.

Art. Palácio Copacabana: 14b,

lóh, IBh. 20h,_2_2h. 118 anos).

CONTINUAÇÕES^
A PENÚLTIMA .'DONZELA.. (Brasi-
biro) de Fernando Amaral. Co-

média em eastmancolor, pro-
curando o figurino de Os Pa-

queras. História dc uma don-

zela preocupada em sair dessa

condição. Com Adriana Prieto,

Paulo Porto (também co-produ-

tor e um dos ífgumèhtlstw), Car-

Io Mo»!, Fr.ãof«it«, Ida Go-

mes, Flávio Migliaccio, Beatriz

Veiga, lançamento de Dienan»

Machado. Bruni Copacabana, F.s-

tival, Rio, Bruni Méi.r, Alfa, Me.

lo Penha), Art Palácio Petrópolis,

Rio Branco, Bruni Gra|aú, Bruni

Engenho d. Dentro._.! 8 jmosJL
TRÁGICA SENTENÇA (Th. D.s-

p.radoes), de Henry levin. W.s-

t.rn americano com Jack Palance,

Vince Edwards, George Maharis,

Neville Brand, Sylvia Syms, Chns-

tian Roberts, Kate 0'Mara. Tecni-

color. Odeon: 14h, lóh, IBh, 20h,

22h. (18 anosl^_

O CINTURÃO DA CASTIDADE

(Tb. Chastily Bell), de Pasquale

Festa Campanile. Comédia pi-

caresca às vezes bastante diver-

lida, na linha de Uma Virgem

para o Príncipe, do mesmo ci-

neasta. Tony Curtis, cavaleiro des-

confiado, mantém guardada a

chave a caatidade de sua espo-

sa (Mônica Vitti). Filme Itália-

no em tecnicolor, dublado em

inglês. Cortado em aproximada-

mente 15 minutos (projeção aqui:

93 minutos). Também com Hugh

Griffith, Nino Castelnuovo. Rian,

América: 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

(14 anos).
Ã~ÃRTE~DE CONQUISTAR UM

BROTO (H.r. W. Go Round th.

Mulb.rry Bush), d« Cliv. Donner.
A iniciação sexual do jovem Bar-

BUUITT (Bullilt), de Peter Yates.
Boa estréia do inglês Yates no
cinema americano: um polioal en-
xuto, com força de autenticida-
de. Robert Vaughn, desta vez, é
um homem mau no caminho de
Steve McQueen. Tecnicolor, Ca-

pri. 13h20m, 15h30m, 17h40m,
19h50m, 22h. (18 anos).

ESTAÇÃO PÕÍÃR ZEBRA (üí
Statlon Z.bra), de John Sturges.
A posse de uma cápsula espacial
contendo um filme que pode dar
¦ chave da vitória numa guerra
nuclear provoca um confronto en-
tre americanos e russos no Pólo
Norte. Filme americf.no baseado
no livro de Alistair Mclean. Cem
Rock Hudson, Ernest Borgnine, Pa-
trick McGoohan, Jim Brown, Lloyd
Nolan. Metro_jlor/70mm. Metro.
Boavista, 15h30m, 18h30m, 21h
30m. Sábados e domingos, tam-
bém 12h30m. (10 anos).

REAPRESENTAÇOES_
ÜiSrTcÕNVÍÕÃDÕ BEM TRÃPA.
LHÃO (The Party), de Blake Ed-
wards. Uma das comédias mais
divertidas das últimas safras. Com .

as melhores intenções, um desas-
trado ator indiano (Peter Sellers)
comparece à festa na casa de um

produtor de Hollywood e esta-
belece o caos. De luxe color/

panavision. Vitória, Miramar,
Comodoro: 14h, lóh, ISh, 20h,
22h. (10 anos).

O OURO DE MACKENNA (Mac-
k.nna's Gold), de J. Lee Thomp-
son. Produção anglo-americana.
Com Gregory Peck, Ornar Sharif,
Telly Savalas. Tecnicolor/Pana-
vision. Carioca: lóh30m, 19h,
21h30m (sábado « domingo tam-
bám às 14h). Império: I9h, 2l!i
30 (sábado e domingo também
às 14h, 16h30m). (18 anos).

O EXPRESSO DÊ VON RYÁN

(Von Ryan's Express), de Mark
Robson. Drama americano com

Frank Sinalra, Trevor Howard,
Raff.ell. Carra, Adolfo Celi. De

luxe Color/Cinemascope. Pala-

cio: 13h20m, 15h30m, I7h40m,
21hí0m, 22h. (18 anos).

O PLANETA DOS MACACOS

(Plan.t nf th. Ap.s), de Richard

Fleischer. Ficção cientifica ima-

çjinativa e realizada com inco-

mum segurança. O original e

uma novela de Pierre Boulle,

Monk.y Plan.t. Com Charlton
Heston, Roddy McDowell, Mauri-

ce Evans. Em cores. Alasca: !4h,

lóh, 18h, 20h, 22h. Sábado tam-

bém à meia-noite. (14 Snnj.

ÕTO, COME TI AMO (Dio, Com.

ti Amo), de Miguel Iglésias. Fil-

me italiano com a cantora Gi-

gliola Cinquetti, Mark Damon.

Asl.ca: 14h, lóh, IBh, 20h, 22h.

(Livre).

OS INIMIGOS NÃO MANDAM
FLORES - Volta ao cartiz uma
das primeiras peças de Pedro
Bloch, comemorando os 20 anos
de teatro popular do autor. Di»
reção de Carlos Alberto.' Cem
Carlos Alberto e lona Magalhães.
Serrador, Rua Senador Dantas, 13

(232-8531); sáb., 20h e 22h; vesp.
53, e dem., lóh.

O EXERCÍCIO - Drama de Lo.vis
Jchn Carlino, um des mais inte-
ressantes autores norte-americanos
do momento. Um ator e uma
atriz reunem-se para uma série
de exercícios de improvisação,
que aos poucos se confundem com
uma espécie dc s-easão de psie_-
nálise. Dir. de B. efe Paiva. Com
Glauce Rccha e Rjbens ck Falco.
Dulcina, Rua Alcindo Guanabara,
17/21 (232-5817); 21hl5m; sáb.,
20h e 22hl5m; vesp., 5a., léh
e dem., 17h.

COM~ÕTCÕHÕ5~iDÔS~OÜTRbS~
Comédia dramática do dramatur-
go argentino Júlio Maurício, gran-
de suce.-so em Buenos Aires. Dir.
de Hélio Bloch. Com Vanda Lacer.
da, Jorge Dória, Cláudio Cavai-
cánti. Santa Rosa, Rua Visconde
de Pirajá, 22 (247-8641); 21h30m;
sáb., 20hl5m e 22h30m; vesp.
5a., 17h c dom. 18h.

Tâ — Comédia-incnólogo ds Sér-

gío Jcckyman: um advogado ílca
(rançado no banheiro do seu es-
tritórto durante um fim dc se-
mana. Dir. de Antônio Abu]ani.
ra. Com Paulo Goulart. Teatro
Ipanema, Rua Prudente de Morais,
824 (247.9791); 21h30m; sáb., 20h
e 22hl5m; vesp., 5a., 17h e.
dom., Wh.

CHÃ"~E SIMPATIA - Comédia
dramática de Robert Anderson em
torno da vida universitária nor-
te-americana e da iniciação sexual
de um jovem estudante. Dir. de
Amir Haddad. Com Teresa Raquel,
Mário Jorge, Rubens Araúio, lu-
mara Rodrigues e outros. Maison
d. Franc. Av. Pres. Antônio Car-
los, 58 (252.456); 2thl5m; sáb.,
20h e 22hl5m; vesp. 5a., lóh, t
dom., 17h.
BECO SEM SAIDA — A única pe-
ça de Arthur Miller (llictd.nl at
Vichy, no original) ainda inédita
no Brasil. O enredo baseia-so
num incidente verídico ocorrido
na França sob a ocupação nazis-
ta. Dir. do Gianni Ralto. Com
Jardel Filho, Osvaldo loureiro,

Carlos Alberto e lona Magulhães,_em
Os Inimigos Não Mandara Flores

Adriano Reis, Fábio Sabag, Paulo
Araújo, Jorge Cherques e outros.
Princesa Isabel, Av. Princesa Isa-
bel, 186 (236-3724); 21h30m; sáb.
20h e 22h30m; vesp. 5a.. léh, «
dom., IBh.

Cursos

A CELESTINA - Tragédia de Fer-
nando Roias, escrita por volta de
1500, « alé hoje considerada co-
mo-uma obra-prima do teatro es-

panhol. A história gira em torno
das açoes da casamenteira Ceies-
tina, um personagem notável. Dir.
de Martim Gonçalves. Com Eva
fodor, Luis Carlos Kovaks, Ivone
Hoffmann, Milton Morais, lvã 5e-
na, Jacqueline Laurence, Afonso
Stuart, Susy Arruda e outres.
Gláucio Gil, Praça Cardeal Arco-
verde (237-7003); 21h30m; sáb..
20h e 22h30m; Vesp., 5a., 17h .

dom., 18h. Ú'timas semanas.

FRANK . SINATRA .481S -r .Come-
dia de João Bethenecurt. Costu.
mes copficabanenses focalizados
através do exemplo de uma fa-
mllia supersticiosa. Dir. de Jcão
Bethencourt. Com Henrielte Mo-
rineau, Paulo Gracindo, Daise
lúci-Ji, Luis Delfino, Dilma Lúis
t outros. Copacabana. Av. Co-

pacabana, 327 (257-1818); 21h
30m; sáb. 20h e 22h; vesp. 5a.
lóh e dem. 17h.

MEU 
' 

BEM, : COMO'. E'~ QUEi EU
POSSO OUVIR VOCÊ COM A
TORNEIRA ABERTA? - Comédia
de Robert Anderson, o aut.r de
Chá • Simpatia, composta de qua-
tro pecinhas que abordem vários
¦spictes da vida atual nos Esta-
dos Unidos. Dir. de Antônio de
Cabo. Com Dulcina, Alberto Pe-
rez, Ari Fontoura, Emíliano Quei-
rós, Ângela Vasconcelos. Ginisti-
co, Av. Graça Aranha, 187
(242.45211; 21hl5m; sáb., 20h e
22h30m; vesp. 5a., 17h e dom.,
18h. Temporada suspensa.

NA SELVA DAS CIDADES - Uma
das primeiras peças de Bertholt
Brecht: em Chicago de 1912, uma
luta de boxe moral entre um ne-

goclante chinês e um iovem bi-
bliorecário. Produção altamente
experimental do Teatro Oficina
de São Paulo. Dir. de José Celso
Marlinez Correia. Com Renato
Borghi, óton Bastos, ítala Nandi.
Fernando Peixoto, Margô Baird .

oulros. João Caetano, Praça Tira-
dentes (243-4276), 21 h. Dom., às

17h. Última semana.

EDUCAÇÃO DA CRIANÇA - Au-
Ias com a Prof a. Gessy Socco.
4as.-feiras, às 18h, no Clube SI-
rio e Libanês. Entrada franca.
A partir do dia 19 de novembro.
Informações: 232-7866.

ÍNÍCIAÇAO A ARTE-iNFÃNTlT"^
Aulas cem a Profa. Regina Lúcia
Chan. Sábados, às 9h30m, no
Pavilhão Japonês da Praia do
Flamengo. A parlir do dia 8 de
novembro. Informações: 232-7866.

PERÍODO PREPARATÓRIO PARA
LEITURA E ESCRITA - Aulas com
a Profa. Avany da Gama Rosa,
Terças e 6as., às 18h, no Psvi-

Ihão Japonês da Praia do Fia-
mengo. Informações: 232-7866-

Ã~CÕMUNICAÇAO E O DÊSÊrf"
VOLVIMENTO — Aulas com os
profs. Cavalier e Rabaça. A par.
tir do dia 17 de novembro. In-
form-i;o:s: 232-7866^

TEMAS 'DA : POtSIA,BRASILEIRA
— 4as. e óas. às 20h30m, Biblio-
teca Regional da Gávea, Praça
Santos Dumont, 1Ó0-A.

CURSO POPULAR DE ARTE -

Responsável Frederico de Morais,
Todos os domingos, das lóh ás
:7h30m. Entrada franca. No

MAM.

Parques e jardins
JARDIM BOTÂNICO - Fundado
em 1808 por D. Jcão VI, possui
cerca de 7 mil espécies de ve-

çetais, numa área de 550 mil
metros quadrados — Rua Jardim
Botânica 920. (Tel.: 227.58063 -

Horário das 9 ás 17h30m, dià-
rismente: Entrada: NCr$ 1,00.

QÜ.NÍÃ71DÃ^BÓTTlSTA - An"-
liga chácara p.rtenccnte aos im-

peraderes D. Pedrc I e D. Pedro
II. Entrada por t.o Cri.ió.ão.
PARQUE XANGAI - Centro de
diversões infantis — Sab., ^Bh,

dom. c feriado:, ISh. — Urgo
da Penha, 19. Penha.

PARQUE"-DA CIDADE - Um dos
mais belos e pitorescos. Prin-
cipal atração: o Museu da Cidsde

Estrada Santa Marinha, Gávea
(227.061), Horário: das 9h às

17h30m( diariamente. -

JARDIM.ZOOIÚGIÇO'rt Variadas
espécies de animais da fsuna
mundial, especialmente a brasi-
leira, a africana e a asiática —

Rica coleção d: aves e pássaros
do Brasil - Quinta da Boa Vista

cm São Cristóvão). Hor.: de 3a.
a 6a., das 12h às 17h; sábs. e
dems., das lOh às 15h30m. En-
trf.da paga: NCrS 1,00 adulto •
NCrS 0,50 criança.

PAHQUE',1 AJE:,-..Em Plen0 Jar'
dim Bclânico, u mdos mais be.

los parques do Rio. Aoerlo dià-
riament? das 9h ás I7h30m. Rua

Jardim Botânico, 414.

Museus

«Show"

AO MESTRE COM CARINHO (To

Sir, With lov.), de James Cia-

vell. Drama sentimental. Sidney

Poiticr é o professor negro que
conquista os alunos rebeldes de

uma escola pública. Com Judy

Gecson, Christian Roberts, Suzy

Kendall. Filme anglo-americano
cm tecnicolor. Ricamar: 14h, lóh,

18h, 20h, 22h. (10 anos).

VIAGEM FANTÁSTICA (Fantastic
Voyage), de Richard Fleischer.

Ficção científica de produção ame-

ricana, em De Luxe Color. C.m

Stephen Boyd, Raquel Wslcn.

Complemento: seriado Buffallo

Blll, o Correio das Planíci.s. Po.i.

,. Ipan.ma: lóh, 18h, 20h, 22h.

(10 anes).

PRIVIIÍGIO (Privil.g.), dc Peter
Watkins. Drama: história d» um

ídolo da canção popular expio-

rado como simbolo pelos meios

de comunicação de massa. Com

Paul Jones, Jean Shrimp'.n. Tec-

nicolor. Cin. Art. 'UFF (Nit.iói':
2011, 22h, (sábados e domingos
lambem às lóh, 18h). (l8_ajcsV

CROWN, O MAGNÍFICO (Th.
Thomas Crown Affair), de Nor-

man Jewison. Milionário plane-

ja um grande assalto perfeito, om

parte pelo desafio do gesto, mas,

em seguida, tem de enfrentar a

sedutora investigadora da com-

panhia de seguros. Com Sleve

McQueen e Faye Dunaway mui-

to bem lançados not papéis cen-

trais. Um Ihrill.r interessante, «o-

fisticado. De luxe color. Filme
americano. Pirit Pil.w, Kelly,

Rosário, Briti.ii. (18 anos).

KHARTOUM (Khirloum), de Basil
Desrden. Filme inglês de inspira-

ção histórica. Com Charlton Hes-
lon, Laurence Ollvier, Richard
Johnson, Ralph Richardson. Tecni-
color. Bruni Sa*n> Pane. (14 anos).
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MUSEU DO FOLCIORE DO PAR-
QUE DO CATETE - Pequeno mu-
seu de objetos folclóricos e de
arte popular dentro do Parque
do Catete — Horário: 14h às

18h30m, todos os dias. Durante
este mès exposição de rendas de

biiros.
mTj7Fü~T)ã~ímãgem e do som

Mais de 100 mil rologralias,
discos e gravações raras — Arqut-
vo completo da Almirante -- Praça
Marechal Âncora, ao lado da igre-

{a Nossa Senrora de Bonsucesso
Horário das 12 às 19 horas,

exceto às segundas.

MÜÍEU HISTÓRICO DA PO_NTA
DO CALABOÇO - Obielos e

documentos ligados à História do

Brasil. Praça Marechal Ancora.

Atualmente em obras; só pode sor

visitado às 15h, com guia, du-

rante tôda » semana. Escolas e

grupos podem marcar visitas pelo
telefone 2424)713. Entrada franca.

MUSEU DE NUMISMÁTICA NA

CASA DO TREM - Ricas cole-

çècs de moedas, medalhas c se-

los. Praça Marechal Âncora.
Atualmente em cbras. Combinar
visita pelo tel. 222-8765. Entrada
franca.  

FUNDAÇÃO RAIMUNDO OTÒNI
DE CASTRO MAIA - Peças e

obielos de arte. Vasos, estatuas.
cerâmicas, painéis, azuleis portu-
gueses, destacando-se no acervo

painéis e originais de J.B. Debret,
Rugendas, F. Posi, etc. Estrada
do Açude, 764, Alto da Boa Vis-

ta. Aberto de 3as. a sábados, das
14 às 18 horas e aos domingos,
das 11 às 18 horas.

MUSEU HISTÓrTCO NACIONAL"
Praça Marechal Âncora. Hor.; das
12h às 18h. Entrada franca.
MUSEU DOS TEATROS - Exposl-

ção permanente, Documentário sô-

bre artistas e alivldadas teatrais,
incluindo indumentária e usada em

óperas e peças. Salão Assírio,

no Teatro Municipal, Entrada pela
Av. Rio Branco. Dc segunda »

sexla.feira, das 13 às 17 horas.

Bibliotecas
BIBLIOTECA REGIONAL DA GA-

VEA - Praça Santos Dumont n.d

160-A. Tel. 227-7814. Horário: de

8h às 20h.

BIBLIOTECA DO TRIBUNAL uE

JUSTIÇA - Especialista cm Di-

reito. Rua Dem Manuel, 29, 3."

(237-1068). • Diariamente, de se-

gunda a sexta-feira, das 9h às

17h30m. Franqueada ao público.

BIBLIOTECA DE COPACABANA -

Av. Copacabana, 702. Telefone:

237-8607.

BIBLIOTECA NACIONAL - Ave-

nida Rio Branco n. 219 (222-0321).
Horário: 10 às 12 horas. Para o

salão de leitura, exige-se cartão

de consulta. Informações na por-
taria.

BIBLIOTECA REGIONAL DE BOTA-
FOGO -- Rua Farani n.° 38 -

(Tel.: 226-2445) - Horário: 8h30m

às 21 heras. Fechada aos sábados,

BIBLIOTECA ESTADUAL - Aveni-

da Presidente Vargas, 1 261 (Tel.
223-1176). Horário: 8 às 20 horas.

Fechada aos sábados.

ÍTB 11 OTECA DEMONSTRATIVA
CASTRO ALVES - Av. 13 de

Maio, 23-D. Tel. 252-9864. 

BIBLIOTECA POPULAR DE CAM-

PO GRANDE - Av. Cesário de

Melo, 1 117. Aberto durante todo

o dia.
BlBirÕfiCA CASTRO ALVES -

Avenida Treze de Maio, 23-D —

Tel. 252.9865. Horário: 9h às 22h
- Fechada aos sábados.

O mie há para ver em São Paulo

Um re/ie;
Roberto

ELISETE CARDOSO - Show na
Sucata, com a participação de
Zimbo Trio, Rcgicnal do Canho-
to e Nelsinhc do Tamborim. Re-
serves pelos telefones: 227-6Ó86
e 227-3589.

E' A MAIOR - Show de Fauzi
Arap c Hermínio Belo de Carva-
lho, com Marlene. Dicção musi-
cafdc Arlur Verocai. T.atro Sér-

gio Porto (Travessa São Expedilo
esquina do Miguel Lemos}. Tel.:
236-6343, às 21h30m. Doms., às
18h30m e 21h30m. .

ÍVÕN CHAMA - 5how com Ivon
Curi, Jorge Autuori Trio. Texto
de Meira Guimarães. Nôvo Teatro
d. Bolso, Av. Ataulfo de Paiva,
269. Tel. 227-3122. Âs 21h30m.
E JULIANA VIU O AMOR CHE.
GAR — Show com Antônio Adol-
fo e a Brazuca. T.atro C.sa Gran-
d., Av. Afrânio d. Melo Fran-
co, 300.

lório que vai lie Noel Rosn a
Curiós; Elisete, na Súcatp

HELENA DE LIMA - Todas as noi-
tes no Drink, Av. Princesa Isabel,
82-A. Te!. 257-7068.

7-rgiFve7gã~é ííen de lima
— Hoje e todas as noites às ..
0n30m l» Ccq Hardi.

siíVÍO"À-ÉÍXOTÉ" ROBERTO RO.
MANY, no Kalikomb.. Galeria
Alasca.
BÕTfE Y-PANEMA - Show com
ccnjunlos de eKolas de samba.
Rua Garcia D'Avlla 85, Ipanema.

MULHERES EM RITMO 69 - Pro-
dução de Américo Leal. Com Cos-
tinha e Maria Quitaria. Todos os
dias, sessões continuas, das 18h
às 24h. T.atro Rival, Rua Alva-
ro Alvim, 33. Tel.: 222-2721.

X BIENAL
DE SÃO PAULO

Aberta todos os dias, exceto às

2as , das 14h às 22b. O ingresso
custa NCrS 2,00. Às 4«s., a en-

trada é gratuito.

tros. Pigall. (Largo do Arouche,

426).

TEATRO

CINEMA

ÃT7ÍRAS DO MACHADO -

Show de Carlos Machado. À méis-
noite, no Fred's. _

TODOS AMAM UM HOMEM GOR-
DO — Show humorístico em dais

TEOREMA (Teor.m»), de Pier
Taolo Pasclini. Produção italiana
em cores. Com Terence Stamp,
Silvana Mangano, Laula Belli, An-
ne Wiamzenski, Massimo Girortí
e outros. Gazela (Av. Paulista,
900) e Barão (Rua Barão de Itape-
lininga, 255).

O ÕiS-RTÕí.VERMELHO (Des.rto
Rosso), de Míchelangelo Anto-
nloni. Produção Italiana em cô-
res. Com Mcnica Vitti e Richard
Harris. Metrópole (Av. São luis).

Ò SEGRIDO INTIMO DE IOLA

(Th. Mod.l Shop), de Jacques
Demy. Produção americana «m
côre$. Com Annouk Aimée, Gary
lockwood, Alcxandr. Hay • ou-

ROMEU E JULIETA - A mais

nova versõo da peça de Shakespea-

r*. Direção de Jõ Soares. À fren-

te' do elenco, Heleno Prestes .

Regina Duarte. T.atro Galpão.

HÃÍR - Direção de Ademar

Guerra. No numeroso elenco es-

tão Altair Lin.. Armando Bogus,

laerle Mortone, luis Fernando

Resende Roberto Azevedo • ou-

iros. NÓ T.atro B.l. Visla.

ARENA CONTA ZUMBI - Tex-

to de Augusto Boal, música de

Edu Lobo. Direção de Auguslo

Boal. Com lima Duarte, Renato

Consorte, Rodrigo Santiago, Ceei-

lia Thumim, Antônio Pedro. T.a-

tro Alberto D'Av.rn.

AS Mô ÇAS - Peça de Isabel Câ-

mara. Direção de Maurice Vaneau.
No elenco, Célia Helena e Selma

Caronnezzi. T.atro Cacllda B.ck.r.

I VAMOS AO TEATRO [
Antônio de Cabo — Hélio Bloch apresentam

DULCINA em
MEU BEM, COMO É QUE EU
POSSO OUVIR VOCÊ COM A

TORNEIRA ABERTA
de Rob.rt Anderson - Trad. Eva Proclor - Com ALBERTO PEREZ

— Ari Fontoura — Ivan Cândido — Angela Vasconcelos

e Emiliano Queiroz — Curta temporada em Porto Alogre.

Volta breve ao cariai.

COMO VOCÊ VERIA LUZIA?
COM OS OLHOS DO MOÇO?
COM OS OLHOS DO MARIDO?
COM OS SEUS PRÓPRIOS OLHOS?
OU

WANDA LACERDA CjLniVifSD *,'(_ JORGE DORIA .~__"7_iC__ V
M CLÁUDIO CAVALCANTI LJV_kfO t\
0 Hoje, às 17 e 21,30 l-_-|____7_kC fi1

Teatro Santa Rosa (J|J | KVjJfO Ç\

ORLANDO MIRANDA——~~~ «PEDRO VEIGA apr.llntim
JARDEL FILHO ¦""TEATRO

PRINCESA ISABEL

BECO SEM SOIDU de ARTHUR

OSWALDO LOUREIRO

PAULO ARAÚJO, JORGE CHERQUES, FÁBIO SABAG (part. esp.)

Paulo Serrado e grarlde elenco. Com Adriano Reys.

direção: GIANNI RATTO

Hoie, às 16 e 21,30 hs. Res.: 236-3724 
"

Estuds. acima de Grupo de 10, desc. 50%

TEATRO SERRADOR - Tel. 232-8531
ÚLTIMOS DIAS

Y0NÁ MAGALHÃES
CARLOS ALBERTO

"OS INIMIGOS NÃO MANDAM FLORES"
De PEDRO BLOCH

Censura 14 anos - Hoie, sòmenle vesp. às 16 lis.

.<$__£$•-., GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA

-_^3^Í_$ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

lÉliilil DEPARTAMENTO 
DE CULTURA

•Igl^lggil? Dia 11 de novembro — às 11 horas

"TRÊS TEMPOS DE UNI RIO"
Teatro Escolar - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

Hoie, às 18 hs.: Curso "Temas de Ciências Sociais - Pales ra de

Pedro Calmon - até 14/11. na Casa do Est-dante do Brasil

$£''• 
'¦ ' "

Sábado, dia 8 - às 20 horas

"0 MILAGRE DE ANNA SULLIVAN"
de William Gibson - Dir.: Almir Cabral

no TEATRO LUIZ PEIXOTO
Hoie das 14 às 17 hs.: Biblioteca ^W^
Volanle Manuel Bandeira, na Pça. N. jTyi

S. da Fé - Bangu W\_i PROCULTURA

"CHÁ E SIMPATIA7
Sob a dir-s-- de AMIR HADDAD

TEREZA RACHEL - PAULO PADILHA
Rogério Fróes, Yumara Rodrig.es Cláudio Vfcjtf Francl». Ho__n.n.

Rubens Araújo, Albert Lohrer e MARIO JO""

Cen, luciano Trigo - Hoie, às 16 e 21,15 - E_hjd. 50% desc.

MAISON DE FRANCE - Tel.: 252-3456

coisa
(Uma comédia de IONESCO passada em Gotham Gly)

SILVA FILHO apresenta a revista
para ser vista e revista

ALÔ, MULHERES, AQUELE ABRAÇO!
com a estrela boneca ZÉLIA MARTINS, os impagáveis Mick N.cola

e Carvaíhinho e ainda as mais lindas garojas do te£o musicado

brasileiro. UMA GARGALHADA POR MINUTO.

TEATRO CARLOS GOMES - Res.: 222-7581

Hoje, às 20 e 22 hs.

NÔVO TEATRO DE BOLSO - Av. Ataulfo de Paiva, 269.

Res- 227-3122. Ar condicionado perfeito.
HOJE, ÀS 21,30

IVON CHAMA
com o Jorge Autuori Trio e o maestro Scarambone

Texto de Meira Guimarães

David Nasscr: "Uma frase sôbrc Ivon? Seu imenso talento >6

cabe mesmo numa crônica.

Gov. Esl. Guanab. - Seer. Educ. • Cult.

SALA CECÍLIA MEIRELES
TEMPORADA OFICIAL DE CONCERTOS DE 1969

Hoie às 21 hs. - Recital de NORMA BOJUNGA, piano.

Amanha às 2, hs. - TRIO DA UNIVERSIDADE DA BAHIA.
Dia 10 às 21 hs. - ORQUESTRA DE CÂMARA DO BRASIL
Dia li' às 21 hs. - Recital de ORIANO DE ALMEIDA, piano.

Dia 13, às 21 hs. - Recital de EUNICE KATUNDA. Promoção

ABRARTE. „„„,_.,
Informações: Tel.: 222-6534

GlAUCE ROCHA
RUB-NSdeFAICOrrEKERCiCID
TEATRO DULCINA

Dir B de Paiva - Trad. Roberto De Cleto

Hoie, às 21,15 hs. - Res.: 232-5817

amõirre ouun «»•»••".•

É A MAIOR

#TJRGr'upjí..jfln-lro.
¦ _k.&a. .V.ÚZI ARAR/

/Verbj^l^flf

rTEATRO
EfiGIO PORTO

Dc 3a a 6a.-feira, às 21,30 hs. Sábs., às 20 e 22,30 hs. - Doms.

ès 18,30 • Í1.30 hs. Res.: 236-6343

150 REPRESENTAÇÕES EM S. PAULO
A GARGALHADA DO ANO É

^^ jp De Sérgio Jockyman
T# t?T7 " DireS5o: ANTÔNIO ABUJAMRA

JC/Jalcom PAULO GOULART
Hoie, às 2130 - Estuds. 50%

TEATRO IPANEMA — R. Prudente de Morais, 8Í4

Reservas: 247-9794

aaisÂ



TEATRO RIVAL — Rua Álvaro Alvim, 33 — Res.: 222-2721
AMÉRICO LEAL apresenta"BOTA A COISA NA COISA"

com COSTINHA e MARIA QUITÉRIA
3 strip-teases, comicidade e luxo

Diariamente, sessões contínuas das 16 hs. às 24 hs.
Poltronas: NCrS 6,00 — Esluds. NCr$ 4,00

umÈ

QUEM NÃO FÔR VER
É BURRO (U.H.)

// A SELVA
DAS CIDADES"

ÚLTIMOS 4 DIAS
Estado dn Guanabara — Secretaria de Educação e Cultura —

Departamento de Cultura — Divisão de Teatro.
O OFICINA — Devido espetacular

OFICINA sucesso somente 4 dias

NA SELVA DAS CIDADES
do iovem BRECHT

Direção: José Celso M. Corrêa
ÍTALA NANDI — Renato Borghi — Olhon Bastos

Hoie, às 21 hs. — 50% des. p/ estudantes
TEATRO JOÃO CAETANO - Tel.: 243-4276

TODOS AMAM
UM HOMEM
GORDO

• __-_-_-___3____k_M *

*'4t i__à__ ^J_W

SOARES

TEATR <Tda LAGOA
RES. 227-6686 e 227-3589

.7ÊXT0 DE JÔ SOARES
.EMILLÔR FERNANDES ,

De Sa. a 6a.-feira às 21,30 hs.
Sábs.: às 20 e 22,30. hs. -
Doms.: às 19 e 21,30 hs.

Estado da Guanabara — Secretaria de Educação e Cultura —
Departamento de Cultura — Divisão de Teatro

IMPRET. SÓ ATÉ DIA 16
e seus artistas

Na Mais Famosa Obra Espanhola

em "CELESTINA"
A mais entendida em amor e bruxarias

TEATRO GLÁUCIO GILL - Hoje, às 16 e 21,30 - Reservas 237-7003
A seguir: "A Moral do Adultério"

TEATRO COPACABANA - Tel. 257-1818 (R. Teatro)
OSCAR ORNSTEIN apresenta

S.o MÊS - MAIS DE 150 REP.

FRANK SINATRA"^**?V*w>__£_?___r'4

_. *"^ 4815
de João Bethencourt

com: Morineau, Gracindo, Delfino, Mário Lago e grande elene
Hoie, às 16 e 21,30

Permitido traje esporte — Censura: a partir de 10 anos.
"JULIANA VIU O AMOR CHEGAR"

TIBÉRIO GASPAR apresenta

ANTÔNIO ADOLFO
e a BRAZUCA

Hoie, às 21,30 — APENAS 1 SEMANA

NOVO TEATRO CASA GRANDE - Ar condicionado
Av. Afrânio de Mello Franco, 300 — Leblon

ANTÔNIO ADOLFO
e a BRAZUCA

Texto; Oduvaldo Vianna F.° — Paulo Pontes - Tibério Gaspar.
Direção de Oswaldo Loureiro

Produção: Brazuca Produções Artísticas ltda.

TEATRO DA PRAIA - A seguir:

AGILDO
RIBEIRO

BETO
ROCKFELLER

UM SHOW
MIÈLE & BÔSCOLI

JB0ITES& RESTAURANTES}

COZINHA FRANCESA
Aberto diàriamenle para iantar. Almoço: somente sábs. e domingos.

Rua General Venancio FI8.es, 411. leblon

H____. 3?' ¦______
____¦_____.*' _____!

Luís Carlos Vinhas Trio e Fred Feld
tocando para Você no bar do nôvo

FLAG
Xavier da Silveira (osq. Aires Saldanha)

Tel.: 236-6037

CADERNO D JORNAL DO BRASIL D RIO DE JANEIRO ? QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 1969 D PÁGINA 7

^|r RO LEGITIMO DAS PEIXADAS .&>

*w es-aurante /(,
UMA FAMÍLIA do mar A SEHVICO7 do.seu .palüdar !

R.Pharoux.3 aqora
_PCA.15 Tel. 2310406 lambem

Av. Atlântica, 51. a
Leme Tel. 257-2852 J

RESTAURANTE
Música ao vivo

* Cozinha Internacional
Ar Condicionado

Rua Souza Lima, 48
(Antiga Cantina Don Ciccillo)

COPACABANA — Tel.: 257-8008
Aberto para almoço e iantar

HliHil Av. Vieira .Soulo, 108
Entrad» também pela

Av. Rainha Elizabeth, 767
Ipanema.

Salão Nobre no 1.° andar, com ar condicionado
• música do conjunto NÓS-SOM TRIO (Sidney
ao piano, Hercílio no babo e Jorge na bateria!

• o "crooner" Horácio. Sem consumação — FEIJOADA AOS SÁBADOS
O MELHOR CHOPE DO RIO! Servimos também o famoso chop. escuro

THE HORN CLUB

ES Apresenta
O "show" mais badalado das noites cariocas.

Sucesso total.
BONECAS, AQUELE ABRAÇO

com as cstreltssimas
lEIis, Marqueza, Gissela, Jane, Eloina e Maria Leopol-
•dina. Atração: Suzy Hong. Vedeta convidada: Lorena.

Participação especial: Jerri Di A/larco. Prato-atração: Substancial Sopa
de Cebolas. Av. N. S. Copacabana — Galeria Aloska — Res.: 227-1461

Sá Roberto Carlos — Caetano — Noel — Johnny Alf
- Milton Nascimento — Paulinho da Viola e

Chico Buarque.

ELIZETH & ZIMB0
:om Regional de Canhoto Trombonista Nelsinho.

sucam

ELIZETH CARDOSO HP&
ZIMBOTRIO tm

ESTRÉIA HOJE

LE BILBOQUET apresenta

CLAUDETE SOARES e
PEDRINHO MATTAR TRIO

Hoie e tòdas as noites — Fechado aos domingos
Av. N. S. Copacabana, 73 — Res.: 256-2056

Leve sua família para jantar no

manjs
Reúna seus amigos para um Chopp Genial no

H O F F M A N' S
Janlar-dançante desde, ás 20 horas — Música ao vivo com o coniunto

de TUCA — Sem consumação nos dias úleis.
R. Ronald Carvalho, 55-C — Res.: 235-0928

ZEITOLIN
* SANDWICHES GENIAIS

* CHOPP CLARO e ESCURO
* PRATOS FANTÁSTICOS

R. Visco.ide do Pirajá, 499
IPANEMA — GUANABARA — BRASIL

CM.IJ_.Kt_, 1 llll
IUANABAR A

i *S(______\,_g lrV3_-*"_ V

s m*r* 1££P"^/
onde os amigos se encontram

..SE VOCÊ VAI A NITERÓI OU VEM AO RIO, O MELHOR LUGAR
PARA UM ENCONTRO É A CERVEJARIA GUANABARA

Pça. 15 Novembro, 27 (junto às Barcas). Tel. 231-0344
Estacionamento em frente. Aberta até ài 24 hs.

canecã# ÇêÈÊ
/^\^X apresenta v^V ••^S3HjÍH

í «_TtL__L/ i XZJtí â \?$ É_T__P
ÚLTIMOS . DIAS

HOMENAGEM A GRAÇA, A BELEZA ln CHARM.AO VENENO DA MULHErIbRASíLEIRA

Diàriamenle à zero hora
com Som 3 e Orquestra Algo Mais

Grande elenco com mais de 30 participantes
Coreografia e direção geral: NINO GIOVANETTI

Reservas no CANECÃO — ÚLTIMOS DIAS

MSB ~~~

chope gelado
e bom gosto

\3£_*a

são exclusividade
nossa '

DRUGSTORE
* t

Ao lado da Cine
Drive-in-lagoa

Onl^kVl Música ao vivo e
shows de

HELENA DE LIMA
c Adeilton Alvos (sucessor do mestre Ataulfo)

AVENIDA PRINCESA ISABEL N.° 82-A
Reservas: 257-7068

^___f_ '^sHi^^A___U___i________H___________5£s2~flj

ONDE TODA GENTE VAI...
Aberta di_ri_mento aW ks 24 hs.
ANEXO: CERVEJARIA AO _R LIVRE

AV, ERASMO BRAGA, 64, cm Irentc ao núvo Palácio'da Justiça.Fácil estacionamento. . Telelone: 242-0241.

<q
A MAIOR E MAIS BONITA
CHURRASCARIA DA AMÉRICA LATINA

RINCÃO 01
GAÚCHO -P
MARQUÊS DE VALENÇA, 83
TIJUCA - TELEFONE 248-3663*

_/

:&::,.:'m-_. ;¦'¦''. yr s£" '¦:'¦'¦•¦.'¦

Atração principal:

MARIA DA GRAÇA
Fados, Cancues e Guitarradas

UM SHOW DE INTERPRETAÇÕES naADEGA DE ÉVORA
Rua Santa Clara, 292. Reservas: 237-4210______ >. i*_. :.'¦ ;..

Modermssimo Centro de Diversões do Brasil,-nows Restaurante - Ccrveiaria - Ambiente Rc-
Sa ?iT.ví4d° 

" 2?s?fe,r«- Amanhã e sábado:JUCA CHAVES - A partir das 21 hs., coniunto
j>ylvio 

Vianna. - Serviços especiais de banquetes elanches - Saco de São Francisco - Nitcrói/RJ
- Tel. 6748

[CURSOS & ACADEMIASf
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦MB--M«QI____.____MMMM„B||1„„MB£

DÉC0R
Óleos: Eleonore, Mary Ann Pedrbsa, Marilia Gianelli Torres, NiltonDacosla, Percy Deane, etc.
Gravuras: Darei Valença, Duke Lee, Fayg. Oslrower, Farnesse,Krac|berg; Marcelo Grassman, Newton Cavalcanti, Rachelitrosberg, Sandra Maia, etc.

TAPETES DO ARTESANATO DE BANGU
R. Toneleros, 356 — Tel.: 237-5917

Nôvo

Av.

HI-FI BAR RESTAURANTE
Aberto a partir das 15 horas

Discoteca Atualizada
* Pista de dança

«" Cozinha Internacional
* Especialidade: DRINK'S

SEM CONVERT - SEM CONSUMAÇÃO
Princesa Isabel, 263-A (Na saída do Túnel)— Leme — Res.: 257-6132 e 257-4019.

BAR CANGACEIRO

agora com
TITO MADI

e RIBAMAR, ao piano
INAUGURAÇÃO DIA 13

Prefiram: WHISKY LONDON TOWER
R. Fernando Mendes, 25, tel. 235-2127. Aberto desde 18 hs!'

ymm

SOC1ÍII iílscrWs abertas
í»íns_*ncl'I.T,a9em*Eliquéla •

1 • Vestuário • Maquilagsm profissional
^Av.Copacabana,1120/3° • Conde de Bonfim. 170/st

NO MELHOR PONTO DA GUANABARA
RESTAURANTE - BAR

PARQUE RECREIO
CHURRASCARIA _ PIZZARIA

Aos sábados: Feijoada Completa
Movo serviço: "Leve sua refeição para casa!"

Rua Marquês de Abrantes, 92-A e 96
Telefones: 225-5224 - 245-4270 c 245-4876

CERVEJARIA
(Chopp preto
e branco)

COZINHA
Típica

Brasileira
Abre para almoço

, e iantar.
.-¦- rV-J" Música em Hi-Ficasár/a'o de NOEL
\^/y Rua Teodoro da Silva, 668

Vila Isabel

J

o mais luxuoso
e moderno da GB.
gabarito internacional

li" andar: RESTAURANTE _:• andar: BOITE

•—'—iTsupc' ,e'!'a"mà. abc,'° Paia ° a'mot° a Pa"'' dl! ".30 hs.
a"*,C |,e« Pa,a ° aos "bados e domingos; Vatapá e feijoadt: Vatapá

lí. SERUÍMBUIBI. 1936 ¦ RlRRl Dl 1UUCI
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FMMO-&eAS/LEt&\ JEAN-LOUIS VALERIE MICHEL **^1 TRINTIGNANT* LAGRAN6E* PiCCDLI
DOIS AMANTES JOVENS NO /r^Sííí^^'eDELÍRIO 00 SEXO E PO AMOR/ \ ^m^^

I A GRAUDE MÚSICA
M FRATJCIS LAI
(de "Um Homem,Tima

McHher")

TVPNJVMOÜR

PROIBIDO ATÉ 18 ANOS

*&Ém i —- z..UM FILME DE «Ní AH0UR,,. HOS. AHQVR.
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ALEGRE NOTÍCIA
DE FIM DE ANO

CARLOS

DIUJMMOlMt
DE ANDRADE

Aleluia! O Governo ficou tão abarrotado de
erva, como diz Ibraim Sued; de gaita, grana ou
tutu, como preferem outros; de dinheiro, como se di-
zia no tempo em que o papel-moeda era mais moeda
do que papel pintado, que assomou à escadaria do
Ministério da Fazenda e bradou às pessoas físicas:

Chega! Este ano, não quero mais receber im-
pôsto de renda!

Que foi que êle disse? — perguntaram-se,
atônitas, as pessoas físicas, algumas até metafísicas,
de tão maceradas por impostos, multas e correção
monetária. Receavam estar sendo vítimas de aluei-
nação auditivo-coletiva. Ou senão, de farsa cruel.
Governo recusando receber imposto? Qual, depois
que aqueles três voltaram da Lua, nosso planeta não
anda bem da bola.

Mas o anúncio festivo continuava a ressoar no
Palácio dos Tributos e à porta dos bancos, onde as
pessoas físicas, de papèizinhos na mão, se dispu-
nham a pagar a penúltima cota do imposto de renda
de 69, pensando que pulos dariam, em dezembro,
para pagar a última. E os caixas confirmaram, sor-
rindo:

Quer pagar? Faz questão? Pense duas
vezes. . .

Então o peito sofredor das pessoas físicas dila-
tou-se em hosanas e aleluias: era verdade. Baixara
o espírito de Natal no Fisco. As importâncias reser-
vadas ao cumprimento da obrigação fazendáriá te-
riam agora aplicação mais grata. O Governo reco-

mondava que nos déssemos presentes uns aos ou-
tros, com o dinheiro destinado ao imposto.

Foi um santo delírio. As físicas se abraçavam,
se intercongratulavam, se desejavam felicidades mil,
e saíam dali correndo para adquirir a geladeira, o
fusca, o vestido, a boneca, o sofá-cama, a calça Lee,
a camisa de jacaré, o colar, o gravador, o toca-disco,
o bombom, a castanha, o escocês, o espumante, a
fior, a fábula em forma de regalo. Só que muitos
voltavam a meio do caminho. Não tinham nada no
bolso. Nem iam, antes, saldar o imposto de renda.
Estavam a nenhum.

Certo grupo, cocou a cabeça, melancólico. Ti-
nha pago a cota de novembro dia 3. E agora, Del-
fim? Esses correram à Secretaria da Receita Federal:

Como é? Vão me devolver?
Não iam. Pagou, está pago, Quem mandou pa-

gar dentro do prazo? A lei não socorre os acordados.
Em compensação, dormientibus beneficia deferuntur,
como está em Cícero, e quem não souber traduzir,
pergunte ao acadêmico Iva Lins.

Um, que ouviu mais atentamente a fala do Go-
vêrno, preveniu os amigos:

Vocês estão rindo agora, mas vão chorar em
fevereiro e março, quando tiverem de pagar as co-

tas de novembro e dezembro mais as despesas do
carnaval.

Surge logo outro, que propõe, para o més de
carnaval, dado o precedente, nova moratória do im-
pôsto de renda. O Governo tem que ser camarada,
do contrário o samba não desce, e o Municipal fica
às moças.

Baseados na iniciativa governamental, devedo-
res de tôda sorte estão prorrogando espontâneamen-
te seus débitos até 1970. Argumentam ainda, com
Gilberto Gil, que semelhante esquema de. paga-
mentos é perfeitamente válido no Rio de Janeiro,
Fevereiro e Março, nome atual de nossa cidade. As-
sim, os aluguéis, as promissórias, tudo que tem o
mau hábito de vencer nestes meses finais do ano,
vencerá dois meses depois. Novembro e dezembro
tornam-se uma área feliz do tempo, com o homem
livre da aborrecida obrigação de pagar. Dia virá —
esperemos, irmãos — que tal felicidade alcance o ano
inteiro.

As pessoas físicas estão celebrando. As pessoas
jurídicas é que andam inconsoláveis. Ah, por que
não nasceram simples vagalumes, isto é, pessoas
físicas?

UM VÔO COM OS PES NO CHÃO
Globe Photos
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Surf -na areia é um esporte que se está
popularizando, onde existam oceanos que o
possibilitem. É o caso de Yuma, no Arizona,
áo Nôvo México, Pt. Mug u em Baja, na Ca-
lifórnia. Existem ondas e barulho semelhan-
tes aos ão mar. Só que, no oceano áe areia,
o surf faz-se áe cima para baixo, sem fechar
demais nas curvas.

A resistência da areia exige o uso de
uma prancha mais curta. Para tornar o es-
porte mais excitante, usa-se pára-queáas. O
vento faz a corriãa rápida, e permite que o
surf seja feito mesmo em terreno plano. Mas
esse é um estágio superior. Antes áèle, poãe-
se optar inclusive pelo simples áeslizar, duna
abaixo, deitaáo na prancha.

O equilíbrio a ser mantido é o obstáculo
maior na prática do nôvo esporte. Os ãeeli-
ves senão mais íngremes, o ângulo abaixo áa
onda também o é. O conselho é escolher a
duna mais alta e ficar balançando a pran-
cha, em vaivém, c partir. Usando pára-que-
das, é preciso recuar um pouco e correr até
a extremidade da duna. Alcançado o cume,
o esportista já estará viajanáo com certa se-
gurança e mantendo o equilíbrio necessário
ao percurso.

tWMú '¦ ¦''¦.:¦'¦¦¦¦'':: ¦' ¦:¦.¦¦•'':¦¦....-;:.¦.¦'.'.•.;.'•¦ ¦'¦:' ^C- ¦'':.'¦¦¦':.-"'^.-'-'-í '-íj.t;-;' ¦;¦•"¦' : ':' ' .''¦'.-'-. ' .. ::" : :'. "-:.'':- . . :::

-:¦:-;.:,.'.v:.-,:,:¦;¦:::::¦:.¦¦,;:¦¦ :-:-:-.v::.. '¦¦.¦¦;¦¦ :¦<¦:¦ :¦

fjfrp-'aT*-

Ia

___m BP^^ m?. ¦¦¦¦ ¦-. ¦-fe;;^ü:/;;^ ¦ - ¦__ _____\\ ____W___Wmw_7^^ÊmÊ'*m __\_rW_____r________________r___ ™ M f " *i I «^^^•UBI^^^Mm__ _~w^^^^ VK' ^^__________________________________________________________________________M___um fl ¦ fl ** r ^ $^^ _~~__m^___um _______________ t mJ / _¦ t__ ^^^^P^^BH

m- $ -jjWSBB . jj- ^^ WCz- _ t^^^ it ¦li IWE^faJ.^_W___m_mÊ ¦ ÍJi ? 'r8 -y i^ ¦ r ¦¦¦.¦?._§. -<W_W7/'' __¦¦->-':'¦ ____________m___________________\_____________________________________________________________________________ $''_$___''¦'¦''¦¦'•::''--: "^P'-' ;¦.¦,-'¦ -^IBL.'''' ¦ ____________ ¦$:'"¦¦ _m-'¦.'¦ ;: 9f-¦'___\\\\\\W^^&^^-Wk-¦'¦¦-¦"'-'^': ''¦•¦¦ ^B

" —I

t

Imagine-se perdido
durante um ano
numa ilha deserta
com o Nôvo
Dicionário Brasileiro
Melhoramentos.
Você voltará
a pessoa mais culta
do mundo.

Já que você não leria mais nada a fazer, em
um ano você leria pelo menos 10% dos 296.000
verbetes e subverbetes que compõem o Dicio-
nário mais completo da Lfngua Portuguesa.. E
isso já é 5 vezes mais do que todas as palavras
que você conhece hoje.

O Nôvo Dicionário Brasileiro Melhoramen-
tos consumiu dez anos de vida de' uma equipe
de conhecedores profundos da Língua. Em 300
assuntos diferenles.

São cinco volumes, com quase 4 mil pági-
nas, incluindo 152 pranchas coloridas e em pré-
to e branco.- Isso sem contar as 3.100 ilustrações
que acompanham o texto.

De tal maneira o Nôvo Dicionário Brasileiro
Melhoramentos é completo, que você encontra
os neologismos mais recentes, os estrangeiris-
mos mais esnobes (como esta própria palavra"esnobe"), termos técnicos, eruditos e arcaicos,
termos científicos especializados, e, natural
mente, variantes ortográficas usuais de muitas numa ilha deserta.

palavras, bem como particípios irregulares de
certos verbos.

Procure "senlir" o Nôvo Dicionário Brasi-
leiro Melhoramentos e ver o quanto êle traz de
conhecimentos para você e sua família. Toda a
cultura brasileira desde Pedro Álvares Cabral.

Preencha o cupom que acompanha este
anúncio e remeta-o à Melhoramentos. Alguns
dias depois você receberá informações mais
completas, que mostrarão a você os cinco vo-
lumes do Dicionário e o Atlas Geográfico que
você ganha como brinde ao comprá-los.

Tenha o Dicionário Melhoramentos em sua
casa e faça dele mais que um conselheiro con-
fidencial. Leia-o como se fosse um romance do
seu autor predileto.

Parece estranho, mas consultar um bom
dicionário de vez em quando é um tipo de lei-
tura das mais Interessantes.

ê calmante, gostoso - quase como estar

Formato dos volumes 16,5 x 23,5 cms.
5.a edição, revista e ampliada.
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•Ãs Edições Melhoramentos
'.Cx. Postal 8120-São Paulo
' 'Enviem-me, inteiramente GRÁTIS, o folheto a I
I cores sobre o Nôvo Dicionário Brasileiro Melho-j
I ramentos. ,

,Nome_

'profissão.

,Rua —

!-
'.Cidade,.

i Estado; itstaao

Nôvo Dicionário Brasileiro Melhoramentos
—i
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11POR QUE PROIBI
OS ADOÇANTES II

"V

Texto completo das declarações oficiais, em 18/10, do Secretário

de Saiide, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos, Sr

Robert H. Finch; do Secretário Assistente Substituto para-os Assuntos

de Saúde e Científicos, Dr. Jesse L. Steinfeld, e do Diretor

da Administração de Alimentos e Drogas, Dr. Herbert L. Ley Jr,

(Páginas 4 e 5)

QUANDO 0 GOVERNO VAI
?DIZER NAO AOS ADOÇANTES 1

(Página 3)

íí_&ípKS_B_____________B_8_il >*^I____________I^______________________BEh&WBmBÊÊÈÊf II
¦ Kl 1. ' III H

.§S85g85_3M_M__Bi?i. ffl
jflgmftHHMgWE^^^^^^MMa I»!§k ' ' -v!gi^____^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__B

ü HHi __I111P ^Hillllfll 111111 liH 9SSS SoSu Hs»"' --flnãMf&fl1 H__i §H wP*»
1 lü PB II1II11ÉIÍ. WÈÊÊÈÊÈ Ws m\W$®smII HpH Rk-^ill ___^SBil rP fl

HB98£ HgS [:::':;:: .^¦Bn ?8fflH!>PWS»S::^::» »>..:;..::.:;.-.í..o:.:W.::.:7$^ .•:.::.:•
_____9 ___^tt&_E ISlP ÜM __P& ffiMp_1í * -. §____fP __a_¥3

¦Ift f^ sr* • -'¦ 4__vta
_H§§i__ lli IX. _ü& i. .Jrw 4 t2_BT ja__HMw§HÍlll1 _K'>.:Í?S_lliSS,-i ^JL!__ _l_tW - ^____fei:i:i:i::___________iiliijfc *jflt' -^JflBMi* ,áÜ ____¦
flflflHBm8i 888881 9 &§ (b)ilHtwWMBflfe^>Ny,-'^>>>yfr Sr^|Hk^:v-^nhB H ^9hm S ^^_Sfril____________________________BI_-^S^-^^g^^^_JS_@j_ÍiiilÍi 1 % W&tâÊ-WLw^WM «««^ -BfflMffli ::-:3t-^::-:v::..*_&flSS_afl _BWt__B8M

¦ Hi^^ttSS I
IH 1 Blll1 ík ¦ íl__F3^^^i H

HBfc-:*;!..: ¦ :*_*&'; ••S8888 .¦.•.•.¦.¦.•.¦.¦.¦. &xSB ^^P-Xviviv -Í^|||||||||||||||||||||||||||||^HE8Ís3oei-_S£«

ItI __Éí ^^W* _:kÈ Wr • * V
^H ^K' .'•'.'•'.¦ •'•'o______&:*'**'*- m__H ^-.-------------------------------------------------------1

K-:-:^^B___^_L»í_c. * :__&%____&_3_fl
_________________________________________B '^B__l_S__i_i__i__s_ll_i_l^^^H |||B>** *'¦•*¦¦•'¦'¦¦• '¦•!•" * - vsS B!^'-*" '•^'¦'•'•>>;!'_^____________________________________________B

^^^^^^^^^^^B::::i$x':¥:í;;:-i^-'iV::i::^^^HPMH^r:::::::::::-:''.:' ¦^B..¥.:. Í:::::*3M _______________
AH B:>v;v::x ^^^.'i^i^H _______________________________________________________________¦_m mm ¦

WÊ mm I
^H K9» _H___ __-------------------------------Hfll fl

-_B: __B Em ' '" __

fl Ji BI .::¦.::•::,<-¦¦flfl JI fll
tu IH___________________________ JliigHÉÉgF ¦

>:;::::__BB_B__ ¦
____-:-:-:m:-::-:-:':-:-:-:.:':3B1 ________!

liiül |^^ iil I_________________¦fl sl fl
^*^WHBHW_BHHBBHI_Kí;::>i:-_;>_B_wWj8_l_B^r)s - ¦.-,.-,, j__ii_ii*>'L:.:i___BHB_B^^^BW__WBIW

ISTE SUPLEMENTO CIRCULA COM A EDIÇÃO DO JORNAL DO BRASIL DO DIA ó DE NOVEMBRO DE 1969

;;¦:- iww. í-''.-.:-!-;v -^üsvjK. iA ..':; v^.. s;.:,*.!.« EãS.7 (?»;'_. 1 ;-\_-i-;T..:-v:r-v-.>-,-.--:;- .'..^V^ítóri wMá»íw^í«í*Kes



"N'.-.jis, *: ..± .." «•Sr

O NOVEMBRO^ _Ç*$

w«tí!íM»-5-SB«8_WK»aa_c--_-=im_n--í-^
*¦'<¦__« n_w

CP! CONCLUIU:

"A substituição do açúcar natural .por ada-
_antes sintéticos não oferece vantagem nenhu-
ma, a não ser que o indivíduo esteja doente e não
possa ingerir açúcar." Esta foi a principal con-
clusão a que chegou «a Comissão Parlamentar de
Inquérito Mista, formada por senadores e depu-
tados para examinar o assunto.

Após ouvir 21 pessoas, 11 delas sobre o as-
pecto saúde, a OPI não chegou a uma conclusão
definitiva sobre a existência de perigo à saúde
humana, embora estabelecendo uma série de res-
trições aos adoçantes artificiais, especialmente
quanto aos ciclamatos (o tipo mais usado no
Brasil) .

Com base no depoimento de especialistas
médicos, a CPI concluiu: que o uso de ciclama-
tos provocou em certos pacientes determinado
tipo de distúrbio digestivo, caracterizado por sur-
tos diarréicos, pouco intensos e passageiros;
que, segundo pesquisas com cobaias, o produto,
em doses elevadas/ provoca manifestações tóxi-
cas e perturbação no processo de*procriação.

A COMISSÃO
A Comissão Parlamentar de Inquérito tinha

o objetivo de verificar as repercussões, sobre a
saúde, do uso indiscriminado de adoçantes ar-
tificiais na alimentação popular, e, ainda, as
conseqüências que desse uso decorrem para a
economia nacional no setor da agroindústria
açucareira.

Ela iniciou seus trabalhos em março de 1968
e teve caráter misto, porque resultou de reque-
rimentos simultâneos, datados de 26 de .janeiro
de 1968, dirigidos aos presidentes da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, Srs. Ba-
tista Ramos e Auro de Moura Andrade, e subs-
critos por mais de um terço dos deputados e
mais de um terço dos senadores.

Esta foi a primeira vez em que se formou
uma CPI mista, caso que ocorre quando são fei-
tos requerimentos simultâneos à. Câmara e ao
Senado. Iniciando seus trabalhos em março de
1968, ouviu até novembro daquele ano — duran-
te nove meses, portanto — o depoimento de 21
pessoas, técnicos do mais alto gabarito nos dois
campos a serem investigados: o da saúde e o
econômico.

Dela participaram os Senadores Milton Cam-
pós (presidente), Duarte Filho, Manoel Villaça,
Raul Giuberti (Arena), Rui Carneiro e José Er-
mírio de Morais (MDB), e os Deputados Maga-
ihães Melo, Manoel Taveira, Brito Velho, Mon-
senhor Vieira (Arena), Pedroso Horta e Wilson
Martins. Como suplentes,, os Senadores Júlio
Leite (Arena) e Adalberto Sena (MDB), e os
Deputados Lauro Cruz (Arena) e José Maria Ma-
galhães (MDB).

REPERCUSSÕES SOBRE A SAÚDE

Em seu relatório final, a CPI explicou que os
adoçantes artificiais em uso no Brasil são elabo-
rados à base de duas substâncias edulcoratntes
sintéticas básicas: a Sacarina e os Ciclamatos.
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SEVERA RESTRIÇÃO

O Senador Milton Soares Campos, figura das mais
respeitáveis no cenário jurídico e político do Brasil,

presidiu com absoluta isenção e elevado espírito público ¦
CPI que em março de 1968 foi constituída, com duas

áreas bem definidas de atuação: "uma, no tocante à
saúde pública, onde devem ser verificadas as repercussões

sobre a saúde, com base no uso indiscriminado
de adoçantes artificiais na alimentação popular", e a

outra sobre as conseqüências que o uso dos adoçantes
artificiais pode provocar na economia nacional, no setor

da agroindústria açucareira

A luz dos depoimentos prestados por especialis-
tas nos campos da medicina, nutrição e alimen-
tação, a CPI observou não estar ainda compro-
vado que elas ofereçam perigo à saúde humana. .
Porém, mencionou o caso de uma terceira subs-
tância — Dulcin ou Dulcine — que, depois de
quase meio século, foi considerada tóxica.

— É de se considerar, entretanto — ressalta
— determinado tipo de distúrbio digestivo, ca-
racterizado por surtos diarréicos,. pouco intensos
e passageiros, manifestados em certos pacientes
que fazem uso de ciclamatos.

As dúvidas que persistiam quanto à ino-
cuidade dos ciclamatos, segundo observava en-
tão o relatório da CPI, não podiam ser elididas
por falta de qualquer experiência levada a cabo
no Brasil com este objetivo.

* — Não obstante — ressalvava — são conhe-
cidas experiências realizadas em cobaias e ra-
tos, realizadas em instituições científicas de di-
versos países, através das quais se estabeleceu
relação entre o emprego de ciclamatos em doses
elevadas e determinadas manifestações tóxicas.
Cobaias e ratos fêmeas, alimentadas com cicla-
matos, tiveram seus processos de procriação per-
turbados, registrando-se elevado índice de na-
timortos.

Alguns depoimentos levaram a CPI a consi-
derar que "é acertado limitar o uso na gestante

ao mínimo indispensável" e a concluir que "não

há vantagem na substituição do açúcar pelos
-adoçantes artificiais, a não ser que o indivíduo
esteja doente e não. possa ingerir açúcar."

—• Os adoçantes artificiais — diz a CPI —
devem ser usados por pessoas que, por motivos
de saúde, identificados pelo médico, estejam su-
jeitas a regime alimentar com restrição de açú-
car, isto é, quando há necessidade de restringir
a cota calórica, ou no diabete.

j|. REPERCUSSÕES SOBRE A ECONOMIA

^ ¦ Quanto ao aspecto econômico, a Comissão
assinalou inicialmente que a expansão da oferta
de adoçantes sintéticos foi possibilitada no Bra-
sil pelo Decreto 41 989 de 6 de agosto de 1957,
quando puderam ser comercializados não apenas
em farmácias, mas, a partir daí, em quaisquer
estabelecimentos dedicados à venda de gêneros
alimentícios.

Em seguida, considerado o poder adoçante
daquelas substâncias (sacarina ou ciclamatos), e
estabelecida a sua equivalência em açúcar, a
CPI verificou que de uma correspondência de
512 531 sacos de 60 quilos de açúcar, em 1962,
chegou-se a um volume de 950 445 sacos, em
1967.

Com a importação de matérias-primas —
sacarina e ciclamatos — o Brasil despendeu, em
1965, 165 650 dólares, e, em 1967, os gastos subi-
ram para 305 198 dólares (quase o dobro, em ape-
nas dois anos).

Na medida e com a desenvoltura com que
se processa — diz o relatório, citando palavras
do presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool
— essa expansão afeta interesses do complexo
¦ágroinídustriàl canavieiro. Efetivamente, as ci-
fras relativas à importação de matérias-primas,
que correspondem a 0,7% do consumo aparente
de açúcar em 1965, elevou-se a 1,7% em 1967.

Mais adiante, analisando os efeitos da con-
corréncia dos sintéticos elaborados com mate-
rias-primas importadas, a CPI verifica que ela
implica em:

a) reduzir o ingresso líquido de divisas do
país, aumentando em conseqüência as pressões
sobre o balanço de pagamentos;

b) redução, em termos globais, da renda do
setor agrícola e, desta forma, dificultando o crês-
cimento da demanda interna do país ao nível
requerido pela exigência do desenvolvimento na-
cional.

É conveniente destacar que o adoçante
sintético importado representou a frustração de
uma faixa do mercado de açúcar estimada em
aproximadamente 1 milhão de sacos, represen-
tando uma perda para a economia brasileira de:

a) NCr$ 16 milhões da Renda Bruta Total;
b) NCr$ 13 milhões no Produto Interno

Bruto;
c) NCr$ 4 milhões de rendimentos pessoais

do trabalhador da lavoura de cana e da indús-
tria açucareira.

_.
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RECOMENDAÇÕES DA CPI AO GOVERNO
Com base em suas conclusões,

» CPI mista apresentou as se-
guintes recomendações ao Go-
vêrno, quanto às repercussões
sobre a saúde:

a) Restrição da venda de
adoçantes artificiais às farma-
cias, independente de preseri-
Ção médica;

b) Obrigatoriedade da inseri-
ção, em caracteres destacados,
nas embalagens dos produtos
«yümentares dietéticos, dos dize-

res — "PRODUTO DIETÉTI-
CO, PARA USO DÊ PESSOAS
COM REGIME DE RESTRI-
ÇAO DE AÇÜCAR."

c) Recomendação ao Serviço
Nacional de Fiscalização da
Medicina e Farmácia para que
utilize e ponha em vigor no
pra-zo mais rápido possível a re-
gulamentação exigida pelo De-
creto 61149.

d) Recomendação ao Minis-
tério da Saúde para que pro-
ceda à revisão e coordenação

do Decreto 61149 e do Deere-
to-Lei 209, ambos de 1967, a
fim de suprir as deficiências do
Serviço Nacional da Fiscaliza-
ção da Medicina e Farmácia no
tocante aos problemas de re-
gistro e fiscalização da produ-
ção e comercialização dos ado-
cantes artificiais e dos produ-
tos alimentares dietéticos.

Quanto às repercussões sobre
a economia nacional, a Comis-
são fêz as recomendações
abaixo:

a) Elevação, no mínimo ao
dobro, da tarifa aduaneira que
incide sobre a importação de
sacarina e ciclamatos (a fim
de dificultar a importação dês-
ses elementos nocivos à eco-
nomia nacional);

b) Proibição do uso de mar-
cas e slogans, publicitários que
permitam o estabelecimento de
confusão quanto às finalidades
dos produtos destinados ao
consumo humano;

c) Recomendação ao Institu-
to do Açúcar e do Álcool para
que se mantenha informado
sobre o desenvolvimento das
pesquisas e experiências condu-
zidas no exterior com vistas a
elidir as dúvidas quanto à ino-
cuidade dos ciclamatos, e pro-
mova a constituição de fundos
para a execução de programas
de pesquisas e experiências sô-
bre os possíveis efeitos tóxicos
decorrentes do uso de adoçan-
tes na alimentação humana.

! *
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A recente decisão do Governo norte-
americano, proibindo a venda de ciclamatos
no país, é uma demonstração do valor que,nos Estados Unidos, se atribui à vida numa-
na e a todos os problemas relacionados com
a saúde pública.

Considere-se o enorme impacto da deci-
são governamental americana: segundo a
sua Academia de Ciências, pode-se estimar
que — sob a forma de refrigerantes ou de
alimentos — os ciclamatos estão presentes
em cerca de três quartos dos lares ameri-
canos. A proibição afetará 10% do merca-
do total de refrigerantes, avaliado em mais
de 3 bilhões de dólares, o que significa, por-
tanto, 300 milhões de dólares. São números
que nos podem dar idéia do vulto do nego-
cio que o Governo americano acaba de ferir
mortalmente, em resguardo da saúde do
povo.

Outros países, como o Japão, a França
e a Argentina, há muito estabeleceram se-
veras restrições ao comércio de adoçantes
artificiais, tão logo surgiram suspeitas, por
parte de cientistas, de que tais adoçantes
seriam capazes de provocar nos organismos
de seus consumidores perigosos efeitos se-
cundários. Falemos sem rebuços: tão logo
experiências realizadas por cientistas ame-
ricanos indicaram que os adoçantes à base
de ciclamatos seriam capazes de provocar o
câncer.

>íO BRASIL TUDO E' DIFERENTE

No Brasil, entretanto, vemos uma situa-
ção anômala. A difusão do uso dos adoçan-
tes sintéticos foi facilitada, de muito, pela
transferência dos mesmos da categoria de
especialidades farmacêuticas — e como tais
com sua comercialização restrita às farmá-
cias — para a de complementos dietéticos,
com base no Decreto n.° 41 989, de 6 de
agosto de 1957, e, em conseqüência, passa-
ram a ser expostos e comercializados por
toda sorte de estabelecimentos vendedores
de produtos para a alimentação. Tal provi-
dência, que revela, lamentavelmente, con-
ceito oposto ao dos norte-americanos com
relação à vida humana, foi adotada apesar
de várias advertências. Advertências que
por fim se formalizaram nas conclusões e
recomendações contidas no relatório da CPI

formada no ano passado para apreciar, em
profundidade, a questão.
PONTO MORTO

As recomendações da CPI, decorrido
um ano de sua divulgação, continuam sen-
do ignoradas pelas autoridades competen-
tes. Ainda agora, quando o noticiário das
agências telegráficas internacionais anun-
cia, com ênfase quase idêntica à conferida
pela presença do homem na Lua, os peri-
gos decorrentes do uso de adoçantes à base
de ciclamatos, verificamos que os responsa-
veis pela saúde pública no Brasil continuam
tranqüilamente apáticos. O Dr. Lúcio Cos-
ta, diretor do Serviço Nacional.da Fiscali-
zação da Medicina e Farmácia, justificou
essa atitude: o noticiário da imprensa leiga
não tem validade científica. Desconhece ofi-
ciálmente a notícia sobre as conclusões a
respeito dos efeitos dos ciclamatos. Conviria
lembrar que por muito menos, inspirado
num artigo de revista, o General De Gaulle,
quando. Presidente da França, adotou medi-
das drásticas na disciplinação do comércio
do aludido produto.

O médico Nelson Morais, Superin-
tendente de Saúde Coletiva do Ministério da
Saúde, parece de início não acreditar nas
pesquisas que levaram o Departamento de
Saúde americano a tomar a medida extre-
ma. Diz que deseja fazer "as mesmas pes-
quisas com os mesmos produtos", embora
também diga que no Brasil "não há condi-
ções técnicas e financeiras para isso." Como
ficamos, então, Dr. Morais? O senhor não
acha que cabe a pergunta: será que, em ma-
teria de saúde pública, o que é ruim para
os Estados Unidos é bom para o Brasil?

O Canadá seguiu os Estados Unidos no
dia imediato ao da proibição norte-ameri-
cana. A Suécia fêz o mesmo. México, Holan-
da, Grã-Bretanha, Espanha, Argentina, en-
tre outros países, estão estudando decisões
urgentes, para não falarmos no Japão, em
que os ciclamatos já foram definitivamen-
te proibidos.

Agora é o caso de perguntarmos: qual
a informação de que dispunham e dispõem
os órgãos de saúde pública dessas nações?
As mesmas que estiveram ao alcance das
autoridades brasileiras. E observe-se queessas nações são, quase todas, importadoras
de açúcar, fato que havia favorecido a fa-

bricação em grande escala dos ersatz èêsse
precioso e insubstituível alimento,

IMPLICAÇÕES ECONÔMICAS

O problema para o Brasil se revestede duplo aspecto. Isto é, ao lado das cogita-
çoes com respeito à vida humana, há a ques*tão de índole econômica: somos o 2.° pro-dutor mundial de açúcar de cana, em cujaexportação arrecadamos mais de 100 mi*
Ihões de dólares anuais. Assim, a discipli-
nação do uso de adoçantes artificiais, li-
mitando-o às condições e aos casos estabe-
lecidos pela ciência médica, encerra tam-
bém relevante interesse, econômico. Antes,
quando não havia concreta positivação dos
efeitos perniciosos dos adoçantes sintéticos
sobre a vida humana, ainda poderia ser ex-
plicável o silêncio das autoridades brasi-
leiras. Mas hoje, com a posição assumida
por outros países, a atitude governamentaldeve ser outra, de pronta e enérgica ação
contra a presença, no mercado interno/de
produtos que prejudicam a saúde humana e
a economia. São dois fatos comprovados: a
ciência concluiu pelos efeitos negativos dos
adoçantes artificiais sobre o organismo hu-
mano, enquanto as estatísticas de nosso co-
mércio exterior mostram que dilapidamos
preciosos dólares com a importação, medi-
ante privilégios tarifários, de matérias-pri-
mas utilizadas para a elaboração daqueles
produtos prejudiciais à saúde. -

E' HORA DE AGIR
Desta vez, esperamos que a apatia dos

serviços de saúde pública seja substituída
por efetivo dinamismo. A hora é de otimis-
mo: inicia-se nôvo Governo, acalentado pe-Ias melhores esperanças populares. O Pre-
sidente da República incluiu os problemas
de saúde pública entre as preocupações
prioritárias de seu Governo. Na pasta da
Saúde foi colocado cientista do mais alto
gabarito, que até ontem dirigiu a mais co-
nhecida e prestigiada casa da ciência no
Brasil, e que. certamente, sabe dar o devido
valor às pesquisas científicas, mormente
quando elas têm profundas implicações com
a vida humana.

E' justo, portanto, que esperemos do
novo Governo as medidas acauteladoras que
se impõem a favor da saúde dò-povo.; * *
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Texto completo das declarações oficiais, em 18/10, do Secretário de Saúde, Educação e Bem-
Estar dos Estados Unidos,' Sr. Robert H. F i n c h; do Secretário Assistente Substituto

para os Assuntos de'Saúde e Científicos, Dr. Jesse L. Steinfeld, e do Diretor da Administração de
Alimentos e Drogas, Dr. Herbert L. Ley Jr.

"Às recentes experiências realizadas com ani-
mais de laboratório revelaram a presença dè
tumores malignos na bexiga, após haverem
sido tais animais submetidos a doses maciças
de ciclamatos, por períodos prolongados.
Os resultados dessas experiências formam a
base para a minha ação /#

DECLARAÇÕES OFICIAIS DO SECRE-
TÁRIO VFr SAÚDE, EDUCAÇÃO E
BEM-ESTAR DOS ESTADOS UNIDOS:
"Hoje estou, ordenando que o adoçante arti-

ffieíal, ciclamato, seja retirado da relação de subs-
tâncias geralmente reconhecidas como inócuas para
uso em alimentos.

As recentes experiências levadas a efeito em
animais de laboratório revelaram a presença de tu-
mores malignos na bexiga, após haverem sido esses
animais submetidos a doses maciças de ciclamatos,
por períodos prolongados.

Os resultados dessas experiências formam a
base para a minha ação.

O fato de que os ciclamatos têm causado cân-
cer em animais foi confirmado por um grupo de
trabalho da Academia Nacional de Ciências, que
unanimemente me relatou suas conclusões ontem,
às últimas horas. A Academia reuniu-se em sessão
especial, à minha solicitação, a fim de revisar os
resultados de vários projetos de pesquisa relaciona-
cios com os ciclamatos.

Antes de prosseguir, seja-me permitido salien-
tar, nos termos mais vigorosos possíveis, que não
temos nenhuma prova, a esta altura, de que os ci-
clamatos tenham realmente causado câncer em sê-
res humanos.

Assim, minha decisão de retirar os ciclamatos
da relação de substâncias aprovadas não deverá,
em qualquer sentido, ser interpretada como medi-
da salva-vidas ou de emergência. Agi de acordo
com os dispositivos legais, porque se torna impe-
rativo seguir uma orientação prudente em todos os
assuntos concernentes à saúde pública.

Especificamente, a assim denominada Emenda
Delaney, decretada há 11 anos, estipula .que. qual-
quer aditivo de alimentos deve ser retirado do mer-
cado se ficar demonstrado causar câncer quando
administrado a seres humanos ou animais.

Minha ordem exige que o uso de ciclamato na
produção de alimentos e bebidas de finalidades ge-
rais seja imediatamente suspenso.

Quanto aos alimentos e bebidas de finalidades
gerais já produzidos, minha medida permitirá a

.retirada metódica dos produtos do mercado. No
caso de bebidas que contenham um nível mais ele-
vado de ciclamatos, estamos exigindo que á retira-''
da seja completada até l.o de janeiro de 1970.,
Todos os outros produtos alimentícios artificial-
mente adoçados contêm um teor mais baixo de ei-
clamatos e oferecem risco muito- reduzido, de con»
formidade com a informação que possuo de cien-
tistas de nomeada, tanto do Governo como fora
«iêle. Tais produtos serão recolhidos do mercado até
i*0 de fevereiro de 197f).

Devo ainda salientar que minha ordem não exi-
ge a retirada total do mercado de refrigerantes,
produtos alimentícios e drogas sem receitas conten-
do ciclamatos.

Esses produtos permanecerão disponíveis para
pessoas cuja saúde dependa deles, como as que se
encontrem sob cuidados médicos por motivo de dia-
bete ou obesidade.

Espero que no futuro tais produtos sejam ro-
tulados como drogas, para serem consumidos a con-
selho de médico.

É minha intenção, a partir de hoje, realizar
consultas com representantes das indústrias e gru-
pos de consumidores afetados, a fim de determinar
os métodos mais eficazes de oferecer esses produtos
para consumo restrito ao invés de geral, e para
criar fórmulas novas e seguras sem ciclamatos."

"Não 
podemos ignorar qualquer possibilidade

de serem os dados relativos aos ratos aplica-
veis à população humana. Desde que exista
uma prudente preocupação com a saúde do

público, impõe-se sejam tomadas medidas de

precaução."

DECLARAÇÕES OFICIAIS DO DR.. JES-
SE L. STEINFELD, SECRETÁRIO AS-
SISTENTE SUBSTITUTO PARA OS AS-
SÚNTOS DE SAÚDE E CIENTÍFICOS:
"Desejo iniciar, reforçando, tão fortemente

quanto possa, as declarações do Secretário Finch
acerca do significado dos resultados científicos que
fornecem a base para as medidas que aqui são to-
madas hoje. Não há absolutamente qualquer prova
a demonstrar, por qualquer forma, que o uso de ci-
clamatos tenha causado câncer ao homem.

Não há prova de que o uso de ciclamatos te-
nha causado deformação em crianças ou qualquer
outra anormalidade em seres humanos, a não ser

..uma rara hipersensibilidade da pele.
As decisões que estão aqui sendo hoje anuncia-

das são baseadas em tumores da bexiga causados
pela administração de doses maciças de ciclamatos
durante o período de vida de ratos. A dosagem que
assim ficou demonstrada causar tais tumores em
ratos corresponde a 50 rezes a quantidade máxima
previamente proposta para ingestão de seres huma-
nos adultos pela Academia Nacional de Ciências e
pela Organização Mundial da Saúde. Esta prova
veio primeiramente à minha atenção há quatro
dias atrás, dia 14 de outubro. Nada tem a ver com
estudos anteriores sobre o efeito de ciclamatos em
embriões de pintos ou estudos de cromossomos de
ratos em cultura de tecido.

As declarações feitas antes de 14 de. outubro
pelo Secretário Finch e pelo Diretor da FDA refleti-
ram exatamente o consenso de opinião científica
baseadas no conjunto total de dados científicos dis-
poníveis até então. A Academia Nacional de Ciên-
cias, Conselho Nacional de Pesquisas, Comissão
Ad Hoc de Adoçantes não Nutritivos da Comissão
de Proteção de Alimentos ontem concordaram com
& posição deste. Departamento de duas semanas

* atrás de que as experiências que levaram à pro-
dução de monstros através de injeção no ovo de
galinha não podem ser extrapoladas ao homem, em
vista de outras experiências de alimentação de ma-
míferos em que nenhuma prova de deformidade fe-
tal foi encontrada.

Como declarei há alguns momentos, as ocor-
rências que causaram a nossa presença aqui hoje
começaram na segunda-feira desta semana, quando
o Dr. Umberto Saffiotti, Diretor Científico Associa-
do para Carcinogênese junto ao Instituto Nacional
do Câncer, notificou-nie de que os Laboratórios
Abbott tinham novos e importantes dados relativos
a ciclamatos.

Na terça-feira, 14 de outubro, avistei-me com o
Dr. James Price, Vice-Presidente da Abbott para
Terapia Experimental, e outros expoentes da Áb-
bott. Eles revisaram os dados que obtiveram de es-
tudos da Universidade de Wisconsin, em junho de
1969, que indicaram que glóbulos de colesterol com
20% de ciclamato de sódio produziam um número
significativamente elevado de tumores da bexiga
urinaria quando injetados na cavidade da bexiga
urinaria de ratos suíços. Os tumores foram encon-
trados quando os ratos foram sacrificados após 16
meses. A técnica usada, entretanto, é controvertida;
e desconhecido o significado de conclusões positivas.

Naquela ocasião, os Laboratórios Abbott esta-
vam encaminhando uma experiência de toxidez
crônica, para outros fins, nos Laboratórios de Pes-
quisas de Alimentos e Drogas, em Long Island, No-
va Iorque. Tais experiências, iniciadas em maio de
1967, foram planejadas principalmente para deter-
minar se as toxicidades do fígado, rim ou sangue
resultavam de administração de misturas de cicla-
mato-sacarina. Com as informações relativas às ex-
periências de implantação de glóbulos, o grupo dos
Laboratórios Abbott, com o conselho do Instituto
Nacional do Câncer e da Administração de Alimen-
tação e Drogas, decidiu focalizar a atenção sobre a
histologia das bexigas urinárias dos ratos. Ao com-
pletar a experiência, foi realizada uma investiga-
ção especial das bexigas urinárias dos ratos subme-
tidos às experiências.

Foi-me dado um sumário deste teste a 14 de
outubro, pela Abbott. Imediatamente solicitei todos
os dados experimentais, inclusive lâminas, a fim de
que pudesse ser empreendida uma revisão por téc-
nicos no Instituto Nacional do Câncer. Essa revisão
foi conduzida e completada a 15 e 16 de outubro.
A. revisão foi realizada pelo Dr. Saffiotti, Dr. Roger
0'Gara e Dra. Catherine Snell, todos peritos em
patologia experimental e em carcinogênese expe-
rimental.

Todos concordaram que oito das lâminas sub-
metidas continham tumores malignos, três dos
quais estavam infiltrando carcinomas da bexiga.

Convidei então o Dr. Gilbert Friedell, autori*
dade mundial em tumores da bexiga, para vir ao
Instituto Nacional do Câncer, em Bethesda, a fim
de revisar essas lâminas e as lâminas dos animais
de controle. Êle o fêz a 16 dè outubro e concordou
com os resultados dos revisores anteriores. Todos os
patologistas verificaram as lâminas e os dados, in-
dependentemente um do outro, e apresentaram-me
suas conclusões.

Finalmente, os dados completos foram postos à
disposição da Academia Nacional de Ciências, do
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Conselho Nacional de Pesquisas e da Subcomissão
Ad Hoc, que reexaminava a segurança, à solicitação
da FDA. A opinião dessa Subcomissão, que se reu-
niu a 16 e 17 de outubro, bem como a opinião dos
revisores dà FDA, foram unânimes — a mistura ci-
clamato-sacarina causa câncer da bexiga em ratos,
nas dosagens e nas condições da experiência. j

Êste resultado não foi observado em experiên-
cias anteriores, provavelmente porque as bexigas
urinárias dos animais de teste nunca foram exami-
nadas. Não havia razão para suspeitar de dano
àquele órgão até o verão passado, quando os cien-
tistas da Abbott primeiramente verificaram que a
implantação de glóbulos de ciclamato e colesterol
na cavidade da bexiga causava tumores de bexiga
em ratos.

Novamente,, devo salientar que êste resultado
foi obtido somente administrando-se altas dosagens
durante toda a vida dos animais. O nível de ci-
clamatos necessários para produzir esses tumores
em ratos foi de 2 500mg por quilograma. por dia.:

Após completa verificação, a Subcomissão da
Academia Nacional de Ciências-Conselho Nacional
de Pesquisas, reuniu-se em sessão executiva na tar-
de de ontem. Independentemente confirmou nossa
interpretação das informações e recomendou que re-
tirássemos os ciclamatos da relação de substâncias
alimentícias aprovadas para uso geral.

Eu faria uma observação ainda: não possuímos
qualquer indicação de que o câncer de bexiga hu-
mana, de qualquer causa, esteja aumentando a um
grau de maior significação. Nossos dados para êste
efeito são obtidos de estudos em andamento há pelo
menos duas'décadas no* Estado de Connecticut.*
Constitui a única boa fonte conhecida por nós para
tais dados e os elementos de que dispomos foram
obtidos dois dias atrás, de Connecticut.

Não podemos, de modo algum, no momento,
extrapolar os novos dados, das experiências de ra-
tos para seres humanos. Entretanto, nós,- neste
Departamento — seja do ponto-de-vista legal, seja
do científico — não podemos ignorar qualquer pos-
sibilidade de serem os dados dos ratos aplicáveis à.
população humana. Desde que exista uma prudente
preocupação pela saúde do público, impõe-se se-
jam tomadas medidas de precaução."

I^^Kç^^^^^m^^BflS^S^^^^^^^^^S-^^SiíS-wJw'^' _^^^^^v_________________________________^____^__^_^^^_m^^_\^^^^_^S^^_^S^ Sb

Robert H. Finch, Secretário de Saúde, Educação • Bem-Estar dos Estados Unidos. Ao» determinar a
proibição dos ciclamatos, Finch assinalou que sua ação não deve ser interpretada como medida d*
emergência: decorre da prudência com que devem ser tratados os assuntos d* saúde pública e é um
imperativo legal, pois uma lei federal determina a imediata retirada do mercado de qualquer ingredienf»
adicionado aos alimentos e sobre o qual pese a suspeita de provocar câncer no homem ou nos animai»

DECLARAÇÕES OFICIAIS DO DR. HERBERT L. LEY JR., DIRETOR
DA ADMINISTRAÇÃO DE ALIMENTOS E DROGAS DO HEW

"De conformidade com as instruções
do Secretário, com as quais sinceramen-
te concordo, tomei as seguintes medidas:

1. O ciclamato será retirado da
relação GRAS com vigor a partir da pu-
blicação no Registro Federal, segunda-
feira.

2. Os adoçantes artificiais conten-
do ciclamato estão sendo transferidos
para a condição de droga para permitir
seu uso sob supervisão médica.

3. Os produtos alimentícios, bebi-
das e produtos farmacêuticos de fin ali-
dades gerais contendo ciclamatos serão
tratados na seguinte ordem:

a. E' exigida desde já a suspen-
são da produção desses artigos.

b. As bebidas contendo cicla-
mato, inclusive misturas embala-
das, deverão ser necessariamente
retiradas do mercado até 1.° de ja-
neíro de 1970.

c. Outros produtos alimentícios
contendo ciclamatos deverão neces-
sàriamente ser retirados do mercado
até 1° de fevereiro de 1970.

d. Os produtos farmacêuticos
contendo o ciclamato deverão neces-
sàriamente ser retirados do mercado
até 1.° de julho de 1970.
As diferentes datas de retirada pa-

ra os vários produtos foram estabeleci-
das pelas seguintes razões:

1. A data de retirada de 1.° de ja-
neiro de 1970, para bebidas e bases de be-
bidas, é justificada em razão da mais ele-
vada concentração de ciclamatos que é
encontrada nestes produtos;

2. A data«de retirada de 1.° de fe-
vereiro de 1970, para outros produtos ali-
mentícios, foi fixada para permitir uma
retirada mais metódica de tais produtos

do mercado porque eles contêm um teor
muito mais baixo de ciclamatos para in-
gestão;

3. A data de retirada de 1.° de ju-
lho de 1970, para drogas, foi fixada por-
que estas contêm um teor ainda mais
baixo de ciclamatos e são tomadas por
curtos períodos de tempo. A maioria des-
sas drogas são preparados antibióticos e
foram produzidos para tratar das espera-
das moléstias infecciosas dos meses de in-
verno. O risco é pequeno, a necessidade
da droga é grande.

De conformidade com as diretrizes
do Secretário, pretendo formular reco-
mendações imediatamente orientadas no
sentido de consultas com a indústria e
grupos consumidores afetados a fim de
assistir na redação da regulamentação
com referência à rotulagem e uso de re-
coitas de ciclasmatos."
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Tão logo a notícia da proibição da venda
de ciclamatos nos Estados Unidos estourava
nas páginas dos jornais, pegando de surpresa
os consumidores desses produtos, uma enor-
me repercussão do fato no Brasil começava
a se armar.

Editores e jornalistas se preocupavam
com as seguintes indagações decorrentes do
fato: "O que vai acontecer no Brasil?" "Quan-
do o Ministério da Saúde adotará providên-
cias sôbre o assunto?" "Como a população re-
cebeu a notícia?"

Imediatamente, o Ministério da Saúde foi
''invadido" por dezenas de repórteres em bus-
ca das respostas que iriam receber grande
destaque nas edições seguintes dos jornais,
enquanto farmácias em todas as cidade* im-
portantes eram percorridas para se verificar
a reação do consumidor, se continuava ou dei-
xava de comprar.

SURPRESA

Surpreendentemente, o Superintendente'
da Saúde Coletiva do Ministério da Saúde,
médico Nelson Morais, informava aos jorna-
listas que o Ministério da Saúde "não preten-
de formar nenhuma comissão para estudar
a proibição dos adoçantes artificiais e de ou-
tros produtos que contenham ciclamato."

— O problema dos adoçantes — acres-
centou — será estudado dentro do programa
normal do Ministério, mas não se cogita a in-
terdição dos produtos, Eles deverão ser, no
máximo, examinados no Laboratório de Con-
trôle de Medicamentos, mantido pelo Minis-
tério,

A maioria dos jornais noticiou: "Venda
de adoçantes não será proibida." Outros járeclamavam, como a, última Hora (SP) —"Problema dos adoçantes não preocupa a
Saúde" — e o Jornal da Tarde, de O Estado
de São Paulo — "Adoçantes: o Brasil espera."

MERA FORMALIDADE

No dia seguinte, contudo,, o Secretário-
Creral do Ministério, médico Romeu Loures,

vinha atenuar o descaso sôbre o assunto de-
««nonstrado pelo Superintendente da Saúde Co-
letiva, afirmando aos repórteres que a
proibição da venda de ciclamatos "será mera
formalidade," uma vez que "os próprios la-
boratórios deverão suspender a fabricação do
produto, que já não pode ser exportado dos
Estados Unidos, de acordo com a legislação
norte-americana."

Fazendo paralelo com o caso da talido-
mida, em que os laboratórios pararam espon-
tâneamente a produção, quando surgiram
crianças defeituosas, disse acreditar que o
mesmo acontecerá agora. "Mesmo assim, se
fôr o caso, deveremos regulamentar a proibi-
ção em todo o território nacional, mas isso não
se dará agora."

OBRIGAÇÃO INTERNACIONAL

O diretor do Instituto de Nutrição da
Guanabara, professor Benjamim Albagli, dis-
se, por sua vez, que "o Governo brasileiro, de
acordo com as normas internacionais vigen-
tes, deve seguir o mesmo comportamento do
país do qual esses produtos são originários."
O médico, também perito de nutrição da Oi'-
ganização Mundial de Saúde, havia deposto
na Comissão Parlamentar de Inquérito que
investigara o assunto um ano antes.

E o médico Lúcio Costa, diretor do Servi-
ço Nacional de Fiscalização da Medicina, in-
formava ter enviado telex aos Estados Uni-
dos, insistindo no pedido de informações sô-
bre a decisão do Governo daquele país. Ao
mesmo tempo, o presidente da Comissão Na-
cional de Normas e Padrões para Alimentos
convocava reunião do órgão para a próxima
semana, a fim de examinar e discutir a ques-
tão dos ciclamatos.

No Estado do Rio, o Secretário de Saúde
e Assistência Social, Dr. Armando de Sá Cou-
to, preconizou a restrição imediata do uso de
adoçantes sintéticos, especialmente pelas ges-
tantes, até que sejam concluídos estudos e
testes mais profundos.

ATÉ HUMOR NEGRO
A repercussão da proibição dos ciclamatos nos Estados Unidos foi tão intensa
que deixou as colunas do noticiário para chegar às páginas de humorismo

(Última Hora, Rio, 24-10-69)

JAGUAR e os adoçantes
¦ ¦ -' ... _..

>ppr «•» O jeito ê bojar uma campanha publicitâ*
\th provando que é sofisticado ter câncer.
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A repercussão da decisão norte-americana
de retirar os ciclamatos do mercado até janeiro
do próximo ano tanubém foi intensa em dezenas
de países de todo o mundo. A maioria deles, ado-
tando uma atitude mais firme que a do Brasil,
resolveu igualmente proibir a venda dos ado-
cantes artificiais.

Sob o título Ninguém Ama os Ciclamatos,
numa sátira ao anúncio dos adoçantes artificiais
ninguém ama um homem gordo, o jornal O Es-
tado de São Paulo contava no dia 24 de outubro
que a decisão do• Departamento de Saúde dos
EUA "está provocando uma reação em cadeia
em todo o mundo."

EUA: CONSUMIDORES
DEVOLVEM PRODUTOS '

Nos Estados Unidos, a reação foi mais forte,
como era de se esperar: em todo o país, milha-
res de consumidores passaram a devolver aos
supermercados os alimentos e bebidas dietéticas
que haviam adquirido com o propósito de perder
alguns quilos, segundo despachos das agências
noticiosas internacionais.

Ao mesmo tempo, as companhias norte-ame-
ricanas, principalmente as de refrigerantes, pro-
moviam grandes campanhas publicitárias para
convencer os consumidores de que já elimina-
ram os ciclamatos de seus produtos, enquanto
chegavam aos EUA pedidos de informações de
vários países sôbre os estudos efetuados.

INGLATERRA
TAMBÉM PROÍBE

A Inglaterra proibirá o uso do adoçante ar-
tificial ciclamato até fins deste ano, segundo
anunciou o Ministro da Agricultura e Alimenta-
ção, Cledwin Hughes, em nome do Governo. Hu-
ghes declarou que os produtos alimentícios e be-
bidas que contenham ciclamato não poderão ser
vendidos na Grã-Bretanha a partir de 1.° de ja-
neiro, acrescentando que será levado ao Parla-
mento o respectivo projeto de lei.

SUÉCIA
FOI A PRIMEIRA

A Suécia foi, entretanto, o primeiro pais a
adotar oficialmente, a decisão. Um porta-voz do
Governo anunciou que todos os ciclamatos, ex-
ceto os medicinais, deverão ser retirados do mer-
cado até 1.° de janeiro de 1970.

Em Estocolmo, a Associação Sueca dè Pro-
prietários de . Armazéns decidiu suspender a
venda de bebidas com adoçantes artificiais
também a partir de 1.° de janeiro. Para os pro-dutos alimentícios, a proibição começará a vi-
gorar somente a primeiro de fevereiro.

No Noruega, a Administração de Saúde in-
formou que medida similar será discutida até o
fim do ano, enquanto na Finlândia a indústria
de alimentos decidiu pedir a seus membros quecessem o uso dos ciclamatos a partir de 1.° de
novembro de 1969. O acordo foi decidido depois
de reuniões com autoridades do Governo.

OUTROS PAÍSES
Na Holanda, o jornal Algameen Dagblaã

aplaudiu a decisão do Governo norte-america-
no. Na Itália, o jornal II Messaggero disse que aação norte-americana "faz aparecer as lacunas
em nossa própria legislação de saúde." O jornalsugere que o consumidor deve ser melhor infor-mado sôbre o produto que compra.

No México, a Secretaria de Saúde Pública de-terminou que todos os produtos alimentícios ebebidas adoçadas artificialmente com ciclama-tos levem na embalagem um aviso sôbre os peri-gos que corre o consumidor. As autoridades me-xicanas informaram que receberam relatórios daAcademia de Ciências dos Estados Unidos a res-
peito das propriedades cancerígenas dos cicla-matos, e estão realizando os estudos de laborató-rio para determinar exatamente o grau de pe-riculosidade.

No Canadá, as autoridades seguiram o exem-
pio norte-americano e proibiram a venda de ali-mentos adoçados com ciclamatos. O Ministérioda Saúde esclareceu que a proibição entra emvigor em setembro de 1970. Na Argentina o Go-vêrno tomará uma decisão nos próximos diasSe ficar comprovado o efeito maléfico dos cicla-matos, os adoçantes artificiais serão também
proibidos no país, reservando-se seu uso paraenfermos diabéticos, mediante receita médicaA indústria argentina prometeu colaborar com asautoridades.
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A proibição de adoçantes artificiais nos Estados Unidos, como
possível causador de câncer, apenas veio dar razão a inúmeros alertas,

dados poi revistas cientificas e de interesse geral, desde o ano
passado. Lá mesmo, nos Estados Unidos, revistas do valor

de New Scientist5 Time Magazine e o jornal The New Yorh Times
pi eocupavam-se com os cicla4matos, transcreviam experiências

e relatórios de grupos científicos que estudavam a problemática
dos edulcorantes.

No Biasil, Manchete, Visão9 Fatos & Fotos? além de outras

procuraram advertir o público e as autoridades sobre o fato. Trans-
erevemos abaixo relatórios e reportagens que demonstram a

preocupação de autoridades, cientistas e editores
sobre os ciclamatos e suas ameaças à saúde pública. Era o

começo do fim dos adoçantes artificiais.

HTHE NEW YORK TIMES»

Cuidado com os

alimentos dietéticos

A disseminação dos edulcorantes, fei-
ta principalmente através da indústria' de
alimentação, provocou estudos patrocina-
dos pela The Food and Drug Administra-
tion (entidade do Govêmo norte-america-
no que fiscaliza alimentos e remédios), cujo
relatório foi parcialmente transcrito pelo
The New York Times (edição de 14/12/68).
Êsse relatório, apesar da cautelosa afirma-
tiva de que 

"alguns estudos ainda estão in-
completos", faz sérias advertências ao uso
indiscriminado dos ciclamatos: "Estudos

com alguns animais sugeriram que a cy-
clohexylamina (transformação orgânica do
ciclamato) pode ter resultados adversos sô-
bre os cromossomos "segmento cromático

que se destaca por ocasião da divisão celu-
lar indireta, constituindo unidades defini-
das na formação do nôvo ser." Segundo o
mesmo relatório, a produção de ciclamatos
nos Estados Unidos, em 1967, foi de mais
de 6,71 milhões de quilos (equivalentes à
substituição de aproximadamente 3,5 mi-
lhdes de sacas de 60 quilos de açúcar).

"NEW SCIENTIST"

É melhor não

arriscar com a

Ao mesmo tempo em que jornais e re-
vistas de grande tiragem teciam comentá-
rios em torno dos ciclamatos e seu uso na
alimentação, uma revista de grande eir-
eulação e prestígio científico, a New Scien-
tist (edição de 5/12/68) analisava detalha-
damente o relatório da Food and Drug Ad-
ministration.

Partindo da transformação dos ciela-
matos em cycloexilamjjna, o Neto Scien-
tist confirma o risco daalteraçã-o no núcleo
das células, com base nos experimentos fei-
tos em ratos e cobaias. E, muito embora
também considere que os resultados são in-
completos com relação ao homem, termina
seu comentário coní uma pergunta:

"Podemos dar-nos ao luxo de permitir
que o uso desses agentes (os ciclamatos)
continue sem restrições, enquanto a quês-
tão de sua segurança ainda não esteja re-
solvida?"

saude

"TIME MAGAZINE"

Cuidado com os

refrigerantes

r m •

dieteticos

A revista Time (edição de
3/1/69) reedita os dados da pes-
quisa da Food and Drug Admi-
nistration, realçando o perigo
da ingestão excessiva de cicla-
matos, especialmente através
dos refrigerantes de baixa calo-
ria. Cada garrafa de refrige-
ránte dietético (garrafa de con-
teúdo igual a 454 gramas) con-
tém, em média, um grama de
ciclamato. O teto não prejudi-
ciai estabelecido pela FDA é:
l,35g por 30kg de pêso do con-
sumidor. Portanto, uma crian-

ça que ingerisse duas garrafas
dês,se tipo de refrigerante por
dia (fato comum) estaria ex-
cedendo o limite de tolerância
e, com isso, correria o risco de

gjerturbações genéticas no fu-

turo."

//FATOS & FOTOS*

Há 
perigo para

as novas 
gerações

A edição de 19/12/68 de Fatos & Fo-
tos dá outros detalhes: "Os açúcares arti-
ficiais utilizados na fabricação de alimen-
tos e condimentos dietéticos podem provo-
car o nascimento de crianças anormais.,
Esta foi a conclusão a que chegou o Dr.
John Schrogie, diretor do Departamento de
Pesquisas sôbre Alimentação e Medicamen-
tos dos EUA. Os açúcares artificiais — ou
ciclamatos — entram geralmente na prò-
porção de 10 contra 1, com outros produ-
tos tais como a sacarina, na composição dos
alimentos e condimentos dietéticos. Os pri-
meiros resultados das pesquisas realizadas
com animais, em laboratórios, demostram
que a cycloexilamina provoca anomalias ge«
néticas. Os pequenos animais que, no ven-
tre materno, haviam absorvido açúcar ar-
tificial cresceriam com muita llentidão e
atingiram um índice de mortalidade alar-
mante.

As revelações do Dr. Schrogie causa.-
ram grande impacto na América. 3*

fi eiVISÃO

Ciclamato faz os

mesmos males do LSD

Divulgando dados obtidos pelo Con-

gresso de Genética, reunido no Tenessee

(EUA), a revista Visão (edição de 17/1/69)
noticia que aquêles congressistas, cujo toca-
balho investiga os "malefícios do uso dos
ciclamatos sôbre a genética do homem" ve-
riíicaram que 

"à semelhança do que ocor-
re com certas drogas (inclusive o LSD), os
ciclamatos podem provocar deslocamentos
nos cromossomos do núcleo das células 0
.Quando tais deslocamentos ocorrem nas cé-
lulas sexuais, podem causar a concepção de
crianças defeituosas."

Segundo a mesma fonte, as conclusões

do Congresso de Genética, embora não de-

finitivas, foram suficientes para que a Itá-

lia e França proibissem o uso industrial da

droga em refrigerantes e alimentos, per mi-

findo apenas a venda em farmácias e sob

prescrição médica.]



DAQUI PRA FRENTE
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TUDO PODE SER DIFERENTE

Em virtude cio recesso do Congresso
_Níacionai, não puderam as conclusões da
CPI,* reunida de marco a novembro de
1968, incumbida de verificar as re-

percussões, sobre a saúde, do uso indiscri*
minado dos adoçantes artificiais na alimen-
facão popular, bem como as conseqüências

que dêsse uso decorrem para a economia
nacional no setor da agroindústria açuca-
reira, receber a devida e necessária consa-
p&çãò através de lim texto legislativo ade-

quado .

Com a recente reabertura do Congres-
«o Nacional, novas perspectivas se apresen-
taram para que fossem aquelas recomenda-

ções consubstanciadas em lei, mormente

quando o povo brasileiro se acha sensibi-
lizado pelas recentes medidas do Governo
americano contra os ciclamalos.

Oportuuíssima e necessária, portanto,
a iniciativa do Senador Vasconcelos Torres,
do Estado do Rio, apresentando no Senado,
a 28 de outubro último, um projeto de lei

i

proibindo a importação, produção e comer-
cialização dos adoçantes artificiais no Bra-

sil, à exceção dos que têm por base a saca-
rina, que devem, entretanto, passar para a
categoria de especialidade farmacêutica. j

O projeto estabelece que "o Ministério
ás. Saúde fará o imediato levantamento dos
estoques de adoçantes artificiais e dos ali-
mentos com eles elaborados, existentes nas
farmácias e drogarias, bem como retirará os
estoques desses produtos dos estabelecimen-
tos comerciais até que a análise dos órgãos
responsáveis anuncie sua palavra filial sô-
bre a matéria 11

Eis a íntegra do projeto que, estamos
certos, muito breve será transformado em
lei:

ARTIGO J.°— São proibidas a importação,
a produção e a comercialização no país
de adoçantes sintéticos:

ARTIGO 2.° — Os produtos industriais em
cuja composição entrar a sácarina, re-
médios ou alimentos dietéticos, voltam
à categoria de especialidades farma-
cêuticas, sujeitas sua produção e co-
mercialização à legislação própria; ¦¦•

ARTIGO 3.° — O Ministério da Saúde fará

o imediato levantamento dos estoques
de adoçantes artificiais e de alimentos
com eles elaborados, existentes nas
farmácias e drogarias, bem como reti-
rara os estoques desses produtos dos
estabelecimentos comerciais de outras
categorias,

§ 1.°— O inventário dos estoques a que se
refere este artigo objetivará a imobili-
zação dos mesmos até que o órgão de
análise responsável dê sua palavra fi-
nal sobre a matéria.

ARTIGO 4.° — Aos eslabeleetnienlos co-
mer ciais que por verificação dos servi-
ços de fiscalização de saúde pública
houverem sonegado informações relaii-
vas a seus estoques de adoçantes artifi-
ciais ou tiverem negociado fora das
normas ora fixadas, poderão ser apli-
cadas multas até 10 salários mínimos
da região ou, no caso de reincidência,
interdição do estabelecimento. Senado
Federal, 28 de outubro de 1969."

AGORA, 0 QUE VAO FAZER
OS QUE NÃO QUEREM ENGORDAR?

Simplesmente vão usar
açúcar como agente de
controle do peso. O açu-
car pode fazer isso me-
lhor do que qualquer ou-
tro método. Segundo a
Enciclopédia B r i tânica,
veja como a Ciência ex-
plica o fato: toda vez
que o nosso estômago es-
tá vazio, um pequeno ór-
gao localizado ho cére-
bro, chamado hipotála-

mo nos avisa de que es-
tamos com fome.

Quando dormimos ou
somos anestesiados, o hi-
potálamo é responsável
pela continuidade das
nossas funções vitais. É
.graças a êle que o nosso
coração continua baten-
do e o sangue continua
circulando pelas nossas
veias»

Quando uma pessoarecebe o aviso de que es-
tá com f,om e, podeabrandar rapidamente o
apetite comendo uma co-
lher de açúcar, porque o
açúcar penetra imedia-
tamente no sangue ©
responde ao hipotálamo
que já estamos sendo
alimentados. O hipotá-
lama deixa então de

acender a luzinha de ad-
vertência, a sensação de
fome diminui e isso nos
permite ingerir menor
quantidade de alimento.

Uma pessoa gorda ou
com tendência à gordu-
ra ou que simplesmente
teme o excesso de peso,
tem no açúcar um exce-
lente aliado contra o co-
mer demais.

Usando-o com inteli-
gência e nos momentos
certos, podemos fazê-lo
trabalhar a nosso favor
sem sacrificar o nosso
tonus, a nossa energia,
que afinal de contas na-
da têm a ver com a gor-dura. Por uma situação
a que os fatos dão um to-
que de ironia, o açúcar
é o melhor substituto dos
edulcorantes.
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CENTRO ~~
Serl. - Avenida Rio Branco, 112 - Térreol_p« - Avenida Mem de Sá, 147 - Tel. 252-0571Rodoviária _ Estação Rodoviária Movo Rio. 2.» loia' 205S.o Bon, - Av. Rio Br.™ 277s - Loj. E - Edif! S. Bori,.
Botafogo - Praia de Botafqgo, 400 - SEARSCop.cab.na - Av N. S. d. Copacabana, 610 - G. RiuFlamengo - Rua Marque» de Abrante., 26 - Loia E 

'
Puto 5 - Av. N S. d, Copacabana, 1 100 - Lota EIpanema - Rua Viscond» de Plraiá, 611-C

, _, ZONA NORTE
Praça d. Bandeira - Pça. da Bandeira, 109
Campo Granel» - Av. Cesário de Melo, 1549 - Ao. daGuandu Veiculoi.
Cascadura - Av. Suburbana, 10 136 - Largo Cascadura.Madureira - Estrada do Portei*, 29 - loia EMei.r - Rua Dias da Cruz, 74 - Loia B.
P»nh. - Rua Plínio do Oliveira, 44 - Loia M
Sao Cristóvão - Rua São lufs Gonzaga, 119-C.'
Tiiuca - Rua General Rocca, 801 — Loia f

ESTADO HO RIO
Duque de Caxias - Shoping-Cenler, loias 26-A e 26-8 -

Niterói - Av. Amaral Peimoto, 116, grupo» 703 a 
~>. —

í Telefonei: 5509 > 2 1730.  '~màpà 
do TEMPO - JB

*" - l\ À£f ¦ (A

ANALISE SINÓTICA DO MAPA DO ESCRITÓRIO DE METEO-
ROLOGIA INTERPRETADA PELO JB - Frente fria de traça
atividade, em dissipação, localizada no Norte do litoral do
Espírito Santo, provocando precipitação. Frenie fria de mo-
derada atividade, localizada sóbre- o Rio Grande do Sul e
Paraguai, provocando chuvas e trovoadas. Com seu desloca-
mento pars Nordeste deverá atingir os Estados de Santa
Catarina, P.traná, São Paulo e Sul de Mato Grosso no de-
correr do dia 6 de novembro. Anticiclone tropical marítimo
com cen^o de 1016 MB localizado a 17°S e 25°W.

NO RIO

vT.' 2"-.' "*~*^F

BOM

O SOL

OrS?
7 POVOADAS NO FIM DO

PERÍODO
MÁXIMA: 34,0"
MINIMA: 18,1»

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

NASC. - 5l.08m

OCASO - 18h05m

A LUA

Amazonas — Pará — Tempo;
Bom com nebulosidade. Pan-
cadas e trovoadas esparsas á
tarde. Temp.: Estável.
Acre — Tempo: Bom com ne-
bulosid-dé. TeniD.: Estivei.
Maranhão — Piauí — Ceará
Rio Grande do Norte — Pa-
raiba — Pernambuto — Ala-
go.s - Tampai Bom com ne-
bulo-jidt.de. Tenip.; Estável.
Sorqioe — Tempo: Bom coni
neoulosídade. Temp.: Estável.
Bahia — Tempo: Bem com ne-
bul'j3Íd.idc. Instabilidade oca-
slotifll no litoral Sul do Esta-
do. Temp.: Estável/ Máxima:
29,5». Mínima; 23.4°.
Minas Gerais — Tempo: Bem
cem nebulosidade! Inatabltlda-
de ocasíon.l cem chuvas e Iro-
voadas esparsas à tarde, no
Sul do Estado. Temp.: Em cie-
vação.
Espírito Santo — Tempo: Bom
com nebulosidade. Temp.: Em
elevação.
Rio de Janeiro — Guanabara

Tempói Bem com nebclo- j
cidade. Possibilidade; de ven- '

tos com rafddas moderadas _ \
trovojtl.is para o íim do pe- j
ríodo. Temp.: Em elevação. í
Máxima: 34.0». Mínima: 18,1". j
Goiás — Tempo: Bom com j
nebulosidade. — Instabilidade j
ocational cem chuvas o tro* (
voadas esparsas à tarde, — 

j
Temp.: õn elevação.
Mato Gresso — Tempo: Bom
com nebulosid-ide ao Norte.
Instável com chuvas e Irovoa-
das ao Sul do Estado no fim
do período. Temp.: Estável ao
Norte, e cm declínio no Sul.
São Paulo — Tempo: Bom com
nebulosidade, passando a ins-
tável com «chuvas c trovoadas
no decorrer do período. —
Temp.: 'Declinapdo no decor-
rer do período. Máxima: 32,2»

Mínima: 18,5".
Paraná — Tempo: Nublado
pàS-0ndo a instável com chu-
vas e trovoadas. Temp.: Em
declínio.
Santa Catarina — Tempo: Ins-
tável com chuvas e trovoadas.
rarrio.t Em declínio.
Rio Gran dá do Sul — Tempo:
Instável passando a bom com
neou'oiid<tde. Temp.: Em de-

MING.

OS VENTOS

NORTE

_*

AS MARÉS

VW|/vW

PREAMAR:

I3hl0m/l,0m

BAIXA-MAR:

6h20m/U,2m e 18h50ni/0,5m

TEMPERATURAS DE NOVEMBRO
temperatura, media, máxima e mínima previstas par» este

mês de novomi.ro (segundo o Escritório de Meteorologia do

Ministério da Agricultura) "as seguintes cidades: Manaus
•27 6»- 32 6»,- 23.9"), Belém (26,3"; 32,6»; 22,0»), Sao Luis

___7_°_ 30 6»; 24,0»), Teresina (28,5»; 35,2"; 22,5»), Forlalc-

ze 
'{26 

9';' 32,0"; 22,9°); Natal (26,8»; 29,8»; 24,4»), João

Pessoa (25 9»;. 30.0»; 21,8»), Recife (26,6»; 29,5»; 24,3»); Ma-

ceio (25,9°; 29,3»; 22,2"). Aracaju (26,0°; 28,7»; 23,3°), Sal-

vador (25,1°; 28,7°; 22,4»), Vitória (23,6°; 27,2°; 20,8°),, Rio

dr Jan.iri (23,1»; 26,1°; 20,3»), Niterói (23,2°; 28,6°; 18,9»),

São Paulo (19,0»; 25,6°; 14,6°); Curitiba (17,7; 24,3°; 13,1»),
Florianópolis (21,2°, 24,5»; 18,6°), Porto Alegre (20,1"; 26,1 »•

15 2°) Cuiabá (26,B°; 32,5»; 22,8°), Belo Horizonte (21,7°-
26 9" 17,7°), Goiânia (22,7»; 29,2»; 18,2°); Petrópolis (18,8»/
23'4°; 15,3°), Teresópolis (18,2°; 23,4°; 14,3°), Cabo Frio
i->3 .«¦ 26 4°; 20,2°), Araxá (21,0; 26,5»; 16,2°), Cambuquira
20'4°; 26,8°; 15,4°), Poços de Caldas (19,2°; 24,9»; 14,3") e

Caxambu (20,4°; 26,1°; 14,4°).

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo para
hoie nas cidades seguintes: Buenos Aires, 22», nublado; Ba-

riloche (Argentina), 7", bom; Montevidéu, 21», encoberto;

Lima, 17.-1". ÓriCoberto; Bogotá, 16,6», nublado; Caracas, 24»,

bem; México, 14ü,. nebulcso; 5an Juan, 29°, nublado; Kinçjs-

ton 
'(Jamaica). 

29», nublado; Porl-of-Spain (Trinidad), 30»,

nublado; Nova Icrciue, 7», chuva; Miami, 19», claro; Chicano,
oo nublado; Los Angeles, 16», nublado; São Francisco, 12",

chuva; Montreal, 7°, nebuloso; Tóquio, 20», sol; Hong-Kong,

24,°, bem; Amsterdã, 8°, nublado; Beirute, 24°, sol; Berlim,

6»' nebulcso; Bruxelas, 9", chuva; Copcnague, 8°, chuva;

Fráncforte, 8°, nublado; Gênova, 10», nublado; Hélsinqui, 0°,

nublado; Lisboa, 19», nublado; Londres, 10», sol; Madri, 10»,

sol; Moscou, 5" abaixo de zero; Paris, 15", sol; Roma, 17»,

sol' Telaviv, 27", sol; Viena, 10°, chuva.

CENTRO
APARTAMENTO - C___71_7.
Henrique Valadares, entrega
pronto em Março, ólima cons-
Irução, sala e quarto conjugados,
cozinha e kn. box etc. vende
com 10 mil de enlrada Av.
Pres. Vargas, 446 sl 307 - An-
fcnlo. -^
ATENÇÃO - CENTRO - Vdo
urrj. prédio vazio, a lOOm da
Av. Rio Branco c| gde. loja .
sobrado, otlmo p| banco ou
qualquer ramo da negócio. Tarr.
l£?~? 15'í0 »l "cu°- '"'•.o
200 000 enlr. da 100 000, sal.
do a combinar. Ver ci © Sr.
Prata à Rua do Acra n? 61
Das 13 às 17 hs. Tratar Org
Daniel Farraira, R, 7 Selam-
oro, 88 2? Tels. 232 -3638 -
.142.0975. CRfccl J-30

CEMilRO - Venda-se terreno
ó,50m x 45m. à Rua Senad.r
Pc.np_.-u n.o 184 - Tratar Rua
Senador Dantas, 71|1001, c| Ar-
thur ou Ant. Luís. CRECI 1057.
Tels. 242-9661 cu 242-1308 -
(Temes também em outros baír-
___
CENTRO - Vendi-se c| sinal da
10 mi'l, ótimo apt. de 3 qts.,
ca-la, ccz., banh. ele, reformado,
c: sinteco e armários. Rua do
Resende, 46 apto. 301. Chaves
cí p:rteiro — Tratar ALIANÇA
IMÓVEIS - Pca. Pio X. 99 -
3.° and. . - Tel. 223-9295 -
CRECI 1608.

ATENÇÃO - Canlro - Vdo. ea.
sa c| 4 qtos., 2 sls., banh.
Proço 30 000, entr. 15 000, sai.
do 25 prest. da 600,00 süuros.
Var à Ladeira Pedro Antônio
n? .28. Tralar Org. Daniel Far.
reira. R. 7 Selembro, 88 2.»
Tels. 232.3638 242-0975. CRECI
J-30.
APARTAMENTO 203. grande -
Vendo, na Rua Frei Caneca, 148,
vazio, frente, tendo grande*ala, pode dividir, qto. e saleta,
Grande quarto, cozinha, banhei*
ro, corredor, tudo frente, entra-
na NCr$ 15 000, restante pres-tacões de 500. Tralar no pró-
prio apç. 203 de 9 às 17h. cu
Tel. 252-2899 e 222-1207 - CRE-
Cl 400 - Fernandes.
APROVEITEI Vendo ct.mo apt.
s_-!a. quarto 

'sep., 
coz.. banh.,

Rua do Senado, 311. ap. 512,
finalzinho ds constr. - Preço
13 mi., c! 50% de entr. e rest.
om 2 anos. Tratar 242-9586 —
Cunha - CRECI 961.
A VENDA, prédio misto novo,
R. do Riachuelo, 42 205, saleta,
sala e qtií. vazio. Ac_Íto Caixa
sinal 9 mil. facilito, rest. 280
mensais. Tel. 52-0982 e 52-8551
-_CRECI 1294, Pr: Lisboa.
A VEND», vazio, frenie, R." da
Lapa. 293;9II, placn., sala e
qto. conjugado. Chav.loort. Tel.
52-8551 e 52-0982 - CRECI n.°
1294, Dr. Lisboa.
A VENDA, apt. 1005 - Frente,
cl q. e sala sop. — _íua San-
tana. -156 - Ver ch. c| port.
Preço NCrS 22 mil c| 10 mil
entr.. o .restante 30 prest. de
400 cruzs. sem juros. A vista
18 mil novos - Trat. RIOPOLIS
IMOBILIÁRIA S!A - CRECI 895
- Magalhães. Tel. 232-7726 e
232-2896.
APENAS 10 mil entr. ampl. coni.
sala, qt., coz, etc. Visitem San-
tana, 178 ap. 807. T. 252-8727
CRECI 1 568 Silva. 

',

AVENIDA Mem de Sá, 253, apl.
302 — Vdo., de frente, de
qt. e sl. separados, coz. e banh.
Ver c| o prop. e tr. c o FLO-
«EMTINO. Te!. 223-5004. CRECI
236.
CENTRO - Vende-se ólima casa
na R. Livramento 107 cj 5 qts.
sj. e dep. _; ária ext. Inf.:
CENTRO - Ultimas, ReTcnde"
113, vd. casas 1 e 21 ci 2
qts., sl., coz., banh., área, -
10 500 ent. prest. s' juros. Ver
local. ORG. ORLANDO MAN.
FREDO. B.rão Iguatcmi, 86.
Tel. 248-0804. CRECI 82

CASA — 4 quartos, 2 salas, co*
pa, cozinha, d.spensa, 2 quar-
tos do emprogada, garagem pa<
ra 3 carros, tte. na Rua Aura-
liana Portugal, 31 próximo «sq.
Rua do Bispo à 5 minutos do
centro ou da Z. Sul. Vor no
local < Iratar Ial. 235-0479 -
CRECI 1 300.
CENTRO - Vendo ótimo apart»
2 qs. sal, coz. ban. área vista
panorâmica, Rua SflnfAna 73,
15 mil ent. saldo 2 anos, ou
aceito Cxa. Econ. Inf. Santos,
252-9991, CRECI 1647.
CENTRO - Rua Carlos de Car-
valho — Vdo. apto. com sala,
qlo, com sinteco e telefone.
Bastante arejado. Preço à vista
16 mil. Alte. Barroso n9 6 —
s/l 308 - Tel. 23-2897 (CRECI
1 7-41).
ESTÁCIO 

"— 
Casa grande antiga

var. 3 qts., sla., coz., banh.
e porão tipo ap., ólimo local.
Vdo. epenas 25 mil entr. «aldo
c/ alug. s/ juros. Ver R. Laurin-
do Rabelo, 84 c/ o próprio.
Tr. R. Plinio Oliveira, 103 _
1.9 and. Penha. Cl João. Tel.
230-9037.

FÁTIMA — Venda-se ótimo ap.
vazio, c/ sala, qts. coz., banh.
e área. Enlrada NCrS 14 000,00
e o saldo em prest. de NCrS
500,00 sam iuros - V.r na
Rua Guilharme Marconi, 117 -
Ap 7.2 - Tralar .m MELLO
AFFONSO E CIA. LTDA., na R.
Constança Barbosa, 125 — l.o
andar — Meiar — Telafone:
229-2092, 249.261 . 229-7695
-_CRECI_1206J

GARAGEM - Vende-ía"., vaga
pela melhor oferta esq, Alm.
Barroso cj México em fase fin.il
de construção no Ed. Rio de
Janeiro. Tralar Av. Rio Branco,
185 s/1112. Tel. 232-7929 -
Raul.
ÓTIMO apto. frento c/sala |.inv. varanda 2 qts. (podendo
ser 3) copa-coz. dep. emp. etc
Sinal de NCr? 20. mil saldei
sm prosraçõe» de NCrS 600,00
R. Riachuelo, 133, apto. 601.
Visitas e inf. Tel. 245-6951 c/
Gina CRECI 1 770.

CENTRO — Apartamentos p.on-
tos pi você morar pi preco de
rara ocasião c! sj. 2 bons qtr..
área de serviço, tõnq. WC.

e qto. pl empregada. Desde
NCr$ 37 400, e mensalidades
desde NCrS 431.00. Ver e tra-
tar na Av. Henrique Vaiada-
res 35, sobreíoia 205-6 cl Dr.
Machado, tels. 231-1705 e ..
32-3047 - CRECI 1 537.
CENTRO - Vendo na Rua Ria-
chuelo, 161 apt. 208. sl.. qts.,
separado, coz., banh., sinteco,
c' garagem Ver loca! cl porteiro
AMARANTE e tratar 242-9774 .
232-2076.

CENTRO - Aparta-
mentos novos, c' 2
quartos, sala, dep.
compl. empregada. Si-
nal: NCr$ 7 500,00 e
prestações de NCr$
650,00, sj juros e si
correção. Rua André
Cavalcanti, 148. Ver no
local e tratar na IMO-
GAP - Rua da Quitan-
da, 20, gr. 508. Tels.:
231-3367 e 231-2534.
CRECI 203. 
CENTRO - Ap. s.. 2 quartee a
terraço, sina! 11 mü, rcslo em
breát. Tel. 242-9994 - CRECI
1_ 293.
CENTRO - Área 1 ÕÕ0m2 plano,
próx. Rua Riachuelo, incorpora-
cão, parqueamento, depósito,
fac. Tel. 243-6491 (Mello -
CRECI 1 111).

PRAÇA PARIS" - Vdo. de trem
te, ap. 202, Av. Augusto Se-
vero, 202, c sl. e qto. separa-
dos, banh. comp. coz. c| fog.
4 b. í arm. Pint. nova. NCri
20 000, a visla, ou 25 000. cl
entr. 1_5000. Chavec! port.
PREÜIÒ - Ceniro"- Vende-s»
fjrande loja com 2 andares, de
12 quartos no melhor ponto,
serve para qualquer ramo com
arande facilidada. Av. Marechal
Floriano 140, entrega imediata.
RUA SENADOR POMPEl_7~212
— Vende-se prédio assob, c|
íoia 37 x 6,70, próx. C. Bra-
sil. Ocupação imediata Ver no
local. Tal. 228-107_; '
RÜA SAO CARLOS, a 200 me-
tros do Largo do Estácio vendo
terreno 1*4x100 da gsraaem de-
pósito gr aptos. Trat 222-5279.
VIAIRA.
SALA E QUARTO sep., banh. e
k:t.. 16 500 á vista cu 18 400
2 anjs. Rua Riachuelo. 333Í816.
VENDE-SE 1 casa c/3 quartos,
2 salas, e área. Rua SSo Marti-
nho, 14. Tratar c/Sr, Joaquim
Iftl. 32-3883.
VENDE-SE o apt. 905, da frente,
na Rua Carlos de Carvalho 34,
chaves c/porteiro Romíldo, das
14 às 16 hs., condições excepci-
onais.
VENDE-SE apl. 2 quartos sala
coz. óeí>. emp. áita c/tanque.
Rua André Cavalcanti 100 ap.
104 c/propr.
VENDE-SE apt. 201 da Rua Cai
lc_ Sampaio. 246, cu troca-se
per casa em Araruama ou Ita-
curuçá. Ver no local. Tratar t_>l.
232-9502 - CRECI 1199
VENDO aparto, sala dupla 2
qts. dep. comp. arm. «mb. etc.
Rua Riachuelo 133-304 - Prop.
VENDO ap. frente sala e ot.
conj. coz. e banh. Sinal 10
mil facilitados, 500,00 p| mês.
R. Riachuelo, 2651201. Tratar c|
proprielário - 225-8043.
VENDE-SE ap. 1008 Rua Car-
Ic-s 5ampaio 364 quarto e sala
_bnjugado, novinho, pronto pa-
ra morar. Chaves na portaria —
Tratar direto com o proprietá-
río!
VENDE-SE o apartamento 1 101
de frente, è Rua Riachuelo, 221
com sala grande, quarto, ba-
nheiro completo e dependências
de empregada. Araa de serviço
coberta. Chaves com o porleiro.
Tratar pelo Tel. 242-3186.

ZONA SUL

GLÓRIA E
SANTA TERESA
AMPLO APT. Ia. locação com
46m2. Vendo 22 rr_: I c/ 50%
entra, saldo a 144,00 mensais
ou 20 mil' ã vista inf. tel.
42-9804.

ATENÇÃO - GLORIA - Vdo.
apto. \ 109. Primeira locação,
c| $1. 2 qtos. todo cj sin te*
co, coz. 'banh. dep. «mp.
comp. e vaga de garagem. Ver
cl o Sr. Vivaldo das 12 is
18hs. à Rua da Glória, n? 268.
Na portaria. Tratar Org. Daniel
Ferreira. R. 7 Setembro, 88 2?
Tels. 232-3638 242-0975 CRECI
J. 30.

APARTAMENTO NO-
VISSIMO - Sobre pi-
lotis, salão, 2 quarto?,
copa-cozinha, depen-
dências de empregada,
área com tanque. Rua
Cândido Mendes, 76.
P. eco: NCr$ 80 000,00
— 50% a vista e o sal-
do em 24 meses, tabe-
Ia Price. Informações
pelos Telefones .....
232-4843 ou 252-5284
com os Srs. Hermes _
Aguiar^- CRECI 1771.
APARTAMENTO - Vando t/
garagom escritura, 2 q, 1 s.
coz. banh. dtp comp. 25 mil
à vista longo financ. Inf. ...
237-3518 - Gloria.

APENAS NCrS 20 mil entr. ou
NCr$ 40 mil a vista ótimo ap.
sala, 2 Qlos. dep.comp. Chave
t/port. Rua Cândido Mendes,
253 ap. 208. Inf. 243-3319,
245-6057.

APART. saleta, ^sala, varanda,
quarto, cozinha, banheiro com-
p.eto sinteco pintura nova 30
tnil à vista 40 mil financiado.
Tel. 242.3976 ou 231-1621.

AVENIDA AUGUSTO SEVERO,
306 - V. ap. fte. vazio, sl.
qto. separados, cor. banh.
222-8165 - CRECI 582.

BENJAMIN CONSTANT, 24/804
— Proprietário vende 

'*., 
q.b.,

C, dep. emp., área 45 000,00.
Sr. Mauro. 222-5924.

GLORIA - Vendo apt. 2 sls.
qto. b. coz. área c/tanque b.
emp. Sinal 16 mil. Ver no local
À tarde. Rua Benjamim Constant
n9 104 apt. 313. Inf. Tel:
247-8465.

GLORIA -- Apt. nôvo sl. 2
qtos. etc. (72m2) ent. 10 mil
rest. como alugue!. Cândido
Mendes 236/215 inf. tel.
230-5079.

GLORIA - Rua Benja-
mim Constant, 70 ba-
rstissimo. Vendo motl-
vo de viagem urgente.
Sala, varanda, 2 qts.,
banheiro social, cozi-
nha, área e dep. com-
pletas. Inf. na VEPLAN
IMOBILIÁRIA. Rua Mé-
xico, 148 sj 303. Tels.
222-6102 - 232-6864
e 242-5745 -' CRECI
66 - J. 107.
GLORIA - Pinto, vdo. ap. fren-
te, vazio, qr., sala, cozinha, ba*
nheiro, 20 mil a cembinar —
Tratar 243-9677 cu 230-2550 -
C2ECI 1654.

GLORIA - (Financia-
mento dado pelos in-
corporadores). — Com
spenas 6 900,00 de en-
trada e prestações de
390,00, você compra
um ap. quase pronto
de sala e quarto sepa-
rados, banh., cozinha,
área de serviço, deps.
de emp. e garagem. —
Rua Benjamim Cons-
taant, 66 junto a Igreja.
Construção cl o selo de
garantia SERVENCO -
Ver no local até 18 ho-
ras. Vendas Pan-lmó-
veis, Rua México, 119,
gr. 801. Tels. 252-5256
e 222-3032 - CRECI
J-308.

GLORIA - Vende-se 35.000,00
à vista salão em 20 meses

apt? 107-A da Rua Russel,
344, saia, 2 quartos, dependen-
cias, armários. Chaves c/portei-
ro, tratar Av. Rio Branco, 151

20? andar - tel. 232-8766.

GLORIA — Lindo apto. ed. nô-
vo, transf. fine, coperj. sala e
quarto, separados, cozinha qran*
de, deps. completas de empre-
pada, garaqem do cond,, en-
trada NCrS 15 000. facilitados,
o saldo, NCrS 408,00 mensais.
T. 236-5488 e 257-5044 CRE-
Cl 1 813.

KAIC — Kosmos — Santa Teresa.
Alto luxo, vendemos apto 401
Rua Cândido Mendes, 1070 cl
living, sl jantar, 3 dormits, c/
arm., 2 banhs sociais, dep. em-
preg., garagem, 180m2. Ver no
local. Tratar KAIC, tels
252-2995, 231-1544, 25l7-8066,
257-8067. CRECI J-72.

KAIC - Kosmos. Glória. Ven-
demos Cândido JVWnde*, 164
apl. 201 c| sl, 2 qts, coz. ban.
dep. empreg., garagem, apenas
05 mil em 2 anos. Ver c/ o
porteiro. Tralar KAIC tels.: ..
252-2995, 231-1544, 257-8066,
257-8067. CRECI J-72.

MANSÃO estilo colonial com
magnífica vista em irea de ...
3 200m2, piscina acquazul, de-
vador, entrega imediata, todo
reformado, para família de alto
tratamonto, marcar visita Tel.
247-7072.

RUA DA GLORIA, 268. Ia. loca.
ção salão, 2 qls. c| arm. emb.
ban. em cór, dep. emp. etc.
Sina! 30 mil. Saido financiado.
Ver no local. Tralar 22243536.
CRECI 1 225.
SANTA TERESA vendo casa va.
z.!3 sala, 3 quartes depcias. em-
pregada. Preço 60 mil facilito.
Rua dq Paraíso 63. _
SANTA TERESn.-~Ã"aT."liSrc_"-
w. vazio, negocio de rar3 oca-
iião, 2 qts., sala eíc. — Preço
$5, c! 12 enlr.. saldo 4 anos
s iuros. Não tem ladeiras —
Condução à porta. Ver Rua Au-
__?a_J 18 - Inf. 257-3476.
SANTA TERESA - Vendo apto!
de sala, 2 qtos., banh. compl.,
coz., dep. empr., área, com te-
leíone. Ótima localização, f-ua
Alm. Alexandrino, 630 — an-
tigo 158 — apro. 204 (próximo
ao Largo do Guimarães). Ver
e tratar com o proprietário no
local, depois das 18 horas.
VAZIO 2 qts., sl., dep. 75 m2
- Rua Prcf. João Felipe, 537,
ap. S-501 - Pço. 30 000 c1 ent.
10 000, rt. fmanc. 40 mes. s]
Iwo - 243-5924 - CRECI 644.

CATETE E
FLAMENGO
Avenida rüT barbosa jco
ap. 1502 - 350 m2 de luxo e
cenforto - Edifício de luxo fa-
chi.da em mármore. Ver no lo-
cal ci corretor. Mais det. ...
235-7077 ou a noite, 237-4990

CREGJ780.___

ALO ap. bacana p. a óleo,
dec. luxo barroco dourado todo
de frente 2 viitas maravs.. ult.
and. vazio ar refr. nòvn arms.
embs. índevas. perto praia ed.
categoria garagem 40 à visla
ou Rn. Rua 2 Dezembro, 137,
___\__Sr. Chacr. J
APROVEITE - Ta. \oi, R. 2
Dez, sl, 2 qlos, bh, coi, dap,
frte. vista p| mar, 80m2. NCrS
70 mil fin. PAULO BUSTAMAN-
TE. 237-0077 CRECI 1662.
ALDO MOURA LTDA. tem com-
prador para qualquer tipo de
imóveis que V. S. deseja ven-
der. Não cobramos quaisquer
dô-pesas na transação. Solicite-
nos o façam um negócio. Infs.
Seção de Vendas — Utilidade
Pública - Av. Copac. 583, B.u
andar. Tels. 237-9471 e 228-0902
r_CR ECI_353_.
ALTO LUXO"- Vendo apt. 701

Rua Cruz Uma, 41, com 216
m2 — 1 per *ndar c| garagem,
vazio. Chave porra ria Sr. Joa-
quim. Venda Rua Quitanda. 20,
s| 304 - Tel. 231-0823 - Pre-
ço 145 000,00 a combinar.
APARTAMENTO d. fr.nt. pron".
to pi morar. Pintado, sala, 7
qts, copa, coz, etc. Preço NCrS
50 c 20 de entrada • saldo fi.
nane. 3 anos. Ver Rua Buar-
que de Macedo, 20 — .ap. 201

(quase na praia). Chaves
porteiro. Tratar lowndes
Sons — Av. Pr.s. Vargas, 290-
2? 223-9525 - 243-9084 -
CRECI 204.

CORREIA DUTRA, 52 - Quadra
da, praia — sala, 2 qls, banh.
coz. área serv. dep. empreg.
Base 45 mil financiados —
256-3498 Carlos Varsano -
CRECI 1.638.

CATETE - Vdo. apto. vazio
fie. sala 2 qts. coz. banh. dep,
de emp. compl. e área c/tanq.
preço de ocasião 50 mil c/ape-
nas 20 mil de ent. saldo bem
facilitado. Melhores deialHcs ,ícl.
252-7342 CRECI 791.

CATETE — Pedro Américo —
Vendo casarão com oito qtos.,
vários salões e demais depen-
dências. Battante facilitados.
Alie. Barroso n 96 - 139 andar
sala 1 308. Tel. 232-8897 (CRECI
1,741).

CATETE — Apt. de sala • quar-
to separado e quarto de em-
pregada. Correia Outra, 166 ap.
506 (13 às 17 hs.). FERNANDO
Dl TOMMASO . MARIO PAZ.
Cat.l., 310 ./ 409 lelefon.:
245-0445. CRECI 796 » 1827.

CASA -- 1 sl. 3 qls. banh.
côr preço 80 mil. Aceito apt.
I sl. I ou 2 qts. como parte
pagamento. Ver Barão de Guará-
tiba 74, parte plana. Inf.
242-7135 CRECI 210.

COMPRO aps. 3 qts. sl. gara-
gem, até 110 mil pag. poderá
ser a vista em 45 dias. Preci-
so de 5 bons aps. Fiam. la-
ran|. Botaf. Inf. Mullor
254-4640. CRECI 1690.

CATETE — Vendo ótimo aprt.
térreo à R. Fialho, qrto. sal.
cox. tudo com piso em côr e
azulejo até o teto ver à n?
15 apto, 107 cem o porteiro.
Ent. 18 saldo na Cx. Econ. d.
6 000. Tr. i R. Andr. Pinto
40. T. 230-5747 CRECI 1354.

FLAMENGO - R. Senador Ver-
gueiro 35 apt. 405. Frente. -
Vendo. S. 2 qts. dep. sinal 30
mil e 35 prest. 1 mil s| ju-
ros.

FLAMENGO — Vende-se preço
de oc?s.âo, Rua Marquês de
Abron:_s, 133 ólimo apt. frente
_;.!. r.ó.o, três quartos, arm.
emb. sálSu jard. inv. banh. coz.
área dep. emp. garagem eleva-
drr privativo. Ver t/porteiro ta-
lar tel. <25-7886,

FLAMENGO - Rua,-:Sil-
veira Martins, n.° 123.
Aps. quase prontos de
sala, 2 qts., banh., co-
zinha, deps. e gara-
gem. Preços a partir de
NCr$ 50 000,00. Paga-
mento em 60 meses.
Prédio sobre pilotis ci
o selo de garantia SEK-
VENÇO. Visitas no lo-
cal até 18 horas. Ven-
das Pan ¦— Imóveis —
Rua México, 119, gr.
8C1 - Tels. 252-525Ó
e '222-3032 - CRECI
.1-308. '_ J3
FLAMENGO - V. um olmiõ
gde. conj. a Rua Sen. Vergueiro,
203, ap. 506 - Ver 19 às
20h. Trat. .1 Coutinho. Tel,
254-1990. CRECI 771.
FLAMENGO — Apartamento -
1 salai, 3 quartas, dep. empre-
gada, armários embutidos, ata.
petado. Ver Rua Almte. Taman-
dará, 67 807. T.l. 245-3843 cj
proprietário. Bas.: 130 000,00
50% «m_2 anos.

FLAMENGO -_Vende-se apl.o.
qto. sala separados. Ver Rua
Ferreira Viana, 44 apto. 603
— Chaves c/porteiro.

FLAMENGO - Prox. praia, 3
qts., ialão, elevador privativo
etc. Ac. B. Brasil, BNDE. Inf.
de 2.1. e sábado, 236-7529, Eva
- CRECI 689.

FLAMENGO - R. Correia Du.
tra. Vdo excelente apt. frte,
2 qts. clarms, sala ampla, deps.
NCrS 55 000 c/NCr$ 20 000 de
entr. Alug. s]contr. Tel
42-7761 e 42-1651. CRECI 1173.

FLAMENGO - Rua
Paissandu, 146. Magni-
ficos aptos, de 2 salas,
3 qtos, 2 banhs., copa-
cozinha, deps., e gara-
gem. Prédio sobre pi-
lotis, acabamento da
alto luxo. Preços a par-
tir de 108 000,00 -
Pagamento em 60 me-
ses. ' 

Obra já bem
adiantada c! o selo de
garantia SERVENCO -
Ver no local até 22 ho-
ras. Vendas Pan Imo-
veis Rua México, 119,
gr. 801. Tels. 252-5256
- 222-3032. CRECI
J-308.
FLAMENGO - Vende-se ao. aca-
bido construir c 1 sl., 2 qt$.,
banh. scci&l, coz., dep. emp.
e garagem — Ver Rua Senador
Vergueiro. 148:1201 - Chavrcs
cí porleiro R-einaldo. Tratar Trio
Adm. Imóveis - Rua México,
164 - 10.°. sl 10315 - Tel.,
242-501) - CRECI J-188.

FLAMENGO - R. Buarque d.
Macedo — Vend. ap. cj Mia,
quarto 

"separados", var_nda,
Ccz., banh. WC emprg. Preço
35 OCO, ent. 13 000 financ. sl
cerroçao 14 000 em 8 anes. A
comb. 2 anes, 8 000. Tratar cl
prop. Tel. 23-6070 - R. do Ou-
uider, 169 sl £09.

FLAMENGO - V.ndo. R. Sen.
Vergueira, 203 aptos. 502 503
— sala, qto. conj. de frenta 15
mil entr. Chaves portaria. Inf.
231-0843_Novais - CREO_596.

FLAMENGO'- Vendo Ia. loca-
ção ap. sl. 2 qts. e dep. comp.
ou troco por 1 de 3 qts. Rua
Buarque Macedo 43 ap. 704 —
Tel. 2250766.

.!

APARTAMENTO à pr.M_ oo Fia-
mengo cj 400m2, vendo andar
alto 400 mil facilito, financio.
Visitas T.ls. 237-094 • 235-6895
- CRECI 768.
APARTAMENTO d. frent. á Rua
Sonador Vergueiro 105. Vendo
c{ 200m2 c| 2 salas, varanda, 3
quartos com armários, deps.
completas e garagem. Ver no
locai t porteiro. Tratar Tels.
237-3094 a 235-6895 - CRECI
768.

APARTAMENTO - Vende-se 2
sls., 4 qts., terraço coberto, ar-
rrários embutidos, g ar a g e m,
dep. emp., de frente, entr.
imed. NCrS 180 000,00 Senador
Vergueiro, 165 apto. 1101. Tel.
9.!5.36_25:
ATENÇÃO - 2 aplos^ novos,
vazios, frente, vista p/o mar,
sinteco, vaga na garagem. Ap.
I 001, sala, 2 qls., dep. emp.
etc. Ap. 1 105, sala e qto. sepa<
rados c/ dep. empreg. etc. Pre-
ços NCrJ 75 e 55 respectiva-
mente, financ. em 2 anos s/corr.
monet. Tratar proprietário no
local. Rua Senador Vergueiro,
148. Dispenso corretores,
APARTAMENTOS d." luxo" 

"nã

Praia do Flamengo, salão, 4
quartos, Ia. locação — Visi-
tas 236-7055 ou 237-2168 -
CRECI 1235."AVENIDA" 

RUI BARBOSA -
Vendo ap. om ed. alio luxo,
recém-con Mrui do, cj magnífica
vista p|0ala, c! 320 m2 - Pre.
ço 320 mil em 10 mes«s. Ver
Av. Rui Barbosa, 480, ap. 1401

Inf. PIANAL - Tal. 235-4232
a 227-4067 - CRECI J-184.
AVENIDA Rui 

"Barbosa 
- Ia.

locação — 320 m2 — Salão,
living, toilete, 2 banhs. 2 qts.
1 suite dupla c/arm. emb, copa
e coz, dep. comp. empreg. e
gararfem — alto luxo — 256-3498

C. VARSANO - CRECI 1.638.
ATENÇÃO - Av. Oswaldo Cruz

Is. locação — último and.ir
alto luxo — mármore 

' 
rayban

alumínio. Living, il, almoço,
toilete, 2 bhnhs. soe. 3 qts.
I suite, demais dep. 2 vagas
garagem Sinal 160 mil — saldo
combinar 256-3498 — C. Varsano

CRECI 1.638._
APARTAMENTO Cateis - Con"
jugado, mas amplo e bem divi-
dido r- ótimo para renda ou
uso próprio de casal — entrega-
se vazio — ocupado pelo pro-
prietário — prazo de entrega
5 meses — Ver no local na
Rua Silveira M._rlins, 132 apt°
£03 e tratar na Av. 13 de
Maio, 13 - Gr. 403, c/Cardoso
ou Mariano, CRECI 1.518. Fones

252-0020 - 242-5104 -
222-1S33.
APARTAMENTO - Frente - Vis-
ta p/praia. Sala, 2 qts., dep.
em cor. Rua Silveira Martins,
30/1104. Com a prop. Só duran-
te o dia. Preço 70 mil novos,
em 3 anos. Inf. OCEANO IMO-
VEIS. Tels. 242-7602 e 222-9690
CRECI 943 e 1513."BUARQUE 

DE MACEDO, 68 -
apto. 601. — Vdo. frente 2
slãs. 3 qtos. banh. cox área
serv. 60 mil financ. Corretor
na port. Inf. ORBIPLAN ....
22-0922 52-1837 CRECI 480.

COMPROVE — Os melhores apts.
de sala. quarto arm. emb. dep.
completas de empregada, gara-
qem. Estão à venda na Av.
Osvaldo Cruz. 115 apts. (801-
1101). Financiados em 36 me-
ses. Visitas e informações. Tel.
231-1720. CRECI 1278. Angolo
dos Santos.

FLAMENGO - Aptos,
prontos de sala, 2
qtos,. deps. e geragem

Preço a partir de . .
60,000,00 cj 50% de
entrada e o saldo em
50 meses. Ver na Rua
Correia Dutra, 11 9, aiá
18 horas. Vendas Pan-
Imóveis. Rua México,
119 gr. 801 - Tels.:
252-525Ó, 222-3032.
GREGÍ._J-3Ò8.- t
FLAMENGO - ; Av. Osvaldo
Cruz. Edifício em final de cons-
truçao. Apartamento de salela,
sala, living, quarto ^enarado,
banheiro, boa cozinha, área da
serviço com tanque e WC da
empregada. Fachada em pasti-
lhas. Preço e condições de oca-
sião. Tratar na C.L.C. — Compa-
nhia Lançadora de Condomínios.
Responsável: Giusto Morolli
(CRECI J-ll - 209). Rua do
Carmo, 17, 2? andar. Telefones:
231-2677 ._23J-1546. "FLAMENGO 

- Cobertura - Ven".
de-se aptes. esplêndidos, linda
vista, terraço living-room, 3 ou

qls. Pag. facilitado. R. S«.
nador Vergueiro, 93. Corretor
no local. CRECI 265.

FLAMENGO - Condi-
ções excepcionais, com

844 de entrada e
p.-est. de. 358,00 você
compra já em alvenarin
um apto. de sala, 1 ou
2 qtos., deps. emp. e
garagem. Obra c! o se-
Io de garantia SERVEM-
CO. Maiores informa-
çòes no locai Rua Cor-
reia Dutra, 117 até 21
horas. Vendas Pan-
Imóveis. Rua México,
119 gr. 801. Telefones
252-5256 e 222-3032.
CRECI J-308. (B
FLAMENGO - Rua São Salva-
dor, 1 ap. 403. Vende-se c! 2
qts. sala, coz. copa depend.
empreg. Chaves no local. Tra-
tar ^proprietário. Rua México,
45 grupo 401 . NCrS 42 000,00
<_) vista ou estudo financiam-n-
to.

FLAMENGO '-Vendo 2. salas 2
qts. demais dep. compl. and.
alto. Edificio luxo. 

' 
Ótima

oportunidade ocupado; Despe-
[o grátis. Senador Vergueiro,
219. Tel. 257-2392. CRECI 41.

FLAMENGO"- Aptos",
de sala, 2 qt... deps. e
garagem. Praticamente
prontos. Prédio ent
centro de lerreno, so-
bre pilotis, todos os
aptos, muito claros e
ventilados. Preços a
partir de NCr$ 73 200.

Pagamento grande-
mente financiado. Ver
a'té 18 horas à Rua
Paissandu 191. Cons-
truçao c| o selo de ga-
rantia SERVENCO. Ven-
das Pan-lmóviis — Rua
México 119 gr. 801:
Telefones 252-5256 -
222-3032 - CRECI
J-308.

FLAMENGO - £>timos
aptos, de sala, 2 qtos.,
deps. e garagem. Ape-
nas 7 390,00 de entra-
da e o saldo em 55
meses. Prédio em cen-
tro de terreno, 4 aptos,
por andar. Obra em
revestimento, com o
selo de garantia SER-
VENÇO. Preços a par-
tir de NCr$ 65 300,00.
Ver no local na Rua
Coelho Neto, 36 (bem
em frente ao FlOminen-
se) até 18 horas. Ven-
das Pan-lmoveis, Rua
México, I 19, gr. 801.
Telefones: 252-5256 è
222-3032. - CRECi
J-308.
FLAMENGO " Vendo aplo".
frente. Av. Osvaldo Cruz, com
sola, 3 quartos, 2 banhs. dep:..,
entrada 25 mil rest. combinar.
Final de construção. Telefones,
2326545 e 2-12-7067 - CRECI
1056.

FLAMENGO - Vendo aplo,
frente, hall, 3 salas, 4 quartos,

banhs. var., deps., garag.m,
190 mil c| flnapctãm, Ver Rua
Serii Vergueiro 237. Tels.
23265-15 ou 242-7067 - CRECI
1(196.

FLAMENGO 
"-Vdo. 

apto." varan-
da sla. qto. separ. banh. coz.
área c/lanque Sinal 15 mil Buar-
que de Macedo, 68 ap. 304.
Corretor na port. Inf. ORBIPLAN
22-0922 -52-1837 CRECI 480.

FINÍSSIMO apartamen-
to de sala e quarto. —
Grande, de 45 m2 —
Cozinha azulejada até

teto, banheiro em
côr, de luxo, com apli-
ques, guarnecido com
cortinas, lustres e sin-
teco. Rua Artur Bernar-
des, no Flamengo. Pre.-
ço: NCr$ 50 000,00 -
50% à vista e o saldo
24 meses tabela Price.
Informações pelo tel'.
232-4843 e 252-5284
com Srs. Hermes ou
Aguiar. CRECI 1 711.
FLAMENGO. - Apt. .lüxò, Send.
Vergueiro, 197] 100.. Mag. d_c.
salão, 3 qts., bh. soe, arm.
emb., coz., clep, emp. comp.
100 mil c/50% de sinal rest.
berft fine. aceito proposta. Es-
crit. México 70/1103 tel.
3,42-3355 incl. sáb. e dom. J.
PAZ. CRECM299._
FLAMENGO - Mciuês. Abrantes,
26 apl. 204 vazio c/sl., 2 qts.
bfsh, soe, coz., dep. emp. com.,
ólima área social 65 mil, c|sinal
de 30 mil resr. m prests. de
NCr$ 390,00 p/mês aceito propt.
Escrit. México 70/1103. Tel.
242-3355 incl. sáb. • dom. J.
PAZ. CRECI 1299.
FLAMENGO - Mquês. Abrantes,
19 apto; 1104 nôvo maq., dec.
si., 2 qls,, arm. emb., bh.soc,
CoZ., dup. emp. uoinp., c/g_._-
gem 88 mil ent. 53 mil rest.
em presr. no valor do aluquel
ácellõ proposta. Escrit. México,
70/1103. Tel. 242-3355 incl. sáb.
edom. J. RAZ, CRECM299.

LARGO MACKÁÒO 11/201 -

Olimo ponto comercial vende-se
fácliita-se 50% sem iuros. Chave
porteiro,
ÓTIMO APTO. - Vdo. c/2 qts.
sl. coz. banh. arm. emb. e
mais deps. Ver Av. Rui Barbosa
636 ap. 1308. Olimo negócio.
Melhores detalhes c/Machado,
Av. 28 di Setembro 345 t.
258.9746. CRECM275.
ÓTIMOS aptos, em prédio de
luxo c/apenas 4 p/andar 140m2.

slas. e 3 qts. varanda copa-
coz. dep. emp. etc. Av. Oswal-
do Cruz. Inf. e visüas p/ tel.
245-6951 c;_GINA CRECI 1770.

ÕTIMO apartamento
em estado de nôvo —
Sala e quarto separado,
mais um quarto rever-
sível, cozinha e banhei-
ro completo, sinteco. —
Rua Buarque de Mace-
do, Flamengo. Preço:
45 000,00 - NCr$ ..
25 000,00 à vista, sal-
do em 24 meses tabe-
Ia Price. Informações
pelos tels. 232-4843 e
252-5284 com Srs. Her-
mes ou Aguiar. CRECI

711.

PRAIA DO FLAMENGO, 12 -
Junto Hotel Novo Mundo, vdo.
Nnda ap. vazio, qt, sl. sep.
bnnh. coz. Pç. 26, entr. 16, pj
mês 600 sljuros. Chaves ap.
601. Tr. R. Alfândega, 111 s/
405. 223-1112 ou à noite ...
246-1019. Valerio. CRECI 1515
- Ocasião.

PRAIA FLAMENGO, 72 - Vendo
apfo, 515, conjugado, banh. c
cozinho. Alguns móveis e gela-
deira. Visitas p/ tel. 245-6951,
c| GINA - CRECI 1 770.

SALA, qto, sep. ban. coz. 42m2
Rua Catete, 214 apl. 1 201 ent
12 000 rt. finan. prest. 277,00
chave c/porl .243-5924 CRECI
644.

SENADOR VERGUEIRO n° 93 -
Vendo aplo. 210. Nôvo, 2
qlos., sala, demais dapend. g*.
ragem. Tralar local c| Sr. Se.
verino. CRECI 265.

VENDO ap. de q. e s. separados
em final de construção à R.
Silveira Martins, 110. Faço qual-
que rnegócio. Somente noje.
Tratar com Sr. Genaro. R. An-
drade Pertence, 42-A.

VAZIO - Fie. 2 qt., sl„ barvh.,
coz., 60 m2. R. Paissandu, 111,
ept. 1204, enl., 20 000, rt. fin.
4 anes, 243-5924 - CRECI 644.

VENDO R. Almte. Tamandaré,
53 ap. 502. Living 2 sls. 4
qts., 2 banh. soes. dep. emp.
garagem. Desc. pag. a visla.
ou aveito imóvel Z. Sul parte
pag. Vor c|port. Tr. Muller.
254-4640. CRECI 1690 (130 000).

VENDE-SE ou aluga-se bonito
apartamento no Flamengo. Tratar
pelos tels. 225-5155 ou 225-3696.

VENDE-SE casa na Rua Marquesa
dos Santos 32 casa com 2 quar-
tos, 2 salas é dependências. Tra-
Kir pelo telefone. 245-4384. •

VENDO bom apto. conj. frente
p|R. Paissandu. Ent. 10 mil,
saldo em 3 anos. Chaves cj
port. à R. Marques de Abran-
tes, 37 ap. 102. Tratar tel. ...
235-2297.

LARANJEIRAS E
COSME VELHO .
APARTAMENTO - Laranieiras -
bõratísstmo — vazio, ocupação
imediata, de frente, c| 3 qtos.,
sala, coz, banh. e qto. t
banh. empr. Preço 45 milhões
a combinai. Tratar c| "5. Vi El-
RA" Tel. 222-4337 das 12 as
18 hs. Compra e venda de imo-
veis. CRECI n9 1499. 

APARTAMENTO iodo-frente
120m2. Sala lupla 3 qts. arms.
emb. copa-coz. varanda dep.
"mo. Mesmo na Praça Gel. Oli-
cerio. Visite e faça sua ofert.
p/ Tel. 245-6951 c/ Gina CRECI

I 770. '

LARANJEIRAS - Vendo na Rua
Sebastião Lacerda, 31 ap. 106
sl. qt, separodoj, coz. etc. c/
I5 0G0 e o restante em 2 anos
s/juros. Av. Rio Branco 120 so-
breloia sala 8. Tol. 242-5000

CRECI 856 - Sr. Menezes.

RUA SÃO SALVADOR, 1 ap.
807. Sala qt. sep. bnh. *oc,
coz, qt. bnh. ernpr., frente, va-
zio, fac. 48 mil. Chaves port.
Tol. 243-6491. (Meilo CRECI
_U 11).
RUA DAS LARANJEIRAS, 356

apto. 701 — Sala, 3 quartos,
1 banheiro social cozinha, da-
pendências da empregada, ga*
rag.m. Prece NCrS 100 000,00.
Enlrada NCrS 50 000,00. 24
pieslaçá.s d. NCrS 2.353,67.
Horário d» visitas: 4as,-feíras
d. 9,00 is 12,00 hrs. d. 14,00
às 17,00 hrs. Demais informa-
ções em H. C. Cordeiro Guer*
ra & Cia. Ltda. Rua Buenos AÍ-
ras, 63 — 21? andar. T.lefon.:
231.1895.

RUA DAS LARANJEIRAS
Vendo urgente, motivo viagem
apt. novo, 2 qts, sala, deps,
compls, garagem p| apenas ...
51 OCO c/linanc. a comb. Tel.
12__7___lííí _________ CREeiãl.73.
VENDE-SE am edifício nôvo o
apto. 501, o último a venda si-
to rir RÜa Ipiranga 91, esquina
ds São Salvador em centro da
terreno, composto de 3 quar-
tos, 1 sala, 1 banheiros sociais,
copa cozinha, área de serviço,
dependências de empregada, ga-
ragem dt nível, luz direta em
todas as pecas. Ver no local com
o porteiro. Tratar na Imóvil Ltda.
Av. Pies. Vargas, 417-A, sl
T101|5.Tel. 243-8092. CRECI
1798 ou com a proprietário sá-
bado das 14 às lóh no local.

BOTAFOGO - Vende-
ss ap. vago. Conjuga-
do, cont-. alguns mo-
veis. Bom preço a vis-
ta. Ver na Praia do Bo-
tafogo n. 356 ap. 525
tel. 261-8001. (3

COSME VELHO - Terreno vdo.
16x28, 2. frentes. Ver R. Smith
Vasconcelos, 53, 50%, 2 anos.
ViUl,Silva. 223;3A1 Ã. CRECI 100.

LARANJEIRAS - Vendemos ou
trocamos p/ap. 2 qtos. em Co-
pacabana um apto. 3 qtos., salão
jardim inverno, grande área,
banh. coz. deps. empr. pintado
nôvo à Rua Prof. Ortiz Montei-
ro, 36, apto. 103. Chaves com
zelador • tratar Imobiliária Sa-
gres Ltda. Av. Alte. 'Barroso,

22, al. 606. Tel. 231-0660 --
CRECJJ238.

LARANJEIRAS - Vendo belissi-
mo apto. frente, vista espe-
Ia cular, edificio luxo, Ia. luca-
ção, centro jardins c/piscina
play-ground, 1 sala, 3 qto. 2
banh. coz., dep. empr. oportu-
nidade excepcional, sem juros,
sem correção. Ver no local, La-
ranjeiras 457 c/chefe portaria
Sr. Carlos. Tel. 225-9116 depois
dm'il.9 até 23 horas, Sr^ Sousa.

LARANJEIRAS - Vendo residên-
cia c/7C0ms2. A R. Pereira da
Silva. Aceito como sinal apto.
em Laranjeiras õu P. do Fia-
mengo. Tel. 258-6145 - CRECI
1007. ;

LÃKÃNJCÍSAS. 457"- Novo" -
Garagem, 3 quarlos, 2 banhei-
r_s, sala, dep. compl. 13 mil
a vista, 12 a combinar, baUfo
ENH 8 a 20 anos - Sr. Carlos
(chefe Mcrtarial ou 32-9638.
LARANJEIRAS - Vendo-na R.
Laranjeiras ap. final de constru-
ção de qt., banh., e kitch. —
NCrS 14 mil. Milton Magalhães.
CRECI 80. 222-6128.
LARANJEIRAS - -Vendo 

"novo

Ia. locação. Sala 2 qts. de-
mais dep. compl.-Garagem edi-
edifício luxo ci piscina. Entrada
facilitada e financia Ia. Rua La-
ranjeiras, 457 apto. 801. Tel.
257-2392. CRECI _41. _
LARANJEIRAS - Rua" General
Cristóvão Barcelos, 121 apto.
201. Frenie ed. pilotis, sala. 2
qtos. c! arm. emb. cepa, dep,
emp. área. Sinal a Combinar
saido financ. Aceito B.B. —
Ver c/porteiro. Inf. 243 0740
ou 2431888 (Roberto Pereira -
CRECI _85).__
LARANJEIRAS - Vendo àph R,
Pres. Carlos Campos, 316/301
grd. sala 2 q. arms. emb. coz.
banh. cfazulejos d-ecord-s até te-
to dep. e gar_g-_m. Preço: 65
mil, sinal 25, 10 a combinar
30 «m 4 a. T.P. Ver local. Trai.
nl. 226.1 ISS;:.

LARANJEIRAS . - Rua
das Laranjeiras, 314 —
Preço fixo de lança-
mento, ,com ou sem fi-
nancíamento. Pequena
entrada e mensalida-
des suaves. Entrega 12
meses. Sala, 2 qts., ba-
nheiro social, cozinha,
área serviço, dep. com-
pletas e garagem. Pré-
dio centro terreno, tô-
das peças de frente. —
Playground e piscina —
Visitas diariamente no
local ou inf. na VEPLAN
IMOBILIÁRIA. Rua Mé-
xico, 148, s| 303. Tels.
222-6102 - 232-6864
e 242-5745. CRECI 66
- J-H)/^
LARANJEIRAS" - Vendo 

"na 
S'.

Laranjeiras, 457, ap. 202 c] s. 3
qts, 2 banh. demais dep. Tralar
Av. Rio Branco, 138. Telefone:
232-8585. _^
LARANJEIRAS- Vende-se apt?
301 frente dois por andar. Rua
Pires de Almeida 65 sala 3
quartos sendo um na cobertura.
NCrS 45.0C0 - Chaves apt?
302 — 1 ralar proprietário. Tel.
2422367. _____ _ __
PARQUE GLÍÍNLÉ"" -
Vende-se o apartamen-
Io 301 da Rua Gago
Coutinho, 66 — com
400 m2 de área, com-
posto de living, sala
de jantar,' escritório,

! quarro quartos, dois
| banheiros sociais, sen-

do um privativo em
mármore importado,

| dois quartos de empre-
! gadas, ampla garagem
j -- Marcar visitas 'pelo

tel. 245-8439. Sem in-
I termediário. (B

VENDO ap. 801 Rua Soares Ca-
bral 63, de frente 3 qrs. .sa-
Ia, saleta, e dep. emp. Ótimo
pento. Sinal 35000 parcelados,
saldo I 500,00 pji... Tralar c|
prop. 225-8043.

VENDE-SE _ R. laranjeiras, 336
ap. 604 — Bl. A ap. conj.
final const. Em fa_e habite-se.
12m à vista, facilita-se. Tudo
pago. Tel. 226-0887.

BOTAFOGO
E URCA
APE NAS 28 MIL .fácil ífãdi slim õ"s

Praia Botafogo, esquina S.
Clemente. Sala, 2 qts., dep.
emp., gar. Entrega em 15 meses.
Prédio luxo. A. CAMPOS GÓES

CRECI 1 689 -_257-3649. 
__

APARTAMENTO frente," safa, 2
quartes, depend empregada,
área serviço. NCr$ 57 mil sem
iuros. _1el.:__226,6015:_
ATENÇÃO - Vendo apto. de
alto luxo para renda ou revenda
já na 7a. laje. Praia de Botafo-
go, 210 composto de hall, am-
pia sala, quarto e banheiro —
Sinal NCrS £00,00 na promessa
NCrS 500,00, e prestações do
NCr$ 150,00 o saldo c-m peque-
nas parcelas em 2 anos. Tratar
lei. 2260281 ou M6-7Ó03, com
Anita Belhert. Riiro e único ne-
gócio. CRECI 763. Preco NCrS
17 900,00. Raro_ negócio.
APARTAMENTO quarto,'"" sala, 1.
inv., depend., área, vendo ou
troco andar baixo -- Ver somen-
te 17 às 19hs. Praia de Botafo-
go. 406/919._
APTO. s. 3 q. dep. comp. 2
banh. soe. gar. pise. 150 mil
comb. 223-9199. Beltrami. CRECI
318.
APARTAMENTO -.Frente; Ia.
loc, sl., 2 qts., depend. com-
pletas, piscina. Ent. 16 000 a
comb. e rest. 20 anos a 800.00.
R. Cesário Alvim, 55 ap. 102.
Bloco C. - Tels. 235-1021 e
236-4753.
APROVEITE - V. Pátria 62 701.
quas» pronto, sl, 2 qtos, rev,
arms, bh coz, garage, 74m2.
NCrS 38 mil. PAULO BUSTA-
MANTE. 237-0077 _CRECI mi.

APARTAMENTOS novos 2 e 3
qts. 1 sala dep. completas ga-
ragem cj entrada e restante fi-
nanciado, Tel: 226-4055.

ATENÇÃO - ÜRCA" -Vendi"-
mos ótimo apto. de frente p'
praia linda vista c|2 quartos
sala, coz, banh, e dep. emp.
comp. Preço: NCrS 44 000,00 c|
NCrS 14 000,00 de ent. e o
saldo em 35 meses, prest. NCrS
600,00. Ver no Içcal das 10 às
llh. a Av. Portugal n.° 838
apio. 302 aíuqalo s] contrato.
Tratar na CURVELO S.A. Av.
Graça Aranha n." 174 s/917 e
918. Tele. 232-7711 e 252-6285
-CRECI J-288,
ALI na"R." Lauro Muller.'— Vdo.
li, qt. sep. deps. gar. arm.
emb., fin. 235, p/môs — Ver
no 35 jo. 1 212 e 46 

'np. 
1 010

c/ porl. - Tr. 257-9919 e
236-4736_- CRECI 409-_
AFASTAMENTO luxo ("prédio
nôvo) em Rua silenciosa c/
lECm2. Salão c/52.m2. 3 qts.
c/arms. 2 banhs, côr garagem
erc. Tem ótim.i vista, R. Munis
Barreto, 53 atrás da Sears. Pro-
curar o porteiro. Inf. Teí.
245-6951 c/ Gina CRECI 1 770.
A PREÇO FIXO - Sem" corre"-

. çâo apt. novos, sala, quarlo,
arm, emb., banh. box, coi.,
depend, emp,, qt. reversível, sin-
teco — Chaves c| 10 mil. saldo
financiado ató 10 anos. —
R. Bambina. 86 - CRECI C?5.
ANTONIA MONDEJAR 

"vende

bela residência 10x40, à Rua
Mena Barrato, outra belíssima
à Rua Paulo Barreto. Pr.ro •
inf. 236.6328 - CRECI 1236.
ÃNTONIÀ" MONDÊJÃR - Vende
bt nito apto. Ia. locação em rua
calma de Botafogo, 2 qtos. sa-
Ia, dep. garagem, NCrS 80 fi-
nane. Inf. 236-6328 - CRECI
1236.
APROVEITE - Vendo-sp; vazio",
frente, sala, quarto sep. coz.,
banh. área . c/tanque. Entr. 15
mil, rest. em 3 anos. Ver Rua
General Polidoro, 116. ap. 101.
Trator 242-9586, CUNHA -
CR_ECI_961.
APROVEITE - Vendo grande
np. vazio, c/telefone, salão, 3
qts., copa-coz. oep. empregada,
etc. Enlr. 35 mil, rest.( em 3
anos. Ver Rua Humaitá, 261,
ap. 103. Tratar 242-9586, CUNHA
-JZKOjm.
APROVEITE - Vendo ap. vazio,
todo de frente, vista espetacu-
lar, salão, 2 qts., banh., coz.,
área serv., dep. empregada.
Piei;o 55 mil, c/50% de entr.
ou a comb. Ver Rua l.uio
Muller, 66, ap. 1 103. Tralar
242-9586,_CUNHA_-_CÍ!ECJ_961.
A VENDA ap. R. Gen..Severiano
180/301 frente vazio sala, qts.
c/varanda sinal 12 rest. 320
(Caixa Econômica). Chav./port.
t. 52-8551 - 520982 - CRECI
1294 Dr. Lisboa. ___.
A VENDA R. São Clemente 88/
1003 np. nôvo vazio sala 2
qts. deps. reversível (3 qlo.)
cí.av./port. sinal 28 rest. 500
mensais. T. 52-8551 - 520982

CRECI 1294. Dr. Lisboa.

ÃIDÒ MOURA LTDA - Vende
apt. R. Voluntários da Pátria.
Ótimo local salão, 3 qfos. de-
mais dos. 76 000,00 em 36 me-
ses. Chaves Seção de Vendas
Utilidade Pública. Av. Cop. 583,
8? and. Tel. 237-9471 - CRECI
3_53^
BOTAFOGO - Vendo vazios 3
aps. conj. Somenle: 15.000. Ver
e tratar Praia Botafogo, 356
porl Telles. Tel. 264-9108 -

CRECI 834.
BOTAFOGO - Rua V. Pátria,
381/602. De frente. Salão, 2
qts, varanda, ban. coz. área,
dep. emp. Sina! 30 mil saldo
financiado. Ver no local e tratar
222 0536. CRECI 1 225.

BOTAFOGO _ Rua Cesário Al-
vim, 55/606. Salão. 3 qls., 2
ban. em cor, área e _ap. emp.
Sinal 30 mil saldo etn 8 anos.
Ver no local. Tratar 2220536.
CRECI l 225.

BOTAFOGO - Rua Voluntários
da Pátria 62/701. Salela, sala,
quarto separados, quarto d*
empregada^ reversível o demais
dependências, apenas 4 aptos.
por andar elevadores Alias iá
instalados entrega em fevsrei<
ro tralar pelo tel. 235-0479 -
CRECI I 300.

BOTAFOGO - Rua Paula Bar.
reto. Frenie NCrS 40 000,00
•pio. de sala, 2 quarlos, dep.
completas • garagam. Paga-
monto facilitado, entrega em
dezembro de 1970. Tralar nele
lolL_235-047». CRECI 1 300.

BOTAFOGO - Rue Paulino
Fernando» 13 vondo casa 4 qi.2 I. pronl» habitar pintada c/
sinleco 30 mil enlrada rest. fa.
cilitado lei. 247-1108.

BOTAFOGO - Cobertura. Apl.
novo, de frente c] terraço, en-
trega imediata, localiz. excoien-
te porto praia, ótim* sala, 2
gdss. qlos., arm. embut., pint.a oleo, sinteco, cozinha azuleja-
d3 até teto c\ piso ceram. es-
malt., exaustor Nautüus, banh.
compl. em côr. depend. compl.
serv. c I entrada independ., área
c\ instai, máq. lavar, garagem.
Vendím-se facilitado e financia-
do. Ver c| port. R. .Paulino Fer-
nandes, 66 - 2a. a sáb. - Tra-
tar c! prepr. Dr. Guimarães —
Tel. 242-2990.

BOTAFOGO - Ótimo ap. fte.,
3 qts., sl., var., deps. compls.
Aceito Cxa. Bco. Brasil. 62 000
a v. Ver Arnaldo Quinfela, 64,
201 - Tel. 2S5-0436.

BOTAFOGO - Vende-se ap. ei
gde., sa-la, 3 qtos cl arms., 2
banhs., cepa. coz.. dep. empr.,
gar, c| 20 mil sinal, rest. Im.

anos. Vor R. Conde Iraiá. 413.
c! Sr. Jorge - Tralar cl LUIZ
OLIVEIRA IMOVEIS - R. 7 Sc-
lembro, 88. gr. 407. — Tel.
252 0749 - CRECI |93.

BOTAFOGO - Vendo excelente
resiciêncía de 2 pavlos. fino
acabamento, construída em cen-
tro de terreno, garagem, deps.
empregada NCrS 330 mil, com
financiamento. Ver Rua Sorocaba
787. LUIZ RODRIGUES -
232-6545 e 242-7067 - CRECI
1096!

BOTAFOGO - Novos - Use
imediato. — 3 quartos, sala, 7
banheiros sociais, cozinha, área
de serviço, dependências d«
empreçiada • local para estácio*
namento da carro. Entrada fí.
ctlitada. Saldo em 10 anos pe>
Io sistema financoirc- da habi*
tação. Prestações mensais a
parlir de NCrS 648,37. Demais
informações procurv o corretor
no apto. 506 do Edificio Bast-
leu — (I? bloco) à Rua Mar.
quês de Olinda, 61 ou em H.
C. Cordeiro Guerra & Cia.
ltda. Rua Buenos Aires, 68 -
21? andar. Tel. 231-1895. CRE-
Cl^ J-160.

BOTAFOGO - Apto vazio c/
q.os. sala, banheiro, coz,

deps. completa. Entrada 25 mil
saldo 24 meses. Ver Voluntários
Pátria, 160 ap. 604 Tratar Roher.
to Girão 2574381 e 235-67S3
CRECI-1:822.

BOTAFOGO - Vendo prédio
novo c/ 750 m2 Vazio p. clini-
ca, escritório resid. B a i t
750.000, 256-1545,

BOTAFOGO - Compro casa
peq. e apt. de 2 sls., 4 qlos.,
garagem. Milton Magalhães. —
CRECI 80 - 222-6128 de 12 k_
17h.

BOTAFOGO - Vendo 2 prédios
vazio* em terreno de 15,10'x
22,50 a Rua Jornalista Orlõndo
Dantas. Tratar LUIZ RODRIGUES,
232-6445 e 242-706/ - CRECI
1096.
BOTAFOGO - Vende-se 

"óíimo

apt. na R. Bartolomeu Poricla
25-B-303 (ao lado Cinema Ve-
neza). S. 2 q. coz. Lanh. ócp.
comp. empr. Chaves c/port. Inf.
c/prop. lcl. 245-4771._
BOTAFOGO - Vínde-se apl".
um por andar, em edificio com
apenas A pavimentos sem con-
'domínio, linda vista — sdla —

quartos — banh. compl, vartís.
envidraçadas com persianas —
dep. emp. áre.i azulejada com
arm. emb. 55 mil à visla ou
65 mil coni 50%. Ver e tratar
com o prop. no mesmo tel.:
24 5-3204__-_246-2135;
BOTAFOGO — Com financia^
mento em 15 anos polq Plano
A. Avenida Venceslau Bras, IS
quase esquina de Pasteur, de
frente ao late Clube. Apto sa-
ta o quarto separado, cozinha,
banheiro, quarlo do ompregada
rov.rsivel, dependõncias com-
pletas, área de serviço com
tanque e garagem — prédio j*
¦¦•m habite-se, sobre pilotis e
fachada em pastilhas, com vis*
lj para a Bahia de Guanabara.
Oportunidade rara, sinal' NCrS
4 418,00, prestações mensais de
NCrS 469,00 (monos qu» um
aluguel). Construção com o r«-
quintado acabamento dr. Bibem-
bcím Eng. Veja hoje no locat
ato as 18 horas ou em nosso
escritório na Av. Rio Branco,
156 qrupo 801 tel. 232-3428, .
222-8346 ou 252-8774 - Júlio
Botjoricin. CRECj 9S, 
BOTAFOGO - Vende-se ap"'"
203. Rua Visconde Caravelas 70
— 2 salas 3 quartos 2 banheiros
e garagem. NCrS 80.000 - Cha-
ves porteiro. Tratar proprietário
242.2367.
BOTAFOGO - Casa - R. Assun-
ção, 87 — de jardim, sala, sl.
intima, 3 qts. c/arms., copa,
coz., adega, quintal, terraço
descoberto, galinheiro • pom-
bat. Ver no local c tratar c/
Jayme ou Lopes (CRECI 330),
242 .837 e 2527669._ _____
BOTAFOGO - Vendo" casa d«
laje, sla. 3 qts. jard. entr. 20
mil, salda combinar. Ver R.
São Clomonte, 79, casa 12, tel,
222-4163 - R. CRECI 610
BELO Apto. de (rente, 2 salas,

qtos., 2-banh., garagem —
Apenas 90 niíl fin. Ver Rua Se-
rafim Vala..uro, 19 501. Maia
det. 235-7077 ou a noife
237-4990 - CRECI 1780.
BOTAFOGO - Apartamento vi-
zio com dois quarlos e efe. —
le[L_246_M50í

CÁSÀ — Vendo vazia * Rua
Real Grandeza 251 c, 500m2 3
sls 6 qls 3 banh soes *> 

qls ema
garagem etc 150 mil c| 50D,o
om 24 moses Inf 256-2338 Al-
borlo CRECI 1324.
GENÉSÃL SEVERIANO" 40 aplo."
213 vdo. s!a. 1 qtos. banh.
coz. área cí tanque banh. empr.
15 mil. Sinal corretor na port.
10 as 15h. Inf. ORBIPLAN -
22-0922 52-1837 CRECI 4B0.

GENERAL GÓÍS MONTEIRO", 184
apto. 1 003 Vista espetacu!„r.
Ótima sala e qto. sep. banh.
grde. coz, érea c/tanque •
banh. de empr. NCrS 40 mil
à vista. Ver c/o porteiro.
236-3551 e -256-4296 CRECI
1J?7__.
HUMAITA' - Vendo ap. fren-
Ia, vazio cl sala, 2 qls., depi.
complets. Preco 48 400 mil «
combinar. Ver R. Humaiti 109,
chaves portaria. Inf. e| Amo»
rim: 235-4232 - CRECI 294.

KAIC - KOSMOS - BOTAFO-
GO - Vendemos apt. 106, da
Rua Lauro Muller, 26, c| tl„
ai. conjugado, ba-nh., cor., bs-
r_íí-SÍmo. Chaves cl peteiro —
Tralar KAIC. Tcls. 252-2995 -

231-1544 - 257-8066 • 2574047
¦ CRECI J-72.
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NOVO LUXO - Um p/andar.
90m2. Saio, 2 qls, ele. Rua
Humaitá, 95, 109, esq. Voluntá.
rios. Facilito, permuto, finnnc,
Dr. Dirceu Abreu, 4 2-1330,
22-6302 CRECI I 907.
PRAIA DE 

"BOTAFOGO 
- Ven-

de-se aptos, sl, qt. coni. coz.
c/ porteiro. Tr. Tel. 222-38J3
c/proprietário.
PXAIA DÉ* BOfÀFÒGÕ, 

"8Õ 
-

apts. 302 - 200 m2 de área
privativa com três quartos, duas
salas grandes, jardim de inver.
no, seleta, dois quartos dt em-
pregada, deis banheiros sociais,
cepa, cozinha e vaga na gar-">
gem. Vct na local na Praia de
BstafofjD, 80 — apto. 302 ou
tralar om H. C. CORDEIRO
GUERRA & CIA. ITDA. Rua
Buenos Aires, 68 — 21? andar.
Tel. _231-1895. Cr.ECI_ J-160

p"*tAIA BOTAFOGO,N.°i356, ap"
1239, conjugado vazo. Chave d
perísirc. Vendo, acsltnndo Vol*
ksvvagen corns -entrada. - Tel.:
2-12-4266 - Wmdar.ey - CRE-
Cl 655.' 
PRAIA DÉ BOTAFOGO - Mag-
níficos apartamentos de sala p
quarto soparados, banheiro om
côr, pequena cozinha. Edifício
novo, com linda vista, Entre*
ga imediata. Preço t condito»)
de ocasião. Vor hoie no local
na Praia do Bctafetjo, 316.
Tralar na C.l.C. - Companhia
Lançador» de Condomínios. Res*
pcnsáveU: Giusto MorolÜ (CRE-
Cl J-l! - 209). Rua do Car-
mo, 17, 2? andar. Telefones:
231-2677 » 231-1546.

RSAIA DÍ BOTAFOGO, 356* -
Vendo ap. 606 conj. vista pl
o mar cl 10 000 e o restante
e-n 2 anos s! iuros. Av. R.o
Branco 120 - scbreloia sala 8

Tel. 242-5000 . CSECI 856.
Sr. Meneses, ___"REAL 

GRANDEZA, 278i">pt'. 504
Vendo novo, la. locação, sa-

Ia, 2 qts., demais dep. compt.,
araa 84m2, garagem - Facili-
tada. Tsl. 257-2392 - CRECI 41.

ALDO MOURA ITDA., tem com.
prador psra qualquer tipo de
imóveis que V. 5. desejar ven-
der. Nao cobramos quaisquer
despesas na transação. Solicite-
nos * faça um bom negócio Se-
ção de Vendas - Utilidade M"
blica. Av. Copac. 583, 89 an-
dar. Tel. 237-9471 e 2280902

CRKI 353._
AVENIDA ATLÂNTICA 

'-" 
A*llo

luxo, no Pôslo 4, 5? pavimen.
to. apenas 1 ap. andar, salão

OOm V, todo frente praia, 3
amplos quartos com arms. em-
butidos, 3 banheiros Sociais, co- i
pa e cozinha, dep. completas)
de empregadas, serviço, garagem
e todo o conforto de uma re- \
tidôncia. Marcar visitai telefo-
nes 242.5206_- _252-08661
APROVEITE - 5 

"Julho, 
frte.,

baixo novo, sl, 3 qtos arms,
bhs, garage. 105m2. NCr.

110 mil. PAULO BUSTAMANTE,
237-0077 CRECI 1662.
AVENIDA ATLANTÍCÀ n? 360

Proprietário vende apto. 1002,
Final obra, esplêndida testada
pj mar, 2 salões, 3 qtos.. ci
banhÇs. privativos coloridos,
grande cozinha, depend. gara*
ge. Tratar 7 Setembro, 66.79
and. Tels.: 242-9543 e 232-8641.
CRECI 265.
A CASA que você deseja está
na R. Toneleros, 210 casa 26
(rua particular) está vazia, pinta-
da, c/sinteco, pronta p/morar.
Diga como gostaria de pagar.
Chaves no local diariamente de
9 às 17,30h d CLECI. Trate
c/BUENO MACHADO - tel.t
28-6946 e 34-0694, CRECI 986.
Traga a família.

SALETA - Sala. qt. coz. bonh.
linda vista, peno praia, ao la-
do Canecão sinal 15 000, resto
15 anes. T. 46-6261 .

AVENIDA ATLÂNTICA, 3806, ap.
610 cenj., banh., coz. mobil. va-
zio. V, peq. enlr. Chaves
no 50 9- Tel. 237-3030 -
Prop. ___
A 

* 
RÜA" CONSTANTE RAMOS*,

sl., 3 qts., d. emp., 2 piandar,
frente, garagem, pintura nova,
sinteco, pilotis, 110 mil ci 50%
sínaí s3 anos. Pereira Filho —
Tel. 257-8684 - CRECI 1869.
AVENIDA COPACABANA - P.
4 JJ2, fundos, claros, s'barulho,
sl., saleta, 3 qts., d. emp., ban.
cor, pint. óleo, 110 m2, 85 mil
sinal — 70 mil sl 15. meses ~>
Pereira Filho, Tel. 257-8684 -
CRECI 1869.
ATENÇÃO 

"-' 'Bulhões "dc 
Carva-'

lho, Ja. locação - frente -
sala dupl. 2 qts: c/arm. 2 banhs.
soe. dep. compl. e garagem.
TI. 256-3498 Carlos Varsano -
CRECI 1.638.
AVENIDA COPACABANA 796
apto. 505 vdo. conjugado cl
arm. emb. banh. coz de fren*
te vario corretor na porl. Inf.
ORBIPLAN 22-0922 52-1837 -

£?IÇLJ8JL
POSTO 4 - Vdo. frente vaiio
sala qlo. separ. banh. coz. si-
nal 15 mil Rua Siqueira Cam-
pos 126 aplo. 907 chaves port.
in(. ORBIPLAN 22-0922 52-1837
CRECI 480.

TERRENO — Ot. para casa, lin-
da vista lagoa, Crislo, perto
condução, em VâlcrJzi Sinal ..
10 000 resto financ. 
46-6261 
URCA — Vendo rcsioència com
bom terreno, tendo 2 salas,

3 quarlos. 2 banheiros, copa,
cozinha, 2 quarlos de emprega-
d3S, garagem. Construção s6li-
da e bem conservada. Preço

•s visla 250 mil. Aceito outras
modalidades. Tr. Tel.. 246-5250
_ CRECU149.
VENDO" ótimo apl. fie qt? sl.
c b. área c/tanque, ql9 de
emo. gar. tel. n/ Rua Lauro
Muiler, 36. Chav.-Mi. 223-0459.

VAZIO, vdo, fte., e| qlo.. sala,
coi., banh., varanda. Pint. nova,
sint. Ver 7'11 e 13Í17 h. na R.
Scmcabl, 361;301 e tratar ....
222-5356. Entr. 12 mil, rest. 30
meses. _ 

'_____

VENDO apartamento, sala e

2 quartes dsoendèncias para
emoregada' - R. da PMWflem,
120 - Trat. 236-6332. .

LEME E
COPACABANA 
AILANT1CA, um pandar, ap.
todo de fronte, 4 qts. 2 salas,
2 banheiros, dep. completas e

garagom, 50% financiados em
2 anos. Temos outros, todos de
um por índar IMOB. SANTOS.
36-6631 Av. Copa. 1003 s|310. arm. emb. olima coz. dep. emp

comp. NCrS 90.000,00. Ent. 45
mil, rest. em prest. valor do

ATLÂNTICA. O maior e mais
bem acabado apto. do Rio. 3
salões. 4 qtos. 4 banhs. soes.
CRECI 1.276 - 236-3551 e
2S6.4296. _
ALTO LUXO - Vendo" 1 andai
2 salões 3 q. 3 banhs. etc.
320 m2 por 280 mil. Tol.
35-OH9 CRECI 1 080.
AVENIDA Nossa Senhora de
Copacabana - Vende-se. o
apto. 302 do prédio rt.» 109,
c sl., 2 qts., banh. e dep. -
NCrS 60 000 fac. Tratar Corre-
tora PINHEIRO GUIMARÃES. -
Te-ls. 242-8903 e 232-9354 -
CRiXI J-332.
ATENÇÃO - COPACABANA -
Vondemcs ©timo apto. de fren-
Ti c sala e qtos. separado, pe-
cas amplas, coz., banh. e i-ea
cj tanque. Alugado sicontrato
correndo a desocupação p' conta
de afirma. Ver no Iccal ias 10
às 12hs. ns Rua Maestro Fco.
Braga. 533, apto. 102 e tralar
na CURVELO S'A - Av. 'ír.ica

Aranha, 174, s] 917 e 918 -

Tes. 232-7711 e 252-6285 -

CRECI J-238.
ATENÇÃO — Oportunidade, 109
and. ótima vista, todo de frente,
c/saião, 3 qts. arm. emb. banh.
copa-coz. depend. garagem.
Aceito apto. menor c/parte pa-
pamento. R. Hilário do Gouveia,
77/1002. Tratar Tel. 236-5171.
CP. Cl 936. ±_
ACEITO ipeçt. Vdo. conj. n/
Rua RonaM Carvalho, 36. Tratar
Tel. 223-0459.

ATLÂNTICA - Posto 6-3
quartos, 2 banh. 2 salas, jardim
inv. copa., coz. dep. empre.
garagem. Preço 400 mil a com-
binar. Tratar pessoalmente na R.
Barata Ribeiro 589 sala' 503 -
JOAL GOULAR - CRECI 59.
ATLÂNTICA - Vendo «p. c/sa-
lão, tortete, 3 quartos c/arm.
2 banh. copa, coz. área de
serv. 2 qtos. p/criodos e gara-
gem. Area 330in2 - Preço 290
mil financiado. Tratar tel.
256-2034 - CRECI 59.
ATENÇÃO - Vende-se nB Rua
Barata Ribeiro no P. 2 ap.* c/l
sl. 2 qtos. e dep. 35 000 sinal
e saldo em 36 meses. Tratar:
das 8 "is 21 hs. Na Barala
Ribeiro, 396, s/li. 208. Tels.
235-1585 c 256-3768. SÉRGIO
CASTRO - CRECI 22.

COPACABANA — Ipanema —
Arpoador — Francisco Otaviano,
92-402 - la. locação - 2 pl
andar — Ja em pintura — luxo,
pilotis, rodas peças a óleo, ele-
vador «ocial privativo - 4 qt;.
com arms. salão, 2 banhj. soes.
ccp.í-coz. deps. emp. e gara-
gem. Sinal a comb, saldo 3
anos - CRECI 165. Ver local
Uatnr 236-4006 è__257-2508._
COPACABANA -- Sa"Ferreira,
159 - 303 - vazio - 2 qt:,.
sala, deps. e garagem. Luxo,
piI.-tis, censt. recente. Sinal a
comb. saldo 2 anos. Vsr local
tratar 236-4006 - 257-2508 -
CRECI 165.;
CCPACABANA 

~-r'Ío.~Brinda,

jun tinha da Av. Atlântica, c'
45 000 de ent. e o resto a pra-
ZÒ s. cerreçãc. Tem salas, 3
qlos. e demais pecas — Alcides
- 231 0807 -^ÇREg 228.
CCPACABANA -" Terreno* no
Pôslo 4, ç;m -projeto apr^vndo
oara 48 sà!a3, I loja, 1 sobre fo-
ía e 1 cebertura, preço N'Cr$
I 500 000.00. Tralar pessoal>n-m-
te THEÒPHILO DA SILVA GRA-
ÇA - CRECI 101 - Av. Cepa-
cabam, 1085, sala 301 -Tels.
256-3590 < 237-7709. 
COPACABANA -Vendo NCrí
65 000,00 no Posto 3, ctimo
apartamento, cem 2 grandes
quartes, 1 salão, banheira cem-
pfeto, cezinha e dípsiüèncias
de criados etr. — Tratar THEO*
PHILO DA SILVA GRAÇA. CRE-
Cl 101 - Av. Ccpacabana 1085,
sala 301. Tels. 256-3590 e
237-7709.
COPACABANA - Vendo luxuo-
so apartamento com 3 ,g<M"»Hes
quartos, cem armários embati-
des, 1 livíng-rocm, 1 íãlSo oe
iantar. 2 banheiros sscmís cm
côr, cozinha, area d; ter/ço,
dependências de criades, gira*
gem. ele. — Edifício de arto
qabarito. Preço NCr$ 150 000,00,
facililo. No Posto 3 - Tratar
THEÒPHILO DA SILVA GRAÇA
- CRECI 101 - Av. Copacaba-
rw, 1085, sala 301 - Telefoneis:
256-3590 ie 237-7709. 

COPACABANA - Vdo. apl. dc
cobertura C-Ol, na Rua Belfort
Roxo, 417, ci gde. área. ssjn,
2 qtos. cl arm. emb,, banh..
ccz., mats dep. e. garagem. -

Chaves no ap. 1104. Tratar Mil-
ten Mcgalbães - CRECI 80 -

r.'afoite 222-6123.
COPACABANA - Vendo o apf.
da Rua Belford Roxo. 146 apl.
201 c:3 qls, salão, saleta, banh.
em côr, copa coz, dep. de em-
preg. totalmente independente,
excelente jardim de inverno cj
h-enle p Pça. do Lido e vista p.
mar, Chaves c/porluiro. Iratar
cMARVA ADM. DE IMÓVEIS.
Tel;t 242-9677. CRECIy439.'...-.:
COPACABANA 

~P* 
3 5 p/andar

qt. banh. kit. vendo ou dou
como ent. num de 2 qts. Inf.
de 2a a sábado 236 7529 EVA

CRECI 689. ___
COPACABANA - Vendo apar-
tamento de frente; vazio, de 1
qt., sl., coz., banh., jardim dc
inverno e conjugado. — aceito
IPEG, Caixa Econômica, Banco
do Brasi! Inf. ci Machado Imó-
veis. Rua do R-sário, 129, 2."
s| 5. Tels. 222-2932 - 252-6494

CRECI 1 26,K_ _
COPACABANA - Ótimo «pio.
na quadra da praia. Xavier da
Silveira. Frento, saia, 7 qtos.,
deps., garage alugada NCrj 70
mil em 24 meses. PONTO IMO
VEIS R. Gal. Venãncio Flores
255 - CRECI 920,
COPACABANA- Mude Foie
mesmo — Vendo na Rua Prado
Júnior 33011102, apto. de fren-
te, vazio, sala, quarto separado,
banheiro e cozinha. Corretor no
Iccal de 9 as 18 horas. Preço
altamente convidativo ci 20 me-
ses para pagar. Tratar fones ..
232-0568 o 232-7445. Celso An-
drade. CRECI 1187.

APARTAMENTO vazio, frente c/
hall, sala e quarto separado
varanda cozinha, banheiro. Pre.
ço NCrS 35 000,00. Vor o apar-
tçmcnto 103 da Rua Barata. Ri-
beiro 74 das 13 às 17 hs.
Inf MAS IMÓVEIS LTDA. Av.
Nilo Pecanha, 12 s/922/26 -
Tel. 222-3115 - CRECI J. 329.
ATLÂNTICA, quase esq. Lido
frente praça, vistas deslumbran-
tes, 2 sls. 3 qt. arm. embut.
con. coz., 2 banh. soe, garagem
cond. R. Belfort Roxo, 2011401.
No local ou c/port. Det.
242-1563. Ouvidor 130 s/508 -
CRECI 497.

COPACABANA - Escolha seu
apartamento. Nós compraremos
para você - Tel. 2310946. Ga-

ferie;
COMPRO aps. de 3 qts., sl.,
garagem até 110, pag. ps dera
ser a vista, em 45 dias. Preci»
de 5 bons aps. o| cientes cer-
tos. Inf. MÜLLER. 254-4640 -
CRECI 1690.

CCPACABANA - Aplo. frente,
vazio, sala, 3 quartos amplos,
varanda e dependências. NCrS
90 000,00 — com 50% em 2
anos. Tel. 256-4854.
COPACABANA - Vendo na Rua
Sa Ferreira, 184 - apt. 402 -
sl. qt. banh. qt. e WC empreg.
e garagem — Av. Rio Branco
120 - sobreloja sala 8 - Tel.
242-5000 CRECI 856 - Sr. Me-
nei-es. , ,

DESEJA VENDER SEU IMÓVEL?
Conhoça sj compromisso n' sjs-
tema de vendas. Infs. VISÃO
IMOBILIÁRIA LTDA. Av. Copa-
cabana 647 gr. 607 - Telefon.:
2568841 - Corr. resp. ALTI-
NOUESSA -'CRECI 1073i

EDIFICÍÕ MÍSTÓ - Ãv. Cop,
- Posto 4 - Ap. qto., sala

sep., ban'. e kitch. Ent. 16 mil
saldo cm 2 anos. Alugado. Tel.
237-9352 das 14 às lllhs. I.
CAIADO - CRECI 383. _•_

FIGUEIREDO MAGALHÃES -
Ed. s! pilotis, entrada muito
bonita, sala, 3 qts. banh. copa-
coz. deps. ocmpletas. Baralíssl-
mo. NCrS 70 000 à vista, es-
ludo fine. 257-50-14 e 236-5488
CRECJ I 813.
FÍGUEÍRí.DÒ 

"MAGALHÃES "263!

401. Vendo ou troco de 3 qt.
gúr. etc. frenle sombra. Ent.
40 rest. fine. longo prazo. la.
loc. Prcnt. entrega 237-8421. -

Roberto. CRECI 1799.
FINAL DE CONSTRUÇÃO - Ba-
tio d* lpaiiBnt.1 esq. Barata Ri*
beiro Tenho ótima cobertura,
um apto. 3 cjts. e um de 2 qts.
Crn.trucio o acabamento de
GOMES DE ALMelDA, FERNAN-
DES. Tels. 236-0492 r. 257-6127
_ J. Carlos_- CRECIJI40
FIGÜÈÍRÉÒÒ MAGALHÃES, 421,
8" pavto. 280m2, salão cl 70
m'2, sl,intima, 3 qts, qt. de ves-
tir, copa, coi. grande dep. (2)
ótima área de serv. « garagem
ed. novo — Marcas visitas Mar*
tinelli Imóveis - 256-0601 -
257-5976 CRECI 910.
FIGUEIREDO MAGALHÃES, um
por and. 220m2, com garagem
• um espetáculo de apt. ape-
nas NCrS 220 000 fine. em 2
anos - Visita» - Martinelli
Imóveis - Tels. 256-0601 e ..
257-5976 -CRECI 910. _^ .

FRENTE - Próximo a praia -

Vendo aparl. cl sala, 3 qts.,
banh. coz., dep. de emp. ele.
Preço 85 000. Ver na Rua An-
tonio Vieira n. 18 ap. 601 -

Trotar Costa Carvalho telefone
255-7953 - CRECI 285.

ANDAR ALTO a 50 m. Av,
Atlântica, frente d 160 m2.
Olimo apt. 2 salas, varanda,
2 grandes qlos. depend., gara-
gem. Vendo c/sinal de 60 mil,
saldo bem facilit. Ver hoje i
Rua Aires Saldanha, 136 apto.
702. Ref. Fone. 242-9081 -
í-BFCI 1 055.
APARTAMENTO - Barata Ribei
ro, 189/703 Fie. Pça. Arco Ver-
de, novo, vazio, c/sl. 3 qti.

CRECI 248
ATLÂNTICA, pronta cntr«ga,
um pl andar, 135 mil novos de
entrada, saldo em 2 an?s, cp.
c; 4 quartes c| arm. emb. 2
salas coni. 2 banh;. garagem
etc Temos outros: IMOB. SAN-
TOS 36-6631 Av. Copa., 1003

sl 310.CSECIJ48.
ATENÇÃO 

*"- 
Um por andar.

Rara ortSião. Vendo apt. 2-0
rn2. luxo. Preço e condições
excepcionais. R. Toneleros tol.
237'?i5i--—£5Í?i-'-5i-
ATENÇÃO - Conjugado, 4 p/
andar, lindo, calmo, apenas 23
à vista, mobilado. 246-7771. —

A!fredo._ CRECI 1782.
ATÈNÇAÕ - Ver p;crer. Bara-
tissimo 150m2 p/apenas NCrS
120 000 c!50% fin. itm corre-
ção. Novo, pilotis, frente, va-
zio, pintura óleo, azulejos tlx
11 côr até leto, arms. qls, cor-
redor e copa, A ESTRELA DOS
IMÓVEIS LTDA. Av. Copaca-
bana, 605 s;405. 237-4641 e
235-7638._CRECI 971 

ATENÇÃO - Posto 6, qt. e sl.
separ, cozinha gde, área, copa,
tudo aiulej., deps. empr. » ga-
ragem, novo (1 ano}. 4 p/ an-
dar, 246-7771. Aifredo Cavai-
canti. CRJC1 1782.
ATENÇÃO" 

'-"* 
CCPACABANA

ou Batafccio - Compro di-
ra:rmfnt« des proprietáries aps.
de sala e quarto conjugado ou
srnírado. Trotar_ Tol. 242-0937.

APAÜTÃÍÃENIO vazio fiente.
Vníe-si Rui Bolivar 116 apr,
402. 3 quartos sala demais de-
pendências, Ver c/porteiro. Tra-
lar c/proprictário tel. 236-O028.

¦ 1,0 LUXO - Po-.lo 6 - Belo
c.t;. c 300 m2 - Ver c: cor-
T5t-.T, Av. Copacabana, 1344 —
N.\s det. 235-7077 ru a noite
2:7'4990_~ ÇSECll 1780.
AP'ÍUAMÉNTO, v. zio - posse
imediata, de frante, <W. Prado
JúiMrj ç] quarto grande, pe«.
s;'íta,. c.z. banh. e Unque.
P-sçj 35 mil - 10 de entr. e
S:.d p:-r mês s! jures. Tretar
c AKESÍCO, Tel. 222-4337 das
12 às IBhs. CP.ECrN. 1493
A?ENÂS 

'210 
mil 

"financ. 
220

rn2 de luxo e conforto, 2 sa-
lóes em mármore,' 4 qls., 2
banhs., garagem. Ver no local.
Rua Assis Brasil, 57 c o cor-
relor. Mais. det. 235-7077 ou a
noiie_237.4990^ CRKI 1780. 

',
"ÀCUI 

coniugado c1 40 m2 tan-
qu- e WC emoregada 32 mi!
comb. Cccwc. 861 ap. 1207 -
,e!.|_223-9199 _-_CRECj__318_
APARTAMENTO coni.. todas as
peçôi de frente vende-se. R.
Júlb de Cailllhòt, 40 aplo. 705.

ÃV. ATLÂNTICA ¦¦ 
"Compro

apartamento, de frome, c/quatro
auõttos, garagem, dependência*
e armários embutidos — Até
NCr$ 140.000,00 - à vista. Tc-
lef. Dr. Castro - 256:1018:_
AVENIDA ATLÂNTICA 

*-~ 
D*o

Posto 3 ao 6, compro apt?
até NCrS 300 mil à visla. Visilas
p/lels.: 242-5837 e 252-7669 c/
Lnpes (CRECI 330).
avenida Copacabana;* 705.
O proprietário vende o apto.
703. Sali • quarlo separados.
Ver no local. Tratar 225-3443.

AVENIDA A1LANTICÃ - Üfiit.
tunidade vendo maravilhoso *f>;
c-m 300m2 l&das peças de
frente, 1 por andar, 2 anes s]
juros, Viíius inform. 256-7053.
Sr. Casa^ Nova ^ CRECI, 63;

ÂLO Barata Ribeiro 727/107.
Vendo 3 q. sl. coz. ban. dep.
cio. área seiv. I i-oas c'i.:cj.
b*rtat garagem na esc. Prcco
7.,X0O c/50% a combinar. Inf.
. i | fm.bl.iá .a 222-2947 ÇRoCI
15 8. Aceito seu imóvel p/von-

, ! UC OÍRÍTÚÉ MARANHÃO -
C :.etor oficial i.» imóveis, av.i-
'.'it o vem> há 18 an:s. A 'Is-

(3 « iu ítlira sr.'.tU, 2-7-43Í7
n ..-sus - cf.e:i 178:.
A ASTÀMINTO, 1' sl. 3 qts.
f ¦ n. compl. qar., r>i 5 de Ju.ho

apt. 301, aceito apt- I
I qt. ,to 1'ósto 4 como

il p-amtnto tnf. 2^27)35.

BULHÕES DE CARVALHO, 530
vdo. fronte vaiio sala qto.
eonjg, banh. kitch. c| garagem
sinal 10 mil chavei na port. inf.
ORBIPLAN 22-0922 52-1837 -
CREC[_480.
BARATA RÍBEÍRÓ 316 apto. 70*5*
vdo. frent» vazio sla. qto. se-
par. banh. coz. sinal 10 mÜ.
Chaves na port. Inf. ORBI-
PLAN 32-0922 52-1837 CRECI
480.
BARATA RIBEIRO, 586, aptos.
601 e 602 — Venda noves, 2
e 3 amptes qts., acab. luxo,
sa'ião, armários, piso parquet,
demais dep. compl.. garagem —
Facilitado. Tel. 257-2392. CRE-
Cl 41.
BOLÍVAR, 61 ap. 903 - Vdo.
2 íls. 2 qts. banh. coz. tanque
[sem deps} — arm. emb. —
55 mil fin. 2 anos. Ver até
ns 14 hs. - Tr. 257-9919 e
236-4736 - CRECI 409.

..luguel, aceito prop. Escrit.
México, 70/1 103. Tel. 242-3355
incl. sáb. e dom. 1. Por CRECI

299.
AVENIDA Prado Júnior, Í6Ó/206

Sala, qto. sep. dep. Pronto
60 dias. 23 mil em 2 anos.
Oceano Imóveis. Tels. 222-9690
e_242-7602 CRECI. 943 e I 513.

ATENÇÃO - Quadra da praia
Vendo ótimo apto. de fren-

te cj vista p! praia por apenas
NCrS 90 mil a combinar. São
3 quartos — boa sala, varanda,
amplo banh. e coz. deps. empr.

pi andar. Aceita proposta.
Ver Rua Fernando Mendes 28]
404 c! HAROLDO - VISÃO
IMOBILIÁRIA .- 256-8841 •

CRECI_J073_.
ATENÇÃO - Copacab. - ã
venda ap. 601 luxo - R. Sa
Ferreira 25 (270 m2) ch. cl
port. c| 4 q. 3 saiões jard.
inver. 2 banh. sociais, cepa,
cozinha 2 q. empreg. garag.
Prcco 205 mil c| 105 mil na
cscrjt. restante 30 m. a comb.
i1 iuros. A visla 1B5 mil —
Trat. KIOPOLIS IMOBILIÁRIA
S. A. - CRECI 895 Magalhães
-Tel. 232-7726 - 232-2896.
APARTAMENTO vendo ei í sala,
2 quartas deps. completas, nô-
vo, parte seryjça com azulejo
ato o teto em côr, apenas 2
anis. oi andar 65 mil Visitas
Tels. 

'235-6995' 
. 237-3094 -

CRECI 768.

BARATA RIBEIRO, 681, quase
esquina Barão da Ipanema. Ven-
do neves. la. locação, acab. !u-
xo, sala. 2 ars., demais Í2o.
compl., qsirr.íjEm, faciPtvIa —
Aceita Caixa, Banco Brasil, Tei.
257-2392 - CRECI 41.
BARATA RIBEIRO, 418 - Vende-
_e apartamento n° 110 conjuga-
do crande limpo, c/sintero,
prestando-se para moradia ¦ ou
pequeno comércio, . consultório
etc. Chaves com o porteiro.
Tratar pelo telefone. 223-8/88.
Sr, Marques Pereira CRECI 1433.
BAIRRO PEIXOTO - Vdo. lin-
do aoto. todo decorado c| sa-
Ib, 3 quartos cl arms. embts.
2 barvhs. sociais em cor, coz.
deps| empr. garagem. Prédio
novo si pilotis. Apenas NCr$
35 mil entr. parte fac. e o sal-
do em prest. de 602,00. Ver
Rya Maestro Francisco Braga,
181 ci RANGEL - VISÃO IMO-
BILIARIA - 256-8841 - CRE-
r.11073.
COPACABANA 

"'- "Vende-se

grande conj. podendo separar
em qto. e sl-, banh., coz. —
Frente. Apenas 23 à vista ou
a cembinar. Infs. tel. 243-8009.
CRECI 1234.

APARTAMENTO de cobertura a
Prara Arcoverde. frente, c| 150
m2, lado da sombra, decorado
com fino gosto. 160 mil facili-
to. Visitas Tels. 237-3094 e . .
235-6895 - CRECI768.

ATENÇÃO— Rara oportunidade,
5 anos para pagar sem juros,
sem correção. 2 salas, 3 qts.,
arms., 2 banheiros, cozinha, de-
pends completas e garagem. —

Preso NCrS 140 000 ci 50%. -
N. B.: O aoto. «slá novo. Ver
na Rua Barata Ribeiro 18, com
Moura - CRECIJ29.

ATENÇÃO - Novo, vazio, «cel-
to financiamento, Caixa, B. Bra-
sil? E outros órgãos, documen-
tatão em ordem. Sala, 2 quar-
tos, banh. em côr, coz. azuleio
ató teto, írea c! tanque, gara-
gem, dou posse com um aluguel
ató sair o financiamento, R. Si-
queira Campos 168, aplo. 704.
Ver e tratar, ã chaves c. Sr. Ha.
sciuleve. R. Catete 310, »| ,709,

COPACABANA - Ipanema -
Compramos apartamentos gran*
des ou pequemos, para atendar
clientes. IMOBILIÁRIA PASSOS
CRECI 1347 - Tel. 222-5671.
COPACABANA -Apart. de lu-
xo — Oportunidade vazio, lo-
do pintado a ofeo, 3 qtos. 3
salas, 2 banheiros sociais, dep.
completas de empregada, copa-
cozinha, • garagem. Preço —
150 000,00, entrada a combi.
nar. Visitai lel. 222-5671, PAS.
SOS Cf ECI 1347;
COPACABANA - Vendo elinto
apart. vazio 3 quartos, salão,
copa, cozinha, benh. dep. em-
pregada, area • garagem, sinte-
ci, preço NCrS 95 000,00 ou
fin. Preço c condições a combi-
nar. Visitas e informações tele-
f ne 222-5671 CRECI 1347.
COPACABANA -" Ipanema -"
Vendo apartamentos grandes da
luxo, vazios, ótimos preços •
condições d» pagamento. Mais
inf-rmaçSes tel. 222-5671 CRECI
1347.

COPACABANA - 120 m2, 2 pj
andar, salão, 3 qts., todo de
frente, banh., cor, box,, dsp.
compl. cl tel. Rua Tcneleros,
291, ep. 101 - Pilotis, 60, en-
trada, fin.nc. 12 cu 24 meses.
En treBa_im?djatj.
COPACABANA - R. Rep. Pe-
ru. Vdo. apt. frte., .novo, 3
qts. c| arms, sala dupls, 2
banhs. so.c. garagem, 130m2.
p/NCr$ 105 000 c|45 000 de
entr._CRECI 1173. Tel. 42-7761.

COPACABANA 1194 - Vendo
mag. ap. salão, saleta, 3 qtos.,
arm. emb., 2 banh., grande to-
pa-cozinha, dons. emp. fundos,
2 p/andar. 160m2. NCrS ....
110.000 a comb. Var com o
porteiro. Trafar 228-9154 ou ..

,252.1638^_CREa_257_-_Sanlos.
COPACABANA - (coberlural
Rua Silva Castro, 10 esquina
de Siqueira Campos, A 3 qua-
dras da praia. Apartamento de
cobertura com sala e quarto se.
paradas, banheiro, cezinha, dt-
pendências completas de empre.
gada e garagem. Ótimas con-
dicõei de pagamento. Informa*
ções em H.. ,.C. CORDEIRO
GUERRA . CIA. ITDA. Rua
Buenos Aires. 68 - 219 andar
- Tel. 231-1895J_CRECI_J-160
COPACABANA - Rua Souza
lima, 254 - Obra em Alvena-
ria, Construção Gomei da At-
meida Fernandes, o melh-r
apartamento de 3 quartos do
prédio. Ótimas condições de
pagamento. Informações telefo-
ne_235-0479._CRECI 1 300.

COPACABANA""-' Av."
Atlântica. Andar alto.
Frente para o mar. Lin-
da vista, 300 m2, hall,
2 salas, 4 qts. c| arm.
embutidos, 2 banhei-
ros sociais, copa-cozi-
nha, área, 2 qts. e 1
banheiro empregada e
goragem. Marcar visi-
tas na VEPLAN IMOBI-
LIARIA LTDA. Rua Mé-
xico, 148 s| 303. Tels.
222-6102, 232-6864 e
2 .2-5745 - CRECI 66
J. 107. :
COPACABANA. 10.» andar. -
Frente. Excelente apartamento.

COPACABANA - Vendo Av.
Prado Júnior 48 ap. 310 sl.
ccz. banh. area d* ser/, q
tanque lã. locação. Av. Rio
Branco 120 sebreloia sala 8 -
Tel. 242-5000 CRECI 856 -

Sr. Meneses.

PC*TO 4 - Vazio, luxo, 1B3mi2,
Rua Paula Freitas, 61 ap. 203,
living, -í qts, 2 b. côr, etc.
NCrS 125 mil, permuto, financ.
facilito, Dr, Dirceu Abreu, Av.
Rio Brco, 120 s/loia 42-1330,
22-6302_CRECI \ 907.
PÒSIÒ 5 - Ótimo p/c.wã,
colégio, clinica. Terreno 12x32.
Rua Saint Roman, 100. NCrJ
120 mil, permuto, fin.inc, facili-
Io. Dr. Dirceu Abreu, 42-1330,
22-6302 - CRECI 1 907. .
POSTO 6 - Rua Joaquim Na-
buco, 80 «squina da Rua Raul
Pompeia. Apartamento com
duas frentes, primeira locação.
Edifício de gabarito com facha*
o*a revestida em pastilhas ft dois
elevadores sociais. 3 quartos
com armários embutidos, 2
quartos de empregada a vaga
de garagem. Veja o apto. 601
ch:ve com o porteiro. Peça
m.iis informes, preços e condi*
çõtis de pagamento a H. C.
Cordeiro Guerra t Cia. Ltda.
Rua Buenos Aires, 68 — 219
andar - Tel. 231-1895 - CRECI
J-160.
POSTO* 6 - Oportunidade. Exce.
lente apartamento- cj sab, 3
quartos c| arms., 2 banhs.,
dep. cornpis. t garage. Apenas
140 mil a combinar. PLANEJA
IMOBILIÁRIA R. Farm. de
Amoedo, 55. Ipan. 227-7596 -
227-2855 (J-269 - CRECI 153).
POSTO 5. Ap. sl. ql. íép. deps.
empregada fin.inr. a combinar.
Tel. 236-5882 Ribeiro - CRECI
348;
POSTO 6 — Vendo magnífico
apartP h Rua Júlio de Castilhos
350m2. Um por andar alto luxo
e todo refrigerado. Visitas com
WALDEMAR P S MOREIRA -
CRECI 904. Tel. 47-0344.
POSTO 4 — Transversal apto.
frente vaiio. 2 qtos. amplos,
sala, demais pecas. Vendo ou
permuto por 2 aptos, pequ&nos
em Copac. Infs. Roherto Girão
257-4381 • 235-6783. CRECI
1822.

SAIA c| varanda, 3 qts., um
banh. completo, coz., deps. —
Vdo. vaiio, so 2 por andar,
na Av. Copacabana, 99,' epl.
604 {próximo ao Lido), por
NCrS 90 000,00 facilitados em
36 meses. Chavei c| porteiro.
FRANCISCO TORRES, 247-1409
ou 261-5783 (CRECI 26).

TONELEROS; 134;. Ed .Alto luxo.
Esq. Aluminium, Salío. 3 qtos.
2 banhs. dep, comp. gar. NCrt
160 mil. Temos a comb, 300
m2. NCrS 300 mil. Ver local.
CRECI 1.276 - 236-3551 -
256-4296. •_
ÜM PÍ^ANDAR, Junto* Atlântica,
250 m2,. por apenas 220 mil
novos c' 50% de entrada no
Posto 4, em ed. sobre pilotis,
c| garagem, salão, s| janVar, 3
qls., c| arm. emb., 2 banheiros,
2 qts. p| emp. etc. Outro c|
mais de 300 m2. de alio luxo
financiado em 2 anos e muitos
outros a partir de 140 mil no-
vos. Inf. cl Santos, Av. Copa,
1003, sl 310. Tel. 36-6631 -
CRECI 248.

ATENÇÃO! Compramo» terrenos
em Ipanema ou leblon ou per.
mutamos por aplos. d. luxo
novoe. Tel. 236-7055 - CRECI
1 235.

VENDO apto. ultimo andar, 2
qtos. grandes, salão, banheiro
a cor, copa, coz. dep. empreg.
cj 120 m2 e 2 varandas. 80
mil a vista. Ver e tratar Hilário
Gouveia, 132Ü002. Telefone -
257-4441.
VENDO - Olim. aparl. c| am-
pia sal. 2 bens qts. ban. so-
ciai, cor azul ate o teto coz.
f.zul ate o teto cl água quen-
te dspend. de empr. e area.
Rua Ministro Viv*íros de Castro
a 65 mil metade íin. em 2 anos
Tel. 256-9333 d o propr.

ATFNÇÃO - Compro urgenle
pará família do sul Ipanema
ou Leblon apto. classe de frenih
com garagem. Tratar com: SiL-
VIO FLEURY 247-4455 CRECI
5B0.
ALTO LUXO na" Prudente de
Morais n. 1408, apto. "202. S«-
lão, 3 qts. e dep. completas.
Ver no local das 13 às '7 e
tratar cl Helvécio de Gus,iào
F.o, CRECI n. 136. Telefone -

243-8778,
APARTAMENTO" 1 sl. 2qts. dep.
compl. gar. ent. fácil, saldo
financ. Aceito apt. sl. qts. conj.
como parte pagamento. Ver
Nascimento Silva 97/304, chaves
c/port. Inf. 242-7135. CRECI
210.

IPANEMA - Vendo opto. c|
85 tn2, living, 2 quarlos, cor-'
redor, banheiro social o demais
dependências. Ver c| porteiro
Rua Jangadoiros 14 apto. 403.
Tratar Tel. 243-5419, 247-2074.¦

IPANEMA - Compro, )> vista,
p/cliente, apt. de 2 qts. e 2
sls. ou 3 qls. e sl. FLORENTINO.
Rua dos Andradas 29, s/407.
Tel. 223:5004. CRECI 286;"~
IPANEMA - Vendo linda cober-
tura à R. Barão da Torre 521
com 4 qrts., salão. 2 qrts.,
emp. giiragem preço 450 000
50% facilitados, ver no lcc.il
com Sr. Afonso. Trt. à R. An-
dré Pinto 40 T. 230-5747 CRE.
Cl 1354. _..!
IPANEMA -~ Vdo. terreno 15
x 28 com I prédio de 2 an-
dares de esquina. Preço 450 «
comb. Tel. 242-3482 CRECI ..
480 Valter. .

AV. EPITÁCIO PESSOA 4720

(ant, 19181) Ed. Anael apt. 106,
s/pilotis, sala, 2 quartos deps.
completas, garagem. Sinal NCr$
25 000,00 nas chaves NCrJ
6 000,00, restante financiado em
10 anos pela RESIDÊNCIA. En-
trega em novembro deste ano.
Construção de H. C. Cordeiro
Guerra. Inf. 227-3303.

COPACABANA - Apartamentos
de alto luxo, prontos, esqira-
drias de alumínio, fachada em
mármore, garagem e ireas em
pastilha, 145 m2. Sala, 3 qu-ir-
tos, armários, copa, cozinha,
dep. empregada etc, A partir
de 127 mil com 30% entrada
e o resto em 2 anos. Aceito tro.
ca - Ver até 17 heras. Rua Ba-
rata Ribeiro, 52, alé 17 horas,
direto com o proprietário. Av.
Pres. Vargas. 446, grupo 1206.
Tels. 223-0216 e 223-1330. Dr.
Miguel Benjó.
CCPÃCÃB .NA*- Posto.6 aplo.
3 q.-2 s. etc. F'no ac»bamen-
to. Bom preça « vista. Telefone
527-9795.

FIGUEIREDO MAGALHAE5 -

O. da praia, saleta, sala, 3

3ls. 
c/arm. emb!. cope, coi.

ep • garagem na esc. NCrS
95 000, aceito t. Brasil. Inf.
Martinelli Imóvel» - 256-0601
e 257-5976. CRECI 910.

COPACABANA - Apto. frente
^.•la p/mar, 2 sls. 3 qts._ copa-
c «z. e banh. azulejos cores e
nií-rmore, dep. compl. garagem.
Vendo à vista base: NCrS 133
mil tM.do oferla. Ver Rua Raul
rompllí, 61 ap. 1002. 

CORRETOR Albuquerque Mar,v
nhão, avalia e vanda imóveis
hi 18 anos. Assistência juricfi-
ca grátis - 237-4807 o 256-9945
- CRECI 1 785.
COPACABANA. Vendo ap. sl.. 2
qts., ccz., banh., área ci '. e
WC emp. Rua P:mp;u Loureiro,

i138J_ao._804;
CCPACABANA - Vendo amolo
apto. frenle ito, -Av. Atlântica,
3 qts., 2 varandas, sala, banh.
soe. cepa coz. area, dsp. emp.
r.-irasem (entrada fatnbem Atlan-
tica) R. Domingos Ferreira n.°
25 - ap. 803 NC.-S 85 000,
cceifo Banco Brasil. Tratar tels.
242-8441 e CRECI V2S.
COPACABANA. - Pôslo 4 -
Aptos, de salão, sl. de alm.,
3 qts. c/arms., 2 banhs., copa-
coz., dep. t garagem. Ocupados
s/contrato. Inf. 242-5837 e
252-7669 c/ Lopes (CRECI 330).

Salão. 3 quartos banh., dep.
cornpis. e garage. 130 mil a
comtinar. PLANEJA IMOBILIA-
RIA R. Ferme de Amoedo, 55,
Ipan. 227-7596 - 227-2855 -
(J-269 - CRECI 153)

COPACABANA - Aplo. e cober-
tura, vend-envse aquela c; 2 qts..
a*!a *tc. « a cpbertura, podei-
da ser cctvstruído cutro ao*o.
ampio cu servindo p| outro*
fins. Bem edificio da R. Bara-
la Ribeiro. Alcides, 231 0807 -

CRECI 228.

CCPACABANA - Vendo casa
iunto a Avenida N. S. de Co-
p-Cfbana. Posto 4. Prcoria para
comércio e moradia. Tratar tel.
245-5250 CRECI 1149.

162;

io.
yç.'.o
;r a to,

¦ D j n
la.iü «'* márnvre,

Crmo ap. 902,
inLevissivol. Rua
253 fjràdio n&\o,

3 qls., li-
. , benh, em cór t, b x, de-
, ¦ -. <!r. -on.s. Sinal 30 mil,
r i nta om 30 me;f>s, Chaves
t ,..,, _ Tel. 227-7445 ou
2 "6379. Or. lima.

ÀrcNIDA COPACABANA,"l'Í50
V. ap. vazio, saleta sl. qto.

conlúgac"». caz. ptnh., edif,
mito." 41nr2. 222-8165. CÜECI
582. il
AVENIDA* ATLÂNTICA - 1212

Vende-se- o ap. 302 cj 2 ss.
1. Inv.. 3 «'»-. 2 b*níls- dep.
garagem. Trato? Administradora
PINHEIRO GUIMARÃES - Tels.
242-8903 e 232-9354. CRECI
J-332. 
AP*ARTAÁ'.ENTO 401 R. leopoí-
00 Miguel 81 - frenle - co-
berlura, 2 sls. - 3 qts - deps.

v»r - ároa 112m2, pode
aproveitar mais 232m2 cobert.
conforme consta escriturfc. En-
.rego vazio. V&r 40 mil entr,
leldo comb. Tel. 32-3594.

go. Machado. Sábado domingo
ifiriamenle até as 20h. Também

acotto apto. menor »m troca,

qualquer bairro^ CRECM 291.

APARTAMENTO CON-
JUGADO - Excelente
ro Bairro Peixoto -

Rua Décio Vilares 253
apio. 104 - Preço: -

NCr$ 22 000,00 à vis-
ta, Informações pelo
Telefone 232-4843 ou
252-5284 com os Srs.
Hermes ou Aguiar -

CRECI 1711_. _______
APARTAMENTO -Vendo Ta.

locarão 2 p/ andar sl. 3 qls.
2 banhs. soes dep. emp. emp.
Preço 105 mil a combinar cha.
vot Av Copacabana 435 s/
1112 inf. 256-2338 Alberto -

CRECI 1324. '_ .
ATENÇÃO^ - P.:;'.4 >P'- "'•¦

Mia d. jantar. 3 qts. copa, coz.
frente, garagem. NOS 50 000,
de entrada, saldo 2 anos. Vi-
silas: Martinelli Imóveis - ..
2'/,.0601 . 257-5976. CRECI .
910. j_. ;
APARTAMENTO - Vendo fren.
te la. locação à Rua Dias d»
Rocha 20 d sl. 2 ots. dep.
cemp. Inf. 256-2338 Alberto -

d" ECI 1324,:
APARTAMENTO - Vendo va.
lii i Rua Paula Freitas 19 jun.
to a praia s/qt s.p. 6timo p/
renda inf. 256-2338 Alberto e
Barreira._CRECI 1324.

AVENIDA ATLÂNTICA 570 -

Um por andar alto luxo, fa-
chada em mirmore 5 m2 living
sala de músicas, sala de i«n-
tar 5 quartos com armários,
embutidos, copa cozinha com
armários em f6rmiea, 2 quar-
tos para criadas e 2 vagas de
garagem. Pagrmenlo facilitado,
tratar pelo lel. 235-0479. CRE.
Cl 1 300.

COPÍACABANA - Apt9 da fren-
te, novo, 1. sala, 2 qts., dep.
emp. • garagem. Financiado em
8 íinos. Ver Av. Princesa Isabel,
273/201. Chave na portaria.
OCEANO IMÓVEIS. Tels.
222-9690 e 242-7602. CRECI 943
e _1_513.
COPACABANA - Posto 5 -
fr^rf», endar alto. — Vdo. apto.
de sala e qto. (separados), banh.
coz. etc. — Quadra da praia

Pço.: 45 mil. Sinal 25 mil.
Saldo em 2 anos. Veja hoie
na Rua Dialma Ulrich', 110 —
apto. 1001. Inf.: 222-5814 /
2Í2-5735 - "Adm. Bens PEDRO
OA SILVEIRA". CRECI 1336.
N.B. — Tenho mais 2 imóveis
p/rends (Copa e Leblon / 23
e^50 mi]);
COPACABANA - Posto 2 -
Vazio - Frente — andar alto

quadra da praia — Vdo.
c/240 m2 aplo. de salão, 4
qtos. 2 banhs. 2 dep. empreg.
Garagem, etc. Pço..- 200 mil.
Financ. em 2 anos (N.B, —
Aceito 2 aptos, de sla. 3 olos.

Zona Sul). Inf. e visitas:
222-5814 / 232-5735 - "AHm.

Bens PEDRO DA SILVEIRA".
CRECI 1336.
COBERTURA - Duplex - 23Òm2

Ia. locação - huxo - Vdo.
c/terraço, salão, 4 qlos. (arm.
embut.), 3 banhs. cepa coz.
garagem, etc. Pço.t 160 mil.
Financ. em 2'anos. Veja ainda
hoie na Rua São Manuel, 23.
Inf. no lotai o" 232-5735 /
222-5814 "Adm. Bens PEDRO
DA SILVEIRA" CRECI 1336. N.B.

A?eit3 imóvel Zona Sul c/

parte pagamento.
COPACABANA - Vendo apt.,
sala, 2 quarlos conjugados, da*
pendências de emoreaada cl
tel.t |á financi.do Caixa Eco-
nnmica. V-r Av. Cooichana,
1171 a". 801 — Tratar Telefo.
ne 256-7094.
COPACABANA - Ap. cob. sola
2 oi9s e dep. comnls. Sinal
13 000 (facillt«-sel saldo em 60
meses stm Iuros ou correção
monetária. Está aluando s/con-
trato. Tratar na R. México 148/
119 tel. 232-5555 e 242-3347.
CRECI 866.

CCPACABANA - Av. Atlântica.
3806 - aplos. 1103 e 1202

variei — frente p! mar —

com visla Posto 1 ao 6 —
Vendemcs ei saleta — amplo
oua-rto — sala conjugados *-
banho. - cozinha - preço con-
dlçSel c| IMOBILIÁRIA MOU-
NARI LTDA - no local Sr.
laimií t. as chaves — Rua Sta.
Clara, 115 - s! loja 204 -
Tels. 237-7436 - 235-7111 -
CPECI -I- 306.
COPACABANA - Rua Bolivar,
27 - apto. 1204 - frente -
ni9.d'0 c! 4 unidades pl «ndar
tedos do frente - vazios -
chaves no local Sr. DãtFIM

Vendsmos quarto — sala se-
parados - banho. - cozinha

preço cendicões cl IMOBI-
LIARIA MOLINARI LTDA. -
Ptia Sta. Clara, 115 - sl loja
204 - Tel. 237-7436 - ....
r5-7111 - CPECI J. 306.

COPACABANA - Vendemos
majestoso ap. com salão, saleta,
2 grandes quartos, banh. copa
coz., amplas deps. empreg. írea
com Ianque. Ed. de gabarito,
fins! oa Rua Sta. Clara, 397,
ap. 102. Chaves cam zelador
Pedro. Tratar Imobiliária Sagres
Ltda. Av. Almte. Barroso, 22,
s/ 606. Tel. 231-0660 - CRECI
1 238.
COPACABANA - Vendemos ap.
pintado novo quarto coni, co*.
banh. de frente vazio na Rua
Sá Ferreira, 223. Entrada NCr?
10 000 e Iratar Imobiliária Sa-
ores Ltda. Av. Alte. Barroso,
22, s/ 606. Tel. 231-0660. CRECI
1 238.

ATENÇÃO Urgente -„' Aplo.
novo: la locação, Posto 6. 3

quartos, ampla sala, 2 banhai*
ros sociais, e demais dependên*
cias, 1 por andar, apanas ....
120 000,00 cm 60 000, de
ent. saldo 2 anos. Ver e tra-
ter hoje no local. Rue Raul
Pompeia, 13 das 9 às 17hs. ou
lel. 235.0479. CRECI 1 300.

APARTAMENTO - And. alto d
2 salas, 3 qtos. c: armar. 2
banhs. cop. coz. garagem «te.
U0 mil novos a con-b. Ver
Inhangá, 33 - 904. Trat. cl O. V.
Ribas"— Hilário Gouveia 6Ó|
716. Tel. 57-2023 e 36-3138.
CRECI 1 100.

*

COPACABANA - Ap. sala, ql?
separado e dep. cornpis. de
cooertura. Sinal 10 000 (facilito)'
sa'do em 60 mes.s 3! iuros
nem corr.s. monet. Está alugado
s/conlrato. R. Xav. Silveira. Tra-
tar na R. México 148/11? tel.
222-8397 e 242-3347 - CRECI,
866.
COPACABANA - troco, meu
apto, na Tiiuc» I s. 2 q. coz.
ban. área dep. empr. por apto.
d« menov 1 qto. Ccpacab. Tel.
256-8919 de 14 a 17 h.

COPACABANA - Prado Junioi,
160 apt. 505 prédio novo po-
dendo residir, si. qt, -separado
bh, soei, coz. 2-1 mil, sinal
10 mil rest. valor do aluguel.
T. Price Ver no local c/ Port.
Joslas aceito prop. Escrt. Mexi-
co, 70 sl. 1 103 Tel. 242-3355.
Incl. sáb. e dom. J. Paz CRECI
I 299. ____.£:
COPACABANA 

' 
- Vendo NCrS

30 000,00, apartamento de sais
e quarto, banheiro, cozinha,
ocupado sem contrato, à Áv. Cò*
pac-.bana, 750, apl. 1003, Edi-
ficío Yankee onde está 

"rnstaU-

ds a l:ia Rei da Voz, facilito
NCrS 10 000,00 em 1 eno. Tra-
ta IMOBILIÁRIA THEÒPHILO DA
SILVA GRAÇA - J-341 - CRE-
Cl 101 — Av. Copacabana 1085.
aala 301 - Tels.: 256--3590 e
237-7709.
COBERTURA DUPLEX - Edificio
novíssimo de la. qualidada. Li-
ving, 3 qtes.. arm. ernb.,
3 banhs. soes., salão de recep-
ção piso mármore, amplo sola-
rio indevassavel e garagem. Fl-
nanciado em até 10 anos. Mu-
de iál Rua Ccnstanie Ramjs.
154|1001 - Corretoras no local
dss 9,00 às 20,00hs. - CRECI
1278. Tel. 231-1720 - Ângelo
des Santcí.

COBERTURA - Pronta p/habitar
- Vdo. Pôslo 4 luxo 170m2
p/fino gosto, única, terraço c/
iardim, linda ^ vista, sinteco,
banh. c/armáno coz, grande,
salão, 2 qts. armários,. deps.
área coberta, azulejo até teto,
gitragem, prédio novo, portaria
em mármore c/telefone, 155,
40 sinal, AO em imóvel, saldo
2 anos. Tel. 232-5560. E. Bonfim.
CRECI 1561.
COPACABANA - Vendo c:niu-
gado armário emb. — cozinha
banh. — pint. a óleo sinteco
claro 21 à vista 8 em 12 meses
t. p. Av. Prado Júnior 63 —
Tratar 904 - Sr. Oswaldo,

COPACABANA -,..Bx-
cepcional negocio. —
Aptos, prontos de'sala,

qtos., deps. compl. a
partir dj 81 600,00. -
Pagamento em 3 inos.
Todos de fren*e. Ver
na Rua Minirtro Vivei-
ros de Crstro 33, até
22 Koras. Pan-lmóveis."
Rua México 119 gr.
801. Tels. 25'.-5?56 -
222-3032 - CRECI
J-308.
COBERTURA - Barão ipanems,
99. vista mar — Jardim, salão,

qti. 2 banhs,, dep- compl.
emp., garagem, 150 mil, 60%,
2 anos. 236-2322.
COPACABANA - Olimo apto.
sala e quarto separados, an-
dar alto. quadra da oraia, coz.

banh. completo. NCrS 38 000
à visla, 236-5488 e 257-5044 -

ÇREÇI 1 813,
COPACABANA - Lindo anto.
luxo, frente, elevador privativo.
Rua calma, salão, 3 ats. Ciou-
sei, copa-coz. banhs. deps. cem-
pletas. NCrS 75 OCO à visla.
M. visilas. 236-5488 e 257-5044
CRECI__1_813._
COPACABANA - Rua calma,
Ed. de categoria, sala e quar-
to separados, deps. completas
de empregada, garaoem. NCrS
50 000 à vista, 236-.5J88 c ..
257-5044 CRECI I 813.

COPACABANA - Ap.:-.
de salão, 3 qtos., 2 bi-
nheiros, copa-cozinhü.
deps. e garagem, nc
melhor local do bairro
Rua Mascaretihas de
Morais, 132. Preços a

partir de 98 000,00 cj
apenas 9 000,00 de
entrada e .o saldo e:n
80 meses. Obra ci o
selo de garantia SER-
VENÇO. Vii.itas no lo-
cal até 22 horas. Ven-
das Pan-lmóveis. Rua
México, 119 gr. 801
Telefones 252-5256 e
222-3032 - CRECI J-
308.

ISTO SIM! Pronto, com sala,
2 qts. • dap. completas dt
empreg Sinal da NCrS 
15 000,00; e NCrS 10 000,00,
facilitados e o saldo à- NCrS
460,00 mensais. Ver na Rua
Gustavo Sampaio n.° 158 apto.
103 * tralar com HELVÉCIO
DE GUSMÃO r.°, CRECI n.°
136, tol. 243-8778, na Av. Pre.
sid. Vargas n.° 542 gr. 515. _
JÚLIO DE* CASTILHO 35 - Vdo.
apto. 323, conjugado, coz. banh,
mobiliado, cortina, tapete, a 200
passos da praia, chave porteiro.
KAIC - KOSMOS - COPACA-
B^NA — Rua Dsnvngrs -Ferrei*
n. 242, vendemes excel;nte íp.
c' 3 5a>'as, escrit., 3 qts., 2
b.i.nhs., cepa, coz., 2 qts. eiv*frr-
etc. 210 m2 - Tralar KAIC -
TeY 252-2995 - 231-IM4 -
2rr7-8C66 - 257-SC67 - CRECI
J-72.
KAIC - KOSWOS - Co-psci-
b3na — Vendemos ótimos fiiplt.
la. lecação, c| si., 3 qts.. 2
br.nhs.., c-sz .,dep. «mprsQ, Fa-
chída m?rmcre, esq. aíumfnlo,
Entr 40 mH .Ver Rua Min. A1-
íredo Valadão. 39 41 - Tratar
KAIC. tols. :252-2995, 231-1544
- 257-3066 e 257-8067 - CRE-
0_ 1J2í
KAÍC - KÕ*SMOS - Ccpjca-
bana — Sus Cinco de Ju'ho,
79, ao. 201. vendemos excslen-
t¦;' ao. «csanss 1 p! and«r, c!
250 in2. cl silão. sl. iantar. 3
qts. c! arms.. 2 bsnhs rcci.vs,
C3pa-CCJE.; 2 qts. empreg., gs-
rayem — Ver no l*c*l ou c'
p?rt.'ro. Tratar KAIC. leis.:
252-2°95 - 231-1544 - 257-8056
e 257-8067-- CRECI J-72.

KAIC - KOSMOS* - COPACA-
SANA — Vendem c-s magnifico
ao. — Rua Barão ds loansrn,
16, esq. de D-ming.-s F^.-^ra,
cl 2 sás., 4 qts. 2 banhs.. c:;
p.i, C02., dsp. ccmpl- 1 ap. p
andar, tcdas peças ds frente.
180 m2 - Tratar KAIC - Tels.
252-2995 - 231-1544 - 257-8066
'-JSJZ-J!.057 - CRECI J-72.

LEME - Vendo 2 aps. sendo
2 e 3 qtos. dep. emp. qar.
65 e 100 mil. 36-0149- CRECI
1 0E0,
LEOPOLDO MÍGUEZ - Sala qlo.
separado, i. inv. banh. coz. área
serve, vazio. pint. Pilotis 43
financ. 257-4940. CJLIÇLÍ3?.

LEME - Vende-se ou eluga-se
á R. Gen. Rib. Costa 79 ap.
802, s. 3 qtos. dep. garagem

POSTO 6 — Arpoador — Ven-
de-se vazio de frante, c| quar-
to e sala separado, cozinha e
banh. Preço ocasião — Chaves
no Local, das 9 ès 18hs, Na
Rua Saint Roman, 399, ap. 805
esq. Bulhões Carvalho — AN-
TONIO NONATO VIEIRA IMO-
VEIS Rua Quitanda, 20, sl 101
- 231-0994 e 231-0804. CRECI
232.

VENDO aplos, conjugados, luxo
de' (rente e fundos. Preço de
ocasião, financ. ou ¦ vista. Ver
das 12 às 16 hrs. d Sr. Souza
a Rua B.irata Ribeiro, n? 200.
e tralar OFIL - Av. Rio Branco,
133 - grs. 503-504 - Tels.
242-0937 - 252-5850 - CRECI
J-238.
VENDO firval de ccnslruceo en-
trega 90 dia«, com vista para o
mar na Rua Barata Ribeiro, 160,
ap. 502, emplo eslío, 3 gran-
des qts.. 2 banhs. sociais, cop-,
ccz., demais dep. oompl., ga-
raçpam — Ótima oportunidade.
Facilitado. Ver no locai de
12 hs. às 17 hs. Tel. 257-2392 -

CRECI 41.

ATENÇÃO - Gal* VenSneio
Flore. S0 >ip. 102, junto i

prata, luxuoso ap. edifício alta
categoria e| 410 m2 reunindo
máximo conforto pl família f|-
no 98H0. PAULO BUSTAMAN-
TE. 237-0077 CRECI 1662.

IPANEMA - Vende-se na Pra-
ça N. S. da Paz, ótimo apto.
de sl., 2 qtos. com armáros
emb., banh social, coz., ba-
nheiro empreg., garage. - NCrS
120 000,00, 50% sinal, 50% a
combinar. Rua B. da Torre n."
408'202 - 227-3049.
IPANEMA - Salão, 3 qtos., 2
banhs., copa-coz., deps., gara-
ge. Prudente de Morais, 3.° an-
dõr, Cntrega em dezembro —

NCrS 110 mil de entr. NCrS
110 em 24 meses - PONTO
IMÓVEIS. R. Gal. Venãncio FI6-
res. 255 - CRECI 920. 

APARTAMENTO magnífico 4 q.
2 salõ.s 3 bnhs. 2 qt. empr.
quadra praia. Chaves c| portei-
ro. R. Prudente Morais 1 204

APARTAMENTO 6? and., frente
R. Vise. Plrají 3 qls. c/arm.
emb. sala cop-coz. 2 banhs.
dep. área garagem n/esentura.
Vendo marcar hora tels.
247-4094 - 227-3549. Preço
NCrS 120 mil a comb.. Sr. Darcy.
CRECI 547.

POSTO 4 — Próximo ao Àrpoa
dor — Pronto para você morar
luxuosos apartamentos com aca*
bamento • garantia. Ríbenboín
Engenharia — Portaria toda em
mármore — Jardim tropical hall
privativo em mirmore. Gran»
de living com sala de Iantar,
3 grandes quartos Iodos de fren*
te, 2 banheiros sociais aiuleje-
dos em cor ati o teto, pias ova-
ladas com banqueta e armários
em mirmore. Ampla eopa-coii*
nha axujelada em cor ati o
teto, piso de caramiea v!trifica>
da e armários azulojados, aqui*
cedor para água quente, fogio
Walllg, coifa Nautilus, grande
área de serviço atulejada am
cor até o teto, piso de ceramí*
ca vitrifleada - Olimo quarto e
banheiro de empregada e gara*
gem axulejada. Venha hoie —
Rua Bulhões de Carvalho, 387
entre Júlio de Castilho e Fran-
cisco Sa das 9 as 18 horas ou
Rua Mílco 168 gr. 1012|13 -
252-0689 • 252-2945 - CRECI
1286 - A. Sormanti.

VISITE AGORA - Edi-
ficio de la. qualidade.
Apartamentos novos
de living, 3 qts., 2 ba-
nheiros soes., garagem.
Entrada facUitada e sal-
do em até 10 anos. —

Mude já! Rua Barata Ri-
beiro 311 (Posto 3). "

Corretores no local das.
9 às 20 hs. CRECI 1278
tel. 231-1720. ANGE-

!°_P9J> SANTOS. (B
VENDO - Para entrega em fe-
vereiro prox. prédio de luxo,
1 ti. 2 qts. coz. banh. írea de
serv. qt. e WC emp. Ver Rua
5 de Julho, 66 ou inform. tels.
222-5389 e 2*2-9028. CRECI ..
329.

ARPOADOR - R, EHzabeth, 571
- 701, frenle c/sala 2 qts.
cope cozinha dep. compl. gara-
gm - 120 e/50% a vista -

Fone 227-7429. 
ATENÇÃO - Rua Antônio Par-
relras, 94 - Aplos. sele, 2

qts. banh. coz. ¦ area serv. dep.
empreg, Temos também 2 co-
berturas no mesmo prédio —

Tel. 256-3498 Carlos Varsano -

CRECI 1.638.
A*TENÇAO Srs. construtores -

Terreno d» 10 x 30 c/ônus
da cobertura — Rua José Linha-
res. 256-3498 - C. Vartano -

CREC I 1.638. 
A VENDA em frente a frente a
Praça Antero de Quental Av.
Ataulfo de Paiva 944-401 frenle
vario sala 2 qts. deps. 2 va-
randas sl 30 rest. 3a. v. no ap.
Aceito Ceixa Ec. 8. B. T. ..
52-855! - 52-0982 - CRECI
1294 Dr. Lisboa.

IPANEMA - No melhor trecho
da Barão da Torre. Salão, 3
qts., 2 banhs., deps., garage. \
Luxo, final de construção. Pre-
ço fixo: NCrS 230 mil, financ.
em 12 meses. PONTO IMÓVEIS
- >R. Gal. Venãncio Flores, 255
loia. CRECI 920.

IPANEMA - Rua Antônio Pir-
reiras 94, apto. 303, vendo re-
cenvpir.íado, vazio, frente, sala
dois quarlos arms, embts. e cie-
mais dependências. Preço 65
mü a combinar. Infs. prop. tal.
247-2717. Proprietirio esti ho-'
ia no aplo. das 10 il 18 hrs.
tini mostrá-lo interessado!.
IPANEMA - Vdo. casa, 3 qtos.
2 salões, qtos. de emp. 160 a
comb. Aceilo troca. Tel
242-3482 CRECI'480. Walter.

;«"¦¦

VENDE-SE - Prédio novo. 2
qts., sala, dep. Gastão Baiana
151 epl. 405. 75 milhões. Ver
porteiro.

IPANEMA - Vdo. ap. 2 qtos.,
sala, dep. emo. Preço 70 a
comb. Tel. 242-3482 CRECI 480.
Walter.
IPANEMA — Lindo apto. alegre,
e arejado, c/sala, 2 quartos,
dep.« comp. área etc. Vendo
NCrS 78, à vista. Tem telef.
ar condic. tapetes int. veludo,
armários embut.,jacarandá, etc.
Ver de 9 às 10 hs. ou de
14 às 15 hs. R. Gomes Carneiro,
149 aplo. 304.

ACABANDO de construir Ipa-
nema prox. R. Montenegro. Sa-
lão 3 q. 2 banhs. copajeoz. 2
dep, emp. 2 p/andsr 2 gara-
qens. 50 mH de sinal saldo 20
meses. Vd. oulro c|4 q. 3
banhs. etc. 231-0547. CRECI ...
953

PAULA FREITAS, 100, ap. 404.
Vazio. Sala, 3 qlos. etc. Ar-
mários. Garagem. Dr. Silves-
tre, lel. 235-1865.
PERTO" DO MÃR - Pôslo 5
— Rua Constante Ramos, 23,
<intos.( Viizios e ocupados s/
contrato, de saleta, sl., 3 qts.,
copa-coz., dep. e garagem. Ver
no local e Iratar d Lopes
(CRECI 330). 2 4 2-5837 a
252-7669. 3 anos s/correcão.

POSTO 3. ap. de frente, 3 qls.
sala, óep. completas e garagem
110'mil novos ci50% à vista.
Outros no Posta 4 e 5 pre-
cos a partir 120. IMOB. SAN-
TOS. 36-6631. Av. Copa, 1C.3
j310. _CRECI_248:
POSTO 6 FRENTE," Ap. Conju*ga-
do, vista p| o mar, vendo c]
10 mil novos à vista. Saldo a
combinar, temos muitos outros
a venda, chaves no escritório:
Av. Copa, 1003, s| 310, IMOB.
SANTOS - 36-6631 - CRECI
248^
PÕSTÕ 2 - Venoo apt. 1 sl.
3 qts. .(. inv. dep. compl. possi-
vel garagem. Recebo apt. sl.
2 qts., prédio antigo comp parte
pagamento, Inf. 242-7135. CRECI
210.
RUA ANITA GA .TbALDI n.<;
14. Negócio ocasião. Vendo c\
35 mil o apto. 201, sla., 2
qts., dep. criada etc. Ver lo-
cal das 13 às 16 hs. e trat.
pessoalmente n| Rua Rcdrigo
Silva, 18 sl 904, Sr. Nogueira.
CRECI_£0.
RUA BARÃO DÊ IPANEMA, 150
— Alto luxo, 1 por andar, 171
m? par» família d • grande
classe. Informações • vendas
diariamente no local ou na sa*
de IMOBILIÁRIA PANORAMA
S.A., Praci Pio X, 118 gr.
1103 - Tel. 243-7683 - CRECI
322^_
RÜA BARATA RIBEIRO" 295 

""-

LEME - Gustivo Sampaio frente 2 qUjrtos, sala, eoilnha, banhei.
decrrado ar cencí, Q"1'- e J- to, írea de serviço com tan*
sep. dep. e qto, empreg. 50.000 qU6i d,pendências de emprega-
30 à visla e rest. » comb. \ it __ gllí9,m. Novos. Pronta

VENDE cu troca mer;or cober-
tura 110 m var. volta esq. Ro-
pública Peru, cl Barata Ribeiro,
iodo frente 86 mil. 237-9078 ou
236-5008,

AVENIDA RAINHA EHZABETH.
Todo claro. Magnífico aparta-
mente cj salío, 3 quartos, 2
banhs., dep. cornpis. e gara-
q». 170 mil ¦ combinar. PIA*
NEJA IMOBILIÁRIA R. Farme
d. Amoedo, 55. Ipin. 227-7596
- 227-28SS (J-269 - CRECI
133). 

VENDO - Apto. c| ql. e sala,
separados, dep. emp. Rue Sa
FeVreira, 178 - apto. 605. NCrS
45 o:OC0. Chave na parlaria.
Tratjr 252-7783 CRECI 488.

Todo pintado e c/armários em-
butidos. Tralar Av. Rio Branco,
138 tor. tel. 232-8535. CRECI
1255.

IEME - Vendo apto. 2 silas,
2 bens quartes ele. Rua Gustavo
Sampaio, 745 aplo. 803. Chaves
c' Basilio tel. 2371133 c
25á-7£42_CRECIJ777.

LEOPOLDO MIGUEZ. 129 ap.
905 - Vdo. sl. qt. s=o. dep;.
emp. vazio. 50 mil financ
Ver loca
257-9919
409.

VENDO ótimo apto. frente, 5.9
and. ci sala e qto. separado,
área cl tanque e dep. comp.
emp. Vazio. Ver Figueiredo Ma-

galhães, 741. Inf. 256-9803 -

CRECIJJ12.
VEN*DO -"""Apto. 220 m2 3 sar
Ias, 3 qtos. cepa coz. dep. -

Av Copacabana - Leme Vaga

gat. Tel. 237-2148

IPANEMA - Frenle para o Ar-
pendor, Av. Franeisco Bering.
Vendo ap. d. luxo, e«fl. de
alumínio, vidros ray.ban, hall,
salão, lavabo, 4 quartos, 2 ba-
nheiros, copa e cozinha, 2 q.
de empregada, grande írea de
serviço, garagem etc. Ia. loca-
cão. Preço NCrS 350 facilita-
dos. Ver na Rua Francisco Ota-
viano, 165, com Sr."BenodÍto •
tratar com Mário Caldas p| Jel.
222-8123 - ESCRITÓRIO 'OE

GASTÃO MACIEL - CRECI 10

IPANEMA - Compro apto. cl
salão, 3 qts. ou 4, 2 banhs.
soe, copa-coz. deps. comple-
tas e garagem, prédio novo,
até NCrS 200 000, urqente. Dr.
Mauro - Tel. 236-5488.

5 às 18 hs. - Tr.
236-4736 - CRECI

237-7382 CRECI 203,
LEME - Ap. de frenle, c/sa-
lão, 3 quarlos «te. Ver de 13
às 17 hs Rita Gustavo Sampaio
598, ao. 901. FERNANDO Dl
TOMMASO a MARIO PAZ. Ca.
lote, 310 d 409. Tel. 245-0445
-CRECI 796 e 1827.

NUM RECANTO belíssimo • sos-
tonado do Posto 6. Um por an-
dar. Muito claro e ventilado.
Esplêndido apartamento Salão,
3 quartos c! arms., 2 banhs.,
dep. cornpis. • garage. 175 mil
em Ótimas condições. PLANEJA
IMOBILIÁRIA R .Farme de
Amoedo, .55 Ipan. 227-7596 -
227-2855 "(J-269 - CRECI 153)

MOVO — Áp- c/sala, 3 quartos
c/arm- emb. 2 banh. locinis,
copa, coz. dep. empre. e gara-
gem. Marcar visitas tel. 256-2034
J O A L_G O UtART^- CRECI, 59, _
NÃ*0 PERCA TEMPO - Mirtl-
nel 11 Imóveis tem o apto. que
V. Sa. procura, basta tel. e
dizer o local ve tipo de apt.
que deseja — estou no memento
com ótimos apts. para vender
am,vés do- C.P.B.Brasil - Inf.
256-0601 e 257-5976 CRECI 9\__

NOVÍSSIMO - Rua 5 de Julho,
388301 (esquina Comtanle Ra-
m?s). Living, 3 qts., arm. emb.
2 banhs. sses., amplas dsp. ser-
viço e garagem, luxo. Financia-
do em 3 anos. Mude iál Cer*
reteres no local das 9,00 às
20,00hs. - CRECI 1278 - Tel.
231-1720 — Ângelo dos Santos £

garag —
entrega. Diversas condições de
financiamento em até 10 anes.
Ver aptos. 304 - 405 - 702 -
703 - 803 - 905 • 1004. In.
formações com o corretor .no
Iccal ou em H. C. Cordeiro
Guerra & Cia. Ltda. Rua Buenot
Aires, 68 219 andar - Telef.i
231.1895. CRECI J-160.

VENDE-SE confortável aparta-
mento (só dois por pavimento).
Rua Toneleros esquina de Hi ano
de Gouveia (lado da sombra),
com hall de entrade, living
room com piso de mármore,
sala de jantar, 3 étlmos quartos,
closet, banheiro, copa-cozinha,
quarlo e banheiro de emprega-
des, terraço de serviço, gara-
gem, etc. Praço base NCrJ
153 000,00 à vista. Frederico -

Tel. 231-0190-
VENDO 1 apto. duplex deco-
rado e ataoetsdo, quase esqui-
na Av. Atlântica, c| linda vis-
ta p! o mar. Tratar pelo te,e-
fon» 245-9B71.
VENDE-SE Ed. Miami Centsr na
Av. Princesa Isabel n° 48 apar-
tamanto de sala e quirto con|U-

gado, junto à Av. Atlântica com
banheiro kitchnele, terraço de
serviço c/taaque. Preço NCrS
45.000,00. Informações tel.t
231-0190 3. Sr Frederico.

VENDE-SE - Rápida entrega 1

por andar 3 quartot tala 1 ba.
nheiros 2 quartot empregada a

garagem. Ver à Rua Santa Ca.
ra 252/101 m tratar pelo leia.
fone 256-42«21_, ___.
VENDE-SE — Apartamento d«
alto luxo, um por andar, cons.
trução recente com 2 talai, 4

quartos 3 banheiros, 2 quartot
de empregada, 2 vagat de ga*
ragem ver e tratar na Rua íau.
la Freltat 88/601. Acalta-sa tro-
ca por um menor.

ALDO MOURA LTDA. tem cem-
prador para qualquer tipo de
imóveis que V. S. desejar ven-
der. Não cobramos quaisquer
de-p-sas na transação. Solicite-
r>-* f faç^rr um negocie. Infs.
S.cão de Vendas - Uti'idade
Publica - Av. Copac. 583 8.0
Mt&f. Tel. 237-9471 e 228-0902
CRECI 353^
ATENÇÃO - Ocasião. Vendo
ou alugo. ¦ Barato. 3 qts. sl.
deps gar. ffe. Ver Humb.rle
de Camoos, 7461 103. Trat. Tal.
257-05771_CREC2_197.
APARTAMENTO - Vendo i Ru.
Nascimento Silva 4/402 em
construção d li. 2 <!'»• ""J0
um reversível ent. 8 mil «Ido
flninc. tem correção Inf.. ...
256-2338 Alberto ou Barreira.
CRECI 1324.

IPANEMA - Rua Garcia D'Avi.
Ia 26, junto ao mar, novo, úl-
lima unidade a venda, living,
sala de jantar, A quartos, ,3 ba-
nheiros, 1 tailel, copa e eoií-
nha, 2 quartos de emp. e 2
vagas de garagem. Pagamento
facilitado. Ver e tratar no lo-
caí das 9 às 16 hs. ou lelefone
235-0479, CRECI 1 300,

IPANEMA - Vendo Rua Fran-
cisco Otaviano 165, 2.° pav.
superluxo, vidros ray-ban, esq.
aluminio, living, salão, toilete,
4 quartos, 2 banheiros, copa a
coxinha, 2 q. empregada, óti-
ma *ro.i de serviço, garagem,
etc. Preço NCrS 250 facilita,
dos Var no local com Sr. bo-
nedilo e tratar com Mário Cal-
das pi tel.: 222.8123. ESCRI-
TORIO DE GASTAO MACIEL -
CRECI 10.

AMPLO ept. sala dupla, 2 qts.,
garagem 50% facilitados. Ver
c! port. Av. Vise. Albuquerque
n.o 171'403 - Inf. 247-1492.
BARÃO DA TORRE - Novo.
Excelente apartamento d sala,
2 quartos banh,, e dependên*
dat pl apenas 75 mil a com-
binar. PLANEJA IMOBILIÁRIA
R. Farme da Amoedn, 55. loan.
227-7596 - 227-2855 (J-269 -

CRECI 153). .

VENDO ap, 204 (novo c/habite
se) da R. Siq. Campos, 253
c/s/, qlo. a demait deps. 45
mil c/20 mil e rest. em 2
anos. Trat. c/Pedro — Tel.
246-3982 de manhã e noile.

OPORTUNIDADE - Vendo apt.
frinte Duvivier 49 r 601 2 sa-
lões j. inv. 3 qts. copa banh.
cor- area serv. dep. emp.
Chsve porl.iro. _,
OPORTUNiDAQE - Frenle, pilo-
tis, um p/aridar. Grde. *ala»

ótimos qtos. banh. e dopt.
comp. garagem. NCrS 105 mil
financ. Rua Barala Ribeiro, 686,
apto. 301. Chaves c/o porteiro.
236-3551 e 256-4296 CRECI
1 276.
ÓTIMO ponto, R Sousa lima,
254. Vendo os últimos aplos. de

. 3 qts em construção pela
Gomes de Almeida. Fernandes.
Excelente olanta. Tel. 2360492
. 257-6127 J. Carlos CRECI
1240._ __.
ÓTIMO apto. frente 9.9 andar
vista p/ o mar c/3 bons qts.
arms. emb. grd. sla. copa-coz.
dep. emp. ele. Veja R. Fernando
Mendes, 2B aplo. 904 Chavís- ' 

245-6951 d

CCP/sCAEiANA - Vendo na Fco.
Si, 38, ap. 901 ci 145 m2, pin-
lura nova óleo, cozinha ameri- ^,
cana «m côr . banheiro social | ^"cRECI 1 77Ò (Estudo ofer-

RUA REPUBLICA DO PERU -_
Vdo. ap. sala, 3 qls. deps. >
garagem 90 mil, Enlr. 35 rest.

RARA OPORTUNIDADE — Ven-
do apto. alto luxo com 300 m2,
4 qts., 2 salões etc. Posto 5.
Preço 200 mil. Visilas 256-7053
- CRECI 83¦- Dr.' C»»« Nova,

RUA XAVIER SILVEIRA 29 ep*.
302 — Magnifico, todo frente,
esqe. Av. Copa.. 2 solas, gr.
saleta, 3 qts., 2 b.inh. sociais
coza. fórmica. Chv. Joaquim.
I38m2. 143 mil. 2 por andar.
236-7004.__
RAIMUNDO CO*RRÉIA - Vazio,

peças amplas. Sala, jard. inv.
dormir, banh. coz. area e WC.
empr. IMOB. LONDON -

257-2555 a 236-4767. CRECI
1394.'
RAINHA ELÍZ. â qts. (erm.) 2
salões, cop/coz. dep/emp. 1 P/
end. novo - garagem 2 banhs.
1 lov. 280m2 - Inf. Av. Copa,
613/509 - T. 57-5239 CRECI
590.
RARA OPORTUNIDADE - Apto,
com 260 m2 um por andar,
com grande living, tala de (an-
tar, 3 quartos com armários
emb. 2 banheirot dep. comp,
de emp. e garagem, na Rua
Barata Ribeiro por apenas ...
180 000,00 condiçõet a combi.
nar Tratar 1.1, 235-0479. CRECI
V'300.
RUA SANTA CLARA. 93, von-
do ap. I0I4, conjugado com
38 m2, la. loc. Preço, 35.mil
à prazo — Tratar na s: 218 —

CRECIJ655. '•

SIQUEIRA CAMPOS 282 apto.
303 - Vdo. vazio frente saleta
qlo. banh. coz. ci box gel.
area cl Ianque corretor na' port.
inf. ORBIPLAN 22-0922 ....
52-U37 CRECI 480,
SA FERREIRA 204 - Ap. 401
- 3 qts. 2 talões, 2 banhs.
soes., deps. cornpis. gar., pilo.
tis. Todo andar, vazio chaves

VENDE-SE, na quadra da praia,
1 apt., fundos, cl sla., qt.,
kitnet. NCr$ 13 000,00 entrada
— Tratar c prepriet. R. Siqueira
Campes, 18IIC08, das 18 às 20
h;ras.

BARÃO TORRE 42 - Ap. frenle,
pilotis, 2 qts., sala, arm. emb.,
copa, coz. 30 mil «nlr. saldo
combinar 2 anos. Tel. 237-9352
das 14 às 18hs. T. CAIADO.
CRECI_383.
CO~BERTUR"A esplêndida 2 sa-
lões 3 qt. 2 bnhs. dep. qua-
dra praia R. Prudente Morais
1204. Chaves cj porteiro.

CENTRO d. terreno ajardinado.
R. Barão da Torre, 260 aptos,
de 3 qts. e 2 ban. garagem, etc.
Em construção pela Gomes de
Almeida, Fernandes. Obra em es-
trutura. Otlma oportunidadi. —
T.ls. 257.6127 ¦ 236-0492. J.
C.rlot CRECI 1240.
COBERTURA IPANEMA. 300 m2.
1 p/andar. Alto luxo. Terraço
espetacular. CRECI 1.276 -

2J6;3551_e 256-4296.
CASTELINHO - Quadra da

praia. 
' Excelente apto. de 3

quartos, 2 salas. 2 banheiros,
copa-cozinha, dep. de emp.
Belíssimo play-ground • gara-
gem. Marcar visitas tel......
23S-0479 CRECI 1 30O

JOSÉ LINHARES - Quadra da
praia. Apartamento c| sala, 3
quartas, banh., coz., dep.
cornpis. e garage. Apenas 120
mil • combinar. PLANEJA IMO-
BILIARIA. R. Farme de Amoedo,
55. Ipan. 227-7596 - 227-285.
(J-269 - CRECI 153).
KAIC - KOSMOS - IPANEM .
— Vendemcs, Visconde Piraiá,
525, ap. 706, c| saleta, sl., 1
qt., coz.. banh. Chaves c| por-
teiro — Tratar KAIC — Telefonei
252-2995, 231-1544, 257-8066 e
257-8057. - CRECI J-72.

VENDO quarto, sala, demaÍ6
dep. ccmpl. Pintado. Facilita-
do .Barata Ribíiro, 413, apt.
2C8 - Frente pl Edmundo. Lm;.
Tel. 257-2392 - CRECI 41.

KAIC - KOSMOS - Leblcn -
Vendemos excelente apt. Av.
Ataulfo de Paiva, 900, ci si„
3 qrs., dep. ccmpl. Pintura ó!=o,
sinte:o etc. Tratar Kaic. Tels.:
252-2995, 231-1544, 257-8066 e
257-8057 - CRECI J-72.
KAIC - KOSMOS - Arpoador?
Rua Joaquim Nabuco, alto luxo.
Venda-se grande ap, ] p| andar,
c salão. sl. jantar, si. Intima,
hall sod*l. lavabo, bar, cop?,
coz., 4 dormits., sendo 1 suits,
rodes c larms. 2 banhs. sec^is,
2 qts., empreg., grande á'ea
serviço garagem, 360 m2. Tra-
ter KAIC, - tels. 252-2995 -
231-1544 - 257-8066 < 257-8067
- CRECI J-72.

IPANEMA
E LEBLON
APARTAMENTO COBERTURA -
Vista total para Lagoa e Monta-
nha. Preço justo e condições
perfeitas. A. CAMPOS GÓES.
257-3649. CRECI 1 689.

APARTAMENTO cj 
"piscina 

r
Oportunidade. Sala, quarto coni.
banh. kit. Local c| sauna, res-
taurante.-NCrS 20000,00 a vis-
li (vale NCrS 30 000,00) Via-
gem die_ 15. Tel. 247-1799."AMPLO 

LIVING, li. refeições,
3 qts. ci a. embt., 3 banhs,,
copa, cox., deps. e garagem.
Vdo. na Prudente Morais, 281,
apt. 302 por NCrS 140 000,00
financ. em 36 meses. FRAN.
CISCO TORRES, 247-1409 a
261-5783 (CRECI 26).

CASTELINHO - R. Franc. Ota-
vlano, 4 qts., salão, 2 banhs.,
garagem, 2 p/ andar. Entrega
lanelro. Luxo, 160.000. Parte a
combinar, pnrte 3 anos. Tel.
2364504 — CRECI 5^3/ .'¦".'¦:':

COMPRO apartamento pronto,
200m2, em edifício moderno,
andar alto, rua tottegada, Ipa-
nema, leblon. Dou 120 000 en-
Irada Tel.: 243-8840, ramal 21.
Guilherme^
DELFIM MOREIRA - Rara oca-
sido - Um por andar 350 m2
luxo. Vondo apl. novo. Preço
e condições excepcionais. Tel.
237-0851. CRECI 1544.

EXCEPCIONAIS aptes. 4 qts e
3 q!r. em final de consliucao
no R. Prudente de Motais, H40.
Cc:.*'o de terreno ajardinado. -

tnti ;a em 5 meios. Constru-
çáí t acabamento Cnmes da Al-
meida. Fernandes Oporlunida-
dt 1-n. 236-'.'4-'2 • 257-6127.
J:,:,o Catlot CR'*i 1740,

FRENTE .- Vazio sl. boa, 3

qls. banh, comp. coz. dep. gar.
escrit ed 4 and. Rua calma.
120 financ. - Tel. 257-4940 -

CRECI 439. I

KAIS - KOSMOS - LEBLON -
Vendemos, Rua Aristide* Eipt-
nola, 56 ap. 201. la. locsção,»
2 aps. pl andar, fino acabamen-
to. C salão, 3 dormits. cl arms.
2 banhs. sociais, dep. empítij ,
garagem — Base 240 mil tir^n-
ciados. Chaves cl t>orle:ro. T'e-
tar KAIC - Tels. 252-2995 -
231-1544 - 257-8066 e 257-80o7
-- CRECI J-72.

também em ccf neves, tet:s re-
bsixados em gesso, sala dupia.
varanda frente c| 15 m2, 3 ítiv
pios qts., armáncs e demaii
depend.,' sinleco - Ver leca! ci
corretor e tratar 242-9774 ou
232-2076^

COPACABANA - Vende-se ex-
ce^ente apt.. vazio, estado novo
500 m2, NCrS 250 000.00 em
dois anos. Rua Ministro Viveiros
de Castro. 47 - Chs. na por:
taí-ia _ Tratar Rua México, 90i
50519. Tels. 242-2424, 232-1024
- Investimóvel - CRECI J-348.

COBERTURA - 5 de Julho -
c/ 2 gars. 2 banhi. 2 sls.
2 qts. c/ arm. emb. terraço,
piscina, sauna, etc. 120 mil sl-
nal, recebo ap. peq. ou carro
como parte — Saldo \ò finonci-
ado em 5 anot — Ver só
acompanhado. Inf. 257-9919 t
236-4736 - CRECI 409.

DIAS DA ROCHA - Lindo apto.
frente, sala, 2 qls., cl arms.
emb. muito bem tratado, copa.
ccz. deps. completas, garagem.
NCrS 80 000 à visla 257-5044
e 236-5488 CRECI 1 813.

DOMINGOS FERREIRA. lindo
apto. frente, 2 salas qrds., 3
qts. amplos, 2 bonhs. soe, co-
pa-ccz. amplas deps. completas
qaraqom, NCrS 170 000, estudo
financ. 236-5488 e 257-5044 -
CRECI_1JN3;
FRENTE" - 'Grd. sala i. inv.
3 qtos. c/arm. banh. coz. azu-
lei/teto. garg. escrit. pint. vazio.
95 mil. Tel.: 257-4940. CRECI
439.

tas).
PCSTÕ 6 - Urqente. Espet. apt.
fts. pecas amplas. Sala c| ar
esnd- 2 dormit. banh. coz.
area dep. empr. IMOB. LON-
DON - Tels. 257-2555 e ....
226-4767 CRECI 1394.
PÒSTÒ 3 — A três quadras da
praia, frente, 3 quarles, tala,
depend. garagem escrit. Vendo
diretamente facilitado ou a vlt-
Ta. Prontlnho para morar pin-
turi sinteco novo. Tratar D.
Mer^M^MK
POSTO 6 - Júlio de Castilho,
à vista p. mar and. alto 150m2
melror oferta 1 vista living 3
qtos. c. arm. Base 120.000.
237-7382 CRECI 203.
PÒSÍÕ 4-3 qts., sala, 2 ban.
soes. dep. » gingam NCrS
50 000 d, ent. s/ a combinar.
Martinelli Imóveis 256-0601 -
257-5976. CRECI 910.

APARTAMENTO de sale e 2

qtos com deps. e garagem.
75 mil à vista (também .financio
até 44 meses). Ver R. Nascimen-
to Silva 97/105. Tel. 236-7055
c/ prop. Francisco.
ATENÇÃO';— Ipanema Vendo
para entrega 6 meses alto luxo
salão c/ 4 quartos etc. Baratissi-
mo 180 mil cruzeiros novos,
Silvio Fleury, 247-4455. CRECI
580.'
ATENÇÃO - Ipanema - Cob.
3 qts. 2 salas, copa-coz. 2
banhs. garagem esc. vista-mar
185m2. Preço: NCrS 185.C0O a
combinar. Inf. Av. Copacabana,
613/509.^ 57-5239. CRECI JÍ90.
APARTAMENTOS NOVOS, d.
luxo em Ipanema a leblon. Sa-
lio. 4 quartos, visitas 236-7055
ou 237-2168 - CRECI 1235^

ATENÇÃO Leblon - Predi» re.
centemente construído com fi-
nanciamento • 50 maset (em
forma da aluguel). Rua Igara-

pava, 71 continuação de Ataul-
fo de Paiva depoit de Vite. de
Albuquerque, apto. com ottma
sala 2 ou 3 quartot, 1 ou 2
banh. sociais, copa*otlnha aiu-
lejada, ata « talo, louçat em
cor, dependeneiat da emprega-
da e garagem. Prédio tobra pi-
lolls em mármore, hall tocial
com requintada decoração, fa«
chada em pastilha. Mait um

, trxssssm is«Nffi
350 000,00 à vista. - i «;„id__!;„i,„iT* 7«Si
Informações pelos Ta- | - Veji ainda hoie no local ate
i „,,,„,,, - | as 22 horas ou em nossos es-
lafones 232-4843 e t,„0,;oi ni Av. Rio Branco 156

Sr i gr. 801. Telefones 13M4M '-.-
3-.2-8346 ou 252-8774 - JÚLIO

port. Tel. 243-6491 - Mello
CPECI 1111.
SA' FERREIRA vend ap frente
l..i locação c| sala qv separado
r-fpt. comptts em;j<«ü garage
ro.in entrega 60 diat preço 45
mil ei 50% financ Inf
235-4232 cj AMORIM CRECI ..
294.

IPANEMA - A duas

quadras da praia Rua
Joana Angélica, 61 -

Vende-se o 4.° andar
de fundos, quase pron-
to. Sala, 3 quartos,
toil., banheiro, coz.i-
nha ampla, dep. em-

pregada, vaga gara-
gem. Ponto excelente.
CONSTRUTORA ADOL-
PHO LINDENBERG Rj
j. Ltda. Av. Graça Ara-
nha, 333 - Grupo
206*8 - CRECI 419 -

Telefones: 242-9330 s
252-7487.

TERRENO NA RUA SA-
FERREIRA, 176 - Co-
pacabana, medindo 11
x 23 -. Planta aprova-
da até 1971, com 2
apartamentos por an-
dar. Preço: NCrS . ..

252-5284 com o
Hermes. CRECI 1711.

LEBLON — Quadra de praia
— Vendo ótimo apto. todo c'a-
ro e arejado composto de boa
rala, 2 bens quartos c| arms. -
embts. banh. coz. dept. ampr.
e garaaem na escritura. NCrS
75 mil" cl 50% em 2 anos.
Aceilo proposta. Ver distiamen-
te na R. Almte. Guilhom 551
334 ci DORA - VISÃO IMO-
BILIARIA - 256-8341 - CRECI
1073, ,
LEBLON - Rua Artur Araripe,
3 ap. 103 - Vendo esquina da
Av. Vise. Albuquerque, c| gran-
de sala, quarto c] armário, cozi-
nha, banheiro, grande irea c|
2 tanques, dep. emp. • abrigo
pi carro. Chaves cj porteiro.
Tralar com Milton Andrade. Tel.
222-1557 e 242-8373 - CKECI
521.

LEBLON - Apenas 2
aptos, pj andar — de
frente — Edifício de 4
andares s| pilotis — Aí-
to luxo, fachada em
mármore, esquadrias
de alumínio, vidros
rctyban, azulejos até o
teto, louça em côr etc.
Living, sala de jantar,
3 quartos, 3 banheiros
sociais, copa-cozinha,
demais dependências e
garagem. Construção
da MODULO ENGE-
MHARIA LTDA. Entrega
em 24 meses. Pgto.
em 70 meses. Ver no
iocal até 21 horas na
Rua General Artigas,
378. NATAN BERMAN
— Rua Sete de Setem-
bro, 66 - 3.° - Tels.:
232-6172, 222-659f
252-2281. CRECI 8.
LEBLON - Vazio - Frent» -
garagem — Vdo. c/salão, 2 qtos.
copa coz., ele. Pfo, 70 mil
Financ. em 2 anos. Veia hoie
na Av. Niemsyer, n.° 174. Cha-
ves c/port. Inf.: 222-5814 /
232-5735 - "Adm. Bent PEDRO
DA SILVEIRA1'.:--CTEGK133*;~
IEBLON - ía. lec. íinitsimo
acabamento. Grande sala, 2
qts. deps e garagem, 4 apts.
ci 2 elevadores 100 000 c
financ. R. Igarapava >4, jun-
to Vise. Albuquerque, 200m da

Vendas Panimóveis >.

BOGORICIN CRECI 95.

IPANEMA - Vende-se 1 pland.
450 m2 c| linda vista, 2 salões,
tala almâço,, 5 qtos. cl erms.
3 banhs., copa, coz.. despensa.
2 qtos.. 2 banhs. empr., oer.
Alto luxo - Preço 400 mil c|

50% fin. 2 anot - Ver Av.
Epitácio Pessoas, 2042 (antigo
B06) c' porteiro Tavares. Tra-
íít. V LUIZ OLIVEIRA IMÓVEIS
_ R. 7 Setembro, 88, gr. 407.
252-0749 - CRECI 198.
TPANEMA - VIEIRA SOUTO -

Apartamento fundos, edifício
a',lo gabarito c' sala, 3 q., 2

b. sr.ciais, dep. e garagem. Pre-

co: 160 mil novos - Telefone
237-91*7, sem intermedianos^

SSyjyá! £.ÍSS,.'=fTSWi
Ribeiro - CRECI 348.

A

CRECI J-308.
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I .r.LON — Superluxo Ia. loc.
Salão, 3 qts. 2 bans. soe. dops.
garagem. Fachada da mármore,
vidros fume, louça • aiujeioi
de côr, pisolux, pintura a óleo,
sinteco, 150 000 facilitados co-
bcrlur» 200m2 - 230 000. Var
R. Ic7ar._11.1v.. 84 junto Vise. Al-
buquerque 200in da praia. Ven-
das Panimóveis R México 119

801. lei.: 252.2556. CRECI
J-308.

LEBLON - Praia do Le-
blon. Av. Delfim Mo-
reira, 250. Vista para
o mar. Cobertura 400
mts2 alto luxo, prédio
4 andares, um por an-
dar. Fachada mármore,
esquadrias de alumí-
nio, vidros fume'. Es-
quina. Ótima divisão,
todas peças de frente.
Piscina, sun-deck, ter-
raço c| jardim. Entrega
90 dias. Preço fixo,
condições a combinar.

Inf. na VEPLAN
IMOBILIÁRIA - Rua
México, 148 s| 303 -
Tels.: 222-6102 - ..
232-6864 e 242-5745.

CRECI 66 - J-107.
LUXO - Novo - De frenle, «'_¦
quadrias de alumínio, vidros fu-
mê, vários arm. embutidos, c|
salão, sala jantar, toilette, 3
quartos, 2 banh. sociais, ampla
copa, coz, área da serv. qto. e
banh. de empre. 2 vagas na
aaragem. Tratar tel. 25Ó-2034 —

JOAL GOUIART - CRECI 59.

LEBLON vendo novo Ia. locação
salão, 3 ots. 2 banh. sociais
demais dep. compl. pilotis gara-
gem. Facilitado Dias Ferreira 125
lei. 257-2392 CRECI 41.

"LEBLON 
- Salão, 4 qts., 2 ba-

•nheiros, íoNeto, copa-coz., 2

qts. de emp., garage. Prédio
novo, frente, 8.° andar, 2a.

quadra éa praia, NCrí 130 mil
a vista, saldo altamente fad-
lilado. Ver e tratar R. Gal.
Venancio Flores, 255 - PONTO
IMÓVEIS - CRECI 920.

LEBLON - Edif. Serra-
mar — Ia. locação, —
Vendo os aptos. 303 e
1502 c| vestíbulo, 2 sa-
lões, 3 qtos., 2 banhs.
em cór, cozinha, dep.
de empregada, gare-
gem e piscina. Todo de
frente, cj vista deslum-
brante. NCr$ 180 mil.
Ver no local na Rua
Humberto de Campos,
974 c| Sr. Luiz e tratar
tel.: 242-6973 - CRE-
Cl J-326.
LEBLON. Salão. 3 qtos. 2 banhs.
frente. Novo. Garagem. 130 mil
_. vista. CRECI 1.276 - 236-3551
e 256-4296. Outro iguell s/

oare. fundos. 95 mil. CRECI
Í.276 - 236-3551 e 256-4296.

3ÃVEA E
J. BOTÂNICO

APENAS 220 MIL - Rua Fonte
da Saudade, 246|30I. Entraga
em 30 dias. 4 qts., saíáo, 12
armários embutidos, 3 banh.
soe. copa e coz. 2 qts. emp.
gar. play-ground, fachada toda

mármore e alumínio. A.
CAMPOS GÓES - 257-3649.
CRECI 1 689.

ATENÇÃO — Apto. em constr,
comp. 3 qtos. ssla, 2 banhs.
copa-cor. garagem, etc. Sinal
4 mil • o saldo 35 meses
s/|. e correção. Inf. 231-2920.
CRECI 829.

AQUI ap. 3 q. dep. compl.
Marques S. Vicente 93 entrega
15 meses piscina e sauna ....
223-9199 Olivar CRECI 318.

ATENÇÃO - J. Botânico -
Vendemos excelente apto. de
frente c| 3 qtos., sala, banh. em
côr ampla, coz. dep. comp, p/
empregada, e vaga de garagem.
Ver no local c/o porteiro à
Rua Lopes Quintas, n9 355 apto.
205 c traiar na CURVELO S/A.
Av. Graça Aranha n9 174 s/917
e 918 tele. 232-7711 e 252-6285
- CRECI J-288.

ATENÇÃO (J. Botan.) triplex
novo, 3 qts. arms. 2 salas,
cepa, coz. dep. emp. garagem,
terraço, preço 140.000 em 3
anos s/juros. R. Lopes Quintas,
340/119. Inf. Av. Copacabana,
613/509. T. 57-5239. CRECI 590.
ANTONIA MONDEJAR vend.
aplo. à R. Lopes Quintal, 2
qts., sala, dep., garagem. NCrS
65, cl 30 entrada e 30 pres*
tações s iuros. Inf. 236-6328 -
CRECI 1236.

BARRA DA TIJUCA
E RECREIO DOS
BANDEIRANTES
BARRA TIJUCA - Terr. vdo.
esp. esquina c/ó04m2. Av, 'Ar-
mando Lombardj. c/ Manoel
Drasiliense em frenle Boite Ma-
cumba, procurar corretor Joel
no local ou tcl. 248-4602. Fer.
nandes. CRECI 1643.

BARRA DA TIJUCA - Av. Ser-
nambetiba 700-311. Vendo apt.
kitch., vista pj mar, 15 mil ent.
Saldo financiado s! juros. Estu-
da-50 proposta à vista. Ver dià-
riamente com o porteiro. 

BARRA DA TIJUCA - Pequeno
!oie próximo da praia com agua
e luz. Apenas 12 000,00 a vis-
1*. Inf. com D. RUTH telefone
256-4854.

BARRA DA TIJUCA - Bairro
Tijucamar — Vondo terreno de
12x40. Olima localização. Tel.
- 258-6145. CRECI 1007.

RECREIO DOS BANDEIRANTES
— Vondo de 17x35, c/ frente
para a Via 9, c/vista para o
mar próximo a praia.. NCr$
25.000,00 financ. Tol: 232-7962.

RECREIO DOS BANDEIRANTES
— Vendo casa, praia, em cenlro
de terreno, com Ió0m2 de área
constr., luz c água própria. Pre-
ço NCr$ . 150.000,00. Tel .
232-7962.

RECREIO DOS, BANDEIRAN1ES -
Vendemos magnífica casa, em
final do construção com 350 m2
de área conslruída em terreno
do 1 2CO m2 salão, 3 quartos,
3 banheiros, cozinha e depen-
dencias. A. BARRETO IMÓVEIS.
Tel. 232-9485 CRECI 177.
REOREIO DOS BANDEIRANTES

Vendo terreno de Ó30 tn2
por 10 000 a vista ou 12 000
cem 50% financiados 

'em 
12

meses - Tel. 257-9747,
RKSEIO DOS BANDEÍ1MNTES

Vendemos os lotos ló qua-
dra B, 20 quadra 24, 5 quadra
42, 2 e 3 quadra 109, 1 qua-
dra 165, 7 quadra 179, 27 qua-
dra 187, 17 quadra 189 e 13
quadra 441. Preço a partir de
NCrS 12 000,00 facilitado. A.
BARRETO IMÓVEIS - Tol. ...
232-9485 CRECI 177.
RECREIO - Vendo lote 11, Rua
45, Gleba A, fica a 100 me-
Ires da via 9 c| 722 m2. J.
Seabra Filho. CRECI 575 - Tol.
227-58Ó4.
SÃO CONRADO - Rua da MÚ-
sica íiuto à Rua Capuri). Vdo,
loto 520m2. linda vista, 5% em
2 anos. 222-8165. CRECI 582.

SAO CONRADO - Vendcm-so
à loles 1 na Estrada das Canoas,
com 1.070m. 1 na Rua Etvira
Niemeyer com 1.270m. Jardim
Pedra Bonita. Tcl. 247-5424.

APARTAMENTO DE FRENTE -
Novo R. Andrade Noves, 296,
última unidade, salão, living,
4 qtos, 2 banhos, copa o coz.
dep. compl. 2 qlos. empreg.
garagem. Ver no local. Trat.
R. Uruguai, 468. Resp. CRECI
636. DOUEK. 
AQUI - Rua da Cascata, 22,
vendo ap. 401, c/salão, j. inv.
3 qtos., arms. embuts., demais
deps. garagem* Aceito aps. 2
qt;:*. Copa ou fijuca, c/ parte
paglo. 31-2563. CRECI 1266.
Vasconcelos. .'APARTAMENTO 

na_~R. Dcsem-
bargador Isidro, novo, Ia. lo-
cação, prédio de luxo, Tem 4

quartos, .moderna, área dep.
empreg. 2 banheiros, sala am-

pia, oorinha garagem. Preço
130 mil c|65 mil do ent. saldo
em longo prazo s||uros. Chaves
cIBUENO MACHADO - R. Ba-
rao Mesquita, 398-A. Tel
64-8997 e 286946. CRECI 986.
Funoioivamos até 19h. Traga a
família.

COMPRO - Aps. de 3 qts.
sl.-garagem até 100 mil pag.
poderá ser à vista em 45 dias.
Preciso de 5 bons aps. e casas
na Tijuca ou Rio Comprido —
Inf. Muller 254-4640 CRECI
1 690.__
CASA MODERNA - Alio luxo

Linda e luxuosa residência
com espetacular acabamento,
próprio para familia de alto
tratamento. Preço NCrS 
350 000,00 possibilidade de
pormuta por apta. d* luxo com
4 quartos em Ipanema ou Le-
blon FERNANDO Dl TOMMASO
• MARIO PAZ R. do Catete,
310 gr. 409 telefone 245-0445

CRECI 796 • 1827.
COMPRO plcliente apt de qt.
sala e dep. na Tijuca ou pro-
ximidades. Dou 20 de entrada.
Tel. 242-1583. Ouvidor, 130 i|
508. CRECI 497. Cavadas.

VENDO — Terreno do esquina,
Barra da Tijuca, loteamento da
Sul-Anterica em frente ao Ita-
nhanna Golf Club , 2 500 m2.
Tel. 227-5310 Sr. Solon.

BARATISSIMO! Vendo ótimo ap.
sala, 2 qts., varanda, banh.,
coz., área serv. dep. emprega-
da, vazio. Preço 40 mH, fi-
nane. em 3 anos s| j. Vor Rua
Barão de Oliveira .Castro 9ó
ap. 204 — Horlo — Jardim
Botânico. Tratar 242-9586 -
CUNHA GRECI 961.

CASA — Lagoa, cenlro oe ter-
reno. 12,50x33. Nova. iardim,
quintal. 3 qtos. living, sl. jantar,
deps. NCr$ 320.000. CRECI
1.276. 236-3551. e 256-4296.

CASA ALTO LUXO - Ro» J.
Botânico, centro terreno 11x26.
2 garagens. 320m2. NcrS 350
mil, permuto, facilito, financ.
Dr. Dirceu Abreu, Av. Rio Brco,
120 s/loja 42-1330, 22-6302 -
CRECI 1 907.

CASA — Jardim Botânico luxo c|
piscina: Irnp. Roberto Girào. —
257-4381 . 235-6783. - CRECI
1822.

CASA VAZIA para colégio pro-
prist. vende c/iardím e quintal.
Av. Alexandre Ferreira 96.

EXCELENTE - Casa c/ótima pis-
cina em terr. de 1.0O3m2, j.
inverno, 2 salões, s, de jantar,
biblioteca, 4 qtos. c/arms. terra-
ços, 3 banhs.. copa-coz., lavan-
dena, dep. emp. gar. p/3 car-
ros. P. 380.000, financ. 3 anos.
Tel. 27-7112. N. B. Na"o aceilo
corretores.

FONTE DA SAUDADE - Vende-
Se ótimo apt. 3 qts. salão •
dep. cj garagem cj vista p[
Lagoa — Final censt. Inf. Tel.
252.9283 CRECI 1392.

LEBLON — Ã venda apto. sala,
2 qt:., b., cor., arm., dep.
compl. elc. Humb. Campos. Prd-
co a combinar. Tel. _227-4006. _
LEBLON -r- Apto. rua transversal
¦frente cf garagem c/ salão,
3 qtos., 2 banha, cr.pa-coz. dep.
compl. Infs. Robcrío Gi rã o
257-4331 e 235-6783 CRECI 1822.

LEBLON - Vendo apío. sl. tj.
cap. dep. comp. novo, vazio.
Sinal 8, saldo comb. Rua Ma*
rio Ribeiro 91/611 (Frenle PEG.
PAG).

LEBLON - Rua Gal. San Mar.
tin — Casa — Vendemos mag-
nífica residência c| 2 pavtos. -
não precisa de reparos — 1.°
andar 2 ctimas salas — 1 Ia-
vabo — cozinha — deps. p|
emp, — garagem coberta — 2.°
andar 4 quartos cl arm, — 2
banhos, scciais — lado da som-
bra - Visitas pl- tels. 237-7436

235-7111 - preço condições
cl IMOBILIÁRIA MOLINARI
LTDA. - Rua Sta. Gara, 115

_! loia 204 - CRECI J.
306.

ZONA NORTE

P. DA BANDEIRA
E SÃO CRISTÓVÃO

LEBLON - Rua Gal. San Mar-
tin - Cobertura — c| elevadcr

Vendemos et decoração, aca-
bemenlo alto luxo - cl 3 quar-
tos c! arm. — 2 barfhos. so-
ciais om cores — living — sa-
Ia p! refeições *¦ lavabo -
terraço social c| jardins — cepa-
cozinha — área — deps. pi emp.

garagem - NCrí 320 COO,
facilitados - Visitas cl IMO-
BILIAR-IA MCLINARI LTDA. -
Rua Sta. Clara, 115 - s! loja
204 - Tels. 237-7435 - ....
235-7111 CRECI J- ______
LEBLON - Av. Niemeier, 179/
101. Projeto de Sérgio Bornar-
des, condomínio horizontal, li-
ving, tala de jantar, 4 dormi-
tóMoff, 2 banheiros, 1 toitet.
copa, cozinha, jardim, quintal,
2 quartos do emp. e 2 vagai
da garagem, ver e tratar dia*
riamente no local das 9 às 17
hs. ou tel. 235-0479 CRECI ..
I 300.
NÃO ANDE EM VAOI Na loia
da PLANEJA IMOBILIÁRIA, V.
S. encontrará o apartamento
que deseja. Rua Farme de Amoe-
do, 55, Ipan. 227-7596 - ....
227-2855 (J-269,_CRECI 153^_
NASCIMENTO SILVA, 971302 -
Bata, 2 qts., dep. empregada e
garagem — Edificio novo. En-
Irada 20 000,00 (facililítfks) stl-
do em 36 meses — Mude. \è\
Corretcr no local das 9,00 òs
18,00hs. - CRECI 1278 - Tol.
231-1720 - Anaelo das Sant.s,
NA MAIS NOBRE transversal do
Loblon. Ótimo apartamento cj
2 salas conjugadas, 2 quartes.
dep. compls. - g?jarje. 90 mil
l combinar. PLANEJA IMOBL
LIARIA R. Farme de Amoedo,
55 Ipan. 227.7596 - 227-2855
(J-269 -CRECI 153).

ÓTIMO apt. 3 qtes., gnràfjem
etc. 50% facilitados - Rua Car-
.cs Góis, Inf. 247-1492.
PRUDENTE DE MORAIS - vêrí
do magnifico flpar!° 400m2. 4
quartos, salões, etc. Em centro
de jardins. Visilas com WALDE-
MAR P S MOREIRA - CRECI
904. Te1. 47-0344.
RUA JOÃO LIRA. Quadra di
praia. 1 p/ andar 300m2. Vazio,
Suntuoso apartamento. Living,
sl. jantar, sl. almoço, 2 quar-

tos t, arms., 1 fidalga • ampla
suite, 2 banhs., coz., 2 qts.,
empr. e 2 vgs. garage. 330 mil
a combinar Chaves na PLANEJA
IMOBILIÁRIA R. Farme de
Amoedo, 55, Ipan. 227-7596 —
327-2855 (J-269 - CRECI 1_>3)

FINAL de construção. Aplos 3
fls e 2 ban. na Pca Santos Du-
mont, 138. defronte ao Jóquei.
Sossegados o com bela vista.
Construção e acabamento de Go-
mes de Almeida, Fernandes. —
Tels. 236-0492 ou 257-6127. J.
Carlos.' CRECI 1240.

HÉLDER MADAIL IMÓVEIS LTDA
CRECI 748 - Vende vazio,

/.p. 101 a R. BenjarniiV Batista,
34 c/salão, 3 q. j. i.. e dep.
T. 223-4049. 243-6512. --

JARDIM BOTÂNICO -
Rua Peri, 299 - Ven-
demos apts. com aca-
bamento de luxo, com
sala, 2 quartos, cozi-
nha azulejada até o te-
to, banheiro social em
côr, dep. completas de
empregada e garagem.
Preço: NCr$ 66 000,00

Financiados em 10
anos. Ver diariamente
no local das 9 às 18
horas. Traiar na VIMAP
Av. Rio Branco, 156,
gr. 1302. Telefones -
252-8820 e 252-1460
CRECI 1213.
JARDIM BOTÂNICO, R. 

"Eng.

Pena Chaves, 65 apt 101, ex-
celente ap sala, 3 qts. dep.
comp.' emp, área serviço ci 20
mil entrada e saldo de 40 mil.
Aceito Caixa 252-6268 - ....
23H678.

JARDIM BOTÂNICO - Vdo. um
terreno ótimo p! construção de
edif. ou casa com 12 x 34 mts.
Preço de ocasião motivo de mu-
dança NCrS 120 000. Rua Fa-
ro n.° 33. Trat. dir. prop. Sr.
Dias. Tel. 246-6184,

JARDIM BOTÂNICO _- Vende-
se final de construção, aparta-
mento à Rua Eurico Crur, to-
das as dependências com vifta

para a Lagoa. 3 quarlos, 2 ba-
nheires, living, sala de jan-
tar, cozinha, érea, quarlo de
empreaada e gara<yem. Telefone
242-03-0 - Sr. Ccs.r.

AVENIDA DOM PEDRO II 232
C-02 - Vendo apto. frre. luxo,
Ia. loc. cj 4 qts. salão, terraço
coz. e banh. azulejo cor ate o
teto, garagem, tíep. emp. elc.
Ver no local cl corretor e tra-
lar cl SATURNO CORRETORA
DE IMÓVEIS R. Cde. Bonfim
370 sl 603 - Tel. 34-8844 -
CRECI 1829. i__

APARTAMENTO pron-
to"— sala 2 ou 3 quar-
tos, depends. comple-
tas e garagem. Todos
de frente, esquadrias
de alumínio e azulejos
até o teto. Entrada: a
partir de 13 960,00 e
prestações mensais a
partir de 520,00. Sem-
parcelas intermediárias.
Rua Visconde de Itama-
raty, 9 — Maracanã. —
Ver no local diária-
mente de 9 às 22 ho-
ras -CRECI 1806.
BENFICA - Veio. apto". 3 qts.,
salão, apenas 20 000 c| 7 000 -
Ver Av. Sub. n.9 1496, Bloco 5
Ent. B, apto. 303. Trat, Rua da
Abolição 679 sl 302 - CRE-
Cl 1327 - Sérgio.
BENFICA - Vdo. casa 3 qts.,
sala, grande quintal a vista
10 000 fac. parte. Ver Av. Su-
burbana 1496 casa 2. Vila União

Benfica — Trat. Rua da Abo-
lição 679 i| 302. CRECI 1327

Sérgio.

AVENIDA MARACANÃ. 1470 -
apt. 403. junto Praça Xavier
Brito, Vende-se, Ia, loc, sala,
3 q, etc. Só 3 apts. pl andar.
- NCrS 80 000,00 à vista. Es-
tucla-so fácil. Negócio dir,
prop. Chavas e tratar apt. 402
• 502.
ALÔ Dr. Satamini. Vendo barato
e urgente sala 2 q. dep. emp.
e grande área interna. Preço
52.000 c/50% saldo 24 meses.
TP. Inf.: CITIL IMOBILIÁRIA
222-2947. CRECI 1588. 

APARTAMENTO luxo tipo casa
e 4 qls., 2 salões, 2 banh. so-
cais, quintal, garagem, dep.
emp. elc. Rua Oscar Pimentel
74-101. Visilas 3 as 6 hs. SA-
TURNO CORRETORA DE IMO-
VEIS R. Cde. Banfim 370 s|
603 - Te!. 34-6844 CRECI ..
1833.
APARTAMENTO 3 qs. copa, _v.
carro, junto Igreja 5. Sebastião.
R. Alberto Sequeira 27 ap. 107.
NCrS 110.000,00, enlrada 35.000,
resto facilitado. T. 234-7286.

ALI Rua Camaragiba n° 9 apt.
sl. ql. cortfr banh. coz. NCrS
13.000. Ent. 650 mens., c/sinteco
linda vista.

APARTAMENTO pronto, d e
frente, já c/armários na R. S.
Fco. Xavier, tendo sala, 2 quar-
tos, ~ coz. banh. área, dep.
empreg. vaga p/carro. Preço 65
mil financiados em 40 meses
s/juros. Sua esposa ficara entu-
siasmada com o apartamento.
Chaves c/BUENOS MACHADO -

R. Barão Mesquita, 398-A. Tol.
34-0694 e 64-8997. CRECI 986
diariamente alé 19h. Temos ou-
tros imóveis.
APARTAMENTO - Frenle Cln»
Art. Palácio. R. Conde Bonfim,
383, sala, living, 2 qlos. copa
e coz. dep. compl. garagem.
Ver no local Trat. R. Uruguai,
468_resp._CRECL 636. DOUEP.
ÃPARÍAMENTO NOVO - Pronta
entrega. R. Andrade Neves, 296,
salão, 3 qtos. 2 bhos. copa
e coz.dep. compl. garagem. Ver
no local. Tratar R. Uruguai, 46S.
CRECI 636. DOUEK.

COMPRO p|cliente casa c/ 3
qts. e dep. na Tijuca, Grajaú,
Viia Isabel ou proximidades,
Tel. 242-1583. Ouvidor. 130 s|
508. CRECI 497. Cavadas.
BARÃO DE MESQUITA, 538|306,
vazio, 2 qts., fds. Ent. 15 mil
cerr. - Miranda. CRECI 932.
252-1217 e 229-6852.

RIO COMPRIDO - Rua Sampaio
Viana, 299 — Casa duplex, 2
s. 4 q. 2 banhos, dep. local
p/carro. Ent. £0 mil. Corr. Ml-
RANDA. CRCCI 932. 229-5138.
252-1217.
RLÍA ANTÔNIO" BASILIO -
Vende-se ap. alto luxo, com
220m2, infs. Tcl. 2 5 8-5284.
CRECI 1436.
RÜA MARIZ E BARROS - Pré-
Pio novo, Ia. locação, vendo
ólimo ap. c/sala _e quartos
separ. banh emp. côr, coz. —
26 000 - Marli 350465. CRECI
1277.
RUA GENERAL ROCA, 38 ap.
102 - Chaves ap. 101. Sala,
2 quartos, banh. coz área serv.
Infs. lei. 252-4840. CRECI 621
— Nelson.

RIO;.'..COMPRIDO - Vazio -
vdo. com sala, 2 qlos. copa
coz. banh. dep. empreg. etc.
Pço. 50 mil. Sinal: 20 mil. Saldo
cm 3 anos. Veja ainda hoie
na Rua Barão de Petrópolis,
214. Chaves e inf. no local
ou 222-5814 - 232-5735 "Adm.

Bens PEDRO DA SILVEIRA"
CRECI 1336.

TIJUCA — Vende-se casa velha
terreno 10 x 25. Rua São Mi-
guel, 577 - Preço 33 000. Tra-
tar 258-2040.
TIJUCA — Apt. de Iranro, oren-
da, prcnlo p! habitar, cj salão,
3 qtos. todas as peças com-
pletas e garagem — Alcides --
231-0807 - CRECI 228.

BONITA CASA em centro deler-
reno, vende-so na Muda, em rua
de lindas moradias, Duas varan-
das. duas salas, 4 qtos., garag.
jardim, quintal' etc. Alcides —
231-0807 - CRECI 228.
BELO apto. 3e frente c| gara*
gem. Enorme sala, 3 q. 2 b
demais deps. Ver cj o corretor
das 14 as 18 hs. Rua José ___•
gino, 310J302. Mais dei. lei.
235-7077 ou a noite 237-4990
- CRECI 1780.

APARTAMENTO, 401, última
unidade. Pronta entrega. Sala,
living, 3 qtos., copa e coz.
dep.. compl. garagem. Ver R.
Uruguai, 468, ito. C. Cde. Bon-
•fim, resp. CRECI 636. DOUEK

ALTO BOA VISTA - Vendo
prop. c/87.000m2, 3 5. 00 0 m 2
(CRECI 628), 223-3294. 243-7445.
GAVAZZI.
ATE' PARECE MENTIRA que na
Rua Barão de li a ipu, ao lado
da R. Uruguai, exista um lindo
apartamento pronto c/2 quartos,
sala, coz., banh., dep. empreg.
mais um qt.\reversivel armário
embut. Preço 52 mil c/25 mil
de ent, saldo cm longo prazo
s/juros. Chaveos c/BUENO MA-
CHADO - R. Barão Mesquita.
39B-A. Tcl. 64-8997 e 28-6946.
CRECI 986 — Temos outros imó-
veis que não foram anunciados
hoje.

COMPRO urgente casas e aptos,
de São Cristóvão a Madureira
e Rio Douro c| ent. de 10 000
a 100,00. Tel. 237-0597 ou na
Rua Conde Azambuja, 364, apto.
20J. Sr. Alonso, C-28.
PRÉDIO c/2 aptos, de varandão,
jardim, quintal, 3 qts., 2 salas,
coz., dep. e 2 garagens separa-
das. Inf.: c/ Lopes (CRECI 330).
242-5837 e 2527669. 36 meses
o/oagar.
PRAÇA DA" BANDEIRA - Ven-
do 3 casas 2 vazias novas en-
trada de carros terreno 13x45
ótimo preço bem financiado
Junto à Maris e Barros. Ver Rua
Paraiba 21 e 21-A.
PAGO A VISTA alé 70 mil
na Pça. da Bandeira, S. Cristo-
vão, Tijuca, Rio Comprido res.
cj terreno ou aplo. amplo n|
tíceilo intermediário. Infs. urgt.
cl o próprio. Av. Min. Edgard
Romero, 176/201 — Madureira,
diariamente.
SÃO CRISTÓVÃO - Vendo ter-
reno na Rua São Luiz Gonzaga
555. Tel. 232-8695 (CRECI 367).

AS CASAS que tenho à Venda
na Tijuca, são realmente muito
confortáveis e para todos os
preços. A mais barata custa 40
mü financiados. Acho dificil que
uma não lhe agrade. Puxa vida,
são 28 casas. Venha tomar um
cafezinho, comigo na R. Barão
Mesquita 398-A. Tel. 64-8997 -
23-6946 e 340694. CRECI 986.
Aguardo sua vi si ia até 19hs.

AVCASATDA RUA GÜRÜPI, Í5
é do tipo três bes, isto é:
boa bonita e barata. O que
mais agrada é o quinlal, Esta
vazia. As chaves estão no local
hoje o amanhã de 9 às 17,30h
c/ARTHUR. Trate. c/BUENO MA-
CHADO. Tel. 64-8997 - 28-6946
e 34-0694. CRECI 986.
APARTAMENTO ótimo Ia. loc.
2 qts, gar. dep. vendo mèito
facilit. Maior Ávila 242/302 De
Paula 223-3553. CRECI 1130.
AL! 2 q. dep. comp. gar. 3
ap. p/and. quase pronto. Snal
15 mil 700 mens. s/correção.
Ver sábado 14 às 17h, Barão
Mesquita 227. Olivar 223-9199.
CRECI 318.

ALTO DA BOA VISTA - Rua
Muçu 405Í421 - Casa « dois
aplos área 1 020m2 corr. Ml-
RANDA - CRECI - 932 - Tels.
?____2]7_ -- 229-6852.

ATENÇÃO - Tiiuca - Vendo
ao. frente e vazio, todo pint.
c!eo, .intocado, ci 2 qts. c|
arm. emb. sala, cepa, coz. ban.
compl. área e dep. empreg. Ver

na Rua Mariz e Barros n.° ..
1146 - aplo. 502 - Tratar
ORI — Av. Rio Branco 183 —

ors. 503 - 504- - Telefones
242-0937 - 252-5850 - CRECI
J.^-238.
ATENÇÃO - Tiiuca - Vendo
casa vazia c! iardim, 2 qls.
2 salas, coz. banh. área e qtal.
Ver na Rua Almirante Candi-
do do Brasil n.° 210 - Cl| .

Traiar - OFIL - Av. «io
Branco 183 - grs. 503-504

Je's. 24.2-0937 - 252-5850 -

CRECI J. 238. 

BELO ap. frente. Estado impe-
cávet. Grande sala, 3 a. copa-
coz. demais deps. Ver cj o cor-
retor das 14 as 18 hs. Rua Con-
de Bonfim, 584, ap. 302. Mais
det. 235-7077 ou a noite 
237-4990 - CRECI 1780.

CASA antiga 2 pav 7 qts 2
sis. 2 cozs banh de emp. gar
Preço ocasião 35 entr rest 62
mes Av. Maracanã 427 T...
232-3239 CRECI 1 566 BONI -
Vendo o seu.

TIJUCA - Vendo magnífica ca-
sa, 2 pavimentos Ia. locação,
tendo no 1." pav. salão c] luz
indireta sata de almoço toda
azulejada até o teto, cozinha cl
armários decorativos, box para
fogão e geladeira lavabo, ter-
raço cj azulejos decorativos, 2
quartos de empregadas, gara-
gem, lavanderia e jardim. No 2.°
pavimento, 4 quartos c| arma?
rios embutidos escritório 2 ba-
nheiros scciais cl azutelos de-
corativos até o teto, esquadrias
de alumínio e vidro fume. Base
NCrS 300 000,00 cl 50% saldo
a combinar estudo proposta e
aceito como parte de pagamen-
to. terreno n^, TüucS, Viía Isa-
bel, Grajaú ou Zona Sul. Ver
no local, Rua Amaral, n.° 80.

Agenda

CONDE DE BONFIM - R. Uru-
suai — Ap. novo, 3 qlos., *a<
Ia, dep. emp. 26 mil ent., sal-
do 5 anos. Tel. 237-9352 das 14
as 18 hs. T. Caiado. CRECI 383,

CAMPOS SALES, elq. Haddock
Lobo. Acabado de construir. —
Vendo aplo. 404, frente 3 qts.,
2 ban. azulejados atá o teto,
etc. financiado atá 20 anos pe-
Is Nâvo Rio. Aceito troca. —
T.l. 236-0492 J. Carlos (C.tECl
1740^. '

CONDE BONFIM, 10 - Rara
ocjsião. Vdo. apts. 304 e 404
cj2 qts, sala, deps, garagem
sirp, NCrS 26 900 c|9 500 de
entr, saldo 24 meses sjj. Es-
tudo outra forma. Entrega 12
meies. Tei. 42-7761 ou 42-Í651
- CRECI 1173.

RIO COMPRIDO - Confortável
apto. mobiliado tudo novo, na
Rua Sla. Alexandrina n. 822 •
301, boca do Túnel Rebouças,
duas frentes, saleta, salão, jar-
dim d* inverno, 3 quarlos, co*
pa-coziníia, ampla íja banho,
grand* área onvídraçada, com
tanqu», dois quartos empr. c|
sanitário. Vendo urgente mo-
tivo de viagem, entrada 20 mil
a o saldo ds 40 mil tm pres-
tações de 566,00 mensais. —
Tratar no local cj o proprietário
das 8 às 20 horas. Aceito car-
ro VW parta de entrada.
RUA DO MATOSO, 103 - Ven-
demos casas de 2 pavimentos
ci área de 130 m2 — em rua
particular — contendo — sale-
ta de entrada, living — sala,
sala de jantar, 2 banhejros so-
ciais e mais um lavabo, área
aci men tada, entrada de serviço
separada da social — 2.° paví.
mento com 3 grandes quartos
c| 2 varandas — Construção de
Ia qualidade e ótimo estado dc
conservação, não precisando
obras do reformas — Despesas
para entrega desoojpadas por
nossa conta — Preço NCr$ ....
75 000,00 - Entrada de apenas
NCrS 7 000,00 - NCrS ....
18 000,00 a combinar e o sal-
do financiado a longo prazo —
Oportunidade única — Plantas,
autorização para visitas e ou-
trás formas de pagamento c\
POMPÉIA CORRETORA DE IMO-
VEIS - Av. iRio Branco 123 -
conj. 1110 - Fones 231-2344
- 231-0844 - CRECI 268 J.
340.

TIJUCA - Vendo apto. 404 na
R. Barão d» Itapagipe, 75 sa-
Ia, 2 qls. grandes, coi. b. lo-
ciai, área • dep. emp. Ver no
local atá 17h. ou inf. pelo fo-
ne 223-9177 CRECI 1017.
TIJUCA - Pça. Xavier de Bri-
to. Vdo. lindo apt qt. e s&la
sep., deps. cj qt. emp,, gara-
gem. Preço e condições excep-
cionais. Motivo viagem. Tels.:
42-7761 • 42-1651. - CRECI
n73.___
TIJUCA - Vendo à R Barão
d. Mesquita. 891 rpto. 1104,
faltando apenas revestimento
interno, com 2 grandes quartos,
salão, coz., banh. garagem.
Ent. 15 saldo pela Cx. em 6
anos pele plano A ver no local
trai. i R. André Pinto, 40 T.
230-5747 CRECI 1354. N.B. as
prestações só serão pagas apói
o término da obra.
TIJUCA ~ Compro apt. fte.
salão 3 qtos. 2 banh. coz. de
39 ao 69 pav. e garagem. Mil-
lon Magalhães CRECI 80 -
222-6128.
TIJUCA - Vendo NCrS
35 000,00 à Rua Pinheiro da
Cunha 181 apto. 301 apartamen-
to dc 1 quarto, 1 sala, 1 quarto
reversivel, banheiro completo e
cozinha, facilito pagamento. Tra-
tar THEOPHILO DA SILVA
GRAÇA - CRECI 101 - Av.
Copacabana 1085 — sala 301
— Tnls. 256-3590 o 237-7709.

CONDE BONFIM, 470Í704, vazio.
3 qts., saião L.. dep. ent. 45
mil e 45 a comb. Chaves port.
Corr. Miranda - CRECI 932 -
252-1217.
CASA — Tijuca R. Barão 5ão
Francisco, 36 preço 75.000, 2
pav. precisando reforma renda
atual, 800,00 — 2 pav. 6 qts.
salão, met. 10x30. Direto com
prop. Tel. 256-9335.

SÃO CRISTÓVÃO - Apt. dc 3
q. s. dep. emp. Vendo ed. lu-
xo, Ia. locação. Ver R. S. Cris-
tovão 94 — 302, com portei-
ro_e lei. 236-1222. Pereira.

S. CRISTÓVÃO — cobertura
vendo ou alugo 4 qls. salão
2 banh. garagem. Av. Pedro
II 232 — Chaves com porteiro
inf. 227-7384.

JARDIM BOTÂNICO - Vende-se
residência familia íilto IrâtaiTien-
Io com 400m2, 3 salas, 4
qts escritório 3 banheiros, 1
garagens 2 qts. empregada de-
mais dependências. Traiar tel.
226-9094 pela manhã.

KAIC - KOSMOS - Barra da
Tijuca — Vendemcs os últimos
lotes de terreno do jardim. No-
va América, situado na Estrada
de Jacarepaguá, 3250 (iunlo do
F_resla Ccunlry Club). Loles de
12 x 30 com ruas pavimentadas,
galerias de àguaa e rede clé-
trica prentas. Preço a partir de
10 mil cl apenas 10% de snfa-
da saido em 50 meses siLuros.
Ver no local e tratar KAIC -

Rua do Carmo, 27-B. Tels.:
252-29.95 - 231-1544 - CRECI
J-72. .

TRANSVERSAL - Amplo apar.
lamento cj 2 salas, 2 quartos
enormes cj arms., dep. compls
e garage p[ apenas 80 mil heni
facilitados. PLANEJA IMOBI-
LIARIA R. Farme de Amoedo,
55. Ipan. 227-7596 - 227-2855
(J-269_ - CRECI 153).
ÚLTIMOS aplos 3 qis. 2 ban.
garagem etc. Entrega em 9 me-
ses. R. Gen. Venancio Flores esq. _.v
Ataulfo de Paiva. Construção e'
acabamento de Gomes de Álmei- P
da, Fernandes. Tels. 757-6127 ;u
2360492. Joio Carlos - CRECI
V.40.
VENDO - Hall, 1 li. 3 qls. co"-
pa, coz. banh., ^rea serv. qt.
e banh. emp. Entrjqa imediata,
«inaí NCrS 30 000 00. Infcrm
tels. 222-S389 e 242-9028. CRE-
Ci 329.

VENDO o aparto.I Rua Viscon-
dt Albuquerque n. 1102, aplo.
302, de 4 qts., salão do 100
mts2, 2 vagas na garagem etc.
20% de sinal e o 53.do e:n 30
meses. Visitas dss 13 às 17
hs. e informações c| HELVÉCIO
DE GUSMÃO F.o - CRECI n.
136. Tel. 243-B778.

LAGOA - Rua Custódio Ser.
rão, 14 — Vende-se apartamen-
tes com 3 quartos, sala, depen-
dencias completas e garagem
no local mais tranqüilo do bair-
ro: Rua Custódio Serrão, 14

(paralela i Rua Jardim Botãní-
co, entre as Ruas Professor Sal-
danha e Frei Leandro), próxi-
mo ao Túnel Rebouças. Edifi-
cio em cenlro de terreno, tóbre

pilotis. Apenas 2 apartamentos
por andar. Entrega em 20 me-
ses. 56 meses para pagar. In-
formações no local, diariamente
das 9 às 21,00 hrs. ou em
nossos escritórios H. C. Cnr-
deiro Guerra & Cia. Lida. Rua
Buenos Aires, 68 - 21? andar
- Tel. 231-1895. CRECI 706.

VEMDEÓE - Vise. Piraü, 240
ant. 301 — Saleta, sala, 3 qtos.,
2 banhs.'soes. em cór • cozinha
t água quente, aiulejo, até o
telo, piso, vitrif. 3 arm. embut.
dep. compl. e qaraqem - Ia.
locação. Frente — Aceita-se pro-
postas • vista ou combinar —

T.l. 257-1191._cj_ proprietário.

VE.fOO «mpio apartamento con-
jugado com armário embutido
— parrt t*\sh\. Gomes Carneiro
138 apt 9811 - fon» 247-6687.

LAGOA - Av. Ep. Pes-
oa — Junto Angélica,
roprietario e constru-

tora aceitam interessa-
dos para cotas de aps.
cj living, sala, 3 quar-
tos, 2 banhs. sociais
etc. garagem. Ernani.
Tel. 226-9225. CRECI
667. (B
LAGOA — Vendo excelente a-

partamento na Rua Bogari 42,
apto. 304 de sala o quarto
separados, banheiro em côr com
box, copa, cozinha e dependen-
cias. Vários armários embutidos.
Pintura nova. Preço: NCrS
45.000,00 facilitados. Sem f-ir-K;-
ção. Negócio direto com o pro-
prietário. Telefonar para
247-7676.

VEJA A OUALIDADEI - Epitácio
Pess;a 1924/402. livlnq (50m2),
3 qt9s. arm. emb., 3 banhs.
soes. e garagem. Edificio novo,
fachada em mármore c esqua-
drias aluminlo. NCrS 275 000,00
em alé 5 anos. Corre*ores no
local das 9,C0 »s 20,00 hs.
CRECI 1 278. Tel. 731-1720. AM-
GELO DOS SANTOS.

SÃO 
"CRISTÓVÃO -

Vendo apartamentos
de 2 ou 3 quartos com
dependências comple-
tas e garagem, para
pagamento em 60 me-
ses (5 anos), com pe-
queno sinal, s'em juros
ou correção monetária.
Vá hoje ao local e mu-
de-se amanhã. Rua Ar-
gentina n.° 44, das 9
às 17 horas. A. Figuei-
ra - CRECI _272.
SÃO CRISTÓVÃO - Ana Néri
320, vd. apls. 102, 202, 302,
2 qts., sl. coz., banh. compl.
dep, empreg, área c/tanque —
Ver 14 às 17, dom. 10 às
12. ORG. ORLANDO MANfREDO
— Barão Iguatemi, 86 — Telefo-
ne 248-0804 - CRECIJB^

SÂÒ CRISTÓVÃO - Casa -
frente de rua, c/jardim, varanda,
3 qts., copa-coz., quintal» Inf.:
252-7669 e 242-5837, c/ Lopes
JCRECI_ 330). 30 meses s/juros._
VENDE-SE prédio na Rua Maré.
chal Aguiar. 11. Com 4 apar*
tamentos, 2 do 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área c" tan-
que, etc. 148m2 área cons-
truida. Traiar n. IMOVIL LTDA,
Av. Pres. Varrras, 417-A l|
1101, Tel. 243-8092 CRECI 1798.
VENDE-SE > casa tipo apt9 em
São Cristóvão, nova c/sinteco,
próx. á R. Figueira dc Melo
c/2 saias, 3 ql?s-, 2 banh. soe,
área c/tanque, 2 coz., copa c/
armários embulidos. Entrega-se
vazio. Tratar. Av. Presidente
Vargasji9_542,_79 and/708^
VENDE-SE a" Rua Jansende Me.
Io 78 e 78-A São Cristóvão,
próximo ao Vasco da Gama,
pródios de boa construção em
torreno da 8,60 por 50,00mt.
com entrada para carro juntos
ou separadamente ao proço de-
NCrJ 35 000,00 cada com ...
15 000,00 entrada • o restante
em 40 parcelas da 500,00 sem
jurTs ou correção. Tratar com
Sampaio, pelo tel 229-8131 de
2a, a 6a. de 6,30 às 11,30.

TIJUCA E
RIO COMPRIDO
ATENÇÃO — Temos o ap, que

j o, sr. deseja novo ou antigo
de 1, 2, 3 e 4 qs. fte. garagem
arm. emb. dep. emp. Basta tele-
fonar p/254-4692 e 2643869 que
indkaremcs o tipo dc sua pie-
ferência. Estamos nos locais p/
atândé-io. Inform.: Conde de
Bonlim 377 sala 608. CRECI
201.

ATENÇÃO — Tijuca — Vendemos
excelente apto. lipo duplex c/
mais de*200m2 tendo 3 qtos.
todos c/armário embutidos, sa-
lão, coz. copa dois banhs. so-
ciais, dep. comp. p/empregada,
lavanderia e demais dep. Ver
no local à Av. Heitor Beltrão,
24-A. Chaves no n9 24 e tratar
na CURVELO S/A. Av. Graça
Aranha n? 174 s/ 917 e 918.
Tole. 232-7711 <? 252-6285 -
CRECI J-288.
APARTAMENTO - Junto à í!
Pena — Claro, vista marav,^ 2
qt, s(, ban. e coz em côr,
dep. e garagem. Ver pl manhã,
R. B Mesquila, 365 - Ap.
804 ÍMOB CAJUTI - 232-6006
- CRECJ 1439.
APARTAMENTO - R. C. Bon-
fim — Frcn.o, 3 qls. grandes,
nstão, 2 ban. côr, d&ns. e ga-
regem. Arca lotali lS0m2. Inf,
2326006 - 1MCB. CAJUTI -
CRECI 1439. • ¦

APARTAMENTO - Claro, vazio,
linda v_sla, 2 qts. sl. dep.
emp, área. Ver R. B. Mesqui-
ta, 998, ap. 806. IMOB. CAJU-
TI - 232-6006_- CRECI 1439.

^LDO MOURA LTDA. tem com.
prader para qualquer tipo de
imóvel que V. S. desejar^ ven-
der — Não cobramos quaisquer
despesos na Iransação. Soljeíte-
nos r> faça um bom negócio ¦-

Infs Seção de Vendas - Utill*
dades Públicas — Rua Major
Ávila, 455, loia'7-F - Tel. -

238.8902_- CRECI'353.

APARTAMENTO vdo. frenle c'4
qts. 2 salas ed. c|4 apts. anli-
qo porém conservado 700 men-
sais sljuros entrada combinar.
R. Aristides Lobo. Inf
231 -0531. CRECI. 448.

ATENÇÃO vdo. apartamento
frenle ed. pilotis 2 qts. 1 sa-
Ia 1 salela dep. emp. garagem
elc. ent. 35 000 rest. 30 me-
ses s;l. Rua Dona Delfina. TI.
231-0531. - CRECI 448. Próx.
C. Bonfim. 
ÀpTÃRTAMENTO vendo luxo 2
qts. com arm. embulidos. banh,
cc? sr até telo c!p!so vilrificj-
d^. Dep. emp. garagem etc.
Fd. pilotis. Este ap. está no
v.nho convém visitar. Ent. ,.
35 000 rest 24 meses s/'|uros
£C. propostas Rua Juié H,..'no
91 ap. 203 ti, 231-0531. CP.fcCI
448. Hoie 10!17c hrsj
APARTAMENTOS novos vaiios.
Entrega imediata. Sala dupla 2
ou 3 quartos copa coz. etc.
depend. empreg. garagem sin-
leco nas melhores ruas da Tí-
iuca 228-2417.

APARTAMENTO - 1 p! andar.
200 m2. Próprio nl pessoas que
procuram apt. de classe: 3 qt.
c[ arms., salão 60m, 2 banh.
côr, dep. n_3.wtjenr; piío mar-
more, parke"t, elc. Ver R. An.
tonto Basilio 462 - an. 201.
IMOB. CAJUTI - CRECI 1439
- 
_7_32-6006J

APARTAMENTO pronta cnlreqa
sila dupla, 3 quarlcs cem arm.
embut, copa, coz. etc. depend.
empreg. Sinteco. Tudo amplo,
Ve-r R. Conde Bonfim 70, aplo.
703^ CRECI 314^  ___

APARTAMENTO DE LUXO' -

Frenle. Pronta entrega. No me-
IHor trecho residoneial da 11-

jucá. Finamente decorado. Sa-
lão. Living, 3 qtos. arm. emb.
2 bhos. cm côr. Copa • coz
c/ arm. dep. empreg. c_mpl.

garagem. Inf. p. vor i R. Uru-

guai, 468. Resp. CRECI 636 -

DOUEK.
APARTAMENTO DE FRENTE" -

Novo' pronta entrega. Sala, 2
qlos. dep. compl. garagem .Vei
R. Uruguai, 440. Resp. CRECI
636. DOUEK.

AVENIDA PAULO DE FRONTIN,
167 apt. 602 - Vdo. dc'frente,
ci 135 n-2 ci 3 dorms. c| arms.
<alão, 2 banhs. deps. o gara-
bem Ver c' ? oorteiro e tr.

c| o' FLCR-ENTINO Tcl. 223-5004
0___C|-28fc'._ ?¦¦-.'"¦' 

a 
'rua 

prof. gabizo, 311/
101, vendo apl. térreo, sl. qt.
coz. banh. área e banh. de em-

preg grande varanda. Ver, «a-

bado, das 11 às 13. °'<;-l-

242-15B3. Ouvidor, 130 s|50B.
CRECI 497.

ÃLDO MOURA LTDA. Vendo
apt. Ia. locação. Ótimo local
da R. Uruguai. Peças amplas.
Salão, 3 qtos. clarm. embutidos,
banh. social, copa-cozinha,
deps. emp. garagem. Apenas
85 000,00 sinal 25 mil. Saldo
em 40 meses nas condições quo
V S deseiar. Chaves na Seção
de' Vendas Utilidade Pública. R.
Malcr Avda, 455, loia 7-F. Telj,
2_3 090j. CRECI 353.

ÃLDÕ MOURA LIDA. Vendo
casa moderna próx. prôSÍj
Saens Pena, saião mármore 5

qtos. ar cond. muitas benfs.,
oaragem 165 000,00 chaves Se-

ção do Vendas Utilidade Publi-
ci. R. Maior Ávila, 455 loia 7-
F. Tcl. 228-0902 e 237-9471
CRECI 353. ¦_
ÃLDO MOURA LÍDÂ. - Vende
casa próx. Largo da Usina, 2
solas, 3 qts. demais deps. quin-
tal. Garagem 90 000,00 cm 36
meses. Chaves Seção dc Vendas
Utilidade Pública, R. Mior Avi-
Ia, 455 loia 7-F. Tel. 228-0902
-CRECI 353.-
ACREDITE. O preço tolal é 40
mil c/peq. entrada, saldo em
30 meses sem iuros e sem co»-
reções, vendo lindo apartamcnio
pronto, vazio, pintado, c/sinte-
co, tendo varanda, sala ampla,
2 quartos, banh. c/box, cozinha,
área, banh. de empreg. Prédio
capenas 2 por andar. Rua Japa-
ri. 58 aoto. 302. Chaves no
loca! diariamente de 9 as
I7,30h_ íl Sr. AGOS1INHO. Tra.
te c/BUfcNO MACHADO - Tel.
340694, 64-8997 < 28-6946.
CRECI J>86.
ANOTE - Rua Dona Maria, 48
ap. 201. Todo de frenle, tem
varanda, sala, 2 quartos, cozinha
enoi me, área, àep. de empreg.
Es tá vazio, pintado. Chaves no
local de 9 às 17,30h. c.'DUN-
CAN. Traio c/BUENO MACHA-
DO.. Tel. 64-8997 • 34 0694.
CSECI 986.
ÁCHÕ que a Sra. ainda não
viu nenhum apartamento Igual
ao que tenho à venda na Barõo
Mesquita, junto fl R. Uruguai.
Imagine: sala, 2 quartos, benti.
social c/box, cozinha lindrt,
área, dep. empreg, armários,
persianas modernas. Pena qus
não se possa mostrar no anün-
cio. Uma gracinha de aparta-
mento mesmo. Preço total: 62
mil c/32 mil de ent. saldo
em 30 xl 000 sem juros. Vale
brincanefo 80 mil. Chaves c/
BUENO MACHADO - R. Barão
Mesquila, 398-A. Tcl. 34-0694
e 64-8997, òlé 19 hs. CRECI
986. : 

APARTAMENTO DE FRENTE. R".
Gal. Roca. Salão, 3 qtos. copa
e coz. dep. compl. Entrada 30
mil, saldo a combinar em 30
meses. Iní. p/ver. R. Uruguai,
468.^Resp. CRECI 636. DOUEK.
ÀP"ÀRTAMENTÒ frenle, sala e
qto. sep. dep. compl. garagem.
Pronto p/morar. Ver R, Uruguai,
440. Resp. CRECI 636, DOUEK.

CASA - 62 mil c| 32 «nt.
rest. 4 anos 2 s. 3 q. b. c.
ent. carro 10 x 25 a 20 me-
tros Inst. Educação R. Soli-
dado 22 esta alugada <! contra-
to entrego vazia em 6 moses
aproveite excelente negocio ur-
oente t. R. Gonçalves Dias 89
s| 709. Sr. Gilberto 49-4252 ..
22-8730 CRECI 950 documenta-
ção 100%. Não esta desapro-
príado.
DUPLEX - Rua Rego Lopes, ci
2 salas, 2 q. c| arm. emb.,
banh. cemp., coz., dsp. emp. e
grande terraço privativo; pint.
nova, inc!. sinteko. T, cl o
prop. T. 248-7491.
ENTRADA' - 15 000 o restante
você mesmo combina. Preço lo-
tal 45 000 baratissimo. 2 qts. sa-
Ia, qto. de empregada, frente,
vazio, só pode ser visto das 17
às 20 hs. diariamente. Uruguai
194-B apto. 501 - Por favor
não atendo corretor.

RUA MARIZ E BARROS - Ven-
do ap. 3 qts. sl. arms. emb.
dep. etc. 65 mil comb. Av.
Maracanã 2 qts. sl. 50 mil. Cd.
de Bonfim 3 qts. salão. 65 mil
e uma casa 18 de Outubro. Inf.
MULLER - 254-4640 - CRECI
1690.
RIO COMPRIDO - Vendo apart.
de frente grande sala, quarto,
com armário embutido ótima
cozinha, banheiro completo e
grande área de serviço com
tanque Rua Aristides Lobo, 196
ap. 301 tel. 228-6167. Entrego
vazio. Ótimas condições de pa-
gamento.
RIO COMPRIDO - Vazio Itapi-
ru, 1322, ap. 201, fte. vd. 2
qts. si. coz., banh. comp. arm.
emb., dep. empreg. ep. refrig.
Chaves local ORG. ORLANDO
MANFREDO. Barão Iguatemi, 86.
Telefone 248-0804 - CRECI 82.

TIJUCA - Vende-se o ap. 202
da Rua Pardal IMalet esquina
de Afonso Pena c/ 3 quartos,
sala, varanda, dependências de
empregada etc, todo pintado
e sintecado, como novo. Edificio
só de 3 andares e 6 apartamen-
tos. Não tem despesas de con-
domínio. Pcrlo.de escolas, linha
de ônibus na porta, clubes etc.
Preço NCr$ 70 000,00 com meta-
de à vista, e metade a combinar
Chaves no 146 da Rua Afonso
Pena. c/ Carlos. Tratar na Imo-
biliaria Góes, Rua Alcindo Gia-
nabara 24 - Gr. 1214. Tel.
232-1216 - 222-7812 3 .. .
222-0020 - CRECI 202.

EXCELENTE sala . quarlo sepa-
rados, banh. em côr, cox., à.|
tanqu». Vdo. cl NCrS 12 000,00
sinal, saldo em 3 mos. Entra-
ga imediata. Rua do Matoso,
125, apt. 432. Visilas: sáb. .
dom. das 14 às 17 hs. FRAN-
CISCO TORRES, 261-5783 ou
»247-1409 (CRECI.26).
ESPETACULAR «pl? safão c7
35m2. 2 qts. copa coz. dep.
emp. e garagem do Condomínio
8° andar frente linda vista. R.
Felisberlo de Meneses, Inf. a
visitas p/tei. 245-6951 c/GINA,
CRECI 1770.
HÉLDER 

"MADAILTMOVEIS 
LTDA

- CRECI 748 - Vende vazias,
Ia. loc. casas 101, 103, 104,
a R. 8. lí-.pagipe, 237 de sl.
3 c 5 q. 2 b. soe. gar. elc.
Tel. 223^049/243-6512.

HÉLDER 
"mÂDA1l~~I 

MOVEI S
LTDA. CRECI 748 vende desc.
ap. 404" a R. 18 de Outubro,
25 c/sl. q. dep. compl. Chaves

^18113^^223.4049 
- 243-6512.

HADDOCK LOBO N> 3Í9, apT
207, salão, 3 quarlos, 2 b. so-
ciais etc. Edificio c| pisc;na 

-
70 000,00 facilitado s. juros- -
227-1979, pr:prietário.

RIO COMPRIDO - Vdo. bom
ap frenle s. 3 qls. coz, banh.
depend. loc. p. car. sane. arm,
emb. por preço e cond. nunca
vistos ent. 18.700 mes. s||. R.
Tte. Vieira Sampaio 1201201 cor
no loc. 232-3239. C-1566 -
BONI.
SÁÈNS PÍNA - Permuto casa
4 qtos. 2 pav. laje grande área
sem garagem por. apart. 3 ou
2 qtos. imedjaçõesL_228;6620;_
SÃENS_PENa'-_ Aptos, de lu"
xo prontos, sobre pilotis, 2
qtos cj armários embutidos, sa-
Ia, ampla cozinha a área, banh.
cl box em côr, depend. com-
pletas todas as peças tem azu.
Ipjos alé o teto, instai, máqui.
na lavar, garagem, pintura piás-
tica, ferragens La-Fonto, fogão
de luxo, fachada cl pastilhas —
R. Maior Ávila 219 lado da,.
sombra, 35 mü entr. resto •m*'
30 meses - Tel. 258-9936.

TIJUCA — Vendo apartamento
sala e quarto separados. Banhei-
ro côr, cozinha e banheiro de
empregada. Faltando somente a
pintura em edificio final cons-
trução. Preço NCr$ 28.000, sinal
18 000 resto financiado. Rua do
Bispo 265 «pto. 212. Tol.
232-3693,
TIJUCA - Vendo apt. tala, 3
quartos arm. emb., vestibulo,
coz., ban., área, dep. emp.
116m2. 70 mil f a c i I i t a d o s.
258-1924.

SALA, 2 qts. c| ar. embs., dep).
na Morais • Silva, próximo ao
Col. Militar. Vdo. c| NCrS ....
15 000,00 sinal, saldo em 30
meses sem juros. FRANCISCO
TORRES, 261-57B3 ou 247-1409
(CRECI 26).

TIJUCA - Vende-se apto. 401
de cobertura Rua Engenheiro
Ernani Cotrin, 70 com 3 quar-
tos, sala e oulras dependências.
Ver na locai, tratar Tel
243-3113.
TlJÜCA - PR. AFONSO PENA
mesmo — Vdo. apts. vaiios,
salas, 2 a 3 qtos., copa-coz.
depend. compl. irea cl Ianque,
vaga garagem, peças amplas •
claras indsv. Ver diariamente
até 17 hs. Rua Campos Sales,
102|801. Fado. pagto. - CRECI
1 365 - Orlando.
TIJUCA — Maris e Barros, lin-
do apto. frente, sala, 2 qts.,
copa-coz., deps. completas, 'ga-
ragem. NCrS 65 000 financ. -
Tratar 236-5488 e 257-5044 -
CRECI 1 813.

APARTAMENIO sal. ql. separa-
do, coz. e banh. cor sane. flor
sint. gar. preço ocasião 15 enlr.
resi. 400 mes. Tel. 232-3239.
C-1566. R. Matoso 1251518 -
BONI.

APARTAMENTO n o-
vo — Salão, 3 quartos,~T 

banheiros sociais,
depends. completas. —
Acabamento requinta-
do. Entrada: 40 000,00.
Soldo bem financia-
do. Rua Conde de Bon-
fim, 1250, apts. 101,
302, 4Q1. Ver no lo-
cal das 9 as 22 hrs.

A MODA, açora, é seqüestrar.
Emão, vamos cotubinar algo
parecido? O.hc, a Sra. convidará
%eu marido para dar uma volti-
nha. Ai, no meio do passeio,
a Sra. dirá, com "aquele" sor-
riso, que gostaria muito dc ver
umas casas ou uns apartamentos
ns Tijuca ou Grajaú que BUENO
MACHADO está anundando.
Certamente, seu marido não re-
sislirá h força do seu jorriso
c, sem sentir, virá ema Sra.
ao nosso escritório — Rua Barão
Mesquita, 378-A, onde lomare-
mos um cafezinho e de onde
sairemos com as ch.ves de ai-
guns imóveis bacaninhas. Lem-
•bre-se que a Sra. será minha
afiada, por isso, irá me dando
as "clicas", dizendo-me, por
exemplo, as condiçõ-- dc paqa-
mento ideais para sou marido.
Nós dois trabalhando juntos,
duvido que êle resista. Na certa
vai acabar comprando o que
a Sra. quiser. Mas, por favor,
não deixe cie perceber que
ettamas combina .s. Atenção
para o horário: Aguardo sua"
visita diariamente alé I9hs. Se
escapou aloum detalhe, meus
Iclelones são: 64-8997, 340694

I . 28-6946. CRECI 986.

JUNTO S. PENí. - Vendo apto.
quarto e sala separ, banh. coz.
qto. empreg. reversivel, área a
banh; serv, Edif. pítotis et
4 aps. o'and. e elevador» Ver
até 12 hs. 1 Rua Silva Guima-
rães, 17/404 - Tratar 236-3459

246-5726.CRECIJ157;  __
LARGO 2a'i FEIRA esq. Bonfim

Vdo. apt. 607, dc ql c|&rm.(
sala deps. NCrS 16 8?C e o
514 ou 814 c/kiten c betih.
NCr$ 3 400 dc entr. sa'do 24
mües SÜ. Entrega 1 í;no lei.
42-7761 e 42-1651. CKECI ...
1173.
MUDA — Cobertura luxo, re-
cem-construida, Rua 18 de Ou*
tubro, 459-CiOl, sala, 3 -^uar-

tos, pintura pico, 2 banhei.es,
scciais cj piso mármore, az.uic.
|ca côr, dependências conf cr*
taveis) cnp-i-coi.nha muito am-
p a azulejada ate teto, grande
garagem de uso prívftt*vÒ c!
oorta d = < aco. Preço 135.000,00
NCrS. 53.000,00 f;n_n_iarios cl
correção monetária-cm 176 me-
ses; 82.000,00 á visla. Ver no
lccal cem Antônio d« 14 as
17 hs Iratar c| prop. - Tel.
223-5739
NO~"PREDÍÓ mais bonito da fi"-
iuca om centro de torreno ajar*
dinado, estão disponíveis os úl-
timos aptos de 3 e 2 qts, com
garagem, financiados até 20
..ms. Rua Moura Brito, 209. —
Entrega em 6 meses. Ótima

.oportunidade Tratar pelos Tels.
257-6127 o 2360492. 1. Carlos
CRECI 1240. .

APARTAMENTO de- frente. R.
São Miguel, 211 - apl9 303.
Sala, 2 qtçs. dep. compl. Entra-
da facilitada, saldo cm 3 anos.
Ver no local. Trat; R. Uruguai,
468 - Resp. CRECI 636. DOUEK.
APARTAMENTO - Pronta entre-
ga R. Conde Bonfim, 581, salão
3 qtos. copa e coz. dep. compl.
c/facilidades de pagto. c/zela-
der. Trat. R. Uruouai, 468. Resp.
CRJCI 636. DOUEK'.
APARTAMENTO novinho na R".
Félix da Cunha. Preço 25 mil.
Transfiro saldo da Caixa. Traça
a familia. Todos ficarão "gama-

dos". Chaves t/BULNO MA.
CHADO - R. Barã_ Mesquita,
398-A. Tel. 648997 e 34-0694.
CRECM.66.
ÀIDO MOURA LTDÃ. - Vencíè
apt. frente andar alto. R, Bom
Pastor. 616, sala 2 qt» banh.
sec. comp, coz. deps. emprega-
da Garaaem, Cessão de Direi»
tos. 40 000,00 sinal 22 000,00.
Infs. Seção de Vendas Utilida-
de Pública, R. Major Ávila, ...
455 loja 7-F. Tel. 228-0902 •
237-9471. CRECI 353.

TIJUCA — Casa — estac. p/auto-
móvel — Vdo. vazia, com sala,
2 qtos. cepa, coz, banh. dep.
(azuleio. ató o teto), peq. quin-
tal, elc. Pço.: 50 mil. Financ.
em 3 anos. Veja na Rua General
Erpirilo Santo Cardoso, n? 350.
Inf. 222-5814 / 232-5735 "Adm.

Dons PEDRO DA SILVEJ.RA'.'.
CRECI J336. ;
TIJUCA - Vendo ap. 2 quartos,
deps. cm côr, garagem — Ia.
locação B. Mesquita, 186 - ap.
302 o 404 - Junto a Maior
Ávila -• P. S. Pena. Ver no
lccal e traiar 228-9154 ou
252-1638 - CRECI 757 - Preço
NCrS 60000 em 30 meses.

TIJUCA -- Junto S. Pena. Vendo
últimas unidades. Ia. locação,

pronto para morar 2 quartos,
deps. emp. garagem, frente
NCrS 55 000 e NCrS 60 000 com
NCrS 10 000 sinal e saldo om
10 anes a NCrS 526,00 mensais
Ver V. Itamarati, 167, tratar
228-9154 ou 252-1633. CRECI
757.
TÍJÜCA - Vondo e Iroco bonita
casa Rua Aguiar Tel. 248-9762,
228-5471 Sr. Fernandes preço a
vista 250 mil. troca ou fac.
300 mil quero casa menor.

TIJUCA"— Condo de Bonfim,
74, vond..s« Ia. loc. apto. 601
lux_, 196 m2, living, 3 q. c/
a>m., 2 ban. "box" p/ auto-
móvel. 178 mil c/ 50% «cr.
e 50% • comb. Chaves portei-
ro. Tr»l::i»l. 352-3198.

TÍJÜCA - Excelente apto. 2

qlos. sl. deps. compl. pecas am-

piai; R- José Higino, 352,203
NCrS 35 000 entrada saldo co-
mo aluguel prop.58-4931.
TTJÜCA~~Vendo apto. Const.
Canadá, novo saião, 3 qls. coz.
2 bnhs. cepa, dep. empreg.
garagem, construção luxo. Rua
Uruguai. 5151201. Tratar fone .
231^0749. Av. Rio Branco, 123
-605. CRECI _338 
TIJUCA - R. Siíva Guimarães,
40 ip 301, Saens Pena, vdo.
ap. vazio sala, 2 qtos. deps.
completa. Ed. 3 pav. 55 mil
50% financ. Vital Silva. ...
223-3616. CRECI 100.

TIJUCA - Ap. 3 qts. sl. coz.
ban. dep. empr. vazio. R Car-
valho Alvim. 333 ap 801. Preço
NCrí' 75 mil. Financio e aceito
oferta. Chaves cj porteiro.
TIJÜCÀ - Vendo apt7~dei' soja;
2 q. banheiro comp. e ü'ep.,
sinleco. armário embutido, am-
p'c vista. Indevassável. Em cd.
novo s/pilolis 15.000,03 enl.
rest. 500,00 pl m. Ver o traiar
á_Rua_Silva Teles 10 apt? 312.
VÈNDÉ-SE casa reformada" c/3
quarlos-, 2 salas e copa, centro
de terreno, à Rua 18 de Outubro
n? 335. Vor das 9 às 12 e
14 àsJ7h.
VENDO casa dupicx nova com
110 m2 vrla de gsbarits. Preço
NCrS 60 000,00 Financiada cu
NCrS 65 000,00 à visla - Inf.
258-3.-36;
VAGAS DE GARAGEM. Vendem-
se na Pca. Saens Pena. R. Cond» I
de Bonfim, 375. Ver no local
tratar R. Uruguai, 468 — r*sp.
CRECI 636. DOUEK. -_ _
VENDO ap. de luxo sl.: 2 qí.
dep. emp. flor. 65 mil financ.
Ver Conde Bonfim, 1279/412.
Ch. port. trat. tel. 254-4692.
264-3369. CRECI 201. Aceilo
BNH.
VENDO terreno Rua Barão dc
Itapagipe, 216 - 23x78. Eslá
ocupado sem contrato. Tel.
237-0597. Sr. Alonso. CRECI 28.

VENDO ap. 201, Rua Pad.e
Francisco Lana, 33, esquina Vise.
Abaeté, salão, 2 qts, etc. Frente.
Permuto, financ. facilito. Te's.
42-1330, 22-6302 - CRECI 11 907.

PRAIAS — A Sursan informa que osUirào intercU-
tadas ao banho de mar a partir das 12h de ho-
je as praias de Ipanema e Leblon, para reparos
na elevatória de esgotos do Leblon.

TRANSITO — O Departamento de Trânsito in-
íorma que a partir de hoje, devido a obras na
Rua Ramalho Ortigão, entre a Rua Sete de Setem-
bro e Largo de São Francisco, serão transferidos
os pontos dos seguintes ônibus: 266 — São
Franclsco-Cidade de Deus; 267 — Largo de São
Francisco-Freguesia; 343 — São Francis-
co-Ccrdovil; 357 — São Francisco-Madureira.
Eles farão o seguinte trajeto: ida — Rua Alexan-
dre Herculano, Praça Tiradentes, Rua da Consti-
tuição, Praça da República e Av. Presidente Var-
gas; volta — Av. Presidente Vargas, Avenida Pas-
sos, Rua-Luís de Camões e Rua Alexandre Hercu-
lano.  Proibição de estacionamento na Rua
Alexandre Hetcuiano, lado esquerdo e transferên-
cia do ponto de táxis situado na Rua Alexandre
Herculano para a Rua Luís de Camões, entre a
Av. Passos e Rua da Conceição.
FESTIVAL -— Começa sábado, a partir das 22h
05m, o Festival de Salzburgo que será transmitido
pela Rádio Ministério da Educação c Cultura.
PAGAMENTOS — O Banco do Estado da Guana-
bara credita em conta hoje, através de suas 35
agências metropolitanas, os vencimentos da UEG
— Faculdade de Ciências Médicas e os seguintes
do grupo 03: Servidores do Estado; Tribunal de'
Justiça; Tribunal de Alçada; Tribunal de Contas;
Sursan, Suseme; Aleg; Fundação Leão XIII; Der;
Ipeg e Adeg.

TELEFONES — Defeitos em cabos telefônicos
emudeceram ontem mais de 500 aparelhos das es-
tações 222 e 242 (parte da Av. Rio Branco e Ruas
do Carmo, Assembléia, Sete de Setembro e Qui-
tanda) e mais de 600 das estações 225 e 245 (Ruas
do Catete, Carlos Campos, Andrade Pertence e
Silveira Martins). A normalização, segundo a CTB,
estará completa até sábado.'

VIGILÂNCIA — O Plantão de Vigilância e AIcr#
ta, da Coordenação de Defesa Civil da Guanaba-
ra funcionará a partir de 1.* de dezembro, para
socorrer casos de calamidade pública, causados
por temporais.

NAVIOS — Chegam hoje ao Rio: Giulio Cesare
com passageiros, e os cargueiros: Bartolomcu Bue-
no, Geestmund, Córtlillcra, Santa Eliana,' Flávia,
Mormacoak e Magamisan Maru.

AVIÕES — Vôos internacionais de hoje, saindo
do Galeão: Assunção, às 8 horas (Pluna); Lima,
19 horas (Aerolineas Peruanas); Lisboa, 20 horas
(Varig); Madri, 21h40m (Aerolineas Argentinas);
Nova Iorque, 221i45m (Panam).

FEIRAS — Hoje, quinta-feira, há feiras livres nos
seguintes logradouros: Rua Laura de Araújo, Man-
gue; Rua Medina, Méier: JSstrada do Saco, Pe-
nha; Rue Morais e Silva, Engenho Velho; Rua
do Imperador, Realengo; Rua Marechal Bitten-
court, Riachuelo; Largo da Glória, Glória; Belfort
Roxo e Ronald de Carvalho, em Copacabana; Rua
João Lira e Conde Bernardote, Leblon; Rua Apia,
Vila da Penha; Rua Araújo Lima, Andara!; Rua
Alexandre Guasparoni, Marechal Hermes; Praia
da Guanabara, Ilha do Governador; Estrada do
Tindlba, Jacarepaguá; Avenida Santa Cruz Pa-
dre Miguel; Rua Mourão Vieira, Ramos: Rua Pe-
dro Domingues, Encantado; Rua dos Jangadeircs.
Ipanema; Rua Urucum, Bangu; Rua Dois — Con-
junto Getúlio Vargas. Deodoro; Praça Carmela
Dutra, Barreira .do Vasco; Praça Saiqui. Vila Vai-
queire.

PROFESSORES -— A nova diretoria ido Instituto
de Professores Públicos e Particulares, presidida
pela professora Laudimia Trotta, será empossada
no dia 13.

CONDECORAÇÃO — A Escola de Samba da Por-
tela agraciou o Almirante Jonas Correia da Costa
Sobrinho, presidente do Lóide Brasileiro, com a
Ordem da Águia.

ELEIÇÃO — Marcada para hoje a primeira con-
vocação da assembléia geral do Botafogo de Fu-
tebol e Regatas que vai eleger o seu novo Conse-
lho Deliberativo.

MEDICINA — Chegou ontem ao Rio, o professos
Luiz Sanchez Medal, presidente da Academia Na-
cional de Medicina do México. A convite do Co-
légio Brasileiro de Hematologia vai proferir duas
conferências sobre sua especialidade, no Instituto
de Hematologia Artur de Siqueira Cavalcanti, à
Rua Frei Caneca, 8  A Secretaria de Saúde,
volta a advertir que os atestados de vacina para
ingressar na escola primária deverá ser providen-
ciado, a fim de que sejam evitados os contratempo.,
dc última hora. Relação dos postos de vacinação:
Rua Rivadávia Correia, 188; Rua do Resende, 128;
Rua Elpidio Boa Morte, 232; Rua Silveira Martins
161; Rua General Severiano, 91; Rua Toneleros,
282: Rua Jardim Botânico, 187; Avenida do Exér-
cito, 1; Rua Desembargador Isidro, 1 ; Rua Vis-
conde de Santa Isabel. 56; Rua Gérson Ferreira
s/n; Rua Leopoldina Rego, 754; Rua Cândido Be-
nicio, 791; Praça Cecília Pedro s/n; Rua Dr. Au-
gusto de Vasconcelos, 254; Rua Senador Caniará,
56; Rua 'Paranapuã, 435; Praça Bom Jesus s|n e
Rua Áurea, 42.

VENDE-5E ap. na R. Conde dc
Bonfim, 792 - 202 c/ql. sl.
coz. Ver no local. Melhore'
detalhes c/ Machado Av, 28
do Setembro, 345. T. 258-9746.
CSECI 1275. .. -

ÓTIMO NEGOCIO,- Vdo. mo-
Vvo viagem, casa c/4 qts. 2
sis. copa, coz. deps. de emp.
qaragent e mais deps. Ver R.
Canulo Saraiva, 40. Melhores
detalhes íl Machado. Av. 28
de Setembro, 345 - T. 258-9746.
CRECI 1275.

ALDO MOURA LTDA. vende ca-
sa. R. Aguiar casa 5 qts. de-
mais' deps. HO mil. Chaves Se*
ção de Vendas Utilidade Pú-
blica. R. Maior Ávila,'455 loia
7-F;_T«l._228.0902.J_RECI 353.
APARTAMENTO - Vendou nô".
vo, ds frente, ta. locação,
pronta para morar. Sata. sala-
ta, quarto, cozinha «_ depert>
tlfiui-", camp!f|,i.. Ver Rua
Uruguai, 93-602. Chaves no lo<
cal, c/ o zelador. Sr. Freitas.
Tratar c/ o prop. Dr Carlos —
T*li. 234-3999 . 228-6919. En.
trada 15 ou IR 000 • o r«t.
financiado em até 36 musei.

OPORTUNIDADE - V. pred. va-
210 const. nova a 5 min. de
Ccp, c/2 resid. indep. uma da
oylrj_3. q. 2 s. dep. var. quint.
cada ou alugo. R. Itapiru 1097.
PRÕNTÃlNTREGA ¦- ÁvTPãüio
Fronlin, 451 ap. 308, Salão, 2
qts,, garagem. Financ. facilito,
permuto. Dr. Dirceu * Abreu,
22-6302, 42-1330, CRECI 1 907.

PRAÇA Saens Pena - Vdo.óti-
ma casa c/8 qts. 2 sis. 2 saiões,
3 b^.ihs. copa coz. uni áp.
p/emp. 700m2, de luxo. Otipio
negócio. NCr$ 450.000 a comb.
Ver R. Padre Elias Gorayb 53,
antiga 24 de Outubro. Melhores
dol. íl Machado Av. 28 de
Setembro, 345. Tcl, 258-9746.
CRECI 1275.

RUA Condo de Bonfim, 233,
ap. 203 - Vdo. c/2 qts. sl.
coz. banh. deps. de emp. Ver
no loce-l, E mais outros aptos.
Melhores detalhes c/ Machado
Av. 28 de Setembro, 345, tel.
258-9746. CRECI 1275.

RUA BARÃO DE UBA' 388 -
Vdo. casa c/4 qts. sl. copa,
co_. NCrS 70.000 a comb. Ver
no local. Melhores detalhes c/
M->ch£_do. Av. 28 de Setembro,
345 - T. 258-9746. CRECI
1275.

RUA Maestro V. lobos, coberiu-
ra dc luxo. Salão 3 qs. fie.
gar. terraço ajardinado dep.
emp. ótima área de serv. salão
dc feita 60 mil sinal e 40
prest. dt 7 mil. Trat. c/prop.
254-4692, 264-3869. CRECI 201.

TIJUCA — Vende-so ótimo apt.
si. 2 qtoa. e demais dependen-
cias. Ia. locação. Rua Uruguai,
82. Ver c/porteiro. Inf. Tel.
222-3843. .
TIJUCA - Vendo na Rua Conde
c!e Bonfim, magnifico ap. de
frente. Com amplas e conforta-
veis acomodações, tendo: gran-
de vestíbulo, 2 grandes salas,
(distintas), 4 quarlos com arma-
ries, 3 banheiros sociais,, exce-
lente copa, cozinha, dando pa-
ra grande área de serviço,
quarto e banh. de empreg. Na
venda ficam cortinas, lustrei _ar
condicionado, tapetes (forração)
etc. Tratar c} o corretor auto-
rizado Rubens da Lavra Pinlo.
Tol. 246-5250. CRECI 1149.
1IJUCA - Vendo ap. Ia. loc.
de sala e qto, coz. banh. c|
8 000 de sinal e prest. de 500
si juros. Ver das 9 às 12 hrs.
cl 5r. Corroo na Rua Zamenhoff
n.° 64 - ap. 403 -. e Iratar
... OFIL - Av. Rio Branco 183
- grs. 503 - 504 - Tels.:
2420937 - 252-5850 - CRECI
J. 233.
TIJUCA — Grande conjugado
ver Rua Haddock Lobo, 11/604.
Pronto 60 dias preço 17 mil
noves. Oceano Imóveis. Tels.
242-7602 e 222-9690. CRECI 943
e 1513.

VENDO ólimo ap. de 3 qls.
sl. coz. deps. de emp. garagem.
Ver R.' Valparaiso 71 - 201.
Ótimo negócio. Melhores dera-
lhes íl Machado Av. 28 de
Setembro, 345. T. 258-9746.
CRECI 1275. " .

ANDARAl, GRAJAU
E VILA ISABEL
A VENDA 2 últimas unidades
de sala, quarlo sep. dep. de
empregada » garagem entrega
30 dias. Sinal desde 12 500 pa-
gos em S vezes. Ver diária-
mente ci corretos ou 
222-2947. CRECI_158Bj

AVENIDA PROF. MANUEL DF
ABREU, 246, vendo apto. novo
2 qts. tala, deps. pilotis, gar*-
gem, bt> mil, a rua e antem.
Dona Zulmira, 22, inf. c/FROSI-
Nl. Tel. 235-7077. CRECI 552.

ANDARAl' — Barão de Mesquita
967, esq. Maxwell, ap. 107,
novo, vd. qt., sl., coz., banh.
comp. dep. cmp„ c 8 5C0 entr.
OP-G. ORLANDO MANFREDO
Barão Inuateiri, 86. T. 2480304
CRECI 82.
APARTAMENTO
elevador
completas

azio frente c/
Sala 2 q e dep

Vd. 23 mil entra-
da saldo 40 meses s'juros. Ver
Barão de Mesquita, 616:301. -
Inf. 231-0547. CRECI 953.

AVENIDA 28 SETEMBRO;? 1?7 ~
Vdo. apt. 302. Entrega 90 dias,
2 qts., 2 sis., copa, coz., deps
garagem, NCrJ 45 OCO muito
facilitado. Tel. 42-1651 < ...
42-7761. CRECI 1173.
ALDO MOURA LTDA. Vendo
apt. Ia. locação. Av. Vise. San-
ta Isabel, sala 2 qtos. deps.
emp. garagem. Sinal'9 mil. Sal-
do prestações 560 mil. Seção
de Vendas Utilidade Pública. R.
Maior Ávila, 455 'loja 7-F. Tels.
2280902. CRECI 353.

TIJUCA — Vendo terreno bem
situado e com planta aprovada
cm 8 pav. 40 aparto, dc 2
quarlos, etc. Tratar pelo- tel.
470344. CRECI 90^
TÜUCÃ - 

"Aplo. 
fi'1-.l const.

enl. 15 meses. R. Ccnde B-n-
fim. Sala, 3 q. 2 i. inv., dep.
czmp. Vendo per motivo de
viagem Pago totalmente taxa
de co-ist. 420 000. Tcl. 
2343930.
TIJÜCÀ — Vende-se casa com | Lourdes. Preço 30 mil c peq.
sala 3 quarlos, cozinha, 2 ba- | entrida saldo em 30 meses s/
nheires e quinlal. Enlrada NOS I iurs - ChcvCl çi BUENO MA-

20000,00 e o saldo a co.nbin-ir. CHADO. R. BarSo d. Mesquita.
R.w General Espirito Sanlo Car- 398-A CRECI 986. lei.: 64-6997

d--.so. 350 c/26. Traiar 228 6969 ' • 340694. Temos outros «no- I
Sr. Romulo. vois.

ALDO MOURA LTDA. Vende
casa1 em ótimo terreno. Em rua
transversal do Grajaú. Sala 3
qtes. demais deps. quintal c|
mangueiras. 60 mü infs. seção
de vendas utilidade pública. R.
Major Ávila, 455 loia 7-F. Tel.

?I8 0W2••'-CRECI : 353^

APARTAMENTO de sala, qujrlo,
cozinha, banheiro, hall, área,
cz nhc, armários embutidos,
pronto p/mor sr. Rua N. S. de

PESQUISAS — O Contro Nacional de Pesquisas
habitacionais está prestando serviços de cópia
e documentação de qualquer assunto ligado a pia-
nejamento urbano, arquitetura, saneamento. In-
formações na Rua Marquês de São Vicente, 255
— Campus da PUC.

VARIEDADE — Eliana Pitman embarcou para
Caracas, onde vai inaugurar a boate Mimo'«. Dia
17. ela estará em Estocolmo e a 6 de dezembro em
M.mieli. Sua temporada termina em Paris, em
janeiro. O Sr. Joaquim Saraiva, de Lisboa ã
Noite está acertando apresentações da fadista Ma-
ria Valeio.  Prevista para o dia 21 a estréia
do show que substituirá Elis Regina, no Teatro
da Praia. A produção e. direção é da dupla Miels
fi Bòscoli c os astros Agildo Ribeiro e Luíi Gue-
tavo.  A direção do Scvilha ã Noite contratou
Luis de Jerez, o maior guitarrista espanhol do
momento. — O professor Leonardo da Luz e
Amirtcn Valim estão se apresentando no Forno
& Fogão.

ESTADO DO RIO

CONGRESSO — Instala-se hoje, às Sh, na Câ-
mara de Vereadores de Itaperuna, o I Congresso
Médico do Norte Fluminense. O presidente da As-
sociação Médica Fluminense, Sr. Vaidenir de Bra-
gança, abrirá a solenidade com uma palestra sõ-
bre "a problemática da assistência médica em nos-
so meio."'

PAGAMENTO --• Prossegue hoje o pagamento do
funcionalismo público estadual: os servidores Ins-
cri tos nos livros 17 c 18 recebem na matriz do
Banco do Estado do Rio, e os de livros 19 e 30
devem se dirigir à Agência Finanças do BERJ.

CONCURSO — Prorrogado, até o dia 8 próximo,
O prazo para entrega dos trabalhos que concorre-
rão ao concurso "um cartaz para a saude esco-
lar" que devem ser encaminhados ao serviço oe
educação sanitária — que promove o concurso —

à Rua Andrade Neves, 305.

VACINAÇÃO — O Centro de Saúde de São Gon-
calo já iniciou a aplicação da segunda dose de
VMlna Sabin, em crianças até 8 anos. Estão sendo
imunizadas as crianças que receberam a primeira
dose durante o mês de agosto. Foram ns alados 43

postos espalhados pelo município, principalmente
nos grupos escolares. No centro de saude, a- Praça
Zé Garoto, a vacinação é feita de 7 as llh.

TURISMO — A Companhia de Turismo do Estado
do Rio - Flumitur - confirmou para hoje, as 8h.
no' Ae.cpcrto Santos Dumont, no Rio, o voo lnau-

ginal do serviço de táxi aéreo turístico Rto-Cabo
Frio, que mahterá em convênio com uma agencia
dc turismo. O primeiro vôo está reservado a «u-
torldades e turistas argentinos, que passarão tem-
porada em Cabo Frio.

' -"^-v
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SIGNO SOLAR VIGENTE: — SCORPIUS — Es-
rorpião (23 ilc outubro a 21 de novembro) —
Desde o dia 23 de outubro às Uh03m, o Sol éncon- .
tra-se em Scorpius, ingressando no signo de Sagil-
tarius no dia 22 de novembro às 8h23___, hora Je-
gal do Rio de Janeiro.

ESCORriANOS BRASILEIROS FAMOSOS: —
JOÃO CAPISTRANO DE ABREU — Historiador
e geógrafo. Nasceu a 23 de outubro de 1853, no
Ceará, e faleceu a 18 de agosto de 1927 no Rio
de Janeiro. Concluiu estudes secundários na ter-
ra natal, graças aos seus próprios esforços, seguin-
do para a capital da República, onde lecionou no
Colégio Aquino. Nomeado oficial da Biblioteca
Nacional, esteve sempre envolvido no mundo 11-
vreiro. Em 1880, prestou concurso para a Cadeira
de História do Brasil, no Extemato do Colégio
Pedro II, obtendo a primeira classificação. Cola-
boiou na Gazeta de Noticias, assiduamente, até
1890. Foi membro do Instituto Histórico e Gco-
gráfico do Brasil.

INFLUÊNCIAS ASTRAIS NO SIGNO SOLAR DE
SCORPIUS:

PLANETA Marte;

DIA FAVORÁVEL — Térça-feka;

COR — Vermelho;

PEDRA — Rubi.

AMANHA será Iard» demais.
Venha ainda ho|a ver a caia
quo tenho à venda na R. Hen-
rique Morize. Imagine só: ler-
reno de 10x40m. No 19 pavl?
tem garagem, jardim, lavanderia,
2 quartos do empreg. quintal
varanda, salão, copa, coz. banh.
2.° pavto.: 4 quartos, banh. va-
randa, armários. Preço 220 mil
paejáveis om longo prazo. Vale
300 mil tranqüilamente. Chaves
c/BUENO MACHADO. R. Barão
do Mesquita, 398J. lei.: 64-8997
o 28-69-16. CRECI 986. Funcio-
riamos ató 19 hs.

SIGNOS COMPATÍVEIS
e Caprlcornus.

Câncer, Plsces, Virgo

ASPECTOS PLANETÁRIOS BÁSICOS PARA O
PRESENTE HORÓSCOPO: — Sol em Scorpius;
Lua em Virgo, depoi.; em Libra; Marte em Capri-
cornus. '

INFLUÊNCIAS HARMÔNICAS — Lua em trígono
cem Marte. (Angulo de 120 graus, considerado as-
p*to benéfico de primeira íòrça).

INFLUENCIAS DESA-tMõNICAS ¦— Semiquadra-
tura da Lua com o Sol. (Afastamento de 45
graus, considerado aspecto adverso influente).

HORÓSCOPO DE HOJE — Quinta-feira, dia 6 de
novembro de 1969.

ARIES — Carneiro — (21 de março a 19 de abril)
Em assuntos de testamentos, heranças ou le-

gados, aguarde ocasião mais favorável; porque nes-
ta fase não conseguirá os resultados que deseja.
Entre os bons aspectos, haverá novas chances em
seu setor profissional, em tôdas as iniciativas on-
de você dependa de sua própria capacidade de
realização. Seja otimista e empreendedor, aprovei-
tando essas boas influências.

TAURUS — Touro — (20 de abril a 20 de maio)
Em suas relações com associados ou cônjuge,

adote uma atitude moderada, não contribuindo
com suas inatas tendências marcianas para acen-
tuar eventuais divergências. Procure o sucesso
através de suas próprias possibilidades de realiza-
ção que hoje estão ativadas com Netuno em seu
signo solar em bons aspectos. Encaminhe suas
energias no bom sentido e obterá êxito.

GEMIXI — Gêmeos — (21 de maio a 20 de ju-
nho) — Se possível, dedique algum tempo para
visitar pessoas que se encontram enfermas ou em

• situação difícil, levando-lhes conforto material e
espiritual. Não se deixe absorver demasiadamen-
te com as preocupações profissionais, evitando as-
suntos que possam abalar seus nervos e, na mesa,
evite alimentos gordurosos ou muito condimenta-
dos. Cuide da saúde.

CÂNCER — Caranguejo — (21 de junho a 22 de
julho) — Alguns de vocês que já tenham filhos
poderão ter problemas a solucionar nesta fase.
Adote uma atitude moderada, procurando enten-' der a nova geração. De um modo geral, não se
deixe incluir em programas para passatempos in-
frutíferos. Boas possibilidades em seu círculo de
amizades, onde poderá ser encontrada a solução
para um problema que o preocupa.

LEO — Leão — (23 de julho a 22 de agosto) —
Nos contatos sociais, há possibilidades de acesso e
futuro promissor, inclusive, com a efetiva colabo-
ração de pessoas em situação superior que se preo-
cupam cem o seu progresso. No ambiente domes-
tico, poderão surgir discórdias que exijam maior
compreensão de sua parte, especialmente com
pessoas de mais idade. Faça uma revisão retres-
pectiva de suas atitudes.

VIRGO — Virgem — (23 de agosto a 22 de se-
tembro) — Você poderá encontrar algumas limi-
taçces em seus contatos com pessoas que residam
nas proximidades de seu lar ou que exerçam ati-
vidades nas imediações de seu local de trabalho.
Assuntos religiosos e intelectuais e contatos com
pessoas distantes estão favorecidos nesta fase.
Propicia também a viagens longas e realização de
anúncios importantes que deverão produzir resul-
tados compensadores.

LIBRA — Balança — (23 de setembro a 22 de ou-
lubro) — As iniciativas adotadas agora em assun-
tos de bens imobiliários conjuntos deverão apre-
sentar melhores resultados, quando todos estarão
propensos a agir em harmonia. Entretanto, no
campo financeiro onde você dependa exclusiva-
mente de seu próprio esforço para conseguir os
melhores resultados, proceda com prudência e, se
possível, transfira as responsabilidades,

SCORPIUS — Useorpião — (23 de outubro a 21
de novembro) — Não se deixe impressionar por
pensamentos negativos, pois, provavelmente, os
obstáculos serão hoje formados apenas em sua
mente e na realidade não existem. Procure o con-
sslho ou a ajuda de associados ou cônjuge que
estarão propensos a colaborar. Não despreze as
boas influências neste setor. Individualmente, se
não reagir contra o pessimismo, nada conseguirá,

SAGITTARIUS — Sagitário — (22 de novem-
bro a 21 de dezembro) — A saúde não apresenta
problemas e os colegas, dependentes e chefes es-
tarão hoje mais compreensivos em seu setor de
trabalho. Entretanto, se surgirem obstáculos, ate-
nha-se às suas próprias opiniões, mas não 6e dis-
cuide dos sentimentos alheios. Alguém em quem
você deposita confiança poderá hoje decepciona-
lo. Não obstante, de um modo geral, as perspecti-
vas são ótimas.

CAPRICORNUS — Capricórnio — (22 de dezem-
bro a 19 de janeiro) — Náo encontrará hoje boa
compreensão por parte dé amigos ou conhecidos,
especialmente de conhecimentos recentes. Não so
deixe impressíorvar e evite a tendência de emprés-
tar importância maior a assuntos insignificantes.
Boas perspectivas no setor sentimental, com pos-
síbílidades de encontros interessantes para a feli-
cidade dos mais jovens e, alguns de vocês que já
foram pais, deverão ter satisfação com o compor-
tamento dos filhos.

AQUARIUS — Aquário —. (20 de. janeiro a 18 de
fevereiro) — Condições favoráveis o clima agra-
dável relacionados com assuntos familiares, espe-
cialmente para soluções de eventuais dlvergênslas
no ambiente doméstico. Aproveite a fase propícia

¦ neste setor, providenciando melhoramentos pas
instalações. Entretanto, não procure reivindicar
acesso em seu setor de trabalho õ_ melhor posl-
ção social, pois os aspectos não são promissores
nesse campo.

PISCES — Peixes — (19 de fevereiro a 20 de
março) — Evite viagens a locais distantes e não
faça neste dia planos para o futuro contando rea-
lizá-los a longo prazo. Fluxo astral favorável em
sua terceira casa astral, que rege relações huma-
nas em geral, especialmente com parentes proxi-
mos e vizinhos, assim também como para realizar
viagens a localidades próximas e anúncios que
surtirão melhor efeito.

O PENSAMENTO DE HOJE - Excesso de boa-
fé é fraqueza de percepção.

(Coelho Neio).

ANDARAI — Vende-se Rua Barão
de Itaipu 190 casa 2, 2 q.
2 s. com 18 em. x 500, po.
mês, Esluda-se proposta e per-
mula. Ver Iccal 8 as 17 e
ap. 2 q. por -10 c/12 e 350
mês c/Jos-. Tel. 223-8858 CRECI
997.
ATENÇÃO — R. Torres Homem
475 - Vdo. casa c/3 qls. 2
sls. copa coz. deps. de emp.
garagem. Orimo negócio. Ver
no local. Melhores "detalhes c/
Machado. Av. 28 de Selembro
3'<5Jeli__?8^97^_C.Ri£LL-*!Z^-
APARTAMENTO tipo casa -
Vdo. c/3 qts. sl. coz. banh.
terraço, garagem. NCr$ 80 000
c/50% a vista e o rest. a
comb. Ver R. Hipólito da Costa
256, 19. Melhores detalhes c/
Machado Av. 28 do Setembro

^__J__il8r?I^y!-£J-!^-~-
APART _v\ENTO deliciosamente
confortável na R. Caruaru, 753
op. 402 (bem na esnuina de
Vise. Santa Isabel). Tôdas as
peças de frente. 3 quartos, salão,
cozinha, banheiro c/box, área,
dep. empreg. Uma beleza de
apartamento. Preço 55 mil c/20
mil de ent. saldo em 35x1 Wü
sem juros. Chaves diariamente
oa portaria de 9 às 17 uO h
c/NOGUEIRA. Trate //BUENO
MACHADO. Tel. 64-8o 9 7 ,
3£-0694^28-W6LCREÇ|_986._"APENAS 

4ÕO0 ent prest. 200
s/ irs. Vdo. casa vazia. Prox.
Pça. Sele. C|sla. ql. coz. bh.
área telo de la':«. Ver R. Se-
nador Nabuco. 248 c| 11-A. -

Trai. Cyrillo Sanlos Imóveis —

CRECI 717. R. Dias da Cruz,
155 s/410. T. 249-5217___i

PRAÇA 7 - Vendo apro. »a-
13o 30 m, 2 quarlos, depetas.
empregada, terraço 90 m. P.
45 m. e 20 m. Rua Teodoro
da Silva 6201401.

PRÓXIMO^a Praça 7 vendo gran-
de apt. de frente vazio com
lustro de cristal, persianas ba-
nheiro e cozinha de côr azulejo
oté o teto 2 banheiros de servi-
ço 2 tanques terraço vaga 2
carros mais detalhes com o pro-
prietário tel. 234-1560.
PAGO A VIS~TÂ" até 60 mil
em V. Isabel, Andarai, Graiaú,
Lins, B. do Mato, res. c/terreno
ou apto. amplo n/aceito inter-
mediario. Infs. vr$, c| o pró-
priü. Av. Min. Edgard Romero,
1761201 — Madureira, diária-
mente.
RUA LUIS BARBOSA 89, ap.
102 - Vdo. c/3 qls. sl. coz.
deps. de emp. banh. Ver no
focai. Otímo negócio. Melhores
detalhes c/Machado. Av. 28 de
Setembro 345 tel. 258-9746.
CRECI 1 275. . 
RUA ENGENHEIRO GAMA LOBO

294 ap. 402 - Vdo. c/3 ,qts.
sl. cor. banh. Ótimo negocio.
Ver no local. Melhores detalhes
c/Machado. Av. 28 de Setembro
3,5 lei. 258-9746. CRECI 1 275.
TERRENO V. Isabel. Vende-se.
Tratar proprietário. Rua Mariz
e Barros, 72 - s/202. Tels.
248-9345 t 264-3154. 
TERRENO - Maracanã. Rua
Cons. Ólegário, 16. Junto a
S. F. Xavier. 10x47. Pronto p/
construir. Financiado. Ver no lo-
cal e tratar 222-0536. CRECI

1 225.
TERRENO d* 22 x 44 - Vdo.
em ótimo local. Ver a R. Souza
Franco 179. Melhores detalhes
c;Machado. Av. 28 de Setembro
345 lei. 258-9746. CRECI 1-275.

ATENÇÃO Vila Isabel - V. óti-
mo apto. frente, vazio, barato,
varanda, sala, 3 q., dep. emp.,
elc. Ver das 12 is 17 hs.
R. Torres Homem, 1154 aplo.
1*01. Tel. 222-9393.
ATENÇÃO - Neg. de ocasião
por molivo viagem — Apenas
NCrS 15. de entrada e saldo
em prest. de NCrS 650 s/iuros
e s/correção. Ap. vazio pronto
p/morar. Otíma sala, 2 bons
qls., dep. empreg., elc. Ver
Rua Padre Francisco Lana 87

ap. 403 — Chaves no ap.
101. Tralar LOWNDES E SONS

Av. Pres. Vargas, 290 -

29 - CRECI 204 - 223-9525.

ÃNDARAÍ — Vende-se casa Rua
Ferreira Pontes, 400 c/21 2
quartos sala quintal depen.
empregada. Aceita-se como par-
te de entrada Aero cu Volks.
66. Saldo a combinar. Prestações
NCrS 350,00. Chave casa 

"

ATENÇÃO - Vdo. C/4 qls. 2
sls. copa coz. garaqem e mais
deps. ólimo aplo. Ver R. Vis-
conde de Santa Isabel 486 ap.
201. Melhores detalhes c/ Ma-
chado. Av. 28 de Setembro,
345. T. 258-9746. CRECI 1275.

VILA ISABEL - Aplo. 2 qts.
— s/dep. Conselheiro Otaviano
n9 77 apto. 102 - Chaves
103. Tralar Sr. Roberto, tel.
230-4610.

Àmmw Ámm _______ ^^mmm.

^____L __________ ______r

^^^^k _i________________-_____i__-_--í^» ^^^^m

ÁREA plana 6 300in2, Padro Mi-
guel, c/frte. «p/2 ruas calçs. c/
água, luz, força » telef, COUTI-
NHO. Tel. 254-1990, CRECI 771.

ATENÇÃO — Sulacap. Vendo ca-
sa nova. C/ssla, 2 q., banh.,
varanda, área e garagem. Ent.
8 mil e prest. de 300, Ver
à Est. Intendente Magalhães,
2.447. Tel: 228-7953.

A PARTIR 10 mir entr. apts.
entr, vazios, sala, 2 qts. elc.
Ver cj port. Aristides Cair* 2S1
Meier. T. 252-8727 Silva CRECI
1568.

ENCANTADO - Aplo. c| ga-
ragem, 2 qs. sl. coz. banh.
área, na Rua Pernambuco. 30
mil. cl 10 mil, e 300 mens.
Tratar Av. Jcão Ribeiro 50, sl.
201 - CRECI 1538.

MEIER - Casa «j 2 qts., s.,
cox., b. complete-. 35 mit, ent.
50%. Ver Rua Cirno Maia 25-B
c4 após 10h. Tr. L. 5. Francis-
co 26, s!521. Tel. 243-5118 -
CRECI 1254. J. Cipriano.

BOM <| sl. 1 qto. coz. otc.
posse imediata. Aceito IPEG.
Ver R. Capela 501 — apto.
s| 101. Piedade. T. 252-8727
CRECI 1568.
BARATO - (Rocha) - 3 anos
pl pagar. R. Tav. Ferreira, 481
201 - Vazio, 76 m2, fto. s„
2 q.. dep. emp., arm. etc. —
Chav* c| Sr. Noguoira - '.CRE.
Cl 526) - Mais 2 ocupados,
baratíssimos.

ENGENHO NOVO - Aplo. va-
zio c/2 qts. sala, coz. banh.
dep. «mpreg. garagom. Vonde-
so Rua Paim Pamplona. Ent. 14
mil, prost. 272. Tralar c/FRAN-
CISCO XAVIER IMÓVEIS LTDA.
Av, Braz d* Pina 96 loja Po-
nha. 230.7558 (CRECI 12731.

ENGENHO NOVO - Vondo-so
um bom prédio vazio na Rua
Manuel Miranda, 132, próx. o
R. 24 do Maio, cora 2 qtss.
1 sl., copa, banheira comple-
to e varanda, ótima construção
com entreda d» carro, banhei-
ro oxt. Terreno 10,80 x 31,00.
Tratar no mesmo das 14 is 17
hs. Não atende a Intermedia-
rios.

MEIER - Vdo. aplo. frenle um
por andar c/96m2 varanda 3
qts. i salão, coz. banh. arca
garagem. Rua Camarista Meier
134 apt. 201 próximo à Dias
da Cruz. 35 000,00 financiados.

VENDO 3 apartamentos 2 qts.
si. banh. cozinh. área varanda
à vista ou financiado. Aceita-se
oferta. Visconde Sanla Isabel
257-5599. Paulo.

CASA Vila Isabel. Rua Souza
Franco, 581. Altos e baixo. 2
salas, saleta, 3 qts., biblioteca,
dep. emp. áreas com tanques,
ban. em côr. Outras dep. Ver
no local após _s 13 hs. e
tratar 222-0536 - CRECI 1 225.

Vdo.
coz,

VILA ISAB-L - Aparta-
mentos juminhos 5
Praça B. Dr.mcnd, çj
3 quartos, salão, cepa-
cozinha, de,:, compl.
empregada (120 m2).
Financiados sj juros e
sem correção. NCr$ . .
25 000,0. de entrada
e 40 x NCr$ 1 200,00
(estudamos propostas).
Rua Silva Pinto, 86,
apts. 302 e 402. Vei
das 9 às 17 hs. Tratar
na IMOGAP - Rua da
Quitanda, 20, gr. 508.
Telefones 231-3367 e
23L-253 ___£_! _L22__
VENDO cas» tipo aplo térreo
no coração do Vila Isabel po-
de mudar amanhã esta pintado
e vazio Rua Teodoro da Silva
312 casi 4 apto. 101.
vila Isabel - Vondo ou alu-
go, apt. vazio, frente, 2 sls.
conj. 2 qtos., tôdas as depen-
dencias, edif. centro de torre-
no - Inf. prop. Tol. 225-0j59L

COM NCrS 10 000 enl.
ãp. Grajaú. Cislão. 2 qts,
bh. área. dep. empg. Ver R.
Itabai.na, 226 ap. 201. Trt.
CYrüío Sanlos IMÓVEIS. CRE-
Cl 717. T. 249.5217.. R. Dias
da Cruz, 155 s;410.
CASA NOVA - Vdõ. c/3 qts.
brandes sa'ã3, saleta, banhs. de
fuxo, escritório e mais deps.
Ver R. Teodoro da Silva 489.
Melhores detalhes c/Machado.
Av. 28 *de Selembro 345 lei.
253-9746. CRECI 1 275.
CASA DE LUXO - Vdo. na
R. Duque de Caxias 137 c/3
qts. 3 salões, copa coz. garagem
e mais deps. Ver no local.
E mais outras casas de tuxo.
Melhores detalhes c/Machado
Av. 28 de Setembro 345 tel.
258-9746. CRECI_1_275;
CASA c/terreno de 9,15x41 -

Vdo. a R. Souza Franco 648.
Ótimo negócio. Ver no local.
Melhores detalhes c/Machado.
Av 28 do Setembro 345 tel.
258-9746. JÇRECI ^275.
COMPRO — Vila Isabel ou Ti-
iuca casa, aot., quintal. Tel.i
242-3482. CRECI 48Q.r Waller.

COBERTURA - Graiaú. R.
Com. Marlineli, 185 C-02, sl.
qt., coz. banh. peças grandes
encrm* terraço. NCr$ 45 c,
50% em 2 a. Chaves no C-01
ou eport. pet. 242-1583. Ou-
vidor 130 j]508, CRECI 497.

COBERTURA NOVA - Áv. 28
da Scl. 28-C-OI. Única, sl. 2
qts. deo. ccmpl. qrande terra-
ço. NCrS 65 c|50i% em 2a. Ver
c Sr. Antônio. Det. 242-1583

___ ÇÍÍ___-7____-
CÃSÃ - Vendo n,s R. Sebastião*
de Paulo c| terreno 12 x 30
(vazia). Ótimo p| edificio. Ou
a ugo. Tratsr direto na R. Mei-
ra Vasconcelos 206. Telefone
238-4486.
CÍNEMÃTOGRAFICA - Resid. -
Vondo entro o Grajaú o •
Méier, superluxo. — Infs. tel.:
249-6494 - Esludo proposta a
vista ou planos de pagto. NCr$
180 000,00 com 50%.

VEND5-SE apt. tipo casa Rua
Maxwell; 88-3 qts. 2 sls.
Dep - Financiada 4 anos -

258-8093.
VENDE-SE ns casas 3 e 4 da
Rua Maxwell, 86 - Financia-
das 4.-nos-—¦258^8093.-: ..

VILÃ ISABEL - Vendo «pio.
sala, 2 quartos, deps. Rua Vise.
Santa Isabel, n9 223, aplo. 203,
chaves, c/port, Entrada 15 mil
rest. financ. Entrega imediata.
LUIZ RODRIGUES. CRECI 1096.
leis. 232-6545 e 242.7067.

VÍLA ISABEL - Vendo aptos,
recém terminados, vazios, cl
sala o quarto separados, a Av.
28 de Setembro, 181, cl grande
financiamento em prestações d«
NCrí 500,00 mensais. Ver no
local e tratar tel. 232-8695.
CRECI 367;

em qualquer sentido...
av. itararé, 860

onde o seu apartamento pronto, com sala
e 2 quartos, òtimamente acabado,'claro,
arejado, tem o máximo em conforto

garage piscina playground
e o plano de pagamento é sensacional

sinal -
saldo -

ncrS 600,00
em 15 anos, como aluguel

VÍSlte-nOS: itararé, 860. ou
evaristo da veiga 35, 605
fone 222-6058CRECI 365

BENTO RIBEIRO -
Apartamentos prontos,
sem juros e sem corre-
ção, 2 e 3 quartos, Edi-
ficio Banco Boavista. —
Sinal: NTCr$ 7 950,00 e
prestações de NCr$
468,00. Ver na Rua
João Vicente, 1125,
em frente a estação e
tratar na. IMOGAP. -
Telefones 231-3367 e
231-2534. CRECI 203.

ENGENHO DENTRO - Vdo. urg.
lindo ap. 1a. loc. frenle grande
sla. 2 qt9s. cop/coz. dep. emp.
comp. sinteco sancas florões
írea serv. banh. côr persianas
novas não precisa fazer nada
é só mudar peq. entrada saldo
forma alug. plano a Caixa iá
financiado fazemos transf. Ver
R. Adolfo Bergamlne 76 ap.
201. Trat. ADELCASTRO IMO-
VEIS CRECI 1722 R. Dias da
Cruz. 69 g/311. Tel. 229-6472.
Posse Imediata c/sinal 5.000
mais 10.000 em 30 dias.

MEIER - Vendo lindo terreno
de esquina. Ver Vila Coqueiral
em frenle ao n9 223 com Dna.
Lucilia. Esta rua fica próximo
ao Cine Imperator - 243-3388
Jorge. i ,

MEIER - V. casarão anligo,
ter. 22x117 p/incorporação, co-
légio ou empresa de ônibus.
R. Ferreira de Andrade, 136.
Tratar R. Euclides Faria, 22 s/
207. Ramos. Tel. 230-2820 ou
248-408.

MARECHAL HERMES - Vendo
casas novas de 1 c 2 quartos
sal., coz., banh., área, aceito
Cxa. Econ. ¦ ou IPEG, Santos
252-9991. CRECI 1647.

BANGU - Vendo casa 2 qts.,
2 vards. do laje, quintal 10x40.
Próxima comércio, condução,
escolas. Tratar hoie na Rua RI-
beiro de Andrade 261.
BANGU - Casa var. iard. ' s.
2 q. b. copa coz. quintal. Salão
b. coz. fundos 25 mil a. v.
30 mil fin. s/|rs. R. Jacinto
Alcides 864 ch. lado - 261-7200
O. Luzia.  
CASAS. E TERRENO, na ; Rua
São Francisco Xavier — Área
total de quase 900m2, n9s. 826/
6 — uma . entrega-se vazia e
a outra está ocupada e sení
centreto — aJto negocio põra in-
corporadores e construtores.
Preço base 160 000,00 - Tralar
na Av. 13 de Maio, 13, Gr.
403, c/ Cardoso ou Mariano
(CRECI 1 518). Fones 252-0020
- 222-1538 e 242-5104.

ENGENHO DE DENTRO - Vende
uma c<isa na Rua Afonso Ferreira
n? 167 — Velha em terreno
de 12,70x20,00 mts. 3 quartos,
sala, banheiro e cozinha. Preço
NCrS, 35000,00 - 50% à vista
saldo* a combinar. Outro loto
de 11,00x20,00 frente para Rua
Benicio de Abreu n9 128 preço.
NCrS 30 000,00, Tel. 231-3769
- 247-5394 - 'Trav. do Paço
n9 23 sala 305. ,

FREGUESIA - 30 000m2. Ven-
do muita água, luz e telefone.
Estrada do Bananal, 1546 — Sr.
Mauro 222-5924.
FREGUESIA - V. casa c| 3
qts. st. copa coz. ban. 2 var.
garagem e dep. ter. 1 CQ3m2.
Todo plantado 50 000 ci 50%
e o rest. a comb. Ver a R.
Francisca Sales, 8ó7. Jacareps-
gua fi/ o Pfopj  ___
JACAREPAGUÁ - 

"R. 
Dias Vi-

eira, casa lage :!. 3 qts. coz.
banh. vda. terr. 10x42. Pço. 50
mi| à vista ou 20 mil cr.tr.
rest 341 pela Caixa E:. Trai.
T_el._249-8633 CRECI 1531.
JÃCARÉÍ>AGUA'~- Vende-se dl-
verses lotes a partir de NCrS
8 000,00. Tralar Rua Sanado,
Dantas n.o 71 i 1001 cArlhur ou
Ant.o Luiz. CRECI 1057. Tels.:
242-9661 ou 242-1308 (Temos
também em outros bairros).

CENTRAL
ÁREA INDUSTRIAL Jacarèzinho
ei 1.0C0 m2 - Vendo. Tra. ci
prep. 248-8717 - Ernesto.

ATENÇÃO - MEIER - Em ruas
arbcri.ada. Vdo. ótima casa, v_-
ris, jla. _ Rua Dias da Cruz.
Tendo sl., 3 qls., copa, coz.,
banh. ccmpl., dep. de emp, e
entrada p| carro. Facilita-se 50?p
em 60 meses. Ver c; o praprin
à Rua José Vinssimo, 24-A --
Tratar Org. Daniel Ferreira —
R. 7 Sctcmbrc, 88, 2." - Tols.

_-_-o_8 o 242-0775 - CRE-
Cl j-:o.

ACEITO - P| vender Central,
Centro apts., casas mesmo aiu-
gadas dames sl valor s| com-
promisso, alugo apronto doeis.
Org Orlando Manfredo. B_rã:>
Iguatemi, 86. Tel. 248-0804 -
CRECI 82.

JUNTO RUA DIAS DA CRUZ -
Vendo ap. vazio ci sl., 3 qts.,
copa-coz., banh. compl., deps.
todos cômodos, fto. — Preço:
55 000,00 - Entr. a comb., sal-
do, sijuros — R. Magalhães
Couto, 99, ap. 402 - Trat. PRE-
DIAL IBÉRIA LTDA. - R. Dias
da Cruz, 127 - 6.» andar -
Meier — Sede própria — Tols.
229-1788, 249-1622 e 249-6233.
Cirr. resp. M. Alvaredo — CRE.
Cl 1 214. 

MEIER - Vendo ólimos aparl?
de 2 e 3 quartos à Rua J.
Veríssimo 2o ap. 302, 303, e
suas deps. (porteiro inf.). Aceito
Cxa. Econ. (hoie quase sem cor-
reção). Tratar S. Sanlos 252-9991.
CRECI 1647. _______

MEJER - Vendo ólima casa o
Rua 24 Maio 1019 c/27 c/2
qs. sal,, copa-cozinha, área _ 2
banheiros, seminova, transfiro
Cxa. Econ., quase sem correção,
disp. única total 3 mil cruzeiros,
Inf. Sanlos. 252-9991. CRECI
1647. .

MEIER - Casa vazia - Vendo-
se na Travessa Josi Bonifácio,
22 c| 1 sl. 3 qls. coz. banh.
quintal • guarda pl carro. Pre-
ço 47 mil, «nlr. 16 mil, prest.
600 sli. Chaves no Vocal, das
10 às 17hs Trat. ANTÔNIO
NONATO VIEIRA IMÓVEIS. Ruh
Quitanda, 20 - sl 101
231-0994 o 231-0804. (CRECI
232).

LINS E B. DO MATO

CASA - Paula Brilo 1J37/C. 1
2 pav. Salão saía almoço coz.
érea c/tan. dep. emp. 3 q.
banh. comp. Ver local. Tratar
na Citil Imob. R. Alcindo Gua-
nabara 24/905. Tel. 222-2947 on-
de aceitamos s/imóvel para ven-
der., ÇRECI_J588._
CASA vendo 2 ais. sal. coz.
bonh ar. tanq laoe v.zia R.
Maxwell 358 c! 3. Ent. 15
pr.st. 600 sl Iuros cór loc.
2323239 CRECI 1 566 BONI -

Vendo o seu. ...
CÃSÃ TRÍPLEX - Neva - Ti-
.po apto. — lu»*»*** — Rua parti-
cular - 3 auartes - salão -

banheiros sociais - Em co-
res — Dependências completas
- Garagem e Jardim privativo
_ Rua Teodoro da Silva, 316
casa 107 - Sr. Galvão - Das

às* 12 horas.

ATENÇÃO Lins. Sem iuros e
sem correção. Prédio s|pnotis,
fachada em pastilhas, ia em
revestimento. Otimcs aptos, de
sala e quarto separados, quar-
to empreg. área ci tanque. —
Preço NCr? 14 975,00. Entra-
da NCrS 1 920,00, parle facili-
tada e NCrS 305,00 mensais. -
Ver à Rua HeraeÜto Graça n."
45. BRIZON ENG. Av. Rio
Branco n.» 257, s/712. CRECI
1668_.
LINS - Vdo. na R. Biculba 184
em ter. de 1 000 m2, ótima rfl-
sidência c] 4 djrm. 2 ts. 2
vrds. um ap. ind. e garaaem.
Ver c! o prop. e tr. cl FLO-
RENTINO lei. 223-5004 - CRECI
286. __

JACAREPAGUÁ - Pechincha -
Vdo. casa vazia cl sala 3 qtes.
e dep. ter. 25 x 40. Entr. ..
12 000 prest. 300 sii. Ver Rua
Maença £43. Trat. Simóvel R.
dos Romeiros 100 sl 401. Tel.
230-7099 - CRECI 85 D. F.
VELOSO.
JACAREPAGUÁ - Freguesia -
Vendo ótima casa, junto à Chur-
rasceria "Tem Tem , per 55 m;l
c! 20 mir de entr.. saldo a
c:mb. Tratar Av. Jcão R'beira,
50, sl] 201 - CRECI 1 538.
JACA5EPAGUA - Vende-se cx-
celente área plana na Estrada
des Bandeirantes. Tratar Rua
México, 90I5O5. Tels.l 242-2424
- 232-1024 - Investimovel 

' -
CRECI J-348.

ALO Méier - 1. Santos. R.
Domingos Freire, 23 vdo. 2 ca-
sas Ia. 2 qts. sl. coz. banh.
área lage terr. 10x26 garagem
1 qlo. exi. 2a., qt. sl coz.
banh. área lage. Pço 65 mil
ent. 25 mt! rest. 40 meses sij.
à vista 55 mil. Ver diar. c/
prep. Tel. 249-1539.- Trat. tel.
249-8633. CRECI 1531. Gomes.

LlNS — Vendo casa 2 pavlos.,
3 q„ 2 s., copa-coz., 2 banhei-
ros e dep. empreg. Rua Ernesti-
na 87, casa I. Enlrada NCrS
35 mil, saido 3 a. s/iuros, s/
correçJo._™^^4584^VAJ.DO.
LINS — Oportunidade única ri
apenas 12 mil de entrada e mais
30 mil ia financiados em pres-
lações de NCrS 500,00 rmsn-
ss;s aptes. 102 e 302 da ?
B.cuiba, 101 Ci sala, 3 qtes ,
d.p. comp. emp. pintado CU
sinteco. lei.: 231-1678 cu ..
252-6268.
TERRENO plano. 2.200m2. proie-
to aprov. p/84 unidades. Próxi-
mo da B. B. Retiro. Rua Cons.
Jobin, 139. Preço 250 mil a
combinar. Ver no local e tratar
2220536. CRECI 1 225.

VENDA - Rua Vilela Tavares,
359, ap. 201 - Lins, 2 qls..
damais depend. 40 mil, com
.12 mil entrada, 50, alugueis ou
combinar - Ver no Iccal.

JAC-VREPAGUA' - Pinto v. 'casa

Rui Jordão 132, 2 qls., sl., cop.
coz, d_D. 15 mil entr. saido a
comb. 1. 243-9677 ou 230-2550.
CRECI_ ,654*
JACARÉPÁGUÃ" - Ótimos lotes,
preços antigos água, luz a
ocupação imediata sem jures
pesso facilitar. 52-6575 Geraldo
CRECI 1.3031 '
JACAREPAGUÁ' r Pça. Seca,
vendo casa, va_ia, refermada
totalmente nova, sala, 3 quar-
tos. var. ccz., banh. dep. empr.
laj* « quintal. 8 x 24, cisterna.
Cndid_ Benicio, 2080, cj 18.

j"ÃCAREPAGÜÃ* - Taquara Es
trada Bandeirantes |unto a R*
diobras 50x100 c/2 frentes pll
nò ótimo p/Hotel, posto Gaso-
lina elc. Preço 140.000,00 p/rc-
ceLár 3 anos sem juros. Tratar
Av. Rio Branco, 108 s/1309 An-
tónio. CRECI 132.

GRAJAU - Vdo. na Rua Prof.
Valadares em Ed. de 3 pav.
grde. aptos, c/lôdas as' peças
do frle. c/2 salas, 3 qtos. mais
dep. Peças amplas. Milton Ma
nalhães - CRECI 8C

JACAREPAGUÁ

222-6128.

GRAJAU - Rua Borda do Ma-
Io, 58, apt. 304. Vende-se com
2 quartes, e dependências com-
p'elas. Tratar no local com pro-
prietário.:__________;

*A RUA ÃRTÜR DE SA' EARP,
23 — Vendo-st ótima casa,
cem varanda, 3 o.uarlos, duas
saias; copa, cozinha, banheiro
nobre, dependências comple-
tas Itavanderia, garagem p| *
carros • outras instalações, In-
clusive grande cisterna em tar-
reno d» U*30, com a possibi-
lidada do incorporar outro lot»
do esquina. Ver no «ndereço
acima (Ir pela Edgar Werneck).
Tratar pelo tel. 223-8788 - Sr.
Marques Pereira - CRECI 1433.

CARUARU 7031401 esq. Mal.
_. f,_ - Vazio, 2 q. dep. fte.
enl! 15 mil corr. MIRANDA -

CRECI 932 - 252-1217 - ..
229-6852.
GRAJAU - Vdo. ter. c/ 17x
30. Preço ocasião. C| 5 000
ent. saldo prest. NCrí 200 s|jrs.
Aceito olTlas. Ver e trt. CY-
RILLO SANTOS IMÓVEIS CRE-
Cl 717. Tel. 249-52)7._
GRAJAU - Rua Raia Gabaglia,
90 vde. ap. 30] de frente. Va-
zio. Ci sala, 2 qts., coz. banh.
área. dep. empg. c',40% ent.
Saldo prest. 500 sürs. Trt. CY-
RIUO SANTOS IMÓVEIS CRECI
717. T^ 249-J>21_7._
JUNTO Ãv. 28 Sot. vdo. ap.
tipo casa: Iriplex c/ slão. 6
qta. dep. cemp. garagem, iard.
Tctalmenle independente. Final
const. apenas NCrS 15 000 ent.
Saldo longo prazo sjjrs. Ver R.
Jcrge Rudge, 37 ap. 133. Trt.
CYRILLO SANTOS IMÓVEIS. -
CRECI_717. T. 249-5217.
ÕTI.ÀA CASA - Vdo. c/3 qts".
sl. copa cor. deps. de emp.
Ver R. Ma]or Barros 15. E mais
outras cisas. Melhores deta'hes
c/ Machado Av. 28 de Selem-
bro, 345. T. 258-9746. CRECI
1_275^_
ÓTIMA OPORTUNIDADE - Vdo.
casa de luxo c/4 qts. salão
2 banhs. sociais, deps. de emp.
2 garagers, jardins, playground,
living. NCrS 250.CCO c/ NCrS
100.000 à vista e o rest. a
comb. Ver R. Visconde de S-nia
Isabel, 568. Melhores detalhes
c/ Machado, Av. 28 de Setem-
bro, 345. T. 258-9746. CRECI
njb.
PRAÇA TOBIAS BARRETO 7, ap.
002 - Vdo. c/2 qts, ti. coz.
deps. de emp. garagem, fim
de construção. Otlmo neaóclo.
Ver no local. Melhores det. c/
Machado. Av, 78 de Setembro
345 Tcl. 258-9746. CRECI 1 275.
E mais outros apartamentos.

A VENDA - Vila c| 4 casas
novas o vazias. Preço 45 mil
á visla ou 60 a combinar acei-
lo I.P.E.G. cl sinal de 2 mil
ou financio c] entrada de 5
mil saldo como aluguel. Ver

e tralar no local Rua Urucan-
r,a' ri o 90 ao lado da CHUR.
RASCÁRIA LOS-PIPAS. Fregue-
sia (more hoie no melhor eli-
ma de Jacarepaguá), lelelcne
258-3672 à nohe^

JACAREPAGUÁ - A Rua Ara-
gua.a, 305. Vandem-se aparta-
mentes vízíos c!sala e 2 quar-
t.s grandes, dependências, ba-
nheiro e cezinha, área cem tan-
ciuü. elc. Entrada de 10 000
cruzeiros e o saldo em presta-
ções mensais durante 30 mesas.
Pre*:. 32 000 cada. Chaves ci
Sr. Pedra vigia. TrMar p] telefc-
nè 223-8788, Sr. Marques Porsi-
ra - CRECI 1 433.
JACAREPAGUÁ' - Casa vaz'a,
2 qts., 2 sls., cozi, banh. em
cores, dep. empreg., terr. 22x88

Ver Laura Teles, 220 - ORG.
ORLANDO MANFREDO - Barão
Iguatemi n? 86 - Tcl.: 248-0804

CRECI 82. .'

ALO Almte. Parreiras 113 -
Vendo casa moderna c| sala e
sa.ão, 4 q. copa-coz. banh.
cemp.,, centro i_rr., Jardim
quioiai e garagom, dep. emp,
lavand 

"e 
q. de passar nos fun-

dos, 150 mil, 50% saldo 24
meses. .CITIL LTDA. 222-2947,
aceitamos si imóvel p| vender.
CRECL ,58.8_*
ABOLIÇÃO -'yendo 2 apios.
vazios perto Av. Suburbana, Tel.
249-1862. __.__?°'J3V°.L:
ANCHÍtTA - 

"Estrada 
Rio do

Pau, 478. Vendo terreno esm
NCrS 150,00 de sinal c NCrS
100,00 mensah _1el._22_2-0308:
ABOLIÇÃO - Ãv. Suburbana,
aplo. Irenlo. 2 qtos.. sala, qt.
de empregada, 40 mil à vis-
ia ou a combinar, Inf. lelefcne
243-8009^ C1ECI_j2J4.____
ÃBÕLIÇÀO - Vendo área 
7 I45m2. Inalar peio lei. 
232-4467 do larde.

ÁREA - 2 óOÕ m2~-
Projeto aprovado p[
160 aptos. — Vendo na
Av. Marechal Rondon,
2675 (entre Engenho
Nôvo e Sampaio). Pço.
140 mil. Financ. em 2
anos. Veja hoje e inf.
232-5735, 222-5814 -
Adm. Bens PEDRO DA
SliLVEIRA. C.^1336. (B
A VENDA Marechal Hermes aps.
noves vazies saião 2 qts. deps.
garagem. Rua Mário Barhedo
III começa Est. Intendente
MfSgxhíes, 1329 duvizi/arfor
vir.as formas de pagamento
prest. a partir de 280 mensais
trai. R. Gonç. Dias, 84602. T.
52-8531, 520982. CRECI 129.
Dr. Lisboa. _____ _______

A VENDA pleslação Encantado
3 casas novas vazias R. Per-
nambuco 1192 chav. c.'ll sala
2 qt. quintal varias formas de
pagamento sinal facilito prest.
a partir de 2B0 mensais. T. ...
S2-8551, 52-0982 CRECI 1294
Dr^ Lijboa_.

A VENDA Engenho Dentro R.
-Vc nsenhor Gercnimo 4001106
vazio saia 2 qts. chav. port. s!
facilito rest. 280 mensais. T.
i.2-8551 520982 CREKI .1294
Dr. Lisboa.
A VENDA «'" Trcnte estação
Ricardo de Albuquerque r- Av.
Nazaré entre n.° 170Í256 terre-
no vaiio 2 frentes 58x44 vilo-
cal. T. 52-8551 52-0982. CRE-
Cl 1294. Dr.. Lisboa.
ATENÇÃO - Realengo - J.
Áurea - Vdo. terr. de 10x24
na Rua, 17 — Lote 27 da Quadra
20 - Outro de 10x35 na Rua
Biriguí, lado Impar Lote 44 da
Quadra 5. Ambos c/1.500, —
de entr. e prest. de 100,00
s/juros. Tratar Org. Daniel Fer-
reira. R. 7 Setembro, 88 2.9.
leis. 232-3638 242-0975. CRECI
J. 30.

CASCADURA- - Apar-
tamentos prontos, no
centro de Cascadura,

ci 2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, dep. e
garagem. Sinal de
MCr$ 7 200,00 e NCr$
412,00 mensais, sem
mais nada. Rua Barão
de Bananal, 366, ap.
101 e 102. Tratar:
IMOGAP. Rua da Qui-
landa, 20, gr. 508. -
Telefones 231-3367 e
231-2534. CREC1_203.
CÃSCÃDÜRA - Vendo urgente
casa vazia, la|o, 2 quartes, sa-
lão, coz., banh., quintal. Preço?
30 mil. A entrada? 10 mil. Men-
sal? 350 sem iuros. Ver e tratar
Av. Suburbana 10 002-A. EM.
MANOEL - CRECI 634. Alom
dêsto tonho centenas do Imóveis

para vender. EMMANOEL. Ga-
bzritó a honestidade a s_u
dispor^
CASA c/ qto. sala, coz. banhoi-
ro em cor, quintal. Vendo.
Enl. 6 mil rosl. 40 x 250 s/
iuros s/ correção. R. Ooiái ..

1 M,t.-''252-9938 CRECI -928.

CAMPO GRANDE - Vila Nova.
Vendo 2 boas casas, em terr.
10 x 25, na Rua Sta. Juliana,
25 por 20 mil, cl 7 mil de enlr.
250 mens. Tratar Av. João Ri-
beiro n.° 50 sl. 201 - CRECI

538.
CASAS

e 3

JARDIM MADUREIRA - Vdo.
ótimo lote 12x30 mts, rua cal-
cada, pronto p! construir, 11
mil fac. 252-3457. CRECI 730.

MiEiER - Jardim do Meier,*
vdo. mag. ap. térreo frent. va-
zio prsse imediata ap. con|.
cl banh. coz. área serv. sepa-
rade. 20 000 cl 8 000 do en-
tiada prest. sómcntu 250 si

iuros. Vor R. Tenente Costa 117
rp. 112 trat. Adelcastro Imo-
veis CRECI 1722 R. Dias da
Crul_69 s. 311. Telj 229-6472.

MEIER -" Vdo. apto. Ia. loc.
do frente qto. sla. separ. banh.
caz. área c! tanque de empr.
Sinal 10 mil corretor na porl.
inf OW1PLAN 22-0922 - ..
52-1837 C*!ECI 480^

MEIER - Casas lie. de rua. vd.
2 qls.. 2 sls., coz, banh. comp..
laie, tacos, \d„ quintal. Rua
Scaros, 67 o 71. Ver 71 domei.
10 ás 12. CRG. CRLANDOMAN-
FREDO. Barão Iguatemi, 86-
Tel. 228-0804. CRECI 82.

MEIER — Vondo-se uma bra
casa vazia, aponas NCrS 19000
com entrada, qrande sala, dois
quartos, banheiro, cozinha, are?
o quintal forro do laie, na Rua
Isolina. Chaves na Rua Hermen-
garda, 457, fundos pela manha
o .1 noite.
MEIER - Vdo. ap. 101, sl.
4 qts. deps. ent. p/car. Ent.
15 mil. R. Mossoró 92. Tr R.
Lucidio Lago 96, s/215. CRECI

| 881. Ramos.

MEIER - T. Sanlos vdo. excel.
aplo. Ia. locação frenle 2 por
andar, (lado D. da Cruz) £/
a. 2 q. grande coz. ban. e
garagem na escritura, c/12 do
ent. s/40 mes. s/i. e s/corr.
Rua Sanlos Titara 76. Tr. Av.
Ernani Cardoso, 21/208. F.
29-9934 - CRECI 11«. A. Ma-
.chado.
MEIER - Casa vazia laia, vor.
s. 2 q. copa-coz. ban. social.
Ponlo comercial e resid. Ver
Rua Monsenhor Jerônimo 842
esq. Dias da Cruz, 12 às 18

horas. Trat. Av. Ernani Cardoso
21 s/208. F. 29-9934. CRECI
1143 - Machado.
OSVALDO CRUZ - Vando 3
moradias. Ver a Rua Jurema,
15 estão vazias c/15 mil do
entrada saldo a comb. Tratar
tel. 231-1431 ou 229-1097. CRECI

_H65^_ ;
OSVALDO CRUZ - Rua Jabai-
ra 202 - Vendo casa 3 q. sa-
Ia, coz. banh. terreno 10x40
plantado, ent lida carro, área
conslrcída 96m2 - 40 mil a
combinar^

MÊÍER — Vdò. ótima casa iard.
vda. sla 2 ql9s. cop/coz. dep
emp. quintal lôda lag. etc. C,
peq. enl. prest. apenas 350.W
Ver R. Maranhão, 442 c/7. Trat.
ADELCASTRO- IMÓVEIS CRECI
1722 R. Dias da Cruz, 69 g/311.
Tei. 229-6472.
MEIER 

"—' 
Vdo. exceíenle ap

próx. esl. Móier um quart

- Vdo. divs.
. , ., .... ..-.-. emp. ¦ gr. Tr.
R. Lucidio Lago 96 s/215. CRECI
1 881 — t-an;_rs

Méier
qts. dep.

A VENDA Jpgua Praça Seca
vários loies R. Capitão Mono-
ses, 1307 corretor
água e luz
rest.

calçadas,
inal a partir 3 mil

5a. 1. 52-8551. 52X1982
CRECI 1294. Dr. Lisboa

A VENDA frenle vazio R. Prof.
Lafaete Corles 120Í303 sl. 2

qts deps garagem varanda v/
no ap s|25 rest 30 em 3 a. T.
52-8551, 52-0982 CRECI 294.
Dr. Lisboa.
A VENDA Jpgua sitio no Lar-
go do Pechincha R. Maença 160
sitio c|8OC0m2 c/moradia, ti
plantado vllocal sinal 40 rést
50 em 3a. 1. 52-0982 CRECI ...
1294 Dr. Lisboa.

JACAREPAGUÁ' - Vendo vazio
excolente propriedade 20 

'm.l

m2, duas frente, bca resi'én-
cia, galpões etc. Asfalto, fôrçh
e luz, serve granja, colégio etc.
Facilito. S. BOSELLI. Praça Pio
X, n° 78. sala 1115, das 13,20
asjó'- CRECJ_C86.
JACÀRÉPAGÍIA - Pinto Teles
— Vdo. casa c/salão, 3 qts.
coz. banh. dep. e gar. Tr. Av.
Ernani Cardoso 21 s/208. A.
Machado CRECI 1 143.
Pr7aÇÁ SECA - Casa moderna,
fino Bcabamentu. Ter. I 100m2.
Rua Guaranezia 37. Chaves ao
lado. Tel. 243-6491 (Mello CRECI
1.111);
PRAÇA SECA - Vd.o. terreno
14x29 na Rua Jlo. • após o
n.° 596. Negocio urg. Preço
de ocasião. Ver no local • trat.
Av Pres. Vargas, 446, gr. ..
1603, tel. 223-9177. CRECI ..
1017. __ :_____
TERRENO.X;KOMBI - Troca-si
um terreno em Jacarepaguá pi
uma Kombi de 62 em diante.
Trat. R. Bacanga, n.° 185. Irajá,

ALÇO MOURA LTDA. - Casa
dupler». 

' 
Bst-r. Intend. Maga-

Ihães, 188. Olimo local. Financ.
em 100 meses siiuros. Sinal 10
mü. Sala 3 qrlos. coz, deps.
emp. prest. 2S0 mil. Seção de
Vendas Utilidade Pública. R.
Majcr Ávila, 455 loja 7-F. Tels.
•228:090jl_e_237;947]. CRECI 353.

ATENÇÃO Srs. compradores de
coses e aos. querem fazer um
bom negocio? Venha conver-
sar com Jcaquim Gemes Días,
tenho várias casas e aptos, para
vender om varies bairros da
Guanabara. R. Frederico Méier
15 sl:. 304. 305. T. 249-8633
- CRECI 1531. Dias.

A VENDA Praça Seca R. Capi-
rão Menezes iunto 1333 esquina
R. Francisco 2 terrenos 13x22 vi
local t. 52-8551 52-0982 CRECl
1294. Dr. Lisboa.
A VENDA Japgua largo de Pe-
chlncha vários lotes R. Agua
luz esgoto varies tamanhos pre-
ço a combinar R. Maença, 160
t. 52-8551. CRECI 1294. Dr.
Lisboa.
CASA NOVA - Vendo de sala
e 2 qts., banh. em cor, entra-
da pi carro pequeno. Sinal ..
NCrS 8 000,00. Resli a combi-
nar — Ver a Esl. da Estiva, 156
c/ 19 - Tel. 90-154S-
CASA moderna em centro de
terreno ajardinado, de esquina,
Ia. locação, clvaranda, salão em
parquet, 3 qts. banh. tuxo^ côr,
copa-cozinhd ezulejada até te-
lo, dep. emp, garagem, lavan-
doria e quintal, ver Rua Mon-
senhor Marques, 76. Freguezia,
Jacarepaguá, Portela 242-0371
- 252-5444. CRECI 600.

VILA VALQUEIRE - Vdo. boa
casa com sala, 2 qts., banh.,
coz., e quintal, 25 mil com
8 mil e*ntr. rest. 48 prest.' de
NCrS 350,00. 252-3457. CRECI
vi»'s.
VILÃ-VÃLQUEÍRÈ"- Estr. Int.
Magalhães. Vdo. casa luxo 3
qts. si. cepa-coz. banh. gara-
neiti vdas. iard. terr. 12x44.
Pço. 50 mil a vista ou 30 mil
ent rest 285 pea Caixa Ec.
Ver trat. Tel. 249-8633. CRECI
1531 Joaquim Gomes Dias.
VÍLA VALQUEIRE - V. Ap. sl.
2 qtos. var. ci sinteco. R. Ja-
goroaba 59Í202 fte. chaves 201.
esq. Int. Magalhães, entr. 8
milhões, Imob.. IAB, J-282. Tel.
243-3448. CRECI 1699.
VALQUEIRE — Vendo ólima casa
vista Unos lôda murada, 2 qt.
sala copa-cozinha grande, duas
varandas, 2 quartos emp. dois
banheiros garagem. 10 mil ent.,
10 mil a combinar saldo Cxa.
Econ., quase com correção ex-
tinta, Sanlos 252-9991. C"ECI
1647.
VENDE-SE casa 8 da Rua Ça-
rSo, 624 — Jacarepaguá — Tra-
tar Rua Iguapá, 10 s) 303 -
Edifício di Associação Comer-
ciai de Cascadura, das 9 às 12
horas, de 2a. a 6...-feira ou
Rua Itamarati, 334, tol,
229-8692.

ALO Piedade. R. Clarimundõ
de Melo, ap. frente 2 qls. sl.
ccz. banh. áreas depósito sin-
teco vazio. Pço. 40 mi) ent.
20 mü rest. 40 nveses sjj. Trat.
249-8633. CRECI J53l_._ Dias.
ATENÇÃO — Sampaio — Vendo
uma casa vazia ci 3 qts. sala,
ccz. banh. compl. área. dsp.
emprep, qtal. e mais unvi nteh-
-1 ^ua nos fds. Ver na Rua AI-
zira Va'rd_taro n.° 152. Chaves
no n.° 146. Tralar - OFIL -
Av." Rio Branco 183 — grs.'
503 - 504,- Tels. 242-0937 -
252-5350 - CRECI - J. 238.
ATENÇÃO - M-ier apl final
de censtr. centro, ótimo p/in-
vestimento R. Joaquim Méier,
229/210. Sl. qt. separado, bh.
social coz. dep. emp. comp.,
cm tnuc. Sin-i! 8 rp.l, pre:'3.
a partir de NCrS 262,00. Ver
no local c/Sr. João ou Sr. Vi-
cente. Mres. Infor. México 70/

1 103; Tei. 242-3351 ind. sáb.
e dom. J. PAZ. CRECI 1 299,

ÂVENI PA MarechaI. Rondon 782
- Vdo. casa c/3 qls. 2 sls.
coz. banh. Ver no locaf. Melho-
res detalhes c/Mích do. AV! 28
de Selembro 345 tel. 2589746.
CRECI I 275.
A CEVIL VENDE - Em Reaien-
go, a Av. Brasil, casa c| 2 qls..
sl., coz., banh., var. — Trcca-
se por Volks. Trat. Av. Brás de
Pina. 1767 - CRECI 1732. Ver
hoje e amanhã. 
ÃPÃRIAMÉNIO vazio. Vdo. cj
¦ Ia. qt. coz. bh. área cltanq.
c/peq. ent. saldo 38 meses s|
irs. Ver Av. Marechal Ron-
don. 2 777 ap. 304. Trt. CY-
RlUrt* SANTOS IMÓVEIS. CRE-
Cl 717. Tel. 249-5217. R. Dias
da Cruz, 155 s|410,
Ã"PÀ"RtÂMÉNTO 3" q. sala e
dep.. prest. 140, 40 m. 16 000
facilitades. Rua Nelson Farias
Castro. 45 ap. 414 ria ali. da
Rua Araújo Leitão, 771. Tel.
249-7075.

ATENÇÃO - Realengo - Vdo.
terr. de 27x26 plano c/água,
força, calçamento. Ver a Éslrada
do Realengo. Esq. c/a Rua Umi-
tes. Tratar Org. Daniel Ferreira.
R. 7 Setembro, 88 2.9. leis.
232-3633 242 09/5. CREC! iJ 30.
ÁIENÇAÕ - Sampaio"- Vdo.
ótima casa. c/sl. 2 qtos. ccz.
banh. comp. área c/íanque. Ta-
queada e lajeada. Facili.a-se par-
te do pagamento em 25 meses
a NCrS 400,00 s/juros. Ver na
R. 24 de AWo n9 631 — Casa
ló. Tratar Org. Daniel Ferreira.
R. 7 Setembro, 88 2.9. Tels.•-32-36.3 24..-W5. C.1E-.I J. 30.
ATENÇÃO - 

"Bangu' 
- Vdo.

terr. plano de 27x54. C/água,
f ô rç a , calçamento. Facilita-se.
Ver à Rua Rio da Prata n?
1 352. Tralar Org. Daniel Forrei-
ra. K. 7 Síl_rr.r_, 8f) 2.°. Te'<*.
242-0975/232-3638. CRECI J.30.
APARTAMENTO vazio, nôvo, da
frente, em Piedade, dois quar-
tos, sala, dependências. Rua Ma-
nuel Murtinho n.° 275, começa
na Av. Suburbana 9035. Entra-
da facilitada • o restante em 48
meses, sem juros • sem cor-
reção. j
ÃTENCAÒI Junlo a estação do
Engenho dt Dentro, apto; de
frento, novo, c' ocupação imo-
diata, totalmente financiado cem
prestações de 517,00 por mês,
sala, 2 quartos, cozinha, banh.,
área cl tanque, garagem, cond.
um simples sinal 5 500 mais
uma importância de 4 800 a
combinar. Vor R. Adolfo Borga-
mini, 76, ap. 303. Tratar R. Ca-
telo 310, sj 709, Sr. Hasenclovo.
CRECI 1291, diariamente ató as
20h._J.argo Machado.

APARTAMENTO NO
MEIER — Com sinteco,-
1, 2 e 3 quartos, sala
cozinha, banheiro (lou-
ça tulipa), WC e quarto
de empregada aárea c|
tanque em prédio so-
mente'de 4 andares c|
elevador sobre ¦ pilotis
e garagem. Pronta en-
trega. Sinal a partir de
NCr$ 4 000,00 e saldo
em 180 prestações de
NCr$ 351,25 (financia-
das pela Letra S',A). -
Ver diariamente no lc-
cal na Rua Mossoró
68 das 9 às 21 hs. Me-
lhores infs. MAS IMO-
VEIS LTDA. Av. Nilo
Peçanha, 12 s| 922j26.
Tel. 222-3115 - CRECI
J. 329. (B

APARTAMENTO - Sala 2 q.
rí_-.:nd. c;.ni.ieljs. Entr. 4 50.
financ. mensal 300. Ver tralar.
R. Violeta 255 Bl apl. 302.
Méier.  ,
A CASA ó do tipo apartamento,
lem hall, salela, sala, varandão
(achado, 3 ci.ua.-tos, copa, cozi-
nha, dep. empreg. área, quintal,
no p~oto ma'ií valorir.do da
Av. Marechal Rondon. Preço 75
mil paqáveis em 40 meses s/ju-
ros. Vale mais de 100. Chaves
c/BUENO MACHADO - R. Bario
Mesquita, 398-A. Tel. 64-8997
- 34-0694 e 28-6946 - CRECI
986. Funcionamos ató J_9h.
Ã~SÉNHORÀ~GOSÍÁ do com-
prar b-rato? - Por 27 000 00,
ci 6 000,00 sinal, parto n <i>-
crit. o prest. 250.00 - Vondo
ap. vaiio edif. luxo <\ sl., 2
qls., copa-eex., banh. ccmpl..
dep. emore-;!. enlr. serv. e área

da

PIEDADE — Vende-se apto. ll.
3 qls. coz. banh. área tanqua.
R. Quintão, 51/201. Tralar fo-
n». 31-0749. Av. Rio Bran-
co, 123:605. CRECI 0*18^

CRE-

CASA em Magalhães Bastos. -

Vendo cem 2 quartos, sala sa-
loia, cozinha e cepa com entra-
da para auto, em terreno de
10x22 50 todo murado à Rua
Franci-co M'.'zi 95 Trotar com o
Sr. Nostcr o Rua Pereira leilão
26 - Osvaldo Cruz. Proço a
vista NCrS 25 000. Tsmbérn so
vende financiado.

CÃMPÕ GRANDE - V. grande
terreno, 11x80, pronto p! cons-
truir. Vor Estr. Cabucu, 9z9 lo-
15 566, unir. 6 milhões. Imob.
IAB J-282. Tel. 243-3443 -

CR C1_J6OT^_____
CASCADURA - Vdo. casa 2 q.
sl. coz. copa. ban. var. dep.
neva, ent. pl carro. Ter. Vx^o.
Trav. jcão7o»vMatos, .91,

CAMPINHO - Vondo i R. Co.
mondedor Pinto, ólima casa do
l.-jo novo, vazia com 2 qrls-,
sl., coz., área. varanda. Enl.
10 saldo a combinar. Trt. a

R André Pinto 40 Telefono:
230.5747 CRECI' 1354;

CASA *-í Vdo, vazia, 2 sls. 3

qls. elc. enlr. p! car o 2 ap-.

qto. sla. etc. ter. 12x30. Entr.
3.000. 38-3340 - 42-1337 -

CRECI 650 
' 

CÁMPÕ GRANDE - Rua Domin-

gos Meireles, n9 59 - Bairro
Vila Nova. Vendo casa c/tarr.
9x30. NCrS 7 mil i •*
242-4266. Wanderley._CRECI_655.
CASCADURA - Casas, Pde Te-
'ómaco, 149, 16x62; 155, 11x58;
161, 11x55; 175, 1.1x41, ent.

partir 10 500 iunto ou sep. Ver

local. ORG. ORLANDO MAN-
FREDO. Barão Iguatemi, 80. lei.

,248-0804._ CRECI- 82

CASA' - Vende-se Av. Marecha.
R-nd:n 1475 .1 6 três quarto»
e dependências NCrS 40 mi! a
vista.' Tratar no lc-3l a noiie:

ENGENHO 
"DE 

DENTRO - Casa
ci 2 salas, 2 quartos c demais

deps. Vende-se em excelentes
condições por eslar ocupado c

Dias'da Cruz sla. sleta. 2 qt9s
ccp.-ccz. grand. irea serv.
banh. emp. elc. Sancas florões
sinleco peq. entrada prest. ape-
nas 360,00 vá hoie mesmo na
certeza de passar o Natal em
seu apartamento. Venha conver-
sar conosco ADELCASTRO IMO-
VEIS O.ECI 1722 R. Dias da
Cruz, 69_g/31U_e!____9.6472___
MÍiER - V .quer uma casa

grande bem confortável Nao

perca esta oportunidade va hoie
mesmo e adquira prioridade na
compra deste imóvel em r. pri-
vilegiads um quarteirão da Dias
da Cruz c/iard. vda. sala. 3

qt?s. cop. e coz. dep. emp.
coiAp. lavanderia rouparia refei-
lório especial quintal toda lag.
sinteco elc. é realmente um
naaócio de ocasião c/peq. en-
trada presl. combinar. Var R.
Sousa Aguiar, ieó. Trai. ADFL-
CASTRO IMÓVEIS CRECI 1722
Dias da Cruz, 69/311. lei.
229-6472;
MEIER — Vendo 2 casas lipo
apartamento com gr.nde quintal
preço E0 rr.il c/50% tralar lei.

231-1431 ou 229-1097 - CREC!
1 165.

nquilino, nolificado. Apenas 15

de enlrada e saldo em frrma

de aluguel. Ver' à Rua Ramiro
Magalhães, 187. Tratar Lgo. S.

Francisco, 26! 1003. - Telefcne

243 8009._CRECI 1234.

ENGENHO DE DENTRO - Chave
de Ouro. Vdo. ult. casa da
vila vazia, c/lrenle, e grd. quin-
tal, c/ent. p/sala, e enl .p/cozi-
nhá, à vista, 23.000,00 ou ent
8 000,00 - 60 prest. 300,00 p/
mês. R. Borja Reis, 530 ,-//.
Chaves c/4 ou treco: p/eutra.-.

ENGODE DÈN1RÒ - Vendo
lerreno de fundos c/600ms2 a

lOOms. oa Av. A. Cavalcanti.
Tel. -258^145 r_ÇR_ECiJ00/\. _
ENGENHO NOVO - Vendo cx-

colente aparto c/sinleco, 2 qs.
ssal., coz., ban., área. aceno

Cxa. Econ. (Praç«' '?*•,_•.,,n'*
!t.n'os 252-9992. CRECI-ÍW ¦ .

ÍNGENHO DE DENTRO - Ven-

do ólimos apartos. seminpvos
d. 1 e 2 qs. sal., coz., .-in.

área. Rua Ana Leonidia 3D2,

Aceito Cxa. Econ., ou IPEG,

Santos, 252.999_I1_CRECM'Ó47._

ENCANTADO - Vdo. vazio a

R Pernambuco, 1019 ap. 410

c/s. 3 q. c dep. emp. Enlr.

IO.0CO, e o saldo a c°mb™''

Chave, c/zelador CRECI 1663.

NEVES. Tels. 222-15/7 c ....

232-1757.
ENGENHO DÊ DENTRO - Ven-

do casa nova.de luxo acaba-

da do construir c| 3 çl», /II,
2 banh. do luxo, coz, copa,

n.ragem, quintal, «"<-••"•
márcio n. porta. R. Jcaquim

Marüns, 309. Tratar c| propriet.
no local, diariamente ou Pi
tols 229-1369, das 8 as lBlit.

eu 229-3986, das 18 is 21hs,

Sr. Mário di .Mola'

MEIER — Vendem-se ótimos
aptos, apenas 2 por andar, pa-
ra entroga om 12 meses, som
roajuslamenlo, proço fixo, no

ponto mais central do Moicr,

junlinho da Rua Dias dl Crur,
com 2 qlos., sala, coz., banh.,
área o dep. de empreg. — Ver
na Rua Constanja Barbosa n °

117. Tratar em MEUO AFON-
SO E CIA. ITDA., na R. Cons.
tanja Barbosa, 125 - l-""*
249-3261 - 229-7695 - CRECI
1 206,_
MEIÉR - Vende-se para resi-
dência cu inc-rperação, prédio
anügo em centro de terreno
com área de 600 m2. Frenle

para 3 russ. Ver e tratar à
Rua Visconde de Taunay n."
'/, 

próximo à Rua Dlas_da Cruz^

MADUREIRA - 
"Próx. "Viaduto.

Faria cond. e comércio. Vdo.
casas c| il.-2 qls. e dep. comp.
e sla qt. C dep comp. Enlra-
das 5 0O0 presl 200 sürs. Ver
e trt. CYRILLO SANTOS IMO-
VEIS CRECI 717. Tel. 249-5217
- R. _Dias da_Cruz, 155 s|410.

MEIÉR-— Vdo. aptos, novos.
Vazios. Frenle. C| sla. 2 qls.
dep. comp. garg. e sla. qt.
dep. cemp. ^garagem. Preço
cca;ião. C psq. ent. saldo 50
meses s/irs! Ver c trt. CYRILLO
SANTOS IMÓVEIS CRECI 717.
T. 249-5217. R. Dias da Cruz,
155 s|410.

PIEDADE - Ótima cas» de 2
qts., sl„ coz., banh., área e ga-
¦--¦sem, mais 1 ap. de sl., qt..
coz., banh., tudo por 50 mil,
ci 20 mil da entr. Tralar
Jcê; fiibeiro, 50, sl. 201
Cl 1 538. .
PIEDADE —. V. terrenos, olima
localização, um na Rua Goiás
n." 780 lote 2, todo murado.
Enlr. 8 milhões, oulro na Rua
Elias da Silva n.° 55 lote jj,
entr. 6 milhões, Imob. IAB,
J-282. Tel. 243-3448. CRECI
169____ ¦-'-¦* ;
PIEDADE — Vende-s» óllm»
residência do 3 qts. sl. copa,
coz. banh. disp. • grd. quin.
tal. Pro.o 55 mil ont. 50% s/
a comb. Vor Rua Paranapiacobi
n.° 55. Trat. Av. Prós. Vargas,
446 gr. 1603. Tol. 223-9177.
CRECI 1017. Maurício.

PAGO A VISTA até 60 mil no
subúrbio da Central, Jacarepa
guá. Lci-.poldina, Ilha do Gov.,
Lirha Aux., Rio Douro, «ts.

que tenha bem terreno ou apto.
amp'o bem localizado n| acei-
Io intermediário. Infs. urgt. ci
o próprio Av. Min. Edgard Ro-
mero, 176J20I - Madureira,
diariamente."QUINTINO 

BOSAIUVA - Ven-
de-so ótima casa, vazia, com 2

qtos., sala, coz., banh. comple.
to, jard. grand© área, «nt. de
NCrS 12 000,00 o o saldo em
presl. do NCrS 500,00 s/juros.
Ver na R Elias da Silva, n.o
373 c/ 4 - Tratar em MELLO
AFFONSO E CIA. ITDA., na R.
Csnstança Barbosa n.° 125/1.»
andar - Moior e tels. 229-7695
- 229-2092 » 249-3261 - CRE.
Cl 1206. .

MEIER Casa tipo ap. slcond.
R. Rio Grande1 do Sul, 79 ap.
103 ci2 qls. sl. coz. banh. área
ent. 3icai*ro- P?3' 40 mil ent.
20 mil rest 500 plmcs s/j. Vor
c,prop Trat. tei. 249-8633. CRE-
Cl 1531. Dias. "
MOTIVO VIAGEM - Vdo. 2
ótimas casas uma c/2 qts. sl.
c:z. e müit depa» e outro c/3
qts. sl. coz. 2 banhs. garagem,
sa Õo ds festa, superluxo. Oti-
mo negócio. Ver a R. Leite
Kineiro 21. Me.hores detalhes
c/Machado. Av. 23 de Selembro
3_!5 T. 2S8-9746.- CR,ECI M 275.- K

MEÍÊR - Vdo. ap. 2 quartos
dependência emp. pint. óleo
esq. D^as da Cruz elevador inf.
249-92£ó n-oc. 

ITsíiprsVv^o/uri
SSSStf.. 1^248^7
- CRECIJ31.
ENGENHO DENTRO
sa 2 pavs. vazia.
C/ 3 sls. 8 qls. f

clinica

R. Pernambuco,. 1 039, ap-
405, ci Sr. Arnaldo das 9 às
12hs. Juntn Iam?- Encantado -
Trat. PREDIAL IBÉRIA ITDA. -
R. Duas da Cruz, 127 - 6.»
andar — Moior — Sedo própria
- Tols. 229-1788, 247-1622 o
249-6238 - Corr. Rosp. M. Al-
vartdo - CRECI 1 214 .<

Vonrlo ca-
T„r 11x30.

ils. «tc. servindo

p/ colégio, clinica eu indús-
Iria. Proso convidativa. Sinal

6 000 00, saldo 40 meses s/|u-

ros. R. Golas, 132 c/ «•'••I"
das 13 às 17hs. Trat. PREDIAL
IBÉRIA LTDA., R. Dias da Cruz
127. 6 ° andar. Meier. Sede

própria.' t.ls. 229-1788, ...

249.1622 , 849-238 Corr.
rosp. M. Alvarodo. CRECI ...

1 214.

MEIEÜ - Vaz!o 2 qtos. sl. dep.
60 iri2 R. Violeta 255 bl, p
ao. 301 ent. 3 000 rt. fin.
krma alu-uel 243-5924 CRECI
644, 
MADUREIRA - Vendo casa an-
liga c/ 2 q. 2 s. coz. • banh.
Tor 13 x 35. Valor 23 000,00
ont. 8 000,00. Roslo a comb.
Açoitamos proposta. R. Ten. U*
ra, 24 ver no local telefonei
252-1922; CRECI 1 507.

MÉIER — Vendo apt. fino aca-
bsmento, 2 qts. sl. c:z. banh.
soe. área, banh. emp. garagem
(p'.qi*_*t paulista, sinteco, aquec.
iunker), Rua Dias da Cruz n.°
346 ap. 503 NtrS 40 000, acei-
lo Cx. Ec:n. Bco. Brasil. Tra-
lar tels. 242-8441 e 222-3057
Dr. Riflo CRECI 1125. .

(3UINTINO - Rua Guarani es-
quina de R. Guaramiranga, rua
calçada, plana e a 1 quarteirão
do pio. de ônibus. Vdo. um
terreno de 15x26. Preço NCrS
lóOOO, c/NCr. 7 000 de entrada
e rest. a comb. Ver no Iccal.
Melhores detalhe» c/Mach do .
Av. 28 do Setembro 345 lei. .
2Í 8 9746. CRECI 1 275.
QUINTINO - Vende-se casa
aíugada s/ contraio. 2 salas, 2

q»;s cepa coi. ôan. quintal
grande c/ mais 2 qlos. • ban.
Proso 20.000; E. de 10 000,
s.ldo s/juros om 30 meses a
330. R. Bernardo GuimarÕBS, ..
114. Tra^r lowndes • Sons,
Av. P. . Vargas 290, 2.°. Jr.
Maciel 223-9525,
REALENGO - Excelente casa,
n-vs, 2 qls. sl., coz., banh.,
aroa. entr. p' carro, terr. 10
x 22. 18 mil cl 7 mil 250
msnsais, R. do Governo 249, cl
8 - Tratar pl tel, 293-3893 -

CRJC j 1 538,
RIACHUELO - Urgente aplo.
tipo cosa. Magalhães Caslro 132/
102 3q. s. copa, dep. coz. banh.
còr. dep. emp. área c/garagem
sinleco fac. saido longo prazo.
a*-. ofeMas^ .
SAO FRANCISCO XAVIER -

Vende-so casa moderna arco
13,*_20 3 quartos varanda s<".!a
7x4 2 banheiros copa cozinha
rjaroi-em lavsndaria fones
264-7601 —261-6651^ .

TODOS OS SANTOS vdo. ap. ti-

po casa vazio Ia. loc. 31 qts.
copa e coz. área serv. e.25m2
loc. p carro. Ent. a combinar
rest 600 mensais sÜuroi. Inf.
231-053K XRECI*-.448;
TÕDÒS OS SANTOS - Vendo
à Rua São Brás n?s. 63 e
65 2 residências em terreno
medindo 22X30. Facilito paga-
menlo. Tratar 1HEOPHILO DA
SILVA GRAÇA - CRECI 101
Av. Conacabana 1085 - sala
301 - Tels. 256-3590 -

?37-7709!
TERRENO - Vendo plano frente
de rua muito facilitado. Eslr.
Anua Branca 32 lei. 229-7276.
TERRENO - Esq. p| loja t| ca-
sa, galpão, vendo área Junto
ou separado. Rua Alvares Ci-
bral. Trai. c| prop. lei. 248-8717
— Ernesto.

MEIER - V. a Rua Mossoró,
130 apto. 201 c/ 2 qls. sl.
c-z. e dep., garagem do apto.
Ed seb. pilotis NCrS 10 mil
sinal, 15 mil a comb. 20 mil
em 36 meses sli. Aceito pro-
posta à vista. Aceito B. B. ou
Cx. Econ. Tratar C| o prep. no
local. 
MEIÉR - Apto. Ia. locaçáo,
vendo em prédio de apenas 4
aptos, cl sala, 2 qls.. qt. em-
preg. 2 b.nhs., área, enlr. p!
carro. Ver trai. Rua Crisüânia,
14 a pt o. 10 ___.
MEIER - Todo» os Sanlos -

Vcnde-so R. S. Brás, 198, ca-
sa IX aps, 101 . 201, sala,
1 bens quarlos e demais deps.
Chavos com selado. Sr. Edson
no local o Iratar i Av. Pim.
Varnas, 446 - 16.° con|. 1603.

Telef. 223-9177. CRECI 1017.

VENDE-SE ou aluga-se 1 prédio
já averbado no regis-tro geral
de imóveis. Documentação em
d!a. construção de 1966, com*

posto do 5 íoías, 1 ap-, 3 lojas
bom alugadas* 2 a ao. vexios.
Total d« cmsh-ução 600 m2. A
loja A com 480_ m2, olima p(
grande organização, padjria, <..u-
be otc. — Bairro de mande no*
puEacão. Ver local. Kua Olir.i-
pia -iiüvas. 760, esq. R. Mi*-
rundu — P. Minuel — Ttvtsr
E tr Pcilela 45, sl 104 - CRE-
Cl 167 - TeL_90-0310.
VENDE-SE uma casa com 3 co-
meties, preço 15 milhões com
5 milhões de entrada reslanU
em 5 anos, Rua Vinte o Um de
Abril n.o 19 casa 5 fundo»,
Quintino, «nt frente a Estação.
Trata-se a Rua das Saf<rat n.°
300 om frenlo a Estadão de
Honório Gurgel.
VENDO em 10 anos com pe-
_iuena entrada restante sÜuros 

*

\ ccrreçco, casa granda 4 q.
ia!a 2 banh. copa-cozinha' gran-
de área' pintada sinteco lltí
erc. Tratar no local à R. As:»
Carneiro n.o 461 CÍ3 direta- ,
mente cem o proprietário.
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VENDO -
Carvalho, 1 >|. 2 qls. coz,
banh. área de serv. qt. e WC
emp. garagom. Sinal NCrS ...
15 000.00 saldo cm 15 anos.
Tels. 222-5389 • 242-9028. -
CRECI 329.

Na Rua Pedro de ATENÇÃO - Vi$ta Alegre. Ven-
do ótimo apto. indevassável 3
qts. sala coz. reformada c/piso
vitríficado pia aço tnòxJ arm.
emb., sinteco, sancas, florões
pintado pronto p/v. morar. Base
20 mil aceito Cx. Econômica.
Esl. Aguo Grande, 1525 bl.
32-A. 404. Chaves 304.

VENDE-SE aplo. 401, cj 2 q.,«. banh. coi. e dep. em acatià-
mento, à Rua Dr. Pache de Fa-
ria, 24. Ver e tratar no local
diariamente.
VENDE-SÉ um terreno, com
16,50 mts. de frente por 30 m!..
d. fundes com dois prédio re-
cuperávsis, tendo cada um, 2
quartos, duas wías, cozinha e¦etc., sendo numeração indepen-
dente, frente de rua calçada jun-
lo de todas as conduções; Es-
tóção de Piedade. Tratar c| -o
proprietário, à Rua Acre. 47,
11.° andar, sala 1114, daí 9
as .1 horas.

LEOPÒLDINA
APARTAMENTOS pron-
tos na Vila da Penha
(c| habite-se) finan. pe-
Ia Caixa Econômica, 1,
2 e 3 quartos, todas as
peças claras e amplas e
de frente, dep. comp.
de empregada, prédio
s| pilotis com elevador,
play-ground e gara-
gem, preços a partir
de NCr$ 26 666,56. si-
na.' e taxa de insc. 2%
(única despesa inicial)
506,65, 9% à constru-
tora NCr$ 2 400,00 em
70 pag. 90% finan. em
15 anos em prest. men-
sais de NCr$ 302,67.
Ver e tratar R. Enge-
nheiro Lafayete Stoc-
kler, 280 e 302 ou na
Const. J. Barreto Eng.
e Com. SlA. Av. Rio
Branco, 277 gr. 1 202.
Tel. 252-4316 - Cor-
retor resp. Alfredo Bis-
bocei -CRECI 1161. (B
ATENÇÃO - Vila da Penha vdo.
apto. 2 qls. sala, ccz. banh ,
área ent. pt carro, sancas fio-
rões, etc. Enl. 12 000 prest
300 Trat. Pça. Marco Aurélio
51 il 205 Silveira CRECM 821_
ATENÇÃO - PROPRIETÁRIOS
FRANCISCO XAVIER IMOVEIS
LTDA. procisa pi clientes, ca*
sas e aptos, d 2 ou 3 qts.,
mesmo alugados. Visitamos no
local sem compromisso. Nego-
cio rápido, sem despesa para
V. Sa. Tratar na Av. Brás dt
Pina n.° 96, loja - Penha. Tel.
230-5489 • 230-7558 - CRECI
1 273.

APARTAMENTO - BONSUCESSO
- 2 quartos, sala, cozinha o
banheiro, poças amplas e bem
arejadas, o melhor locai de Bon-
sucesso. Preço base 45 000 _
18 000 e o restante a combinar
sem [uros e s/correção. Ver
no local na Av. Nova York,
479, aplo. 402 e tralar na Av.
13 de Maio, 13 gr. 403. Fones.
2520020 - 242-5104 - 222.1538
— C/ Cardoso ou Mariano.
__L_L.i_l_
A CASA é muito bonitinha e
L.tá realmente muito bamta. R.
Leopòldina Rego, 372 casa 9
(rua particular). Está vaziaT pin-
tada, c/sinteco. Tem varanda,
sala, 2 quartos grandes, cozinha,
banh. quintal. Vendo-a c/peque-
na entrada e saldo como alu.
guel. Chaves no local diária-
mente de 9 ès 17,30h c/NO-
VAES. CRECI 986. Tel. 28-6946
e 340694.

OLARIA - V. ótimo aprt. d.
franje, junto _ comércio • con*
dução, tm tdifíeio moderno tom
2 qls., si., coz., garagem, ta-
tão da festas, play-ground, dap.
dt empreg. pintura nova, está
vaiio. Ent. 18 saldo em 40 ma.
ses Tr. i R. Andró Pinto, 40
T.l. 230-5747 - CRECI 1354.
OLARIA - Rua André Azevedo,
87. Vendo espetacular aplo. tér-
rec* c/2 qts. sl. copa, cozinha.
Quintal e jardim. Bloco 14 apto.
101. NcrJ 15 mil. Entrada
242.4266._Wanderleyi_CRECI_655.
PENHA - Èsq. 

"Ãv. 
Brasil. Rua

Conde de Agrolongo 23 vendo
2 ótimas casas, 3 qtos. sala,
ban0 em côr copa-cozinha, va-
randa. cl sintico, lorrono cU00
m2 preço a visla NCrS 80 000,00
ou NCr$ 90 000,00 c/50% fin.
a comb. Ver das 10 às 17
hs. Tratar. Av. Rio Branco 183
s!501 tel. 222-5671. Passos.
CRECI 1 347.
PENHA CIRCULAR - Casa C.
2 qtos. sala, copa. cozinha, bom
quintal. Toda reformada. Sinal
NCrS 15 000. Rest. a comb. Rua
Magé n.9 54.

A 300 mts. do Vista Alegre
na altura do n.° 321 da Est.
da Agua Grande vendo 2 aptos,
de luxo, em prédio de só 2
c/frente de pedra, ent. p/carro,
var., il»; 2 qts., copa-coz., banh.
em cores etc. e nos fundos
uma casa de si., qto., etc. Ent.
de cada 10 000 - 9 000 e 4
mil prest. de 330, 290 _ 180,
s/j. . s/correcüo. Ver diàriamen-
te na R. Inobi 219. N. Absalão.
CRECI 1 085. Av. N. York 71.
T. 230-5724 - Bonsuc.
ATENÇÃO - V. da Penha, vdo.
luxuosas casas, 2 qts. sl. coz.
cepa, banh, garagem. Ent.
20 000. P. 500. Tratar Trav. Bran-
dura 516 L. do Bicão Vitaüno
91-0195.
ATENÇÃO - V. da Penha, vdo.
apt. de 2 qts. sl. coz. banh.
ent. 9 000. P. 250. Tratar Trav.
Brandura 51Ó L, do Bicão Vitali-
no_91-0195.
ATENÇÃO - V. da P-.nha, vdo.
terr. 10x30 com 2 barracos na
Trav. Benevolência ent. 

'5 
000.

P. 250. TraVar Trav, Brandura
51.5 L. do Bicão V ita lino.
91-0195.

PENHA - Vdo. grd. casa cen-
tro de terreno 10 x 25 entra-
da 30 000 saldo a comb. tratar
diretamente cj o proprietário.
Praça Irmã Paula 84 B. Dou.
rado J. An rero ORECI 1453.
PENHA - Vendo área c| 2 345
m2 privilegiada sl barulho e
s| poeira. Rua asfa liada com
projeto para construção de 80
apto.. Rua Taperoá esquina de
Rua Iracema. Preço NCr$
95,000,00 a vista. Proprietário,
lel. 237-1200, 237-3428.
PENHA V.ndo

A. CARVALHO VENDE - Na
Vila da Penha, luxuosa resid.
t/2 qts. s/copa-coz. banh. social
ím còr, fachada em pedra, sin-
reco, pint. a óleo, garagem.
:nt. 25.0C0, prest. 600.00. Trat.
Hv. Brás de Pina, 914. s/205.
71-1219. CRECI 590. Atendemos
tos domingos.
Ã7"~CARVALHO VENDE - Na
/.Ia da Penha, 2 ótimas resids.
Ia. c/ 2qts. s/, copa-coz., banh.
/arancla e garagem, 2a. duplex
:/3 qts. salão, c/piso de mar-
nore, 2 banhs. sociais, c/azulejo
»té o teto, pint. a óleo, varanda,
:/2 telefones. Ent. 45.000,00
srest. 1.000 s/parcelas. Trat. Av,
Irás de Pina, 914 5/20 5.
11-1219. CRECI 590. Atendemos
\o_ domingos. 
W.UI terr. 650m2, peq. casa
tua Fernandes Cunha, 1176 c/
>. Norma. 22 mil comb.
'23-9199. CRECI 318. 
K. CARVALHO VENDE - No
(entro da Praça do Carmo, casa
.uplex e/3 qts. salão, copa,
:oz., banh. social, dep. compl..
.mp, garagem, e quintal, Ent.
10.000 prest. 1.000 s/parcelas,'rar. 

Av. Brás de Pina, 914
i/205. 91-1219. CRECI 59 0.
\tendemos aos domingos.
\. CARVALHO VENDE - Em
/.Is da Penha, luxuosa reisd.
:/2 qts. s. copa-coz. banh. so-
ial em côr, garagem. Erif.
4 000 prest 295,00. Trat. Av.
Irás de Pina, 914 s/205.
'1.1219. CRECI 590. Atendemos
tos domlnqos.

BRAZ DE PINA - Casa vazia
c/ 3 qts. sala, copa, coz. ha-
nh dep. empreg. garagem.
Venda R. Paxiuba, 37 ent. 20
mil, prest. 300 s/i. Tralar c/
FRANCISCO XAVIER IMOVEIS
LTDA. Av. Brai da Pina, 96
loia Penha, 230-7558 (CRECI
1273).
BONSUCESSO - Casa vaiia Av.
Icndres, 370 casa 7 vendo cam
2 qtv sala, copa, cozinha banh.
em côr tudo grande, tem ent.
para carro. Ent. 20 000,00
prest. de £00,00 sliuros. Trat.
tel. 230-4092. CRECI 1602.
BONSUCESSO - Cala. i Vend?
se c/2 qts, sala, banh. coz.,
torr. 8x30. Inf.: 229-5488.
BONSUCESSO - Vendo terreno
plano, murado ejescrit. de ...
1 400m2 na Av. Além Paraíba,
esq. Aguaraíba. Inf. 232.3104.
CRECI 1627.
BONSUCESSO - Araa 40 x 70
ç 2 800 m2 - Vende-se, Rua
Marques de Oliveira, a 300 mis.
Av. Brasil , Teixeira d. Castro.
Rua Calçada c| lui e fârça.
Proco 90 mil, ent. 45 mil, prest.2 mil, ,|j. Tratar cl FRANCISCO
XAVIER IMOVEIS ITDA., Av.
Brás d. Pina, 96 loja - Penha
- Tels. 230-5489 - 230-7558 -
CRECI 1 273.
BONSUCESSO - Rua Cardoso de
Mcrals, ap. c| 2 qs.. coz., banh.
var., área 45 mil, cl 15 mil
de entr., salda à comb. Chaves
à Av. João Ribeiro, 50, sl , 201- CRECI 1 538.
CASA Vazia vendo na Vila da
Penha c/2 quartos garagem ter-
raço Iardim entrada 20 ou me-
nos a combinar. Tratar R. Vicen.
te Salvador, 16. Tel. 230-2418.
Praça do Carmo.

vazio prox.a C. da Banha. Sendas • Disco
amplo ap. 32 000 com 13 000
d* sl 2 qts. bom desc. à vil*
ta. Tratar à R. Plínio Olivairi
__* _?_.
PENHA - R. do Couto,.?junto
a Av. Brasil, vendo ótima ca*
sa com 3 quarlos, sala, copa-
coi. garag.m para 3 c| t.rra-
no d, 10 x 57. Ent. 30. Trt.
à R. Andra Pinto 40. T.l.fon.:
230-5747 CRECI 1354.
PENHA — Apto. novo vazio de
frente c! 2 qts. banh. compl.
em cor, sinteco, garagem. Entr.
12 mil. Tr. R. Uranos, 1165-A,
1,° - 230-7285 • - Jorge -
CRECI 1771.

AUXILIAR E
RIO DOURO
A CEVIL vende em Colégio,
terreno de 10x50 c| duas ca-
sas de qt. sl. coz, banh, cada.
Entradas independentes. Preço
25 000, ent. 10 000, prest. 500

Trat. Av. Brás de Pina 1767.
CRECI 1732. Ver hoje « ama-
nhã. 
A CEVIL vende em Irajá, casa
c| 2 qts. sl. coz. ban. área e
mais uma tneia-água nos fundos
de qts. sl. ccz. ban. ent. ín*
dependente. Preço 50 000, ont.
15 000, prest. 500. Trat. Av.
Brás, de Pina, 1767. - CRECI
1732. Ver hoje e amanhã.
AVENIDA JOAOVRIBEIRO;-cata
2 qts., sl. 'copa-coz. banh. área
arms. embs, laie vda. pode fa-
zer garagem. Pço. 40 mil ent.
15 mil rest. 350 plmês s||.
Trat. R. Frederico Méier, 15 s/
304. Tel. 249-8633. CRECI ..
1531. Joaquim Comes Dias."ATENÇÃO 

Pavuna vãndõ~5bõãs
residências está uma vazia d*
fr.nt, as 4 rendem 620 mil pre-
ço por motivo de viagem 45
c| 15 tratar Rua da Cone.leão
105 s| 310 a 312 asq. Pr.s.
Vargas Antônio CRECI 1632.
AC IAL - Vd_. Rocha Mfran^
da. 2 casas c| qto, sla, coz,
banh, e quintal apenas 4 500
entr. saldo 150. Tr. R, Plínio
Oliveira, 29 s|205. CRECI 1732Penha.

ACIAl - Vde. Vila Kosmos.
Otima casa 3 qts., sala, coz,
bah, depend. empreg. comple*
ta, apenas 18 mil enlr. saldo
£00. Tr. R. Plínio Oliveira, 29
__l-___LECJ JZ?2 __ Penha.
ÃCIÂL - Vde. Va". Lõbõ. Ter.
10x34, apenas 3 mil entr. sal-
do 200. Tr. R. Plínio Oliveira,
29 s|205. CRECI 1732. Pe-
nha.

PENHA - Vendo apto. 404 R.
Jacaraú 51, vazio, ótimo pon-
to, 3 qtos. Ver no local Tra-
tar 249-5782.
PENHA CIRCULAR - Vendo lole
9x251 - Bairro Sr. do Bonfim,
Milton Magalhães, ' 

CRECI 80.
Telefone 222-6128. NCrS 7 mil.
PRAÇA DO CARMO - Vdo.
por motivo de viagem no me-
lhor ponto da praça ótima cosa
c/4 qts. o dep. garagem, p/2carros, ent. de 20 saldo a comb.
Trator na Av. Brás de Pina
1.060 s/302. Praça do Carmo!
CRECI RJ. 703. 
PENHA — Esta é a sua oportu-
nidade vdo. urgente ótimo apto.
c/2 qts. sala e dep. completas,
p/empregada c/garage.n exclu-
siva ent. de 15 e prest. de
500 6/j. tralar na Av. Brás de
Pina. 1.060 s/302. Praça do Car-
mo, CRECI RJ. 703.

APARTAMENTOS va:.ios. Ia. lo-
ação. Proníinhos p/ser. habita-
los. Rua Belisário Pena n. 210.
kmpla saia, 2 quartos, coz.
lanh. área. Enlrada bem peque-
ia e facilitada saldo em 36
neses í/iuros. Chaves na poria-
ia, hoje e amanhã das 9 às
7,30li c/SEBASTIÃO. Trate c/
IUENO Al A CHADO. Tel.
140694, 28-6946 e 64-8997.
-RECI 936.
kTENÇÃO - Vigário Geral,
/do. casa qts. sala, coz. banh.
erreno murado a vista 12.000,00
4.C0O em 12 meses. Trat. Pça.
rUrco Aurélio 51 s/205 Silveira
- CRECI—1821.
\TENÇÃO — Jardim América
¦do. apto. 3 qts. sala, coz.
sanh térreo varanda, terreno
int. 8.000 faci. prest. 250 s/j.
'rat. Pça. Marco Aurélio 51 s/
205 - Silveira - CRECI 1821.

. CEVIL vende na Vila da Pe-
lha, terreno, na esq. de R. S.
>oão Gualberto c] Rua Arari,
nedindo 10x30. Tratar Av. Brás
le Pina, 1767 - CRECI 1732 -
/er hoja c amanhã.
rÜENÇÃO - V. Penha casa 3
qts. s. coz, banh. e áreas po-
ic fazer entr. p| carro, entr.
! 500 24 prest. 200, 24 de
250 e 29 de 300. Ver na Trav.
Brandura 1C9. Trat. R. São
loão Gualberto 14-B - L. Bi-
rão - BEBI ANO CRECI J. 268
- dias úteis e domingos.
ATENÇÃO - Vendo na V. Ps-
nha junto ao pto. final das
ônibus 340 e cutros, aptos. 2
qts. 4 x 4 salão, cdz. banh.
t áreas entr. 11 000 prest. 400,
Ver e trai. R. São João Guai-
berto 14-B L Bicão - BEBIA-
NO CPECI J. 268 - dias úteis
e domingos. m ,
ATENÇÃO RAMOS - Vondo ca-
sa nova de lage cl 2 q, s, c,
copa e banheiro. E. 15 000.
P| 400 s/i. Tr. R. Uranos, 1072
i!204. Ramcs.
ACIAL - Vde. Jardim Améri-
ca. Apt. vario, 3 qfs, &la,
coz» banh, sinteco, apenas 12
mil entr. saldo 300. Tr. R. Plí-
nio Oliveira, 29 sala 205. -
CRECI 1732. Penha.
APARTiAMENTOS - Novos pron-
tos p| morar no J. V. Alegre
prox. do pto. final dos ônibus
343 c 336 cl 2 qls. s| coz.
banh. em cores vendo de fren-
to cl vaga pl carros pço. ..
42 000, cntr. 10 000 prest. 400
e'js. Ver ci o preprio na Av.
São Felix 351 trat. R. São João
Guaiberro 14-B L. Bicão V. Pe-
nha - BEBIANO CRECI J. 268
~ dias úteis e_domingos.
ACIAL - Vde. Vista Alegre.
Ótimo api. vaz., 2 qts, 2 s I a a»
banh. em côr, sinteco, Jardim,
_rea de serviço, apenas 12 mil
enlr. saldo 350. Tr. R. Plínio
Oliveira, 29 s|205. CRECI 1732.
Penha.
A CEVIL VENDE, na Vila, da
Penha, em frente a Esc. Grécia,
casa de luxo. cl 3 qts.. banh.
tccial, cepa, var'. em centro de
terreno, frente de pedras. Ent.
30 000. prest. 1 000. Trai. no
Iccal, cl. proprietário, Av. Praa
de Pina, 1675 — Hoje e amanhã.

A CEVIL VENDE - Vista A'e-
gre terreno de 20 x 24, frente
pl Av. B. Pina, c| duas essas
m-desta s, excelente, ponto p|
colégio e casa de saúde. Preço
somente a vista 20 000 - Trat.
Av. Brás de Pina, 1767 - CRE-
Cl 1732 — Hoje e amanhã.

CASA — Junto Av. Brasil, R.
Gérson Ferreira, 44 3 qls. sala,
quintal, garagem p/3 carros,
$_rve também p/indústria, tem
10x30 terreno, inf. c/FROSINI.
Tel. 247-7529 « noite. CRECI
552.
CASA VAZIA DE FRENTE - C|
iard. var, ent. p| carro. No
Centro de Brás de Pina, c| ape-
nas 8 000 de ent. e 250 p| mês,
s|j. c| 2 qtos, sala, copa e coz.
em azulejos, banh, compl. etc.
Ver e tratar. R. Castro Meneses,
405, esq. R. Guaporé Bar na
estação. VENDAS - ANTÔNIO
ALO. R. Uranos, 1 397, sob.
Olaria, tels.: 230-6098 e 
230-5172.
CORDOVIL - Vende-se nesta
rua com 24,00 m2 de frente ter-
reno com I 800 m2, tendo tb.
frente de 17,50 m para Rua
J_aq. Rodrigues, ambas calça-
dis, agua, luz e força. Negocio
diret_> proprietário. Telefone .
231-0282.
COãDOVIL - Vdo. olima casa
c! 2 qtos. 2 salas e deps. em
lugar privilegiado na pça, 13
cj entrada de 8 000 prest. de
250. Trat. R. Nicarágua 175 Ij.
I Penha. lel. 230-4047 CRECI
J. 294.
HONÓRIO - Vendo a Rua Co-
ruripe 958 casa grande c/140m2
mais uma nos fundos de 50m2.
Vendo tudo por 70 mil c/30
de entrada. Irtit.ir pelo Tei.
231-1431 CRECI I 165.
HIGIENOPÒLÍS - Rua Felix Fér-
reira 232 ca:a duplex 400 m2
const. ent. 50. mil corr. Ml-
RANDA - CRECI 932 - ....
229-5138 - 252-1217.
HIGIENOPOLIS - Vdo. ap. va-
zio 2 qtos. e dop. grd, área 1
por andar entr. 7 000 prest.
200 sij.. Ver Rua Francisco Me-
deiros 142. Trat. Simovel R.
dos Romeiros 100 sl 401. Tel.:
230-7C99 CRECI 85 D. F. VE-
LOSO.
HIGIENOPOLIS - Apts. em
const. vd. ent. 5 000, 12 000,
a combinar, cm 12 meses, prost,
sljuros, Ia. após as chaves, pre-
ço fixo sj correção, 2 qts, sl.
coz. banh, comp, dep. empr.
gar. Ver Pacheco Jordão 26.
jt. tte. Abel Curtia. Org. Orlan-
do Manfredo. Üario Iguatemi,
86._Tel. 48-0804. CRECI 82._
HÍGIENOPdiis - Vdo. ap. va-
zio sl juros e s! correção mo-
netária, 8 de enlrada, resto 40
meses. 230-6337 - CRECI 603
- An d ad.
Jardim america - casas no.
vas c/ 3 qts. sala, coz. banh.
naragem. Vende-s» Rua Jorg*
Lacerda • Sebastião Bach. Enl.
10 mil, prast. 400 s/i. Trat
Jardim América c/ FRANCIS.
CO XAVIER IMOVEIS LTDA.
Rua Jornalista Geraldo Rocha,
205. 91-2335, 230.S489 (CRECI
JI273). ¦
JARDIM AMERICA - Vdo. apto.
tipo casa, ótimo local c! ape*
nas 5 000 ent. e restante em
NCr$ 200,00. Tratar Nicarágua
175 loia I Penha. Tel. 230-4047
CRECI J. 294.
JARDIM AMERICA r Vendo
linda propriedade, junto ao
ponto final do ônibus, com 2
aprts. de 3 qrts., e ni*t* uma
rosidãncia nos fundos. Ver i
R. Plínio Barrito 112. Trt. à
R. André Pinto 40 T. 230-5747.
CRECI 1354.
JARDIM AMERICA - Vende-se
casa c/2 qtos., sala e dep.
completas, vazia. Outra nos fun.
dos alugada. Rua Irmã Voisin,
21. Junto à Rd. P. Dutra. Tratar
R. Euclides Faria, 22 s/207 Ra-
mos tel. 230-2820 ou 248 6408.
JARDIM AMERICA - V.nd.-s.
apt. _ qts. s.cor. banh. comp.
• mats dep. sancas • florões.
Entrego, vazio. Preço 28 mil
novos. Prast. 300,00 mensal. —
Tratar no local Rua Conselheiro
Meireles, 189, diariamente. Josá
Soar.s. CRECI 1231.
JARDIM AMERICA - Vendo lin-
da casa, va_ia, entrada 10 mil
prest. 400. Tratar c/ proprietá-
rio. Tel. 243-3878 - CRECI 430

A CEVIL VENDE, no Vista Ale-
ore, ap. de 2 qts., sl., cr,z„
banh. Ent. 8 000, prest/ 300 -

Trat Av. Brás de Pina, 1767.
CRECI 1732. Ver hoje e amanhã.

APARTAMENTO - PI. Lucas
quarlo sala cozinha ban.neiro.
Entrada 5 000 prestações 66,90
Iratar Av. Presidente Vargas,
427: Duque de Caxias.

ATENÇÃO - V. da Penha, vdo.
íerr. 23x34, Rua do Trabalho

j. da Av. Brás de Pina, luz
• água ligada, todo murado.
Tra*ar Trav. Brandura 516 L. do
Bicão. Vitaüno 91-0195.

OLARIA - Prédio c/ 2 aptos,
vazios c/ 2 qts. sala, coz. ba*
nh, garagem. Vende-sa Rua Li*
gia, 384. Tudo 80 mil, «nl. 20
mil, prast. 1 mil s/i Tratar c/
FRANCISCO XAVIER IMOVEIS
ITDA. Av. Braz d. Pina, 96 lo.
ja Penha. T.ls. 230-5489 - ..
230-7558 (CRECI 1273).
OLARIA — Grande oportunida-
de, vdo. luxuoso prédio de

2 pavs. 4 quartos, salão, copa
coz. lavanderia, garagem,
depends. de empreg. Terraço
3C0 m de área construída, falta
pequeno acabamento. Ver Rua
A n<? 66, j. ao Cpo. do Olaria.
Tratar Trav. Brandura 516 L.
do Bicão Vitaüno. 91 0195.

PENHA - Adquira um
apartamento pronto e
mude-se hoje. Rua
Iguaperiba, 435 (junto
à Rua Lobo Júnior). 1,
2 ou 3 quartos, jardins
e play-ground. Presta-
ções menores que um
aluguel a partir de
NCr$ 259,27. Financia-
mento em 15 anos
BNH "Plano A". Entra-
aa grandemente faciÜ-
tada sem parcelas in-
termediárias. Consulte
quem está morando
confortavelm ente e
mude-se agora. Ven-
das diretas no local à
Rua Iguaperiba, 435
(esta rua começa na
Av. Brasil, defronte ao
Mercado São Sebastião
e termina na Rua Ou-
rique). (3
PENHA - Os últimos vdo. aos.
cl ent. partir 6 oOfl qt., s!.,
coz., banh., área c| tanq. Ver
14 ás 17, dom. 10 às 12. Av.
N. S. da Penha, 335, it. a
Igreja. ORG. ORLANDO MAN-
FREDO. Barão Iguatemi, 86.
Tel. 248-0804. CRECI 82.
RAMOS - Casa vaiia c/ 3 qls.
sala, coz. banh. Vende*se Rua
Dr, Noquchi, 35 mil ent. 9
mil, prest. 300 s/i. Tratar c/
FRANCISCO XAVIER IMOVEIS
LTDA. Av. Braz d. Pina, 96
Loia Penha. Tels. 230-5489 -
230.7558 (CRECI 1273).
RAMOS — Casas vazia tipo
apto, vendo com 2 qts. sala,
coz. banh. e irea. Ent. 7 000,
prest. 350 süuros. Trat. tel. ..
730-4092. CRECI 1602.

- Vendo apto. c/2 qls.
emp. etc. na Trav.

Tel. 258-6145. CRECI

RAMOS - R. -Miguel Ferreira,
ap. ds luxo c| 2 qts., mais
dep,, garagem edif. c' e!evõd?.'.
Entr. 20 mil - Tua*. R. Urancs,
1165 -A-l .o. 230-7285 - Jcr-
ge - CRECI 1771.
RAMOS - Pinto v. ap. 101.
Rua João Santana 326 — 7 mil
entr. saldo ci aluguel. Tr. —
243-9677 ou 230-2550. CRECI
1654.
RAMOS - Vendo à R. Barrai,
ros, casa em rua particular com
4 qrts.,, sala, copa coz., áraa
do serviço, toda com sinleco,
gradas etc. emt. 20 saldo 600
mensais. Trt. à R. André Pinto
40 T. 230-5747 CRECI 1354.

RAMOS - Vando 3 r.s. antí-
nas m« terreno dt 9 x 36 à
R. Barreiros 1063, ver no local
. trt. à R. Andrá Pinto 40. Tel
230-5747 CRECI 1354. Ent. 25
saldo 700 mensais.
ra"mo~s~
sala, q
fWácio.
1007^ r
TERRENO - V. Penha 8 x 13
a ICO mis. da Av. Brás de Pi-
na a vista 7 000 ou 5 000 de
entr. prest. 200 trat. R. São
Jcão 'Gualberto 14-B L. Bicão
BEBIANO CRECI J. 268 - dias
úteis e domingos.
VILA DA PÉNHA~^Ãpte~Íüxõ
c| 100m2, 3 qts., salão, copa,
coi., banh. V*nde*se. Rua Gus*
tavo da Andrade. Preço 40 mil,
entr, 15 mil prast, 350 s!j. Tra*
tar c| FRANCISCO XAVIER IMO.
VEIS LTDA. Av. Bris d. Pina,
96, loja — Penha — Talefnne»
230-5489 - 230-7551 - (CRECI
1273).
VILA DÁ PENHA - Vendo apt.
q. s .coz. banh. ent. 6 500.
P. 200. Tralar Trav. Brandura
516. L. do Bicão Vitaüno
91-0195.
VISTA ALEGRE - Vende-se di-
verses lotes a partir, de NCr$
8 000,00. Tratar Rua Senador
Dantas n.° 7111001 cl Arthur ou
Ant. luiz. CRECI 1057. Tels.
242-9661 ou 242-1308. (Temos
tatnbém_em outros bairros).
VISTAí>AIEGRE.í;-; Vífjdo ;casad0 2 qrts. sl. coz. banh., piso
vitrificado, varanda, garag., tu*
o*o em torreno de 12 x 30.
Ent. 23 saldo 400 inicial. Trt.
à R. Andró Pinto 40 Telefono.
230-5747. CRECI 1354.
VISTA ALEGRE - Ap. de fren-
te cj 2 qts. banh. compl. va-
randa. Entr. 15 mil. Tr. R. Ura-
nos, 1165-A. l.o _ 2307285
- Jorge - CRECI 1771.
VILA DA PENHA - Vdo. ótimo
apto. vazio c/2 qts. e dep.
ent. de 13 e prest. óe 350
s/j. Trat. na Av. Brás de Pina,
1.060 s/302. Praça do Carmo.
CRECI RJ. 703.
VISTA ALEGRE - Vdo. ;aplo.vazio c/2 qts. e depenaências
ótimo local ent. de 11 e prest.
de 350 s/j. tratar na Av. Brás
de Pina, 1 060 s/302. Praça do
Carmo, CRECI RJ. 703.
VILA DA PENHA - Vdo. urgen-

te excelente casa vazia Ia. loca-
ção, c/3 ótimos- qts.. e dep,
toda em sinteco, sancas, florões,
pintura a óleo quinta! em cera-
mica, janelas c/grades coz. a
banheiro em piso vitrificado
ent, p/carro etc. Tratar na Av.
Brás dc Pina, 1.060 s/302. Praça
oo Carmo. CRLtl RJ. 703.

CAVALCANTE - Vdó. ótimo
apt. vazio, frente Rua Silva Va-
le, com. e cond. na porta.2 qts. sala, deps. emp. etc.

5 000 enl. saldo aluguel. Ver
e trat. na Rua Honório, 703/202,
c/próprio. T. Santos.

FREGUESIA — prop, veno'. terre.
no de 10x50. Rua Marau, 107.
NCrS 15.000,00 a combinar. Sr.
Mauro. Tel. 222-5924.
GOVERNADOR - Pinto vdo.
casa de laie, 2 qls. sl., cop.
coz. dep. emp. garag. 30 mil
entr. saldo a comb. perto da
praia. Tr. 243-9677 ou 230-2550
-_CRECI JI654;
GOVERNADOR - Pinto v. 4
casas novas, juntas ou sep.
qt., s!., coz., banh. jard. gara-
gem. R. Irlanda — iote 3. Co-
cotá. Tr. 243-9677 ou 230-2550
-_ CRECI J654.
GOVERNADOR - Vende-se no
Jardim Guanabara, lindo terre-
no c| 33 metros de frente, lin-
do projeto aprovado pl boa re-
sidencia. Alcides 231-0807 -
CRECI 228.
GOVERNADOR -- Vendo lindo
apt. 101. R. Allinópolis, U5
sl. qt. banh. coz. Praia Band.
finan. £0%. Ch. port. tel.
238-7212.
ILHA GOVERNADOR - Vendo
prédio c/ 4 belos apartamentos
boas moradias também serve
para colégio ou casa de saúde,
valor 300 c/50% também troco
ou alugo o total. Sr. Fernandes
248-9762, 228-5471. Rua Cam-
baúba, 1 645 Sr. Fernandes.
ILHA DO GOVERNADOR - Jar-
dim Guanabara. Vendo aparta-
mento de sala quarto cozinha
garagem entrego com alguns
móveis. Rua Uçá, 107 ap. 210
Chaves com o zelador. Preço
30.000 com pequena entrada,
restante a combinar sem juros,
Prop._Te[- 196,1_:__
ILHA — Moneró — Vdo. lindo
apt. prox. à Praia, piletis, 2•qts. sala, deps. garagem. Ba-
ratissimo e| apenas NCrS 10.000
de eíitr. tem fin Cx 330 p| mes
Tel. 42-7761 e 42-1651.

COMPRO casas e aptos, u-gen-
te c| entr. de 10 000 a 1C0 00.
Rio Douro, Auxiliar Leopòldina.
Tel. 237-0597. Deixar recado ou
na Rua Conde Azambuja 364,'
apto. 201. Sr. Alonso C-23.
HONÓRIO GURGÊL - Vendo
terreno c|2 000m2 plano de esq.
na Estr. João Paulo, ao lado
Gasbrás. Inf. 232-3104. CRECI
1627.
IRAJA' — Vendo linda casa va-
zia, bi», 2 quartos salão, copa-
coz., banh., quintal. Preço? 30
mil. A entrada? 10 mil, M.n.
sal? 350 sem juros. Ver * tratar
Av. Suburbana 10 002-A EM-
MANOEL - CRECI 634. v Alam
desta tenho centenas do Imóveis
para vendar. EMMANOEL — Ga-
baríto a honestidade a sau
dispor.
ÍRAJA' - VISt'Ã~ALEGRE" 

~-

Vende-so ótimo aplo. vazio ./
sala, 3 qtos., coz., banheiro e
ir.a - Pr.ço a vista NCrS ...
17 000,00. V.r na Est. Agua
Grand. n.° 1525 - Bloco 29-B

Apta. 104 - Tralar «m MEL-
LO AFFONSO E CIA. LTDA,
na Rua Constança Barbosa n.°
125, l.o ,ndar - Miier - T.ls.
229-2092 - 249-3261 . 229-7695

CRECI 1206.
IRAJA - Vendo 2 casas iun-
tas oi/" separadas - Tratar com
o proprietário no local ate 12
horas. Rua Pereira de Araújo
__-'___3__5_L__,l'<ie.
KAIC — Kcsmcs — Braz^ dê
Pina — Vendemos ótimas casas
Rua Naiá, 412 c/ sl., 2 qts,banh., coz, qto e garagem nos
fundos. - Terreno de 350 m2.
Apenas 15 mil entr. Tratar
KAIC, tels.: 252-2995, 231-1544,
257-8066. 257-8067. CRECI J-

PILARES - Vendo ótima r.s.,
com 3 qrts., 2 sls., grand. var.
copa, coz., pintura nova sinto*
co, está vazia. En». 12 saldo
a comb. Trt. . R. André Pin-
to 40. T. 23U-5747 CRECI 1354.
TOMAS COELHO - Estrad7~V?.
lha da Pavun», 1963. Vendo
ótimos terrenos d* 9x25 m e
8xlSm, com NCr$ 4.000,00 de
$"?!___?. ,aldo •combinar,
Tel. 222-0008.

ILHA GOVERNADOR - Vdo. ca-
sa 3 q. dep. emp. jardim —
varanda frente quintal 16 x
50 fruteiras etc. Guarabu perto
Corpo Bombeiro inf. 249-9256
c.lproc.
ILHA DO GOVERNADOR -
Venda-se casa c/ 2 qts. sl. a
dependências am t, 12x42 si*
to a Est. do Cacuia, 1340, ft.

Íi/ 
2 ruas próprio p/ ras, de

uxo ou incorp. da prédio com
ou misto. Chaves c/ J. Mauri-
cio. Av P. Vargas, 446, gr.
16°__t-'223-9177. CRECI 1017.
ÍLHA DÒ GOVERNADOR - V.
belíssima resid. no Cacuia, a
R. Das. Aniceto Correia, toda
revestida em pedra, piso am ca*
quinhe-, pintada a óleo, com 3
qrts., si. copa-coz., var. quin-
Ial, " 

garagem, grades em Iodas
as janelas porta social da fer*
ro «te. Ent. 25 mensal 600.
Trt. à R. Andri Pinto 40 T.'
230-5747 CRECI 1354.
ILHA PAQUETÁ' - Vendo espe-
tacular residência frente Praia
Tamoio c/grande terreno e 12
peq. apto, nos fundos. Serve
p/hotel. Inf. 242-4266. c/ Wan-
çterley. _CREa 655.
ÍLHÃ DO GOVERNADOR -_Ap.
tipo casa c/ 2 salas coni. 4
q. copa, coz. banh. côr, 2 ent.
p. carro. Quintal, c/l ap. de
q. s. coz, banh. Cobertura po-
dendo construir, 4 ap. Ver no
Ircal c/preo. sab. e dom. R.
Eng. Maia Filho, 59. Praia Pitan-
gueiras, 100.000 a combinar. T.
225-6822 - 960875.

PAQUETÁ — Apartamento ¦ va-
zio duplex quarto sala cozinha
banheiro e poucos metros da
praia, vendemos com entrada
dô 50% e saldo a combinar.
Vor com o Sr. Ernani o aparta-
mento 222 da Rua Adelaide
Alambari 135. Inf. MAS IMO-
VEIS LTDA. Av. Nilo Peçanha
12 s| 922-26 - Tel. 222-3115 -
CRECI J. 329.
TERRENO - Esl. do Galeão,
ponto com. pronto p/ const.
A visla 30.000. Tel. 96 0119
Américo ou 96-1156. Álvaro.

ESTADO DO PJO

NITERÓI E
SÃO GONÇALO
INGA' - Vendo apl. 3 qt.
dep. comp. andar alto linda
vista p/Rio. Valor 60 c/25 enl.
resl. £00 mensais. Ver R. S.
Sebastião 70 Port. AIÍdÍo. Trat.
237-842l_Roberto. CRECIJ.799.
NITERÓI — V.nd.-s, a magni-
fica residência n.° 84 da Rua
Sote de Setombro, com dois pa*
vimenlos sendo, 5 quartos, 2
salas, hall social, cozinha 2 ba*
nheiros dependência da empre*
gada, irea nos fundos com 80
m2. V.r no local das 9 ás 12h.
Tratar na Imóvil Ltda. Av Pres,
Vargas, 417-A, si 1101-2.ã T.l.
243-8092 CRECI 1798. GB.
VENDE-SE em terreno, com
348m2, sendo de frente, 12ió,
lado direito c/22,70 e lado es-
querdo còm 30,50. Rua "D"

é a principal c/luz e água.
Situado no Bairro de Birupi. .nq.i
etn São Gonçalo — Niterói.
Qualquer informação dirigir-se
por favor _ Avenida Presidente
Vargas 435-229 and. s/2207 tele-
fone 223-3605 chamar o Sr. Es-
tevao.

CAXIAS E
S. JOÃO DE MERITI
ATENÇÃO - São J. d, M.riti.
Vande-sa propriedade vazia
constant, d, 4 moradias, la-
je, taqueada, apua a luz, preço
30 000. Ent. 8 000, prast
400,00 mensais, aceito propôs*
Ias. Tratar Rua 2 n." 502 apt.
201 IAPI da Panha. Diàriamen.
t«. Jos. Soar.s. CRECI 1231.
TERRENO - Vilar Teles,--;Ven-
do a visla - 1 500 - R. Mor-
ro Pedra It. 2 — qd. 90 -
1045 mr2. - Tratar Dr. Paulo -
222-0356.

ILHA DO GOVERNADOR, Co-
cotá. vendo boa casa c/ótimo
terreno, 2 qs. sala, cozinha,
ban. Rua Barbara de Castilho,
474, sinal 20 mil saldo 5 anos.
Snntr-s. 252-9991. CRECI 1647.
ILHA DO GOVERNADOR -
Vende-se um terreno na Estrada
do Galeão ao lano do posto
Shell frente píirí1 dais ruas, priço

de ocasião, tratar com Sr, Bízer-
ra fone 231-1752.
ILHA — Vendo casa nova, s/2
q. dep. px. praia, Id. Portuguesa
R. X 368, E 14 mil, sd. pq,
prest. 234-7990.
ILHA GOVERNADOR - J. ÕW
nabara, ótimos apts. c|peque-
na entrada aceita-se Caixa em
edif. novo, acabamento de pri-
meíra, sala, 2 qts., dep. emp.,
garagem, etc. R. Cambaúba, ...
740. Tel. 252-6268, 231-1678.

VENDO vaiio um prédio c| 1
apto. ¦ (2) duas lojas c/ um
tal, _.m uma das loias c| lui
• força, esta prédio á situa-
do am um terreno de esquina.
Podando construir galpão ou lo-
ias . aptos. Rua Maria Bania-
min, 115. Pilar.s. Tralar no lo-
cal c| o proprietário, das 8 as
11 hs.
VILA KOSMO - Pinto v. casa
na R. Tembez 174 entrada 15
mil saldo s longo prazo, Tra-
tar, 243-9677 ou 230-2550 -
CRECI 1654.
VILA KOSMOS - Casa 3' qts.,
sl.. coz., banh, entr. p| carros,
terr. 11 x 28, entr. 25 000,
prest. 450. Trat. R. São João
Gualberto 14-B. L. Bicão - V.
Penha._ BEBIANO. CRECÍ J-268
dias úteis e domingos.
VAZ LOBO - Junto ao largo
Tsa. Campanha 64, quase esq.
Est. V. Carvalho, apto. vazio,
c/var. sl. 2 qts. cop. coz. banh.
compl. e área. Apenas 6.500
ent. e 300 mensal s/j, e s/corr.
Chaves no local N. Absalão,
CRECI 1085. Av. N. Iorque,
7) - T. 280-5724. Bonsucesso.
VENDE-SE casa, 2 qts. 2 sl.
2 cozinhas, _ 2 b. laje, cntr.
carro, meia-água, quintal, pode
morar e ter renda 350 p/mês.
Est. Barro Vermelho, 1592. Cole-
gio.
VILA KOSMOS - Vdo. sunluosa
casa Rua Aires 97, 3 qts. sl.
varanda, copa, coz, banh, em
côr. Ver no local e tratar, Trav,
Brandura 516 L do Bicão. Vitali-
no. 91-0195.

ILHA
DO GOVERNADOR
E PAQUETÁ
ATENÇÃO — Vendo terrenos so-
mente no Jardim Guanabara,
Atende de 7 ás 12hs Tel.:
222-2393, Hormes. (CRECI 168).
APARTAMENTO pronto - Final
de excelente oportunidade. Em
40 neses s! correção, s/juros.
Entrada B 000 prestações a com-
binar. Sala ampla, 2 qtos., de-
pend. compl., armários emb.,
garagem, louça e azulejos em
côr até o teto. Junto a colé-
gios. supermercados, várias
conduções. Restam 2 unidades
excel. Ver Estrada do Galeão,
431. Tratar proprietário. Treze
de Maio, 23, sala 1933. Tel.:
252-4527. CRECI 999.
AVENIDA PARANAPUÃ, 12Õ3,
é o endereço de linda casa,
vazia, Ia. locação. Chaves no
local c/ANTONIO. Vendo-a c/
peq. entrada e saldo como alu-
ouel. Tratar c/BUENO MACHA.
DO. R. Barão Mesquita, 398-A.
Tel. 64.8997 e 34-0694. CRECI
985.
ATENÇÃO - Praia da BicTYl
Casa vazia c/ 3 qls. salão, co.
pa cii. banh. am côr, dap.
empreg. Terreno 14x30. V.nda-
s. Rua Ipiaba, 273 a 200 mis
da Praia. 80 mil, «nt. 30 mil,

firest. 
1 mil sem Juros. Ver no

ocal diàriamen!.. T.l. 230-5489
- 230-7558.
CASA vazia 2 and. 3 qt. 2
sl. dep. gar. const. 150m2 ter.
5O0m2 R. Luiz Vahia Monteiro,
40, pço, bar.-to 80.000 ent
20.000 rt. fin. 4 anos. 243-5924
CRECI 644.
CASA DE Ia. locação - Vdo,
c/3 qts. salão deps. de emp.
ter. 13x30. Ver Eslrada Tubia-
canga 450, Moneró. Ótimo ne-
gócio. Melhores detalhes c/ Ma-
chado. Av. 28 de-Setembro 345
TeK_258.9746. CRECI 1275.

DECORADA . mobiliada i sua
casa novinha, jardim na frenta,
sala do eslar a Jantar, 2 quartos
grand.s c! local p| arm. .mb.,
banh. completo, cozinha ampla
c bancada mármore e arms,
emb., peq, quintal, quarto %
WC «mpr.gadas, área, garagem,
etc. Venha visitar na Estrada
do Galeão 2 335 (em fr.nt, a
A.A. Portuguesa) diiriam.nt..
Preço 50 mil com sinal na es*
critura pública d. NCrS 6 mil
e mensalidades da NCrS 488,00.
Dep. Vendas Av. Graça Aranha
174 sl. 516. T.l. 252-0866 --
242.5206 CRECI 1160.
ESTRADA DO GALEÃO - Esq.
Estr. Cacuia, vende-se terreno
melhor ponto comercial, c| 24
mts. de frente. Grande oportu-
nidade. lel. 38 6382 e 96-16C0.

JARDIM GUANABARA - Apto.
Ia. locação cl 2 qtos. sala,
coz. banh. dep. compl amp,
garagem. Vendo Rua Aur.liano
Pim,nt,l, 574 apto. 105. Pr.ço
60 mil, «nt. 4 mil, presl. 1 mil
s/j. Sem correção. Vor no Io.
caí c/próprio.
JARDIM GUANABARA - R.
Haroldo lobo, 243 - Em fren-
te á Portuguesa - Vdo. apts.
prontos, 3 qts. sala, deps. gara-
gem. Enlrada NCrS 4.300 ((a-
cilito), saldo 450 p| mês. Cor-
reteres local. Tel. 42-1651 ou
42.7701 CRECI 1173.

JARDIM GUANABARA - R.
Abelia. 432.. vende-se casa c!
250 m2, três quartos, grande
living, finissimo acabamento,
entrega em 30 dias. Tel. 38-6382
e 96-1600.

JARDIM GUANABARA
- Rua Ituá, 1 560,
pronto para morar, 2
quartos e sala, cozi-
nha, banheiro social c|
azulejo até o teto, quar-
to e banheiro de em-
pregada e vaga na go-
ragem. Frente para o
late Clube. Por apenas
11 327,80 de entrada
(fa-ci-li-ta-clos) e o res-
tante em prestações
de 515,59 sem parce-
Ias intermediárias. Vá
hoje mesmo ao local
das 9 às 18 horas ou
tel. 235-0479 - CRE-
C! 1 300. (9

NOVA IGUAÇU
E NILOPOLIS
ATENÇÃO - V.ndo mai«síõ7a
residência com jardim o gara-
gem, granja . chácara. R.
Delta, 570. Ponto Chie. N
Iguaçu, tralar no local.

PETRÓPOLIS,
TERESÓPOLIS
E SERRAS
CORKEAS - Vende-se otima vi-
venda cí 5 qts. 2 salões, 2
banhs. cepa, ccz. despensa, qt./empregada, jardim de inverno,
piscina c| bar, 2 banhs., casa
de caseiro cj 5 qts. terreno to-
taimente plano. Entrada Castelo
S. Maneei, esq. União Industria,
ç&M de muro rosa. Tratar Trio
Adm. Imoveis Rua México 164
10.O si 103 5. Tel. 242-5011 -
CRECI J. 188.

TERESOPOLIS - Vendo-se ap.
barato e loja Feliciano Sodré
39Ó. Chaves com Linhares ao
lado Rua Magé, 97. Tel. 37-5181.
TERRENO -'¦-'5.0 Distr. fribur-
go Cacha. Rio Macae de Cima-
20 000m2 - Vendo 6 500. -
Aceito oferta._ Telefone 2220356.
TERESÓPOLIS - Vende-se" tei
reno 5Ó5 ni2 à Rua Coronel An-
tonio Santiago entre os ns 65
e 105. Tratar Rua Senador Dan-
Ias ri.0 7I|1001 c| Arthur ou
Ant.° Luiz. CRECI 10j7. Tels.:
242-9661 ou 242-1308 (Tenras
também em outros bairros).
ÍERESÒPÒVlS~~Y 

' 
vendo . apto.'

_ quartos grandes sala 2 cozi-
iihas 2 banheiros 3 áreas NCr$
17 000.00 á vista Rua Olegario
Bernardes 49 CRECIRJ 31.

TERESOPOLIS - Vendo terreno
21X60 Jardim Europa NCrS
20 000,00 Inc. Rua Olegário Ber-
nardes_49 CRECIRJ 31. £
TERESOPOLIS - Vendo casa
nova no centro 2 quartos sala
varanda dep. emp. garagem
NCrS 45 000,00 fac. Rua Olegá-
rio Bernardes 49 CRECIRJ 31.

TERESOPOLIS vendo casa 5
quartos 2 salas, 2 banheiros
2 cozinhas quintal NCrS 10 000
entrada e NCr$ 800,00 por mês
Rua Olegário Bernardes 4 9
CRECI RJ 31.

TERESOPOLIS - Vendo em cen.
tro de parque cem 3.000m2
de irea, todo gramado a arbori-
zado, esplêndida casa com pis-
cina e todos os requintes de
luxo e conforto. Magnífica cons-
trução (salão, 4 quartos, etc.
etc.) luxuosamente mobiliada e
decorada. NCrS 150. a combinar.
Chaves Av. Delfim Moreira, 118.
Teres.
TERRENO.. ITAIPAVA - .1 350m2,
no KM 5, Estrada Velha p/
Teresópolis, Estância Nova Espe-
rança c/água luz tel. etc. Vendo
preço de ocasião. Inf. Tel.
2423997.

ZEA"
« 4

Vi!
6491_
DO'

18 L-40 - Estr. S. Lourenco
Capivari — Km 17 Rio-Petróp.
Mun. C.ixias. Base llOCO.OO ro
local Sr. Serpa ou leis
242-7112_e 228J253.
VENDO urgente gde. e confor-
tável casa na serra Rio— Petró-
polis. Preço 60 mil. Tel.
248-1916.

VÁRZEA — Linda casa vazia
tivíny 4 suites casa empr. 5 000
rh2, Vista deslumbrante tel.
243-649.1 (Mello?-.CKECI?ii"ii 11).
i/ENDO - Lote cl casa - Rua

VALPARAISO - Vendo olima
casa c! salão, 4 qt., copa, banh.,
coz., dep. emp. c garagem, em
terreno c| 600 metros quadra-
dos. .Av. Portugal, 535. Ver sab.
e dom. Tratar c| Rocha. Tel.
223-3478, Rio.

COMÉRCIO E INDUSTRIA

CASAS
COMERCIAIS

CORREIAS - Vende-so oiimo
terreno plano 20x30 frente paraUnião Ind. Financiado em 2
anos. Tel._247.7438.
FRIBUROQ - Val, dos-Al.mies- V.nde.s. luxuosa propriedadede campo, residência com má-
ximo conforto o bom gosto eu-rop.u, construção de estilo aco-lliedor . belera fascinam.! 3
salas, 2 dormitórios, 2 banhai,
ros, copa, coiinha, lavanderia .o»p. «mp., mais um aparta-
mento com 2 quartos, «te, gara-
IV"- .,''so' 9"madd jardim,50 mil metros2, muita vegeta.
5». verdadeiro parque, lugar
silencioso . pr.f.rido pelos ai.-
ma.s, suíjos • p.ssoas d. tra.
tam.nto. Pr.çoi NCr$ 600 mil.
Aceita-s. troca por aoto. Zona
Sul. Tralar com Sr. ANDRADE.
T«l...2188,-<: Friburgo:
ITAIPAVA - Vende _ casa' 3
q.. sala, etc. Terreno 2 O0Om2
todo plantado. Preço NCrS
90 000,00; enlrada 20 e r»stan.
te financiado. Tel. 236-5222 e
225-5673.
ITAIPAVA - Loteímento Ran-
cho Faceiro — Chácaras e letes
cí luz, ^ nascentes, hotel no lo-
cal, te'efcn_ varias residências- 1,30 heras do Ria pela nova
Rodcvia dç Contorno a 5 mi-
nutes d- Itaipava Km 5 a es-
querda, antiga Fazenda Mme.
Machado, cnibus d- Petrópolis.
Lctes a prazo NCrS 
3 000,00 a vista NCrS

I 200,03 - mais detalhes Áv.
13 de Maio 47 sl 2211 - Tel'.
222-3807 no local Sr. Francisco
sábados e dom Ing o s.

JARDIM GUANABARA
Rua Orestes Barbosa

22 (entrada do late
Clube Jardim Guana-
bara) apt. de sala, 2 ou
3 quartos, dep. de em-
pregada e garagem, fi-
nanciados-em :15 anos,
mensalidades a partir
de 492,00. Ver e tratar
diariamente das 9 às
17 horas ou telefone
235-0479. CRECM 300.

JARDIM GUANABARA.
Praia da Bica, pronto
para morar, vista para

mar. Rua Eurico Sil-
va 10, esq. c| Pinto Au-
boim, apts. de sala,
quarto separados e sa-
Ia 2 quartos dep. com-
pletas e garagem. Fi-
nanciados em 12 anos,
mensalidades a partir
de 365,00. Ver e tratar
diariamente no local
das 9 às 17 hs. ou pe-
lo tel. 235-0479. CRECI

300^ JB
JARDIM GUANABARA - Apar-
tamento ao lacio do late Clube,
sala, 3 qts, e dependências c|
tiaragem, prédio s| pilotis, em
final de construção acabamento.
Acropolis", vendo preço fixo ir*
reajustável, facilitado e financia-
do. Ver na Rua Orestes Barbosa
n.° 48. I. Gov. Tratar com pro.
Dr. Guimarães - Tel. 242-2990

Av. Almte. Barroso, 6 s| 803.

PRAIA DOS BANCÁRIOS -
Aptos, novos luxo c/ 2 qts
sala, copa, cox, banh. em cô-
res, dep. empreg. garagem 2
carros, sinleco, edif. s/ pilotis.
V.nd.-s. Rua Ilha Fiscal, 42
a 100 mts. da Praia' ponto fi-
nal ônibus 326. Preço 45 mil,
ent. 10 mil, prest. 450 som
|uros • sem correção. Ver e
tralar na local diariamente ou
c/ FRANCISCO XAVIER IMO.
VEIS ITDA. Av Brai d. Pina,
96 loi» P.nh..' T.ls. 230-548»

230-7558 (CRECI 1273).

KAIC - KOSMOS - Pelrópolis
— Preço fixo. Vendemos no me-
lhor ponto da cidade. Av. 15
de Novembro, 109, excelentes
apts. c| sl. 1 ou 2 qls. id. in-
verno, dep. compl. — Final de
censtrução. Preços a partir de
29 mil c! 20% entr. saldo. 30
meses. Ver no local. — Tratar
KAIC, tels. 252-2995, 231-15.14,
257-8066 e 257-8067 - CRECI
J-72._
NOGUEIRA" Y 2.o~r5ístrit_~"dê
Petrópolis — Ver_.e-se csí.i de
campo luxo em centro cirande'
gramado, área tctil 3IOO-n2,
cinco quartos, três banheiros
lavandaria, rphil, iduas co.zi-
nhas completas. g,is lenha, des-
psnsa, garagem p] cinco c-r-
ros. casa caseiro. galinheiro,
ígua própria, dois poços. Tô-.
da proprie-Jtde murada em
concreto, Por motivo itrnnsfs-
rência vendo urgente, Tratar
Av. Leopo'd.n.1, 702, em Ni-
gueira - Sr. Brj.s Rossi, qual-
quordia da semana.

ORGANIZAÇÕES d. vendas,
procura .o orqanizacão de von-
das inter.ssada em incumbir-s.
da venda de cerca de 600 lo-
tes e casas de um parque do ve*
raneio, otimamente localizado na
serra de Teresópolis e em plenofcincionamento. Telefonar para
Aldo, entr. 10 . 12 horas
227-6244.

ATENÇÃO — Caipiras, bares e
lanchonetes no Centro, Copaci
bano,( Catete e toda a Zona Nor-
ts. Férias de 6 a 60 mil entra-
das a partir de 7 mil emprés-
rimos a juros de lei e outras
vantagens que só a Org. Cont.
Cruzeiro lhe oferece. Na com-
pra ou na venda de seu calpí*
ra, bar ou lanchonete, cônsul,
te-nos sem compromisso e tire
suas conclusões. — Av. 13 de
Maio, 23, ll £09 a 512 com
Eduardo -_CRECI J-295
ATENÇÃO — Vendemos c/assis-
lência técnica e financeira —
Caipira Copacab. F. 15 — Tudo
nôvo — Base: 85 c/35. Caipira
Catete,. F. 25, base: 190, c/
90. C3ipira_ - Cenlro, F. 18

não está trabalhada, base:
140 c/60. Caipira-Cenlro F. 7

Chopp Brahma e salg. h.
comercial — base: 45 c/20. Lan>
chonete Centro F. 10 — tudo
nôvo — base: 70 c/25. Lancho-
nete — Z, Norte. F. 40 mil

~ incluido o prédio que é
nôvo — base 450 mil — Caipira
Andarai. F. 15 — bom apto.
vazio — base: 80 c/35. Caipira
V. Isabel — F. 7 só cachaça
e salg — base: 45 c/18. Caipira
Tijuca. F. 25, Chopp Braluna —

base: 190 c/90. Caipira S. Cris-
tóvão. F. 5 h. curto por 5
dos compr. Caipira — Irajá.
F. 20 — Chopp Brahma — base:
150 c/70. Caipira Méier - linda

casa esquina — Féria 12 mil
por, 05 mil c/30. Padaria -Jaca-
repaguá. F. 15 — tudo nôvo
forno a lenha — base: 75 c/25.
Para um bom negócio o ende-
reço certo é: R.. Vinte de Abril,
28 s/604 - TeleF. 232-5818 c/
Meireles_FUho ou Agostinho.
ALFA I ATARIA.-Com: boa'fr.-
guesia. Vende-sa. P| NCrS ..
1 200 00. Rua Pi.rr. Curi., 326

B.inr<u.  
^

ÃÃÃÃÕEÜ-QÜÉTr"ÕZ, vende -
Bar e lanchonete, Copacabana
f. 28: com chope, qaipira, Bo-
tafogo, f. 27 cj chope. Bar
Bsnsuccsso, F. 6 000. Bar, no c|
da cidade, f. 13, hor. com.
Bjr em Ipanema. F, 20, c| cho-
pe, garsqem em Cascadura.
Guarda 90 carros. P-. gasolina
litragem 140 m!. Padaria Cas-
cá d ura, f. 37 Caipira Tijuca, f
20. Bar. E Nôvo. F. 9. Pa-
daría Tijuca, f. 35, forno fran-
cês. Ajuda-se na compra. Av,
Pre.s. Vargas, 1146 - 9» and.
Tel.: 23-0-149 - 23-1509^
ATENÇÃO - Cabeleireiros (a)

Vendo um salão com mora.
dia, motivo doença 1 500 de
entrada. Rua Graça Met Io n.°
414-B. Cavalcante. Ônibus 908
AÇOUGUE em Olaria cj mora-
dia, centr. novo, ótima féria —
Enlr. 15 mil. Tr. R. Uranos, n.°
1165-A, l.o _ 230-7285 - Jorge
¦^¦CREÇI;;1771.
A VENDA prédio industrial va-
zio clfôrca 1 200m2 censtruído
em terreno de 1800m2 R. Ma-
rochal Aguiar 64 plmercado São
Cristóvão vüc.al. T. 520982,
52-8551. CRECI 1294. Dr. Lis-.
bca^_ 
ARMAZÉM - Bar. Olaria, re-
sidencia, fel. sinal. 4 OCO, es-
crít. 2 OCO saido combinar, óti-
mo p' casal. R. André Azeve-
do, 21.
BAR Estrada Vicente Carvalho.
Féria 8 hor. comercia! tudo d;
Ia. ótima despensa. Valor 60
c' 25 ajudo a compra Rua da
Conceição 105 s! 310 a 312 -
Antônio - CRECI 1632.
BAR lanches — C. Bonsucesso,
fr._ 5 mil entr. 7 mil contr. e
prédio novo. Ajudo na com-
pra. R. Plínio Oliveira, 29 s|
302. Penha c|Ncgueira.
BAR E MERCEARIA vendo ca-
sa mal trabalhada com grandes
possibilidiidos, por motivo de
doença, aceito qualquer oferta
raioável, negócio para fechar
hoje. Bas» 7 C00 - R. Carva-
lho d. Sousa, 137 - Loia I -
Troco par carro.
BAZAR — Vftni.e-.ft com varia-
do sortimento, casa bem localiza-
da em Piedade, preço para von-
der — Av. Suburbana, B284.
BAR LANCHONETE -.yende-sè
por motivo de outros nenócos,
facilita-se. Ver R. Riachueío 230.
Centro.

BAR Lanchonete bem no centro
F. 15 está totalmente entregue
t empregados. Contrato 5 novo
hoc. comercial. Edifício Vende-
mos c| 50 grande negócio Rua
da Conceição 105 ,1310 a 312
CRECI J632. fj
BAR 

"NO 
CENTRO F Í5 chopp

da Bramma contrato 5 novo ai.
relativo instalações modernas
Edifício tem tet. vendemos por
30 dos compradores Rua da
Conceição 105 _| 310 a 312 -
ORECI 1632.
BAR-MERC Fér. 9 ent. 8 big
morad. gde. estoque bairro co-
mercial boas máquinas. Tr. R.
Goiás, 638 - scb. Piedade Sal-
gado.    
BAR" NÓ CENTRO F"T8~üm~d.
no sozinho cen trato na hora
fem tel. instalações e prédio
novo. Vendemos por apenas 80
c| 35 rara oportunidade. Rua
da Conceição 105 ll 310 a 312
esq. P. Vargas. Antônio —
CRECI 1632.
BAR c/ ótima rei. • telefone,
vdo. com cont. novo no rtn-
tro d. Nilo. olis. Ent. 5 000,
saldo rest. 209, mensais. Inf.
R. Nicolau Cobolas, 14 "Joa-
Iheria" c/ R.nan. CRECI 563.
BOTEQUIM -""Vende-se" no Rua
24 de Maio 396 — tem moradia
t* C-ntrata novo de 5 anos.
8AR 'E;.MERCEARÍÀ"'-vfaiMdo
400,00 diário podendo antes do
fechar negócio ficar 15 a 30
dias presenciando a féria Con*
trato nôvo com pequona mora-
dia. Aluguel 150,00. Entrada ..
15 000. R G.n. Cláudio 101 M
Hermes Sr. Chaves.
BOUTIQUE -' Vende-se ou acei-
ta-se sócia. Sala cl banheiro e
kit. Atapütada, forrada em piás-
tico e decorada. Armário em-
butido, porlas de espelho. —
Frente de elevadores em edifi-
cio só comercial. Rua Santa
Clara, 33, sala 522, Copa.
BAR cl cl-opp da Brahma — 12
m, de f, só 20 m. dos com-
pradores Gemes e No__eÍ<._
Avda. Nsa. Snra. da Penha 52-
B. Ajudamos na compro.
BASES — Restaurantes, Churras-
carias, Lanchcneteí, Postos de
Gasolina, Armazéns, Padarias —
tudo em pentos bens ajuda nos
na C-fiipra. Grmes e Nogueira
Avda. N.s. Snra. da Penha —
52-B.
BAR em Ramos — Vendo com
grande salão p] festas, cj 20
mil entr. inclusive o prédio —
Tr. R. Uranos, 1165-A, 1.9 -
230-7285 - Jorge - CRECI
1771.

PETROPOLIS - Mosela (Moinho
Preto) vendo casa nova -3 qts.,
sl., cor. etc. em 1 000m2 p/
35 milhões. 20 de ent. e 1.100
p/mês. 229-7673.

PETROPOLIS - Vendo urgente
3 alq. geom. dist. Centro 8
min, com 2 ótimas casas tudo
oujjesmcmbrado. Tel. 225-9979.

PETROPOLIS - Vendo apto.
pequeno, frente, decorado e
mobiliado. Apenas 16 a vista
ou a combinar. Rua Santos Du-
mont, 1431501. Chaves c! por-
teiro. Tratar Lgo S. Francisco,
2611003. Tel. 243-8009. CRECI
1234.

PETROPOLIS - Vondo casa c/
garagem grande saia-quaMo cdz
banheiro completo. Quarto tm-
pregada. Mais 2 quartos banhei-

ro em an,exo s/garagsm. Terre-
no 350m2. Ver domingo. Rua
Italiana lote 9, Trsisv. Augusto
Fragoso, próximo Cremeríe. Tra-
tar c/propr. MENESCAL -
223^6070.

PETROPOLIS - Vendo casa co-
lonial, nova, no <iris!ocráti:o
bairro do Ingelheim, em terreno
1 200 m. qs., plantado, salão,

3 qts. c/aim. emb., 3 banh.,
coz. lareira piscina, jardim va-
randão, vista magnííica para
montanhas, rua salç^ia, íoifous
na porta. Rua Marechal Hermes
da Fonseca, 1 237 - Telefone
236-2066. ,

PETROPOLIS - Vende-se casa
ou aluga-se por 3 meses. Tel.;
225-0698.

TEPESOPOtlS - Bom fr.nt.,
mobil. ,1c. sala, 1 qt. ,tc.
pj 13 mil entr. chave, port.Salvador Lacerda 1213 ap. 212
Centro 25241727 CRECI 1568.

TERESÓPOLIS - Parque do lm.
buí, vendo casa do veraneio,
terreno I 300m2, 3 quartos, 2
banheiros, 2 varandas, salão, la-
reira, água própria, boa lui —
Informe» t.l.: 30-7527.

TERESOPOLIS - Terreno de
6 250 in2. Rua Manuel Lcbrão
troca-se por socied. em ga-ragem ou posto gasolina. Pitan-
gs 238 6224.

BOTAFOGO - Vende-se casa
em terreno 13 x 25 sobretudo
para comércio — NCr$ 180.0C0
— Facilitada. Tratar pelo tel.
470344 - CRECI 904,
BAR E MERCEARIA - ¦ Vendo
em Vaz Lobo c/moradia. Preço
28, c/8 facilito -a entrada. Tratar
R. Vicenle Salvador, 16. Tel,
HO-WKi^Prara do^armo.
BAR e MERCEARIA'Cavalcante
F. 12 50% na cepa tem boa
residência e telefone,, ótimo es'
toque contrates 5 nôvo entra-
da 15 ajudo à compra Rufl
da Ccnceição 105 si 310 a -312
esq. P. Vargas — Antcnio —
CRECJ 1632."
BAR cem Big apartamento no
melhpr pento Abolirão F. 9 boa
margem de lucro. Contrato nô-
vo ai, 150. tem tel. Valor 65
ci 25 ajudo à cernora. Rua da
Ccnceição, 105 S13I0 a 312 -
Antônio - CRECI J632.
BAR"lanch. - Vende-se Rua
Taborari, 527 loia B e C (Pra-
ça Anhangá) Braz de Pina —
Tratar cl 222-48S8_-:_ Pinto.
BAR Caipira Irajá F. 6.5 só na
copa c| moradia contrato nôvo
ai. ainda recebe instalações mo-
dernas. Vendemos p| 15 dos
com compradores. Rua da Con-
ceição 105 sl 310 a 312 -
CRECI J632.
BARi!Caipira .yilaY'Isabel F. 75
um dono só. Vendo trdo ou
parte, tudo em boas condições
pr.ço de tedo 40 et 18 ajudo
à Compra Rua da Conceição 105
s! 31Ó a 312 Antônio CRECI
1632._
BAR Caipira Caído de Cana F.
9. não está explorado cont. a
critério do comprador instala-
cão de luxo. Vendemos por 35
de entrada aiudo à ermpra Rua
da Conceição, 105 si 310 a 312
esq. P. Vargas — Antônio —
CRECM632._
BAR Cto de Bonsucesso F. 13
mal trabalhado, contrato e pre-
dio de Edifício instalações de
luxo. Vendemos por 30 des
compradores Rua da Conceição
105 s| 310 a 312 Antônio -
CRECI 1632.
BAR em Olaria F. 13 hor. co-
mercial contrato na escrit. ra
tem te!, instalações e prédio
nôvo. Vendemos cí 30 dos om-
pradores Rua da Conceição 105
sl 310 a 312 Antônio - CRECI
1632.
BAR Rocha Miranda, féria 10 só
na copa tem ótimo apartamsn-
to cj 2 qts etc. contrato e pré-
dio novo Bca esq. Preço 55 c!
25 ajudo à compra Rua da
Conceição 105 t| 310 a 312 An-
tenio - CRECI 1632.
BAR Caipira iunto Av. P. Var-
gas, féria 23 chepp. Lucro ga-
rantido 6 hor. rigorosamente
comercial, contrato 7 novo, tem
tel. Entrada 60 des comprado-
rei Rua da Conceição 105 si
310 a 312 Antônio - CRECI
1632.

BARBEARIA - Vende-se Rua
Correia Dutria — 85-B. F!„men-
go, contrato nôvo. Tratar p\
cartas pi o <n.° 189 542, na
portaria deste Jornal,
BAR E^MÍRÕTmÈYÊR - Vdõ".
boas inst. Faz 7 mil. R. Baldraco
72. Tr. R. Lucidio Lago 96 s/215.
CRECI 1.881 - Ramos.
BAR tudo em pé. Sem comida,
fí salgadinhos. Aluguel barato,
13 m. de f. Gomes e Noguei-
n. Av. N. S. da Penha, 52-B.
Ajudamos na cempra.
BAR e café — Vende-se contra-
to nrvo. Rua Campos da Paz,
54. Rio Comprido.
BAR caipira. CT~Penha, fr. 26
mi| só chopp da Brahma entr.
50 mil do, compr. Caldo de ca-
na fr. 8 mil entr. 25 dos inte-
ressades. Ajudo na compra. Tr.
R. Plínio de Oliveira, 29 s|302
c/_ Nogueira e Rodrigues.
BAR ÉMÉRCEÁRIA "- tVendo
com moradia, barato, motivo via*
gem — Rua João Pinheiro, 195.
Piedade — GB.
BARES. CAIPIRAS, lanchonetes,
etc. Caipira, tudo em pé na
Tijuca f. 21 mil vendo c/75
dos compradores café e bar
no Eng. de Dentro, f. 17 mil
preço base 120 c/45 de entrada,
café e bar np Eng, de Dentro,
f. 11 mil preço 30 mil à vista.
Lanchonete no centro de Casca-
dura inaugurada .a 2 meses. F.
20 mil pode fazer muito mais
vendo c/55 dos compradores,
lanchonete no centro da Penha
inst, de luxa, f. 22 mil entregue

a empregados. Vende-se barato
motivo o dono não do
ramo. Pastelaria e caldo de cana
em Madureira inst. novas. F.
15 mil vende-se por 55 dos
compradores além destas casas,
temos em qualquer bairro, da
Guanabara a cisa de sua prefe-
rência com preços muito abaixo
da féria. Visite-nos sem compri-
misso e verá que realmente
temos bons negócios. Org. So-
mafiel. Rua Cardoso de Morais,
92 s/304.5, c/ Sr. João ou
Barbosa.
BAR lanchei.: .R.:. Penha t.ehopp
da Brahma fr. 15 mil entr. 35
mil des compr. Outro Caipiri-
nha fr. 5 mil entr. 8 mil do
interessado. Aiudo na com-
prs. R. Plínio de Oliveira, 29
JÍ302" com Nogueira e Rodri-
gues. -
BARES caipiras e lanchonetes
Tenho diversos cl entrada de 12,
15, 20, 25 ati 200 mil. Pteciso
sócio para caipira. Tralar R. do
Catete 338 loja 26 - Telefona
225-7296. Sr. Cordeiro.
BAR Caipirinha no centro co-
mercial do Méier, contrato bom
aluguel relativo, férias progres-
sivas, otima cepa, boa cliente-
Ia, por divergência de sócios,
vende e facilita. Pres. Vargas,
446, 3,_° and. Antônio Oueircs.
BARES Caipiras - ResTaurãnTeT

Lanchonetes -- Armarinhos -
Postos de Gasolina — Garagens

Padarias e Confeitarias -
Vendemos com as maiores faci-
lidades nos parlamentos a vistaj
féria de 10 milhões, 14, 15, 17,
18, 20, 23, 25 27, 30, 35, 40,
50, 55, 70 milhões, etc. etc. -
Ss^ os amigos pretendem se ps-
tãSplècer. rõo percam tempo
Inútil, procure de imediato uma
Oncnização ao seu inteiro ei-
cance. Av. Pres. Vargas, 446,
3.° — Antônio Queirós, não fa-
lha nunca.
BA-R, Café e Lanchonete no me-
lhor centro comercial da Pe-
nha, contrato 5 anos, loja edi-
fício, instalações de fino gc»-
to, chopp Brahma, férias razoa-
'/-:s, Dorém, mal trabalhada ni
mão de empregados, pois o do-
no está ausente do negocio,
vendo cem 25 mil dos cem-
praderes e facilita-se o restan-
le. Av. Pres. Vargas, 446, 3.°
and. Antôn:o Queirós,
CASA de peças aut-. em terreno
de esquina de 2 000 m2, ven
de-se, próprio p' posto de gaso-
Ilha. oficina etc. Ver na Av.
Edgar Romero 555 e trat ir ci
Alcides 2310807 e a noite tel.
254-3262 - CRECI 228.
COPACABANA - Esq. Posto 6.
Passa-se bar-lanche com féria
de 33. — Contr. nôvo de 7
anos. Infs. 243-B009. - CRECI
1234.

CENTRO - Rua Ouvidor, 31
loja vendo papelaria e perfuma-
ria. Atacado e varejo. Boa feria
aluguel barato. Detalhes c/ Por-
lo. 242_-0738. CRECM325.
CAFE'" É BAR""-" Na'"Rua 24
de Maio — Vendo ótima casa
por desavença de sócio, faz
boa férifl, n.el trabalhada. Pre-
ço barato entrada 5 milhões
o resto a combinar. Tratar tel.
228-8102, com Jarvis.

Cidade /Serviço
TELEFONES ATRASADOS — O Sr. Clóvis Nunes
Pereira Filho, residente na Rua Joaquim Nabuco,
n." 171, apto. 102, e:u Copacabana, reclama daCompanhia Telefônica Brasileira, que não vemcumprindo os compromissos estabelecidos com os
assinantes do Plano de Expansão, estando atra-
sada em quase um ano com as instalações dos
aparelhos, naquele bairro."Inscrevi-me no famigerado Plano de Expan-
são da CTB e comecei a pagar as mensalidades
em maio de 19Ü7, pleiteando um telefone parti-cular em minha residência. Diga-se que estava
inscrito na CTB desde dezembro de 1958, à espe-
ra de um telefone" — diz o leitor em sua carta."Quando me inscrevi no Plano, sob o número
38 179 — continua o Sr. Clóvis Nunes — as pro-messas eram de que teria meu telefone instalado,
no máximo, até 15 de dezembro de 19G8. Passado'
êste prazo, dirigi-me ao Departamento Comercial
daquela empresa e obtive a informação de queaquele prazo era relativo a Copacabana, e que &.
Rua Joaquim Nabuco está situada em Ipanema
(?)... Para Ipanema, o prazo era 15 de março
de 19G9. '

Vi esse prazo expirar, também, e nem sinal de
telefone — prossegue o leitor. Em agosto passa-do, paguei a última mensalidade do carnet, per-fazendo um total de NCrS 2 144,53. E nada de te-
lefone. Outra vez compareci à CTB. Pelo menos,
pretendia receber os títulos correspondentes àque-
Ia importância. A informação prestada foi de quesomente a partir de janeiro de 1979 serão chama-
dos os subscritores do Plano, pela ordem do ins-
crição.

No meu entendimento — afirma — a gravi-
dade do assunto deveria merecer a intervenção
do Governo federal, através do Ministério das Co-
municações e até do Banco Central, no que tan-
ge aos desmandos no plano financeiro, com abu-
so do manuseio das contribuições dos assinantes
dêsse malogrado Plano de" Expansão."

O Sr. L. J. Goulart, diretor de operação, se-
tor Rio, da Companhia Telefônica Brasileira, in-
formou que os atrasos são devidos ao não cum-
primento, por parle da Standard Electric S. A.,
dos prazos de entrega dos equipamentos para a
instalação das centrais automáticas, que ligarão '

'os aparelhos do Plano de Expansão.
A instalação dos telefones depende da

construção de prédios para as centrais telefônicas,
da abertura de valas nas ruas, da colocação de
dutos dentro dessas valas, da instalação de ca-
bos subterrâneos e aéreos e, sobretudo, dainsta-
lação do equipamento das estações centrais auto-
máticas — diz o diretor da CTB.

O Sr. Goulart afirma que só os equipamen-
tos das centrais representa cerca de 50% do pie-
ço total da instalação, sendo a peça mais im-
portante de todo o sistema. Mas a Standard
Electric, uma das três fábricas dêsse tipo de equi-
pamento, instaladas no Brasil, eslá "muitíssimo
atrasada" na entrega da maquinaria, só tendo
cumprido o prazo do contrato para a instalação
relativa â central do Engenho Nôvo.

Afirma, também, que, conforme está previsto
no contrato com a fábrica, estão sendo aplicadas
multas relativas ao atraso. TJma outra razão, po-
rém , c o fato dc o Plano não ter atingido o nú-
mero de pessoas inscritas esperado pela CTB.

Mas, apesar do reflexo dêsse fato no cs-
qiicma financeiro do Plano, prosseguimos na exe-
cu.ão dêslc sem qualquer redução e sem qual-
quer adiamento dos trabalhos a nosso cargo —
termina o Sr. Goulart.
CHUVAS INUNDAM RAMOS —O Sr. Manuel Per-
reira Paulino, morador na Rua Iporanga n.° 75,
Ramos, pede que a Secretaria de Obras tome pro-
vidências com relação às obras que estão sendo
feitas na região, e que aumentaram os problemas
de algumas ruas do bairro, durante as chuvas."Por ocasião dos grandes temporais as águas
que descem dos morros do Alemão e Bonsucesso
invadem as casas dessas ruas, causando incalculá-
veis prejuízos aos moradores — afirma o Sr. Ma-
nuel Ferreira.

Sempre pleiteamos o rebaixamento do leito da
Rua Iporanga, cada vez mais alto, por causa da,
terra que desce dos morros com as enxurradas.
Porém, a Sursan resolveu elevar ainda mais o ni-
vel das ruas e calçá-las. Ora, todos sabem que
as águas procuram sempre os lugares mais bai-
xos. E o resultado é que, depois do presente de
grego da Sursan, muitas casas, que não eram
Inundadas, agora o são. Além disso, o escoamen-
to se torna mais difícil, pois algumas dessas casas
ficaram em verdadeiros buracos.

O Departamento de Estradas de Rodagem —
continua o leitor — realiza obras no Caminho de
Itararé, construindo uma galeria para canalizai-
todas as águas que descem do morro do Alemão
e adjacências. Essas águas vão desembocar numa
manilha muito estreita, na Rua Engenheiro Ma-
nuel Segurado, o que provocará inundações ainda
maiores. Consta que o projeto inicial do DER er»
desviar as águas do morro para a Rua Pedro
Avelino, sendo que o serviço restante seria exe-
cutado pelo Departamento de Rios e Canais, até
um valáo que passa pelos fundos da Heligás e da
Coca-Cola.

Mas os moradores da Rua Pedro Avelino não
podem ser incomodados com o barulho das má-
quinas, nem com a poeira — é o que se diz por
aqui. Seria interessante um esclarecimento das
autoridades."

O leitor termina dizendo que já tentou várias
vezes obter esclarecimentos das autoridades e fir-
mas empreiteiras, mas que até hoje não lhe de-
ram nenhuma resposta definitiva.

A assessoria da Secretaria tle Obras declarou
que os moradores da Rua Iporanga c proximltla-
des poderão estar sendo incomendados por unia
série de transtornos, durante o período dc obras,
mas que no início do próximo ano, quando elas cs-
tiverem concluídas, todos os problemas da região,
devido às chuvas, estarão sanados.

Não houve elevação do nível da Rua Ipo-
ranga, mas apenas a sua estabilização, o que faci-
litará o escoamento das águas, que, por sua cez,
serão captadas por uma rede de galerias capaci-
tadas para receberem volume imensamente supe-
rior à média anual dc chuvas na área. Os con-
tra tempos que os moradores reclamam, atualmcn-
te, são os que sempre ocorrem cm lôda as zonas
de obras do Estado. Mas precisa-se levar em con-
ta que c preferível sofrer pouco tempo, para sa-
nar definitivamente os males, a que as coisas fi-
quem pintando progressivamente — disse o Sr.
José Araújo, relações públicas da Sursan.

A correspondência para esta Coluna deve
ser enviada para Ramayana Vargcns — Ave-
nida Rio Branco n. 110, 3." andar.

Ensino
CRIANÇA — SEUS CAMINHOS E PROBLEMAS
— Sob esse tema serão debatidos durante um
mês vários assuntos de interesses de pais e pro-
fessôres. O Curso será dado pelo Setor dc Oricn-
tação Psico-Pedagóglca do Gurilándia. Os organi-
zadores do curso ressaltam a importância do mes-
mo afirmando que "essa série de encontros será
proveitosa para melhor compreensão de seu fi-
lho." O horário das palestras será sempre às 21'noras, todas as terças-feiras. Informações são
prestadas diariamente pelo telefone 227-7877 ou
à noite pelo telefone 247-0743.
FLÜOR EM GOTAS PARA DENTES MAIS FOK-
TES — A Associação Brasileira de Odontologia
iniciou uma campanha visando melhor saúde den-
tárla para a nova geração. As informações são
prestadas pelo telefone 222-1645.
BOLSAS-DE-ESTUDO NA PUC — Nôvo método
de distribuição de bòlsas-de-estudo vai ser aplica-
do na PUC porque "o método adotado até hoje não
corresponde plenamente ao que desejaríamos, isto
é, abrirmos as portas da PUC aos menos favoreci-
dos, uma vez que para isso necessitaríamos de re-
cursos muito maiores. Segundo o Serviço de Dl-
vulgaçáo da PUC, um grupo dc alunos sugeriu o
seguinte método: o aluno que obtiver bòlsa-de-es-
tudo se compromete, a dentro de dois anos devolver
quantos salários mínimos quantos tiver recebido.
Essa devolução será feita na base de um salário
mínimo por mês salvo se a alguns ex-alunos int«-
ressar devolver mais rapidamente o dinheiro gasto
cm sua educação. Dessa forma, a partir de 1970,
cada aluno bolsista assinará um termo de compro-
misso de devolução do dinheiro da bolsa nessas
condições.
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Imóveis

O GRANDE INVESTIMENTO

A Imobiliária Nova Iorque vem de concluir
trabalho sobre o mercado de imóveis na Guana-
bara estudo êste ainda não tornado público e que
demonstra a facilidade de comercialização e valo-
rização de imóveis, particularmente no setor habi-
tacional. Quem antecipa para o JORNAL DO BRA-
SIL alguns pontos deste trabalho é o Sr. Carlos
Magalhães, diretor da Imobiliária Nova Iorque,
nue explica: — O imóvel, mesmo em época de
crise econômica, 6 um excelente investimento.
Basta lembrar que de dezembro de 1964 a dezembro
de 1968 o imóvel teve uma valorização na base de
nove vezes, enquanto o dólar, no mesmo período,
quadruplicou o seu valor. Sua oferta no mercado
é menor do que a procura, pois muitos desejam
ser proprietários ou investir em imóveis, ainda quo
um número relativamente pequeno efetivamente o
faca Existe, portanto, uma larga faixa de investi-
dores em potencial para o mercado de imóveis. Para
exemplificar, o Sr. Carlos Magalhães toma por base
exclusivamente o setor habitacional, para demons-
trar a mecânica e filosofia de vendas:

Os investidores podem ser divididos em dois
grandes grupos no mercado imobiliário habitado-
nal. O primeiro é o grupo integrado por pessoas
padrão econômico A, representando 1,3% da po-
pulação, aproximadamente 52 mil pessoas. São
compradores de alto poder aquisitivo, com rendi-
mento familiar a partir de NCrS 5 mil mensais,
para quem são lançados os apartamentos de alto
luxo nos bairros nobres da cidade. As vendas são
geralmente feitas ã vista ou por 6istema de paga-
mento a preço fixo ou ainda por empreitada rea-
justávei, ambos a médio ou curto pra__. E' interes-
sante notar que para esse grupo as "condições de
pagamento" não são tão importantes quanto as
vantagens concretas que o imóvel ofereça, parti-
cularmente sua localização. Aqui, o essencial é
oferecer c não facilitar.

O segundo grupo é o que compreende o pa-
irão econômico Bl e B2 respectivamente 5,2% e
215.. da população, com renda familiar mensal
i 

'partir 
de NCr$ 1500, que resolve investir em

Imóveis ou comprar a casa própria. Os fatores
tradicionais de valorização dos imóveis são tam-

bém importantes para esse grupo. Acontece qua
quase sempre é impossível comprar o que se quei
cm função do preço e condições de pagamento.
Condiciona-se então o ideal ao possível.

Até bem pouco tempo o fantasma da corre-
cão monetária assustava e desencorajava parti-
cularmente esse grupo a investir em imóveis —
frisa o Sr. Carlos Magalhães — mas ultimamente
a mecânica da correção monetária tem sido com-
preendida e aceita, principalmente depois da Intro-
dução da UPC (Unidade Padrão de Capital) equi-
valente à correção, embora menos complexa: E
finalizando:

O mercado de imóveis apresenta atualmen-
te ótimas perspectivas para investidores em geral
e cada vez maiores 

'facilidades 
para aqueles que

desejam tornar-se proprietários.

EM RITMO DE LANÇAMENTO — Lançado
o Edifício 7 de Setembro pela Gomes de Almeida
Fernandes, na esquina de Gonçalves Dias. Lojas,
conjuntos e escritórios que serão entregues em 26
meses. As 122 unidades foram vendidas em 48 ho-
ras. A construtora já anuncia novo prédio — Gon-
çalves Dias com Rosário: Edificio Patrimônio. A
Gomes de Almeida Fernandes lançou domingo úl-'
timo o Edificio Gauguin, na Rua Barão da Torre.
Três e quatro quartos. Para entrega em 26 meses.
O prédio terá oito andares.

CONCORRÊNCIA: 1460 APARTAMENTOS —
A Companhia de Habitação Popular do Estado do
Rio de Janeiro — COHAB-RJ — receberá no pró-
ximo dia 5 de dezembro propostas para concorrên-
cia pública destinada à construção de 1460 apar-
tamentos em Nova Iguaçu. A apresentação dos
documentos de habilitação deverá ser feita até o
dia 28 do corrente.

TIJOLO — Realizada sábado a festa da cumiei-
ra do Edifício Orlando Roças, na Rua Prudente de
Morais. Construção da Real Engenharia. •** O
Plano de Urbanização da Barra da Tijuca — pro-
jeto de Lúcio Costa, será incluído no acervo de
documentos oficiais do Estado da Guanabara].
Será entregue na próxima semana ao Patrimônio
Histórico pelo engenheiro Segadas Viana, presiden-
te do Grupo de Trabalho da Baixada de Jacarepa-
guá. "** Atendendo a exigências do novo plano de
urbanização feito pelo Estado para a antiga praia
do Pinto, a Imobiliária Nova Iorque lançará o
primeiro prédio naquela área, com 22 pavimentos
que ocupará apenas uma quinta parte do terreno.
Serão dois apartamentos por andar. •*_? Dois lei-
lões: dia 25 próximo, às 14 horas, prédio de três
pavimentos com área construída de 15 mil metros
quadrados em terreno de esquina com 6 400 metros.
Rua São Januário 433 e apartamento 1201 da Rua
Aires Saldanha 136. Imóvel de quatro salas e cin-
co quartos. Dia 12 de novembro às 16 horas. ***
A Construtora Lisboeta reuniu seus clientes para
exposição das obras do Edificio Condado de Sa-
gres, na Praça General Osório. Motivo: segundo o
cronograma, a construtora conseguiu adiantar a
obra em dois meses.

_„:PIRA - Vtndo c/féria 12
m. No melhor ponto do Copaca-
bana c/ bom conlrato • bom
aluguel. Ajuda-i» nô compra.
Tratar c/o Sr, Crui. Av. Copaca-
bana 1.066 i/BlO.
CÃFE BÃR — Vendo-se muito
baralo por não ter quem traba-
lhe. Estrada do Quitungo, 57.
Brii de Pina, contrato 5 anoi,
direto .10 comprador, entrada
base NCrS 10 mil. Iratar no
loca!.
CAFÉ' E BAR - Vende-se, mo-
tivo oulroi negócios. Estrada
do Tindiba 3874. Jacarepaguá

Taquara.
CABEL-i_I.RO na Tiiuca vendo
com residência e grande Pre-
guesia contrato 5 anos c.telefo-
ne. Ver na Rua Mariz e Barro»,
1065. Sr. Jarvis.
CABELEIREIRO - Vende-se fa-
cilitado, com telefone er boa
frogue-sia. Av. Prado Júnior,
15Q-B. Copacabana.
CAFE' E BAR - Vendo . R.
Haddock Lobo, 67. Não paga
aluguel, ainda recebe. Tem tel.
e fecha' aos domingos. Tratar
no local c/ Sr. Cosmc.
CAFE' E BAR — Vendo urgente
negócio bom. Tratar c/ o .pro-
prietárto zona industrial. Féria
6 cont. novo c/5 mais 5 peq.
ent. a R. Pedro Alves n.o 255.

CRECI 1 684 S. Francisco Xavier
e Maracanã 87Bm2 casa pa.
a.iência e estac onimentc carros
serve também incorporação
256-2327
CAFÉS BARES CAIPIRAS - Vdo.
no Centro férias 12.000, 9.000,
7.000, 5.000. Entradas 35, 18,
12, B Sr. Agenor R. Vde. Rio
Branco 377-A 2° _/ 12 Niterói.

APARTAMENTOS PRONTOS
ILHA GOVERNADOR

JARDIM GUANABARA
' 

Vendem-se «Pios la. locaç.o c/ 2 qls., 1 salão, copa, coz., banheiro em «res

até o leio, dep. compl. empr., garagem . sinteko. Na Rua AURELIANO PIMENTEL 574.

ENTRAR Estrada do Galeão, 1 671 cm frente a CEDAG. Preço 47 mil entrada 9.5UU

prestações 600 som iuros e sem correção. Ver e tralar no local diariamente, ou com

FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS LTDA.

Av. Bra» d. Pina, 96 loia, leis.: 230-5489 - 230-7558 . 91-2335 - CRECI 1.273

SOBRELOJA na Av. Copacabana
com 520 n>2, próximo Rua Sla.
Clara. Tralar na Rua Sla. Cia-

_____\___ CRECI )i5S-
SALA comercial no P6slo 5 -
Vendo e financio em 2 anos,
aceito proposta chaves c| IMOB.
SANTOS. 36-6631. Av. Copa.,
1003 s!3IO. CRECI-248.
VENDE-SE — Boa loja de gale-
ria pronta na Praia de Botafogo
ótima loc. T.l. 237-6465

POSTO ESSO - Lgo. Vas Lobo.
Féria 28 a 30 lit. 55 mil lub.
210, est. 600 óleo 2, milhões 2
boxes. gde. irea, vdo. cl 50
ent. Tr. R. Goiás, 638. sob —
Piedade — Salgado.
PADARIA - Vendo urgente,
motivo viagem, casa espaçosa •
nova. F. 23 m, preço 170 com
40% d« entrada. Facilito parte
contrato 7 anos. Tratar com
Sr. Costa na Rua lobo Júnior
n.o 2070 depois de 18 horas.

EMPRESA DE TRANSPORTES
Vende-se bam localizada im lo-
)a com contrato de 5 anos,
próximo ao Catete, tem 5 car-
ros de 67, 68 • 69, ern ólimo
estado, livra • desembaraçada,
capital NCrS 70 mil .o res.
tante a combinar, motivo de
doença. Detalhes Av. Pres. Var-
gas, 446 — 3.°. Antônio Quei-
rós,
FARMÁCIA - Vende-so otlmo
ponto — Est. do Barro Verme*
lho, 995 - Colégio.
FARMÁCIA - Vendo em Hono-
rio Gurgol entrada NCrS ....
3 500,00 mais 20 prestações de
NCrS 200,00. Informa-se. Tel.:
232-3676 cem João
FARMÁCIA - Vende-se a Far-
macia Minas Gerais Ltda. è
Rua Aristides Caire, 102, Méier
— Ótimo ponto e de grande fu-
turo, ou aceita-se sócio -em
condições de desenvolver o
negócio. Telef. 229-5414. Ne-
gócío urgente

PADARIAS temos diversas fr.
12 até 30 entr. d« 20 mil e o
resto facilitado. R. Plínio de
Oliveira, 29 s/302 cINogueira e
Rodrigues
RESTAURANTE boa féria, ótimo
ponto, horário d» funciona me ri-
to das 8 às 16 horas. Ver ¦
tratar — Rua República do li-
bano, 21 — Centro. Motivo de
viagem
SALÃO Cabeleireiro, montagem
nova, completo. Vendo barato.
Ver Av. Nilo Peçanha, 660 ap.
202 — Caxias.

LOJAS, ESCRITÓRIOS
E CONSULTÓRIOS

CENTRO
ANDAR COMERCIAL -
Prédio novo — Excelen-
te ponto — Vazios —
Vendo no Centro. —

(Obs.: Tenho vários).
Inf. e visitas. 232-5735
e 222-5814 - Adm.
Bens PEDRO DA SIL-
VEIRA - C. 1336. (B

VENDE-SE ou aluga-.» a mag-
nifica lo'|a da Rua Arnaldo Quin*
tela n.° 10 com 56m2, Chaves
no local Tratar na Imóvü Ltda.
Av. Pres. Vargas, 417-A, s|
1101-2. Tel. 243-8092. CRECI
1798

FAZENDA - Vende-se 98 a!-
quoiros a benfeitorias fio melhor
clima do Brasil. Detalho, polo
fel. 254-0822 no horário co-
mercial.

VENDO ou permuto por loja
xona Sul, um belíssima terreno
residencial na Gávea. Valor ..
NCrS 170 mil. Fon. 227-6906.
VENDO — Cobertura comercial
c| 5 salas, 2 banh.iros, 1 ler-
raço grand.. ér.a total 160m2.
Rua Santa Clara, 33:004.

FAZENDA - Vendo em Resa-
rio Oeste zona da Sudam. Me-
de 65 564 hectares, pasto para
20.000 bois. Sede CCtn todo cen-
for to, Campo de p;uso descri-
ção detalhada Av. Pras. Vargai,
435 - 9a. sal. 903-A. Tel.: -
243.Q655_j_.jr_s - CRECI 1292.
FAZENDAS - Arcas grandes
para qualquer fim e indústrias
e lotcamentcs urbanos e rurais
vendo na GB e RJ. Av. Rio
Branco 156 - sl. 2728 telef.
242-683_6,
FÃZÉNDINHAS - Vendo glebas
a margem da Eslr. Rio-Friburgo
Km. 21, com nascentes, terras
para lavoura ou recreio s/entr.
a prazo em 60 presls. Tel.
242-8460. RALPH. Av. Erasmo
Braga, 277 sala 102.

_/ IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

30 vagas
de garagemTerreno

Conde de Bonfim, 85 —

Vende-se 10,20 x 16,40. -

Próx. Largo de Sogunda-Feira.
Pagamento facilitado. Tralar
¦com proprietário. Telefone:
222-3872.

ZONA NORTE

SAPATARIA-MEYER - Vdo. Faz
3 mil. Ent. 6 mil. R. Baldraco
15-A. Tr. R. Lucidio Lago 96
s/215. CRECI 1.881 - Ramos.

FARMÁCIA - Vende-se bom
ponlo casa nova facilita-se 80%
Rua Cardoso de Morais 173
Boi .suces$o.__
JOaLHÉRIÃ - Vendo bom ipen-
to, Peq. estoque. Rua Senador
Vergueiro, 218 li. 15 (la. da
galeria).
LANCHONETE tipo Bobs, anexo
Bazar e papelaria, no Flamen-
go. Av. Graça Aranha, 145 s|
207 Mesquita.
LATICÍNIOS - Massas - Mer-
oearia — Vende-se ponto de fu-
turo. Contrato novo. Ver e tra-
tar Rua Dias da Cruz 346 — Lo-

ja D. das 12 às 15 hora..

LATICÍNIOS - Bem Instalada
bom estoque, freguesia certa,
oportcnidlade Natal. Passa-se
NCrS 25 mil facilitados. Av.
Minist Edgard Romero 239,
ga!. C, loia 222. Mcrc. Madu-
reira

TERRENO INDUSTRIAL - Ven-
domos com 20 000 rn2, terra-
planagom perfeita, irea caber-
Ia d. 3 000 m2, 4 telefonas,
água, força, ttc. Excepcional lo-
calizaçâo, Estado da Guanabara,
com 100 m de testada para
Rodovia Presidente Dutra — Km
2 — Tratar «om proprietário tel.
236-0028 . 236-2406 ci Da. lu-
cy.
TINTURARIA e lavanderia -
Vende-se no coração de Nite-
rói, completamente mecanizada
ótima feria, loja grande, con-
trato novo. Rua da Conceição,
169.
VENDO - A "Sua Farnvíciã Li-
mitada". Rua Humaitá, 109-E -
Botafogo.
VENDE-SE padaria com boa fé*
ria, contrato novo. Facilita-se.
Rua Caiemiro de Abreu, 539-B
- Pilares - Tel. 249-3999, c|
proprietário.

A RUA RIACHUELO, 333, laia
606, vaila, entrega imediata.
Ocasião: preço total S 13 199,00
i.m iúros. Adm. Imov. MAS-
SET LTDA. 122-9272. CRECI ..
1131. _.

GRUPO DE SALAS -
Avenida Treze de
Maio, 13 — Grupo de 3
salas com 100 m2 2
banheiros de frente. -
Preço: NCr$
150 000,00 - 50% a
vista e o saldo em 12
meses tabela Price. In-
formações pelo Telefo-
ne 232-4843 e 
252-5284 com os Srs.
Hermes ou Aguiar -
CRECI 1711.

A DUZENTOS METROS DA RUA
Barão do Bom Retiro — Ven-
do lojas vaxtas, prédio novo de
esquina. Pr.ço inacr.dilével —
Sinal S 000. Salda > combinar.
R. General B.l.gar, 200, c| Sr.
Mesquita, dai 9 as 17hs. Trai.
PREDIAL IBÉRIA LTDA., R. Dias
da Crui, 127 - 6.° andar -
Meier - Sede própria. Tels.!
229.1788, 249-1622 e 249-6238:
Corr. Resp. M. Alviredo. CRE.
Cl 1 214.
ATENÇÃO — Rua Mariz e Bar-
ros. 554 — 2 lojas vazias c/220
m2! cada - Base NCrS 180.000
cada - 256-3498 - C. VARSA-
NO - CRECI 1.638

FAZENDA cm Vassouras, vendo
com 16 alqs. geom.. incluído
87 lotes, grande mansão colo-
nial, mobiliada parcialmente, luz
da light. 2 horas d. Rio a
margem BR, 116, gndo^ do leite
estabulado, trator e várias má-
quinas. 250 mil com facilidade.
Av. Erasmo Braga, 277 s/1207.
Lisboa. CRECI 948

Copacabana

Vendo na Rua Domingos
Ferreira Posto 4 lunto com

um apto. Negócio de ocasião.

Renda — Revenda — Com-

panhia de táxis. Mais det.

235-7077 ou à noite 237-4990
_ CRECI 1780.

Casas e aps.-Compramos
Precisamos comprar para clientes. Aps. ¦: Ca... c°m

1 2 e 3 quarlos. Atendemos a domicilio, sem comprorn
'ANTÔNIO 

NONATO VIEIRA 'f^'^?!. 
20 -

Oficial com 25 anos de tradi. o. Ru. d. Qu.l.nd.. 20

sal, 101. 231-0994 e 231-0804. (CRECI 232).

VENDE-SE — Armarinho tipo ba-
zar. Rua Mário Ferreira 283.
229-4283 - Davi-

CENTRO - Rua Sena-
dor Dantas, 75 — Ed.
Christian Barnard. Sa-
las e garagem no mais
arrojado projeto arqui-
tetônico da cidade. Vis-
ta indevassávei para
novo projeto urbaniza-
ção, Av. Chile. Condi-
ções bem facilitadas.
Construção e acaba-
mento de Gomes de
Almeida Fernandes. -
Obra na 6a. laje. Inf.
na VEPLAN IMOBILIA-
RIA LTDA. Rua México,
148 sala 303. Tels.:
222-6102 - 232-6864
e 242-5745 - CRECI
66 - J. 107.

LARGO CARIOCA - Senador
Dantas, 117 gr. 403 vazio. -

NCrS 25,000 a vista ou 14 000
ont. ver 12 às 14 e 17 às 18,30
- Tel. 252-7770. 
SALA — Vende-se ou aluga-se
à Rua da Quitanda 194 - 3.°.
Tratar com Sr. Machado, pelo
telefone 228-9438

ILHA DO GOVE.NAOOR
Vendo loia Trav. Costa Carva-
lho, 13 quase esquina Praia do
Bananal. Ver loia B. Tel. ...
232-8695. (ÇRECI 3671

VENDO - Ótimo, grupo de
2 salas, saleta, ban. frent. p/
Pres. Vargas, 119 and. mobilia-
do Dint. a óleo, esquadria o'e
alumínio. Tratar tel.: 223-0459.

LANCHONETE - Vende-se c|
férias 9 500, p! 60 000,00 ou
35 000 de entrada. Rua Ceará,
218 — São_ Cristóvão.

LANCHONETE - Rara cpoitu-
nidade Passa-se ci inst. moder-
nas e féria de 30. Conlr. novo.
Av. Copacabana — Posto 6 -

180, sendo 100 de entrada e
saldo em prestações de 1 200.
Tratar Lgo. S. Francisco, .26
1003. Tel. 243-8009. - CRECI
1234

VENDO - Ótima casa bar e
mercearia de esquina 6^5 portas
para 3 ruas contrato novo bem
estocada garanto féria preço có-
oico a combinar no locai. Av,
Antenor Navarro 526 A esquina
c/a R. Najá (Braz de Pina).

VENDE-SE uma mercearia e la-
ticinies ccntrato novo Rua Vo-
luntários da Pátria. 350 loja -

Tratar no local.
VENDO a melhor casa d. aves
e ovos, boa feria. Contrato nô-
vo na Estrada Intendente Maga-
Ihães n.°J_l__0_- Mili-..'.'.

VÉNDE-SE - Mercearia fina e
laticínios. Ótima féria. Rua Pe-
dro de Carvalho, 580. Lins.

VENDO sala para escritório ci
kilch, banh, frent. pl R. Acre
_ Rua Miguel Couto, 134
sl 303 Diàriam.nt. das 9 às
15h. Tralar no local c| Orlando.
CRECI 1565.

LOJAS — Prfcnta entrega no
melhor trecho comercial da Ti-
jucá. A todos os ramos, R.
Conde Bonfim, 719 esq. R. Uru-
quai. Resp, CRECI 636. DOUEK.

LOJA NOVA - la. locação _-
Vdo. na R. Prof. Lafayete Cor-
tes, 35 loia C, esquina de S.
Francisco Xavier. Ótimo negocio.
Ver no local. Melhores det. c/
Machado. Av. 28 de Setembro
345. Tel. 258-9746. CRECI 1275.

LOJA - Olaria. Vendo Ma da
R. Joana Fontoura, 5. vazia,
esq Rua Uranos. Tratar corr.
Loureiro tel. 232-9400. CRECI
413.

ZONA SUL

LOJA — Vendo bazar pequeno,
louças papelaria, ferragens a 100
m de um conjunto residencial
com 2.880 apartamentos com
vários blocos ié prontos. Sem
divida algum» 15.000 à vista,
aceilo automóvel — Tel. 30-3611.
Rua Guaporé, 642.

LOJA DE FLORES - Vendo acei-
to automóvel, loja de flores
bem na praça de Ricardo Albu-

querque c/3 portas, de frente,
montagem de la. serve para
qualquer ramo, vendo. Tratar
Jorge. 48-8412, <_jseJ5_000. ¦

MERCEARIA em Òiaria ç|" mo-
radia tel. conlr. ¦ novo ótima
féria. Entr. 7 mil. Tr. R. Ura-
nos, 1165-A, 1.9 - 230-7285 -

Jorge - CRECI 1771.

MERCEARIA e Botequim. Ven-
de-se em loias, lugar bom.
Ver a Rua Macapuri, 67, |to.
IAPI Penha
MATERIAIS de construção. Ven-
de-se loja grande c| moradia,
telefone, ótimo ponto. Ver dia-
riamente cl o próprio. - Rua
Uranos. _747.
MERCEARIA - Rua Couto,
433-B. ent. 5.C00 ll. 100, cont.
5 anos. novo por estar entregue
a menor. _____
MERCEARIA - Vende-se ou

pass-i-se o ccntrato ótimo pon-
to, final de Ônibus 232. Ver a
R. Vilela Tavares, 324 ____Li___0_
MEÍ-CEÃrTa - Vende-se mor-
cearia prçeo e condições bem
facilitadas. Informações. Tele-
f-ne 232-3260 Sr. Batista.

VENDE-SE prédio de 2
andares em terreno de
12 x 45, cj entrada au-
tomoveis, excelente p|
indústria. Financiamos.
Negócio direto c| pro-
prietario. Rua Ana Ne-
ri 1059. Tel. 261-1013-
VÉNDE-SE" café e bar Ru» ob
Matoso, 217 — Motivo - Briga
de sócio».
VENDE-SE café e bar fazendo
bom negócio contrato novo —
5 anos." Aluguel barato. Rua
Francisco Portela 299 - Guada-
lupe. .
VENDE-SE um açouguo à Rua
Isolina 2C0 ótimo negócio cinco
anos de contrato.

VENDE-SE uma padaria a Rua
Barão de Melgaço, 412 - Cor-
dovil, tratar no local com o
Sr. João Gonçalves. __

VENDE-SE saião cabeleireiro. Rua
Dr Alfredo Barcelos, n9 546
s/206, de frente motivo nao
ter tempOj
VENDE-SE quitanda Av. Anle-
nor Navarro n.o 640-B - Con-
trato de 2 anos. Auguel 12,-0.
Tratar no local — Bra..o» Pina.

VENDE-SE uma cantina reslau-
rante contraio novo, por motivo
do doença. Telefone, 232-6952.
D. Maria de Lourdes

CENTRO - Senador Dantas -

Vdo. salas comerciais desocupa-
das. Pinchinchas Somenlo a vis-
ta. Av. Alte. Barroso n° 6 s/
1 308 tel. 232-8897 - 252-3227.
ESTHER (CRECI 1741).

CENTRO - V.ndo prédio vaiio
c| loja . 2 andarai Rua Acre,
32. junlo Av. R._ Branco, ótimo
pl qualquer negócio. Tratar cj
A_>arlcio^_J[el.L2227650J
CENTRO — Passo ótima sala
com aluguel antigo, telefone,
Rua Buenos Aires, 104, sala 36
-_252-9722.

CENTRO - (Lojas • lobr.lo|al),
Rua Dom Gerardo, 35 — Edifí-
cio novo. Próximo a Av. Rio
Branco . Praça Mauá — No
grand* centro- comercial da Gua-
nabara. Vendemos lojas e sobre-
lojas. Área real privativa das
lojas: 259m2 . dal lobrelojas:
272m2 com direito a 3 vagas

para automóveis em garagem
automática em edifício ao la-
do Ocupação imediata. Infor-
mações em H. C. Cordeiro
Guerra & Cia. Ltda. Rua Bue-
nc. Aires, 68-219 andar. T.l
231-1895. 

'CRECI J-160.

ANDAR COMERCIAL - Vendo
Av. Copacabana, próximo ao
Cine Metro. Tratar Rua México.
905059. Tels. 242-2424 - ¦¦
232-1024. Investimovel. CRECI
1-348

A VENDA grupo ed. Av. Cen-
trai Av. Copac. 680 grupo 810
novo vazio chav. port. condi-
ções a combinar. Tratar R.
Gonç Dias, 84/602. T. 52-8551
52-0982 CRECI 1294 Dr. Lu-
boa

LOJAS — (Novo Bairro do Ca.

ju) - Lojas com 35m2 de área

privativa com frenta para a Rua
Gal. Sampaio em excelente Io.
cal para estabelecimento comer-
ciai. Rua com bom movimento
d. veículos . pedestres, em
frente ao ponto final de íris
linhas d» ônibus. Bairro resl-
dencial . industrial com váriaai
indústrias nas proximidades.
Grandes perspectivas com a
construção da Ponte Rio.Niterói
(já iniciada). Ver no local, Ru»
General Sampaio, 71. Informa-

ções em H. C. Cordeho Guer.
ra 4 Cia. ltda. Rua Buenos Al-
res, 68 - 219 andar - Telef.:
231-1895 • no próprio local.
CRECI J-160.

SITIO - Vdo. na Rio-Teresó-
polis, km 43 ali. 300 mts. c|
35 mil m2 c| boa casa, 2 pis-
cinas, pomar etc. 80 mil. Tr.
c| o Sr. FLOPENTINO Telefone
2_23-5004 CRECI 286.
SITIO - Guapimirim km 41,5 —

Rio-Teres. cl 48 400m2 sede cl
salão, sala, 3 qls. banhs. copa-
coz , dep. emp. luz, movs. gel.
máq. lavar. TV casa caseiro,
piscina, rio, riacho, lago, gal-
pões, frutas etc.' 80 mil à vis-
ta, ou 120 financ. Tel- 24{____139_

SÍT.0 ótima casa varanda envi-
draçada c/50m2 ll. 3 qts. 2
banhs. 2 cozs. salão refs. »

parte outras deps. sociais gara-
gem luz light gás bujão pomar
terr. 30 000m2 Iccal clima via
Dutra NCrS 70 000 c/35 entr.
rest. 35 meses s/juros I .
257-8265. __
SITIO - 7 500m2 no alto da ser.
ra de Friburgo, cercado de ma-
tas, com riachos o nascentes
- Boa casa, luz própria com
força hidráulica, vende-so tratar
com F. Jaccoud - R- Portugual
no 26 - Tel. 3443 - Friburgo___

STTÍÔS - Guaratiba - Vendo
2 c/ 11 600 e 15 600 mts. 2

plantados, cultivados e mui Ia
água. Inf. 245-2023 - 252-7669
e 242-5837 (CRECI 330). Fica
a 10 minuto, da praia.-. 
SJYÍÕ" - Vendo Estr. Nit.-Fri-
burgo Km. 3,8. Bela casa ava-
rendada, riacho, fruteiras diyer-
.as prrduzindo. Pan ver tel.
242-8460. RALPH, Av. Erasmo
Braga_J_____sal__102__
SITIO 2 casas, 7~qts. cada ç/tel.
gado galinha:, porcos, chácara,
2 horas da P. Maua, em asfalto.
Tel. 257-4233. Lourdes.

Ipanema

gem NCrS 67.000,00. Are. 96m2. Sinal NCrS S•"""'";'

o7e.,an.e financiado durante . construção e apo, chaves Pl

COPEG. Obra em andamento aceleraoo p/ ent,eg._em

meses improrrogáveis P^M^K&&_®.
7.000,00 a quota do terreno e NCrS *"-uuu'uu.%_,2.__orJo _
Tratar na Av. Rio Branco, 120, s/lo,a 8 - Tel.. 24__uu_

j. BOKEL - CREC| 18.

Leblon
CASA EM CENTRO DE PARQUE

Motivo regresso à Europa vendo barato,

sem intermediários, linda vivência a 100 ms.

da Av. Vise. Albuquerque. É ampla,% alegre e

confortável. Impecável. Ver de 16 as 19 ns.

R LeÔncio Correia n.° 45, c/ proprietário.

BOTAFOGO — Vende-se loja
nova de esquina, c/ estacio-
namento à Rua São Clemente,
172. Ver no local loia C. Tra-
tar pelos tels. 232-0274
232-9720, ou à Av. Nilo Pe-
çenha, 155 s'601, com o pro-
prietario

W

LOJA — Vende-se espetacular
loia cl 1 400 m2. Av. 28 de
Setembro, 393. Tratar Rua Mexi-
co, 90, 505[9. Tels.: 242-2424
e 232-1024. Investimovel. CRE-
Cl J-348.

COPACABANA - Loja - Vendo
2 com 40m2 aprox. na R. Xav.
Silveira. Estão alugadas sem
contrato. Tratar p/tel. 242-3347
e 222-8397. CRECI tíAô.

CENTRO — Vendo ótima sala
na Pça. Tiradentes, edif. Ducal,
de frente, sl. 1 002 pl 23 m.
financ. Preço ocasião. Inf. -

232-3104 - CRECI 1627.

CINELÂNDIA - Vdo. de frenle
vazio, um grupo c! 3 sls.
kit. e banh. 35 mil. Rara opor-
.unidade tr. cl o FLOREN1INO
TeU 223-5004 CRECI 286.

CENTRO - 2 andares, iuntos e

prontos, na R. 7 Sei., próximo
da Av. Rio Bco. ciapenas ...
£0 000, de sinal, para os dois
e o saldo fac. e fin. sem kl.
ros. WALDEMAR DONATO. T.
243-8000 e 243-8700 (CRECI -
51-

COPACABANA - Rua
Barata Ribeiro, 577 —
Loja "A" com 113 m2
de área útil. e 4,15
mts. de frente, no me-
lhor ponto da rua. Va-
zia. Pronta entrega. —
Com vestiário e con-

junto sanitário comple-
to. Pequena entrada e
soldo em 2 anos. Inf.
na VEPLAN IMOBILIA-
RIA LTDA. Rua México
148 s| 303. Telefones
222-6102 - 232-6864
e 242-5745 - CRECI
66 - J. 107.

MERCADO DE MADUREIRA -

Vdo 3 loias ou passo ponto
c/laticinios. F. 20 000 t. R da
Abolição 679 s/302 CRECI 1327
Sérqio. __ ..
PRAÇA SAENS PENA, 370, iunto
Melro - Tiiuca, salas, 816, ven-
de baratissimo à vista 2-8-128Ü.
FaçajM3rec;o. .
RÜA SOUZA FRANCO 397 -

Vdo. 2 lojas e uma residência
c/ 2 qts. 2 sls. e mais deps.
Bom negócio. Ver no local. Me-
lhores detalhes cl Machaoo Av.
28 de Setembro 345. Tel.

258_9746. CRECI 1275.

R|_ÍÃ1ÃRÃÕ-DE MESQUITA 950
sobreloja 211. Aqui na Praça
Verdun tenho a venda boa saia

comercial com banheiro pnvati-
vo. Aceito Volks de 61 em
diante como parte de pagamen-
to. Saldo em 40 meses. Chaves
no local cem o Porteiro. Tratar
cem José Fabiano. Tel. 34-.1-I.
CRECI 1649.

SITÍOS - Vendo Estr. Rio—Fr!-
buran. Km. 22,5 - Um c/

16.000m2. casa tijolo, casa casei-
ro, nascente enlr. 3.000, oulro
modesta casa, lago, casa caseiro,
em 84.000m2. Entr. to 1.500
saldo a comb. Para ver tel.
242-8460. RALPH-
TERESOPOLIS - 100 alq. geom.,
matas, pastos, boas aguadas,
ótima sede, asfalto, faç. tel.
.4..Ó491 (Melo CRECI 1 II11-

VtNDE-SE sitio cm Campo
Grande cl fonte de água mine-
rai e natural e balcões p/l pos
de fábrica. Tratar tel. 257-8908.
Sr. Ivanyr.
VENDO sitio com residência,

prirrieir. locação, várias árvores
frutíferas. Avenida Pilar. ^u-

quadra 13. Tratar no iccal ou
Rua Irineu Marinho, 3_, br.

Gumercindo.

Loia - Centro
Vende-se magnífica loja com 190 m2 na

Rua do Riachuelo, 121 -A.

Ver no local e tratar com o proprietário

na Av. Churchill, 94 - s/ 1210. Tel.: 242-0200.

PRAIAS E
VERANEIOS

ARARUAMA - Vendemos ur-
gente 6 terrenes na Cidade
Atlântica Araruama a 50 me-
tros da lagoa. Preço NCrJ, ...
2 000,00 cada. A. BARRETO
IMÓVEIS. Tel. 232-9485. CRE-
Cl 177

CONSULTÓRIO JURÍDICO — DR. NILTON
MACHADO BARBOSA

Pe-gui-la: Regina E. P. Ferreira — "Como lo-
cataria de uma loja destinada ao comércio, cujo
contrato é de cinco anos e tendo atrasado alguns
pagamentos gostaria de saber se posso pagar esses
aluguéis em juízo tal como o fazem os inquilinos
de prédios residenciais..."

Resposta — O Supremo Tribunal íêz constar
do enunciado número 123, da súmula de sua júris-
prudência predominante, que, sendo a locação re-
gida pela Lei de Luvas (Decreto n.° 24 150, de 20
de abril de 1934) — como no caso em exame — o
locatário não tem direito à quitação em juízo,
prevista ina Lei do Inquilinato.

Êste entendimento devia estar hoje superado,
pois íoi adotado em 1964, quando ainda não vigo-
rava o Decreto-Lei número 322, de 1 de abril de
1967, substituído integralmente, palavra por pala-
vra, em 12 de outubro do mesmo ano, pela Lei
número 5 334, que, sem qualquer ressalva, estabele-
ce, em seu artigo 5.°, que "nas locações para fins

' não residenciais será assegurado ao locatário o
direito ã purgação da mora, nos mesmos casos e
condições previstos na lei para as locações resi-
denciais." O objetivo que o Governo Federal pre-
tendeu alcançar através dessa norma de lei íoi,
obviamente, inutilizar o enunciado mimero 123, da
súmula do Supremo Tribunal Federal, dando, des-
sa forma, maior tranqüilidade aos comerciantes
locatários, equiparando sua posição, sob o aspecto
em exame, aos arrendatários de prédios residen-
ciais e tirando, ao mesmo tempo, aos maus loca-
dores, uma valiosa arma de que dispunham para.
livrar-se de seus inquilinos.

A despeito da clareza do citado artigo 5.°, da
Le' número 5 334, o Supremo Tribunal Federal
continua, de um modo geral, não admitindo a pur-
gação da mora nas locações submetidas à Lei de
Luvas. Mas existe um equívoco: consiste em estab?-
lecer distinções que não foram feitas nem autori-
zadas pelo legislador nacional ao elaborar a lei em
causa.

Com efeito, a orientação adotada por tais de-
cisões só estaria correta se a lei houvesse excluí-
do expressamente as locações amparadas pelo De-
creto n.° 24 150, da faculdade de solicitar a purga-
ção da mora, pois, como se sabe, as mesmas tam-
bém são ajustadas para "fins não residenciais",
estando, por tal motivo, necessariamente abrangi-
das pelo referido artigo 5.°, da Lei n.° 5 334.

De qualquer forma, até que o Supremo Tribu-
nal Federal uniformize sua jurisprudência a res-
peito do assunto — modificando ou mantendo o
enunciado n.° 123, da súmula — é aconselhável
que os locatários de prédios para fins nao resl-
denciais amparados pela Lei de Luvas procurem
não se atrasar no pagamento dos alugueis e en-
cargos que lhes incumbem e evitem os pedidos de

pagamentos em juízo, com a imediata consignação
judicial das quantias devidas ao locador, caso ele
se recuse a recebê-las.

CORRESPONDÊNCIA - Deverá ser enviada
para SEÇAO DE IMÓVEIS, CADERNO DE CLÃS-
SIFICADOS - JORNAL DO BRASIL, em nome d»
MOISÉS FUKS, Av. Rio Branco, 110, Guanabara.

OFICINA MECÂNICA - Vende-
se bem montada no melhor
ponto do Rio C.mprido. Ver
ê tratar na Rua Aristides Lobo,
ll, com o Sr. Antero

INDÚSTRIAS

OFICINA vendo espaço para oi-
to carros. Rua dos Inválidos,
117.
POSTO gasolina novo, local int.
movim. vendo toda propr. oti-
mas fac. pq. Ver Av. Suborba-
na 2921 Del Castilho t. 252-8727
1568
PO"STO SKELL GB. Fír. 12 lit.
25 mil óleo 700 lit. lub. 80
estad. 400 querosene 1.500 lit.
cont. novo à firma lida. a_ug.
200 despesa máxima 1 500 1.
Ilivre 3 vdo. p/65 c/20 ent.
e 300 p/mès. Tr. R. Goiás 638
— -ob. Piedade Salgado

ÃREA INDUSTRIAL - 17 000m2
_ Vendo financiado, junto K-.
finaria Duque Caxias, pagado
ao terminal Liquigás. Proietc
aprovtsdo CNP construção par-
que armaxenamentos eombusli-
veis líquidos. Av. Rio Branco
n. _77; lo|i 
ALO Jacaré. Vdo. galpão. R.
Matipó, terreno 12 «36. Pço.
60 mil à vista, ou 80 mil ent.
50% rest. comb. Ver trat. R.
Frederico Méier, 15 s/304. Tel.
249-8633. CRECI 1331. Dias-

CENTRO - Andares corridos

para escritório» d* amprêsa».
Rua da Quitanda esquina da
Rua Teófilo Otoni, localização
estratégica no centro nervoso
do mundo de negócios do Rio.
572m2 de área útil destinados
exclusivamente à sua emprê-
si. 14 pavimentos. Pridie mo«
dernlssimo, com 3 elevadores
automáticos sistema autotroni-
cos de alta velocidade. 4 vagas
de garagem já incluídas no

preço. Alta qualidade de aca.
bamento em todos os dela-
lhes. Informações • vendas no
local cu cm H. C. Cordeiro
Guerra 4 Cia. Lida. Rua Bue-
nos Aires, 68 - 219 andar.
Tel 231-1895. CRECI J-160.

COPACABANA - Vendo salões
c-merciais em edificio na Av.
Copacabana (Posto • 5), apenas
2 salões por andar, com ,35m2
e 100 m2, respectivamente^ —

Obra em ritmo acelerado pien-
trega em ju!ho/70. Tel
232-B695. (CRECI 367).

COPACABANA - Prop. vende
Av. Copa., 807 grupo 903, la.
locação, frente 52 m2. 55 mil
a vista ou a combinar. — Tel.
45-0917. C_haves_porto_ro__ ._
COPACABANA - Vendo contra,
to de uma loja. Av. N. S.
Copacabana, n9 610 loja 20.

AV. BRASIL - Rua Assupa -

Vendo 2 terrenos frente 2 ruas
Ó60m2 - 360149 CRECI 1080.

PADARIA - Vdo. no Centro
féria só balcão 12.000 entrada
35 000 Sr. Agenor Rua Visconde
Rio Branco 377-A 29 .$/ 12
Niterói.
POSTO GASOLINA - Vdo. c/

grando estoque fazendo muito
neqóció entr. 80 milhões. Sr.
Ag>nor Rua Vde. Rio Branco
377-A 29 s/ 12 Niterói,

PADARIA — Vdo. féria só bal-
cão 25 milhões enlrada 50. Sr.
Agenor Rua Vde. Rio Branco
377-A 29 s/ 12 Nileró'

POSTO - Vendo 100 mil Hs.
fai 220 lubrif., vend. 3 500 de
óleo lubrif. Contrato de 15 anos,
não paga aluguel - Tratar na
Rua lucidio Lago 91 sj 405
Tel. 249_^1__^«IÇ!__°_'_°Í
PADARIA - Rua de grande mo-
vimento aberta a poucos meses
for. franc. fer. só balcão 28,
a 30 mil tenho outra fer, 20,
mil enlr. 60, mil A. C. Dias
Av. Amaral Peixoto 350/s/12/N.
Iguaçu. _.
PENSÃO - Cenlro vdo. hoje

p.-.-nelro que chegar boa^ fona,
aluguel baralo outra cl 5 quar-
ros ótimo movimento. Tratar
Praça João Pessoa 8 - sala 201
- Tel._42-6283_____Araujo.
PASTELARIA"\ CALDO DE CA.

NA - Única oportunidade pl
um ótimo negocio. Bem mon-
toda. No melhor ponlo da ci-
dade Contrato nova. Motivo
outros negócios. Ver a Av. Ge-
túlio Moura, 1 751 - Nilopo-
\\_
POSfOS de gasolina — Vende-
mos os melhores da zona da
Lecip.ldina c| pequenas entra-
das e também garagens. 'rat-
R. Nicarágua 175 Ij. I Penha
Tel. 230-4047. CRECi ._l_-294___
PENSÃO-— Centro; Instalações
novas, ótimo ponto. Passa-se
ou arrenda-se. Motivo não ser
do ramo. Tratar Rua da Al-
fândeg», 148 - sobrado^

PENSÃO - Espetacular. Vendo
uma com moradia, outra sem
lucro mensal, 2 milhões velhos.
Ajudo na entrada. Tel. 242-9875
— Tomás.
PADARJA - Vende-se em S.
João de Meriti. Tratar com o

proprietário pelo lei. 257-9336
Sr Faria, de manha ou a noi-

BOM NEGOCIO -

Serralheria. Vendo ou
troco p| carro nacional

pela melhor oferta. R.
Tupiassu n. 225, L. D.
Padre Miguel. (B
CÍÍSTRIDUIDÕFÍÃ de derivados
de petróleo e refinadora de
óleos lubrificante, capital re-

gislrado, 1,8 bilhão de cruxei-
ros antigos, capital realiiado
NCrS 300 000,00, 20 000 ucio-
nistas transfere-se sem P»»'".
Av. Rlo_Branco n. 277, lo|a H.

GALPÃO - Merc. gar. pj 200
carros etc local central |. Ig.
Pilares, ótimas fácil. . Pg-J"..
prooostas) 252-8727 Silva CRECI
1568.

CENTRO - Ed. Av.
Central. Loja 127 do
subsolo. Próximo a es-
cada rolanle, com 5 m
de frente e 18 de pro-
fundidade. Ricamente
decorada e bem dividi-
da. Ocupada pelo pro-
prietario. Entrega ime-
diala. Visitas no local
e inf. na VEPLAN IMO-
BILIARIA. Rua México,
148, s/ 303 - Tels.:
222-6102 - 232-6364
e 242-5745 - CRECI
66 - J-l 07.

COPACABANA - Vendo 2 gru-
pos de «alas no 109 andar
da Av. Copacabana, prédio
novo. Preço NCrS 180.000,00
grupo 1001/3 e NCrS 120.000,00
grupo 1005/6. c/50% financia-
do. LUIZ RODRIGUES. .232-6545

242-7067. CRECI 1096.
KAlC - KOSMOS - Copacaba-
na - Av. Prado Júnior, 48,
vendemos a loja 1 e loia D c|
25 m2 cada, la. locação. Ver
no local. T.atar KAIC, telefones
252.2995. 231-1544, 257-8066 e
2_____mç__\ -1-72-
EXCELENTE LÒ'JA - Flamengo
_ Rua Paissandu, 122 (esquina
de Marquês de Abranles) a ICO
metros da Praça Jose de Alen-
car 168 m2. Entrega em 90
dias (garantido na escritura).
Tralar c/proprielário Av. Erasmo
Braga, 255 109 - sala 1001
TeJ-r 252-5496 CRECI 1 280.

LOJA VAZIA - Rua Passagem,
4x5 ótimo ponto comerei;.! c/
60m2. NCrS 110 mil, 50%
financ. Dr. Dirceu Abreu, Av.
Rio Brco, 120 s/loja 42-1330,
22-6302 - CRECI 1 907.

RICARDO DÉ ALBUQUERQUE -

Vendo, i R. Brumelia 41 urna
loia, com casa de 2 qrts., sl.,
coz., ban., var., irea de ser.
viço etc. Ver no local tri. a
R. André Pinto 40. TI. ....
230.5747 CRECI-.1354. .Entr. 10.

RfAlENGÒ - Loja vluia de

esq. c] moradia, vd. terr IBx34.

Gal Serefredo, 394, c 12 500

ent Chaves local. ORG OR-
LANDO MANFREDO - Barão
Iguatemi, 86. Tel. 248-0604 -

CRECI 82.

SALA - Vendo clban. comer-
ciai 22 OCO c| 50% fin. junlo
Saen,___Vena: Ater, tel, 37-0929.

SÃO CRISTÓVÃO - Ana Néri,
371, 371-A, vd. loja e sob. C;

_ nts sl , coz.. b-inh., área —

Ve. locai ORG. ORLANDO
MANFREDO - Barão Iguatemi
n o 86. Tel. 248-0804. C..ECI
8_2____ —
SAENS PENA - Vendo sala cl

ante-sala e dep. saml. SATUR-
NO CORRETORA DE IMÓVEIS.
R Cde. Bonfim, 370 s'603 -

Tel. 234_884_4__CRECI_J833J

TÚÜCA - Loja interna. Vende-
se pronta entrega. Rua Conde
de Bcnfim, esq. Rua Uruguai.
Apenas 18. à visla ou a combi-
nar. Inf. tol. 243-8009. - CRECI
1234
VENDO consultório dentário já
pronto para trabalhar, com
motor alta refação, a Praça Ba-
rão de Drumond, 4. s| 20' Tra-
tar com Roberto, tel. _____

BÚZIOS - Cabo Frio - Vende-
se excelente casa, na praia, c/
5 quartos, grande sala, 2 ba-
nheiros, dependências de_ om-

pregados, cozinha c/fogao e

geladeira. Toda mobiliada, po-
dendo ser ocupada imedialaiiwn-
te. Informações: Dona C.eomar.
Tèi.:__23-1741.
BARRA DE SÃO JOÃO - Km.
145. Estr. Amaral Peixoto, ven-
dem-se aparts. pronlos, de fren-
te p/praia oceânica, c/sala a
qri. espaç. cozinha e banh.
Av.' Marcilio Dias e Rua Boa
Vista. Visão e clima soberbos.
Areia monaiitica. Chaves no
locl.Trat. ciprop. Tel. 222-1549
e_242-684_5.
CABO F.iO - Ocasião únlcal
Casa barntissima. Vdo. ótima
mobil. gde. nova ito. Ogiva
B. Canal terr. 620m2 gramados.
E NCrS 30.000,00 fácil. R 3
«nó» s/juro». Tel. Niterói 47?2.

PRAIA DÉ . MÃUÁ - Vendo
belissima casa linda vista p/mar
e monianhas c/garagem, varan-
tias, 5 quartos, saião, copa,
coz. 3 banhs. casa de cas. arv,
frut. etc. Detalhes c/ Porto. Tel.
242-0733. CRECI 1325 e 332.
la. e 10a. reg.

Posto e garagem
• Vendo com vagas para 150 carros de es-

tadias 60 mil gaso. Muita lubrificaçao e lava-

gem. Venda ótima de lubrificante. Contrato

novo, maiores detalhes com o proprietário.

Av. Ernani Cardoso n.° 452 no Largo do

Campinho.

Praia de líaipu-Açu
Vendo ótimos lotes, 12x40 - 480 m2 por

apenas 50 prestações mensais de NCr$ 60,00,

não tem entrada, não tem juros, nem correção

monetária.

Tratar com o corretor ANTÔNIO DE ARAÚ-

JO - CRECI 1047 - GB e 658 - RJ. Trav. do

Ouvidor, 9 - 4.° and. Tel. 245-4480 resid.

PRAIA DE ITAIPUAÇU - Ven-
do ótimos lotes, de 480m2 por
apenas 50 prest. de NCrS 60,00.
Trav. do Ouvidor, 9-49 andar.
Antônio de Araúio - CRECI
1047 - GB. Tel. 245-4480 resid.

CENTRO — Vende-se bom gru-
po de duas salas e saleta, por
NCrS 35 000. Alcides 231-0807
_ CRECI 228.

DIVERSOS
nTIÕFÕLIS - Vendo-se ou alu-
ga-se uma loja bem espaçosa,
em frenle a estação. Informa-

ções. 2_25-_l__27.
PASSA-SE a melhor loja de He-
liópolis, no melhor ponto do
bairro, c. 5 anos. Tralar Av.
Retiro da Imprensa, 1303 o.
Roxo.

LOJA - Barata Ribeiro - Prédio
nôvó, 80m2, Posto 5. Facilito
alé 3 anos. Tel. 236-6504 -
CRECI 563.

SAQUAREMA - Vendo casa
qrande frente praia água e lu-.
Preço ocasião. Telefone:
228.-7544
SEPETIBA - Troca-se por táxi
ou vende-se casa ci terreno —
11 x44. 6.900. Tel. 226-946B.
VENDE-SE terreno em Itatiquara
à beira de estrada 5 minutos
da Praia de Araruama tel.
248-1775.^
VERANEIO -- São Lourenço:
Vendo casa mobiliada e terreno
10X40 murado tuoo novo. Fone,
249-1445. __.

DIVERSOS

GALPÃO VAZIO. Esttut. moto-
lica. 1 200m2 - Ter. 5 000m2.

'Murado. Força 150HP. Fina ins-
talação Via Dutra. Fac. Tel.
243-649I (M»H-..Ct_Cl^l.Ul>.--;
GALPÃO 120n.2 c/resid. Área:
300m2, iunto à estarão Bonsu-
cesso. Vendo 254-2658,
MALHARIA - Vende-se Sta.
Clara 33 s| 316(317 Copa. Em

pleno funcionamento, eom pe»
dide.. Varejo, com média NCrS
200,00 diários. Toda funcional.
2 rolillneas Coppo 12, 1 es-

puladelra Coppo 3 fusos, 1 ca-
seadeira Singer. 3 Singors In-
dustrial (c! acessórios plpre-
gar) acabamento, mesa de cor-
te, prateleiras, cadeiras, escri-

, vaninha, maq. escrever, mais
ou menos 300 k fio M.P. em
estoque (cores modernas) etc.
rte Mais detalhes no local cl
Sr.' Nilo das 18,00 às 19,30
Não vendemos picado. Tudo
ou nadau ,
REALENGO - Terr. cl gal pão
vazio, vd Oliveira Braga esq.
Gen Sezéfredo jt. antes 28Ó,
9 50x40 00 cl 10 500 ent. ORG.
ORLANDO MANFREDO. Barão
Inuatemi, 86. Tel. 248-0804 -

CRECI 82.
SAO CRISTÓVÃO - Galpão
vazio, esq. fte. Gen. José Cris-
tino, 106, ft». Gen. Argolo,
700m2. c| força. Local Seve-
rino ORG. ORLANDO MAN-
FREDO Barão Iquatemi, 86. Tel.
24808Ó4. CRECI 82

CENTRO - Rua Sena-
dor Dantas, 75. Loja,
frente, com 37 mts.2
ao lado da entrada

principal do prédio.
Obra na 5.° laje. En-
trega 16 meses. Cons-
trução de GOMES DE
ALMEIDA FERNANDES.
Preço fixo. — En-
trada facilitada e sal-
do financiado. — Oti-
ma aplicação de capital
e oara renda. Inf. na
VEPLAN IMOBILIÁRIA.
Rua . México, 148 sj
303 — Telefones ....
222-6102 - 232-6864
e 242-5745-CRECI 66
- J. 107.

LOJAS CATETE - Ocupadas e
em final de contrato - 5 com
subsolo - c/33 m2 - Ver na
R Pedro Américo, 166 loias
._' A-D-E-Ne tratar
na Av. 13 do Maio 13 Gr.
403 c/ Cardoso ou Mariano —

CRECI 1.518 - Fones. 252-0020
_ 242-5104 e 222-153B

VÉNDE-SE contrato novo gal.ão
grande. Luz e força. Rua Cam-

pos da Paz n.o 96. Rio Com-

prido.

CENTRO — Vendo ótima sala.
Praça Tiradenles. Edif. Ducal,
sala 1 002. Ótimo preço. Inf.
IMOB. NOVO RIO. 232-3104.
CRECI 1627.
CENTRO - Vendo salas no Ed.
Santos Vahlis, facilito, tel.
232-0306Í G-n-CvlB..CRECI:.14|7i

ESPETACULAR grupo de 11 saias
e 6 banheiros, ocupando todo
andar. Toialniente instaladas p/
firmas cie gabarito c/área total
de 530 m2. Av- Almte. Barroso.
Preço NCrS 500 mil a comb.
Inf. Tel. 245-6951 com GINA
- CRECI 1 770.

LEME - Vendo loias recém ter-
minadas à Rua Roberto Dias
Lopes ns. 51 e 59 (iunto lo n.

12 da Av. Copacabana). Com
94 mês e 81 m2, respectiva-
mente, c| grando financiamen-
... a longo prazo. Ver no lo-
cal tra.ar lei. 232-8695. (CRE-
Cl 367).
LOJA NOVA - R. Barata RI-
beirq, 87 cjl25m2 pl NCrS ...
200,00. Tenho oulra R. Caroli-
na Méier, 64 A e B c! 150m2
cada. Ótimo preço. Tel
42-7761 ,__CRECI _1173.
LOJAS — Vendo na Rua Sta.
Clara, 98, la. locação, 70 m2
e40 m2. Podendo anexar. Tra-
tar na sala 218. CtUCI 1655..

LOJAS - FLAMENGO - Vendo

prontas, últimas, esplêndido
ponto. R. Senador Vergueiro,
93 Corretor no local CRECI
265.
LOJA COPACABANA - Vendo
ou troco. Nova, d» frenle. Rui
Raul Pompéia, 149, próx. esq.
Francisco Si. Tralar R. 7 Set9.
66 - 7.° and. Tels. 242-9543
e 232-8641. CRECI 265

IMÓVEIS
DIVERSOS

SÍTIOS -
CHÁCARA!. -
FAZENDAS
ÃREA EM FRÍBURGO"^ Ven-
df.-i« com vinte mil metros
quad., zona rural, toda om ma-
to, fartura de água potável ai-
lilude de 1 200 metros clima
excelente. Sitio ideal para ve-
raneio férias ou fim de st-
mana. Preço: NCrS 1 800,00, sem
entrada, pagável em 30 mensa-
lidados de NCrS 60,00 Tratar
com Sr. ANDRADE. Tel. 2188,
Friburgo

Terreno grande área

6.400 m2
Vendo AV. Vicente de Carvalho dc esquina com Ru?

Marco Polo com 3 frentes em frente a construção rio IPASE.

Tratar Av. Mem do Sá, 48 — Loja.

POSTO - Vendo 90 mil Hs.
120 lubrific. 2 500 cm óleo lu-
brif. Vendo por não ser do ra-
mo. tratar telef. 2903. Caxias.

DIVERSOS
VENDE-SE freguesia de pão.
Tratar Rue Goiás n." 602, com
Dermeval.

GRUPO DE SALAS - Vdo c/
84m2 ótima localização 2 slas.
salão 2 banhs. 40 mil financ.
Inf. ORBIPLAN 220922 -
52-1837 CRECI 480.

LÃR~ÃNJEIRAS - Loia com 108
m2, dividida em 3 loias B, C, O

Tudo vazio. Ver no local.
Rua General Cristóvão Barcelos
n 24, esquina General Glicério

Tratar tel. 2257296 - Sr
Cordeiro.  , .
SALAS - Pôslo 5 - Vendo
1 ou 2 sala banh. kit novas
frente 27 mil, 36-0149. CRECI
1080.
SOBRELOJA n.o 216 - Vendo,
Av. Copacabana, 1063 entrada
também pela Rua Dialma ,U1-
rich 110 tratar c/proprietano
na mesma Av. 1003 t|310. T.
36-6631.

CAMPO GRANDE - V. grande
sitio, c| 186 000 m2, serye pl
clube, veraneio, hospital, _lo-
teamento, c| piscina, galpões,
cavalariça, nascente, arvores
fruti feras. Preço 250 milhões.
Ver Estrada dos Caboclos. 293.
Imob. IAB. J-282. Tel. 243-3448
__..CRECIy.lóW. .¦¦¦•;'¦-

ESCOLA AGRONOMIA. Reta Ha-

guai 5 alqueires - terrapie,
nado c/ casa e capineiro p/
Ó0 vacas, c/ força luz. 80 c/
20_de ent. 29.7673_

FAZENDA SANTA B».RBARA ~

Ao pé da Serra da Bocaina,, ai.

litude 1 250 mis. clima suíço,
Banan.l - Est. de S. Paulo -

Prcpria para cria e recria -

430 alqueires paulistas, sendo
250 de pastos formados, 180 de
matas - Casa sede c| lareira,
saia, 3 dorms. e dep. cl água

quente serpentina — 6 casas
de colcnos, pequena fabrica de

queijos, 2 estabulos — pocilgas
- galinheiros - 77 vacas, _0
bezerros, 35 novilhas, 3 repro-
dutores, sendo 2 Gir e 1 nolan-
des verme.ho — branco — 1

iunla de bois, cavalos, burros,
•uinos etc. Por motivo cte via-

gem do proprietário para o ex-
ter or, vendemos abaixo do ve-
lor real NCrS 170 000,00 preço
a vista. Para visitas e maiores
detalhas - POMPÉIA CORÍEIO-
RA DE IMÓVEIS - Av. Rio
Branco - 123 - ci- 1110 -
Fones 23T-2344 - 231-0344 -
CRECI 268 J. 340.

MANSÃO (terreno) - 20 000 m2

próx. centro, aeroporto e lago,
água e luz à poria. Vdo. e
aceito perm. imóvel Rio. A.io
dif 327959 - 34-7154. CRECI
63Ó.
TERRENO em 5. Paulo. Vendo
bairro industrial - resid. Alto
do Mooca lot. 4 quad. 9 frei.

p/2 ruas Alm. Alexd. Es .
Sapob. Onib. J poria- Tel-
520392 - Guimarães.

Avenida
Rui Barbosa

Frente, vendo ou alugo

apló, 4 qts., 4 sls., 3 banhs.,

2 qts. emprs., tel. e aar. —

Tratar prop. Conceição, 105,

sl 1707. Tel. 223-2200.

Vende-se
Terreno com 4.080 tn2 na Vila Isa-

bel, nas proximidades da Av 28 de Se-

tembro e Rua São Francisco Xavier, com

uma área construída (galpões) de mais

ou menos 2.700 m2.

Cartas para entrevistas e/ou ofer-

tas para portaria deste Jornal sob o n.

2027Ó6.

Andar - Centro
Vendemos 9.° andar, Av.

Rio Branco, 20, c] 220 m2, c|

5 salas, 3 banhs., etc. Ver no

local. Tralar KAlC, lèl.í ...

250-2995 231-1544, 257-8066,

257-8067 - CRECI J-72.

Gráfica
Vende-se uma com bom

crédito e alguma freguesia —

Entrada NCrS 20.000,00 e o

saldo a combinar. Vor Rua

Santiago, 380-A Penha. Tra-

tar. Sr. Santos 264-3163.

VENDA DE IMÓVEL
Pelo talo de sermos uma empresa de

conceito amplamente lirmado muitos
clientes nos pedem apartamentos, casas.
Jojas e salas para comprar.

Portanto, o Imóvel de V.Sa. terá maio-
res possibilidades de uma venda rápida,
se fòr confiado a nossa organização.

# _ Kosmos administração, Ind.
e Com. S. I.
(uma organização KOSMOS)^0£õ

Centro: Rua do Carmo, 21-B TeL 35-4Z40
C_p_ca-ana: K. »omln_o. Ferreira, 219 ••C"«"D"
>p Tel. _7-_0_-

(Cticl J. 72 - tm. «em. WU>i !«l»t'«. Crtcl 2..)
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IMÓVEIS - ALUGUEL CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, S.°-foira, «-11-69 .- 7

AÔVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGA-SE quarlo p| 2 ou 3 ra.
pazes ou .n-oças e outro por
NCr$ 80 ci ou s| mobília. C]
ou c| refeições. R. Francisco
Muratori, 108 próximo Cenlro.

AVENIDA Nossa Senhora de Fa-
lima, 73 apt. 803, alugo aplo.
conjugado, ver no local e tra-
tar no Tel. 245-9463 - Aluguei
NCrS 300,00.
AtUGA-SE doii quartos' para
senhores ou casal R. Washing.
•on Luii 24 ap, 1006. 
ALUGO aplo. 1 106 da Rua
Taylor n. 31 - NCrS 230,00
n taxas. Chavei porleiro. Pin-
tura nova, elc. — Depósito ou
fiador.
ALUGO apto. pequeno, novo
entra o Largo Guimarães a R.
Riachuelo — Ladeira do Castro
n. 135 — das 7 às 11 horas
diariamente.
ALUGO quarto. Pode lavar, e
cozinhar. Ladeira Santa Teresa,
113.
ALUGA-SE o ao. 612 da Rua
Carlos Sampaio 364, sala e quar-
to conjugado novinho com áin-
teco. Chaves na portaria.
ALUGA-SE auarto Rua Noronni
Santos. 138. Tratar polo tel.
245-9645 - Estácio.
A QUEM INTERESSAR comprar
moveis no valor de NCr$ ...
4 000,00. Aiugo apt. 2 qls.,
sala, 2 banhs. coz. qt. em-
pregada, tel. na Av.- Caloge-
ras. Tel. 242-2108 - Centro.
ALUGO na Rua Taylor n.o 31
apl. 824 c| qto. e banh. Cha-
ves porteiro. Tratar na Rua Uru-
guaiana 21-A c| Mário.

ALUGAM-SE vagas com rofei-
Ções a rapazes. Rua- da Carioca,
43 - 2.°. (Centro).
ALUGA-SE apl? de 3 quartos
saia demais dependência. Rua
Monte Alegre 49. Chaves no
apt? 301 - Aluguel NCrS 450,00
* taxas.
ALUGA-SE qto. de frente c/mó-
veis p/senhor ou 2 rapazes c/
tel. R. Anibal Benevolo, 330
ap. 301 — Salvador de Sá.
ALUGO apto. conjugado Av. N.
S. de Fátima, 50, apto. 102
— Porteiro.
ALUGA-SE quarto p/môça. Maia
Lacerda 36/101.

ALUGA-SE vayas a rapazes —
Rua Riachuelo, 224 sobrado.
BAIRRO FÁTIMA - Alugamos
1 sl. 3 qts. ban. coz. area c|
tanque dep. emp. Rua Monte
Alegro -10 ap. 206 chaves port.
Tratar ABC - IMÓVEIS Av. Go.
mes Freira 196 sl 302. Telefone
232-9002 CRECI 1884.
CENTRO — Vaga em aplo. no
Estácio c/banhos quentes roupa
de cama p/rapaz c/referências
NCrS 100,00. Tel. 222-3476. Jairo
das 11,30 às 15 hs.
CENTRO - Al. ót. apto. 703 à
R. Riachuelo, 70 c/sa!a, quarto,
banh? coz?, e tanq. Ver no
local chaves c/port. e tratar
tel. 222-7808. PREDIAL CANA-
DENSE LTDA. Álvaro Alvim, 21
pr. 1206/8. CRECI 1357. ;

ALUGO - Aplo. frente R. Car-
los Carvalho 34 sala, qto. banh.
cozinha. Chaves na s/l 13 c/Sr.
Luis 8 às 14 hs. (inclusive hoje).
CRECI 172.
ALUGO vagas p/rapazes banho
quente e outros confortos 70
mil Av. Men de Sá, 253/702.
Cruz Vermelha.
ALUGA-SE quarto mobiliado p/
rapaz ou senhor trabalhe fora
- Rua Maia Lacerda 542/29.
Estácio de Sá.
ALUGA-SE vagas para moças —
Tratar na Av. Mem de Sá 253/
-401

ALUGA-SE apl? tipo casa, com
2 quartos. 1 sala dependências
de empreqada. Rua Frei Caneca
406 apt. 202. Centro.
ÃLUGA-SE quarto mobiliado.
Único inquilino e que trabalhe
fora tratar depois 14 horas. Rua
Taylor 39 «pt. 201. Tef.
232-1942.
ACUGA-SE um quarto para 2
rapazes c/refeição. Rua Sacadura
Cabral, 117 - apl? 701 - Cen-
tro..
ALUÔO apto. qto. s. coz. ban.
mob. ar ref., gel. etc. «Rua Re-
sende 39 - 604. 360,00 t| tx.
Ver port. Tel. 222-1458. Mar-
ques.
ALUGA-SE ótima casa à Rua
Cunha Barbosa n? 3 c 2 com
2 quartos, sala demais depen-
dencias. Bairro da Saúde. Tel.
242-4787.
ALUGA-SE apto. conjugado p|
residência ou escrit?. Rua Eva-
risto da Veiga, 3511603. Cha-
ves ns Rua México, 45 gr. 401
CANAM IMÓVEIS C22-8509 -
NCrS 330,00.
ALUGA-SE — Apt. sala, quarto
e cozinha NCrS 300,00 mais ta-
xas. Chave c| porteiro Av. Men
de Sá Apt. 304.
ALUGO apt, ao lado da EFCB
com dois quartos, sala e demais
dependências. Ver à Rua Barão
de 5ão Félix, 210 apt. 1 das
9 às 11 horas, aluguel NCrS ..
300.
ALUGA-SE quarto ou sala de
frente, residência ou comércio
quarto 70,00 pequeno e a sala
150,00. Rua Leandro Martins, 46
»ob. e Rua do Livramento, 94
(tratar). 
ALUGA-SE apartamento de quar-
to, sala, cozinha e banheiro de
frente, na Travessa Guedes n.°
1 ap. 702 esquina de Machado
Coelho. Chaves na portaria com
Sr. Severino. Tratar na Rua
Pontes Correia 49 Sr. José. Alu-
gue! 300,00 e taxas. Telefone
238-6539.
ALUGO — AR. Joaquim Silva
60/1002 conj. gr. por 280 mais
taxas. Chav. port. dep. ou fia-
dor inf. 223-8783 Henrique.
ALUGA-SE apto. térreo, fundos,
sala, qto. banh. kit. Aluguel
234,00. Ver R. Washington Luis,
111/105. Chaves port. Tratar
242-5468 - 242-4707, Ana.

ALUGO ótimo quarto. Pode la-
var e cozinhar. Rua do Livra-
mento 211, quarto 11. Procurar
Jayme.
ALUGO ótimo quarto pode lavar
e cozinhar. Rua do Riachuelo
423, sobrado. Encarregado João.

ATENÇÃO — Centro aluga-se
apto. hall, sala, qto. ban. coz.
Rua Evaristo da Veiga, -41 s/
1007. Chaves c/porteiro. Tratar
na CIPA s/A. Rua México 41
s/loia tel. 222-8441.
AlUGA-SE 2 varjas pl moças ou
senhoras, com móveis e pe-n*
«âo. Rua dos Inválidos 120 —
Centro.
ALUGA-SE 1 quarto a 1 senhor
ou rapaz em casa de familia.
Rua Jogo da Bola, n? 171 —
Praça Mauá.
ALUGA-SE um quarto indep.,
sem móveis psra casal sem fi-
lhos, trab. fora pode lavar e
coz. Av. Mem de Sá, 252 sob.
ALUGA-SE quarto mobil. para
3 rapazes — Rua André Cavai-
cantí, 173 casa ló.

ALUGA-SE 1 casa sala, quarto
cozinha dependência — Rua Lau-
rindo Rabelo, 355 c| 1. Tratar
Rua da Quitanda, 30 sala 1001.

ALUGO ótimo quarlo de fren-
te c| sinteco sem móveis, pes-
soa qua trabalha fora — Rua
Francisco Muratori, 5 ap. 801.

ALUGA-SE 1 quarto paj-a rapaz
— Rua Washington Luís, 45 ap.
602. ¦

ALUGA-SE 1 quarto indep. na
Rua André Cavalcante, 173 c|
26 - Centro.
ALUGO quarto mobiliado a ca*
valheiro c| referênias, cm ca-
sa de família. Rua Riachuelo,
325 apt. 1 110.
ALUGO quarto grande com mo-
ve^s para 1 ou 2 cavalheiros —
Ladeira Santa Teresa, 105, Cen-
1ro.
ALUGA-SE vaga a rapaz em
quarto cem outro em apto. de
rapaz solteiro — Av. Presidente
Vargas, 2 C07 aplo. 1805.
AlUGA-SE - Saí. n.o 704 si-
to na Avenida Gomas Freire n.°
315. Tratar na portaria do adi-
fieio.
APTO. mobiliado — Rua Santa-
na, 124 ap. 605 — Aluga-se
c/2 salas, 2 quartos, banh? coz.,
dep, empreg. NCr$ 650,00 cha-
ves c/porteiro. ADMINISTRADO-
RA NACIONAL - Av. Pres.
Antônio Carlos, 615 — 29 pav.
lei. 242-1314.
APTO no Centro c/telefone —
Rua Riachuelo, 161 ap. 814 -
Hall, salela, sala, quarlo, banh?,
luxo, coz. c/azulejo até.o teto.
Piso c/sinteco, persianas, etc.
Chaves c/porteiro. ADMINIS-
TRADORA NACIONAL - Av.
Pres. Antônio Carlos, 615 —
2? pav. Tel. 242-1314.
ALUGO quarto para casal mobi-
liado e outro pequeno. Pede-se
referências. Praça Cruz Vermelha
9 apt. 7.
ALUGO v,.rios quarlos pequenos
para catais a parlir oe 60,00
Rua Maia Lacerda 652 Centro
m no Botafogo. Rua São Manuel
so.

CENTRO - Alugamos R. Ria-
chuelo 325 apto. 602 cl sl. •
qt. sem. Tratar TRIUNIÃO ...
223-1875 ou 246-3717. R. Al-
fândega 108.
CENTRO - R. Alexandre Ma-
ckenzie 68 — Aluga-se quarlo
bom, frente, solt. ou casal s/
filhos.
CENTRO — Aluga-se um quarto
na 'Rua «Navarro bem próximo à
Rua Itapiru. Tratar pelo Telef.:
232-1219.
CENTRO - Alugo 2 salas, coz.
NCrS 200,00. R. Ebroíno Uru-
guai n. 113 a 5 min. a pé da
Central do Brasil - Sio. Cristo.

CENTRO - Aluga-se apto. 804
da Praça João Pessoa, 9 quar*
to e sala separados, área, cha-
ves na portaria. Tratar na tRilO-
POLIS IMOBILIÁRIA S|A. Av.
Rio Branco, 277 - grs. 809|10

Tels.: 232-7726 - 232-2896
CRECI 895 - Aluguel NCrS

280,00 mais taxas. 
CENTRO — Aluga-se apt. de
frente clquarto e sala separados
Banheiro e cozinha, com sinteco.
Av. Gomes Freire, 740 apl. 703,
tratar com o porteiro.
CENTRO - Alugo ap. frenle de
sl. qt. coz. banh. na André
Cavalcante 9 ap. 702 esq. Re-
sende. Chaves no 701. Inf.:
232-3104 - CRECI 1627.
CENTRO - KAIC - Aluga ept.
302 da Rua Dr. Lagden, 45, cl
sl. 2 qts. coz. banh. e área cf
fanqua. Chaves no local cj Sr.
José. Tratar na Rua do Car-
mo, 27-B. Tel. 232-1774 ou
Domingos Ferreira 219-C. Tel.
257-8060 - CRECI J-72.
CENTRO - KAIC aluga apt. 501
da Rua Ubaldino Amaral, 41, c|
sl. qt. conj. ban. e kit. Cha-
ves c| porteiro. Tratar Rua do
Carmo, 27-B. Tel. 232-1774 ou
Domingos Ferreira 219-C — Tel.
257-8060 - CRECI J-72.
CENTRO - KAIC - Aluga apt.
213 da Rua Washington Luiz 50
c| sl. qto, conj. coz. e banh.
Chaves c| porteiro. Tratar Rua
do Carmo 27-B. Tel. 232-1774
ou Domingos Ferreira 219-C —
Tel. 257-8060 - CRECI J-72.
CENTRO — Aluga-se quarto
grande com mobilia na Rua
7 de Setembro a 2 moças ou se-
nhoras que trabalhem fora, com
referências. Tratar Sr. LevV na
Rua do Carmo, 3 das 7 às 19
horas,
CENTRO - Alugo ótima vaga
para moça que trabalhe fora
NCr$ 75,00 Rua André Cavai-
cantl. Tel. 245-6907.
CENTRO - Aluga-se aplo. 1201
Rua Evaristo da Veiga, 35, sala,
quarto conj,f banh. kitch. Alug.
300,00. Chv. porteiro — Tratar
LOWNDES E SONS. Av. Pres.
Vargas 290 2? tel. 223-9525.
CRECI 204.
CENTRO - Aluga-se aplo. 1004
Rua General Caldwell n? 278
sala, quarto, banh. coz. área c|
tanque. Alug. 300,00. Chv. ap.
402. Tratar LOWNDES E SONS.
Av. Pres. Vargas 290 29. Tel.:
223-?525 CRECI 204.
CENTRO - Aluga-se apto. 1106
Rua Senador Dantas n? 117, sa-
ta quarto, conj. kitch. banh.,
Alg. 370,00. Chaves oorteiro.
Tratar LOWNDES E SONS. Av.
Pres. Vargas 290 2? and. Te!.
223-9525 - CRECI 204.
CENTRO - Aluga-se apt. sala,
qto, banh. kit. Rua André Ca-
valcanti 13 ap. 803. Chaves c|
porteiro. Tratar na CIPA S|A.
Rua México 41 sjloja. Telefone
222-8441.

CENTRO - Quarto aluga-se a
um rapaz ou senhor casa de
familia. Rua Saníana n? 11.
CENTRO — Aluga-se aplo. sala
qto. ban. kit. Rua Taylor 31
ap, 103. Chaves c/porteiro. Tra-
lar na CIPA S/A. Rua México
41 s/loia tel. 222-8441.
CENTRO/S. CRISTO. Aluga-se
Rua da América 71, casa 3
qtos. 2 salas, copa, cozinha,
quintal. Tralar tel. 222-3051,
247-1498.
CENTRO - Aluga-se o aplo.
1 104 da Rua Santana, 178. Con-
jugado, cozinha e banheiros.
Chaves c/porteiro. Tratar na
Imob. Melba. Trav. do Paço,
23 gr. 1 112. Tel. 231-3673.

CENTRO — Alugue casas e aps.
sem pedir favores. Tenho pessoa
idônea p/ fiador. Comerciante
e prop. Inf. Buenos Aires 204
6? and. 261-7747.
CRUZ VERMELHA - 250,00 apt.
p/ 2 moças. Inf. 261-7747 -
223-4509. Trato tudo. Forneço
fiador. Buenos Aires, 204 —
69.
CENTRO - Apto. de 2 quartos,
sala, coz., banh. área c[ tan-
que e dependências de empre-
gada. Aluga-se na Rua Francis-
co Muratori, 11 (esq. Rua do
Riachuelo). Chaves no apt. 201

CENTRO - Aluga-se. Rua Ria-
chuelo, 217 apl. 311. Sala, quar-
to. Tratar Av. Franklin Roosevelt
39 s| I 002. Tel. 252-6391. Sr.
Aildson CRECI 1 764. NCr$ ..
250,00.
CENTRO - R. Vise. Rio Branco,
53. Aluga-se cp. 802 cj qlo. e
cala conj. banh. coz. Ver local
Tratar DELTA ADM. IMOV.
LTDA. R. México, 21 7.° and.
Tel. 252-2956 e 222-4873. CRE-
Cl 1 392.
CENTRO - R. Washington Luiz,
79. Aluga-se ap. 502, c| qlo.
sala sep. banh. coz. área serv.
NCrS 300,00. Ver local, tratar
DELTA ADM. IMOV. LTDA. R.
México 21 - 7° and. Tel.
252-2956 e 222-4873. CRECI n?
1 392.
CENTRO - Aluga-se sobrado c|
4 cômodos e demais deps. Vc
à Rua do Senado 178. Chaves
n| n.° 176. Alug. 600,00. Tra-
tar ALIANÇA IMÓVEIS - Pça.
Pio X, 99 - 3.° and. Telefone
223-5911 - CRECI 1608.

CENTRO — Aluga-se à Av. Go-
mes Freire 740, o ap. 1 010, c|
sinteco, quarto e sala ampla.
Kitch e banheiro. Chaves c| por-
teiro e tratar 222-8387 de 2a. •
6a .-feira.
CENTRO - Alugamos frt.. 1
sl. 1 qt. separados coz. ban.
area c| tanque Riachuoto, 325
ap. 1101. Chav.s port. Tratar
ABC IMÓVEIS Av, Gomes Frei-
re 196 sl 302 - T.l. 232-9002
CRECI 1884.
ESTÁCIO DE SA - Trav. São
Carlos, 15 — Aluga-se casa cj
sala, 2 quartos e dem. depen-
dencias. Tratar diretamente lo-

EDIFÍCIO PATRIARCA p/resid.
ou comércio, alugo apto. de
frente {280) apenas 1 mes depó-
sito hoje das 6 às 22hrs.
M1-7747.
ESTÁCIO - Aluga-se Rua Cor-
reía Vasques n, 34 apt, 506, 2
qts. sl. coz. 2 banheiros 380 mil
c taxas. Tratar Sen, Dantas 117
sl 721. CRECI 1335.

EVARISTO DA VEIGA 83-603 -
quarto' e sala, aluguel 250,00.
Ver local. Tratar Pça. XV No-
vembro, 20 sala 412.

ESTÁCIO - Aíuga-se R. Noio-
nha Santos, 127, ap. 206. Casal
sl., qt., dep. 280,00 dep. 3
meses. R. Ouvidor, 108, 79.
FAT.MA - 200,00 peq. apl.
Inf. Buenos Aires, 204 - 69
and. Forneço fiador p/ outros
261-7699 - 223-4509 (7x7),
FÁTIMA — Aluga-ie ótimo ap.
207 na Rua Riachuelo, 133 com
sala, hall, 2 quarlos, banh.,
coz. e quintal a dependência
pj empregada. Ver no local e
chaves c[ port. a tratar tel.
222-7808. PREDIAL CANADEN-
SE LTDA. Álvaro Alvim, 21 Gr.
1206Í8. CRECI 1357.

FATIM». — Apts. de qto. t
sala 350,00. Inf. 261-7747 -
243-3413. Buenos Aires, 204 -
6? and. Forneço fiador.
GARAGEM AUTOMÁTICA -
Alugo reeénwnaugurad» à Rua
d» Assembléia, 68, p| guarda
da automóveis. Tralar cl pro-
priel. Dr. T.icoll. T.l. 252-5137.
GAMBOA — Alugo 1 qto., sala,
coz., banh. « área c[ tanque
— 'Rua Conselheiro Zacarias, n?
112 — Próximo ao Moinho In-
glês Fone 223-2801.
GAMBOA — Aluga-se apts. Rua
da Gamboa, 129. Ver zelador
tratar R. Buenos Aires, 17 sl31.
HELDER MADAIL IMÓVEIS Ltda.
CRECI 748 aluga c| mov. apt.
602. R. Rezende, 21 o| sala, 2
qts. etc. Visitas cj h. marcada.
Tel. 223-4049 - 243-6512.
HELDER MADAIL IMÓVEIS Ltda.
CRECI 748 ailuga ap. 803 - R.
Riachuelo, 265 sl. q. coni. Tel.
223-4049 - 243-6512.
HENRIQUE VALADARES - Apts.
conjugados e separados. Inf.
261-7747 (7 x.21 hs). Contratos
ri 1 mês adiantado.
LAPA - Conjugado 240,00. Inf.
Buenos Aires, 204 — 6? and.
— Forneço fiador p/ outros
imóveis (100%). 261-7747.
NCrS 250,00 apt. R. Ubaldino
Amaral. Inf. Buenos Aires 204
— 6? and. — Forneço fiador
p/ outros imóveis. 261-7699.
NAO exijo fiador, alugo contra*
to de 1 ou 2 anos apts. do
centro a Z. Sul a partir 200,00
R. Buenos Aires 204 — 6? and.
hníe.

PRAÇA CRUZ VERMELHA. Alu-
ga-se apto. n? 41 da Rua Hen*
rique Valadares n? 98 sl. 3
qts. banh. soe. coz. WC emp.,
area com tanque. Ailug. 500,00.
Chaves na portaria — Tratar
LOWNDES E SONS - Av. Pres.
Vargas 290 29 Tel. 223-9525.
CRECI 204.

QUARTO pata senhor de trato.
Cobertura 03 — Rua Tadeu Kos-
ciuskd, 67 - Tel. 232-0919, na
parte da manhã.

QUARTO AMPLO - Alugo .
Sra. ou a casal i| filh,, poda
lavar, coz. — Único inq. Pe-
ço ref. $ 140 — R. Francisco
Muratori, 6 apt. 201.
QUARTO — Aluga-se sl móveis
casal ou 2 moças todos os di-
reitos. Riachuelo, 405 apto.
204-A. Tel, 232-2532.
QUARTOS, alugam-se conforta-
veis, poda lavar e cozinhar,
120,00 com depósito. Rua Sena-
dor Pompeu, 234 — CentraI.
QUARTO peq. p/Sr. ou rapaz
100,00 - C/depósito. Ver e
tratar Av. Gomes Freire, 740/
c/tôda liberdade mesmo. NCrS
605.
QUARTO — Aluga-se para moças
ou rapazes que trabalhem fora.
Praça Onze de Junho n? 445
apto. n? 7 Centro.

QUARTO — Alugo, ótimo am-
biente, lava • cozinha, não fal-
t. água, 140,00 • taxas. Rua
Maia Lacerda, 495. Sob.
RUA CARLOS DE CARVALHO,
34 ap. 617 — Aluga-so c/sala,
quarto banh?, e kitch. NCr$
260,00. Chaves c / p o r t e i r o .
ADMINISTRADORA NACIONAL,
Av. Pres. Antônio Carlos, 615/
29 pav, Tel, 242-1314.

RIACHUELO - Qt. e sala
(300,00) contrato longo a comb.
261-7747 (6x21 hs.). F'o|e R. Bue-
nos Aires 204, 69 and. ^^
RUA RIACHUELO (2S0,QO) ótimo
p/ casal. Inf. Buenos Aires,
204 - 69 and. 261-7747 -
243-3413. Forneço fiador.

SOBRADO — Rua Frei Caneca,
261, a-tuga-sc cem 3 qts., sala,
e mais dependências, ver hoje
no local, tratar Rua Assembléia,
45- 89 f. 231-1139.
SANTO CRISTO - Aluga-se
quartos na Rua Comendador
Leonardo, 64. Poda lavar e co-
zinhar.

VINTE ABRIL - Coniugados e
separados (200,00 - 340,00)
223-2232 hoie R. Buenos Aires
204 — 6? Não precisa fiador.

ZONA SUL

GLÓRIA E
SANTA TERESA
ALUGA-SE qtos. c/ ou «/ pen-
são em ambiente familiar p/
casais ou solteiros que traba-
lhem fora. Tel. 222-6589.
APARTAM€NTO - Saleta, sala,
varanda, quarto, banheiro, cozi-
nha, sinteco, pintado óleo, está
novo 400 mil. Inf. 242-3976 -
231-1621.
ALUGA-SE um quarto para casal
c- 2 rapazes. Rua Conde Lage 27
GLORIA — Aluga-se o apto.
906 da R. da Glória, 348. Sala,
quarto, cozinha, banheiro,
depend. empregada e área c]
tanque. Chaves c/porteiro. Tratar
na Imob. Melba. Trav. do Paço,
23 gr. 1112, Tel. 231-3673.

GLORIA — Aluga-so quarto pe-
queno, mob. entrada indepen-
dente, a rapaz trabalhando fora
- 90,00. Tel. 232-7712 - Há
também 1 vaga por 60,00;
GLORIA — Alugo apto. q. sa-
la e d.p. comp. NCrS 400,00 -
Tratar Rua Pedro Américo, 166,
loja K.
GLORIA — Aluga-se apto. corri
quarto e sala separados, cozi-
nha, banheiro e pequena área.
Aluguel NCrS 350,00 mais ta-
nas. Ver na Rua Sto. Amaro 180
ap. 311 e tralar c| VIRIATO
tel. 232-2958. CRECI 691.

GLORIA - Aluga-se ap. 701
Rua Fialho n? 3 ampla sala,
quarto, banho, coz, área cjtan-
que. Alg. 380,00. Chv. p-rtei-
ro. Tratar LOWNDES £ SONS.
Av. Pres. Vargas 290 2? Tele-
fone .232-9525 - CRECI 204.
GLORIA - Alugo apt. 2 qts."sl. 

dep. emp. área c| tanque
Rua Beniamin Constant, 1341609
NCrS 400,00. SOTIC - CRECI
J-95 - 232-1619.
GLORIA - Beni. Constant 104/
105. Qt? peq. c/banh. coz. ind.
ei vaga.  
QUARTOS grandes tipo ap.
alug. 2 NCrS 130,00 a 160,
em pequeno edifício ind. R..
Almirante Alexandrino 1886.

ALUGA-SE magnífico e amplo
apartamento mobiliado à Praia
do Flamengo, 386/301 com te-
lefone. Dispõe de três excelen-,
tes salões, 1 jardim de inver-
no, hall, quatro quartos, sendo
um conjugado, três banheiros
sociais, dependências comple-
tas e garagem. Informação te-
lefone 245-9933 com D. Maria.
ALUGO apto. frente grande, lu-
xo, saião, 3 qtos., b. c, dep.
empreg. Moita água, sossega-
do. R. S. Salvador, 38/101,
ver chav, 106. Tratar José. Tel.
222-1702.

ALUGA-SE, and. alto, claro,
pint. nova, salão 35m2, var., 3
qts. c| arm., banh., copa, coz.
a dap. compl. R. Marquês
Abranl.s 126 ap 1008. Inf. ...
225-4711. CRECI 1441.'
ALUGA-SE um quarto mobiliado
« orna vaga pj duas moças, fino
trato. Av. Osvaldo Cruz, 90/
311.
ALUGO aposento mobiliado com
refeições banheiro individual.
Senador Vergueiro 228 apt. 406.
ALUGA-SE 1 vaga para rapaz a
Rua Bento Lisboa, 89 - C| 13
- Catete.
ÁLUGA-SE ótimo apt. mobilia-
do, c| ampla sala, 2 quartos,
banh. coz. área, dep. empreg.
Rua Senador Vergueiro 200 ant.
311 HARPARI. Inf. 223-6327.
CRECI 170.
ALUGAM-SE 2 quartos - saia
— cozinha e banheiro NCr$ ..
370,00 com fiader. Barão de
Guaraliba n? 1.18-A.
ALUGA-SE apartamento térreo
_ Praia do Russel 680, com
2 salas, 3 quartos, copa, co-
zinha a dependências para re-
sidôncia ou escritório. Tratar
pelo tel. 225-6372, Preço 
850,00. 
ALUGA-SE quarto Ia moça ou
rapaz q| trabalhe fora e dê
refs. Um mês adiantado. Rua
Correia Dutra, 137|103.
ALUGO aprto. 604 - Rua Fer-
reira Viana, 56. S»!ão, kitch-
nete e banheiro, chaves cem o
porteiro. Tratar Av, ChurchiH,
129, sl 401.

RUA BENJAMIN CONSTANT,.
104 ep. 509 - Aluga-se c/saleta, jia Ia, 2 quartos, jard. ínv.
banh?., coz., dep. emp. Chaves
c /porteiro. ADMINISTRADORA
NACIONAL - Av. Pres. Antônio
Carlos, 615 - 29 pavi?. Tel.
242-1314.

ALUGO apt. S. Vergueiro esq.
Paissandu 3 qut. salão dep.
empr. Tel. 45-6086. 

STA. TERESA - Alugo à Rua
do Oriente, 386 o apto. 403
c| sala, quarto, coz. banh. Cha-
ves dporteiro. Tratar cIMAK*
VA ADM. DE IMÓVEIS. Av.
Alm. Barroso. 91 sl 403. Tel.
242-9677 - CRECI 439.
SANTA TEREZA - KAIC aluga
magnífica- residência na Rua
Eliseu Visconti n.° 455 c/ tel.
3 salões, s-a.a de jantar, escrt-
tório, 5 dormitório» c/ arms.
embuta., cepa cozinha, 5 ba-
nheirca, 2 jardins .inverno, dis-
pensa, 2 dep. compl. empreg.
e garagem p| 2 carros. Ver no
local c/ vigia e tratar Rua do
Carmo, 27-B. Tel. 232-1774 ou
De-miíngos Ferreira 219-C. Tel.
257-8060 - CRECI J-72.
SANTA TERESA - Aluga-se na
Rua Silvio Romero 32, o ap.
203, em esplendido estado com
2 quartos, sala, coz., banh.,
área cj tanque e wc externo.
Chaves cl Sr. Manuel no n.° 55
e tratar 222-8387 de segunda á
sexta-feira.
SANTA TERESA - Alugam-se
apartamento na Rua Aprazível
n ° 8 perto do Largo de Gui-
marães lie. 232-0651 Sr. Fidal.
go José.
SANTA TERESA alugo 1 apt.
coz. sala e quartos separados
e demais dependências. Rua Dr.
Júlio Otoni 513 por 180,00.
SANTA TERESA - Aluga-se o
apto. 201 de frente da Rua
Monte Alegre, 172 — c| sala a
quarto, cozinha, banheiro. Cha-
ves no apto. 301. Tratar na
Av. Rio Branco n. 151 - 20.°
andar - Tel. 2328766.
SANTA TERESA - Aluga-se casa
7 da Rua Paraiso n? 29 —
chaves na c/9 com 2 quartos,
sala, copa a cozinha dependên-
cia complela. Tratar na RIOPO-
LIS IMOBILIÁRIA S/A. Av. Rio
Branco, 277 grs. 809/10 - tels.
232-7726 - 232-2896 - CRECI
895 - Aluguel NCrS 280,00 mais
taxas.
VAGA 100. e 120 para sr. ou
rapaz de trato c/ ref. apto. de
casal de tr3to. Fone 252-0447.

CATETE E
FLAMENGO
ALUGO • Ru. Pedro Am.rite
406 aplo 102 c/ salão cox.
afaa c/ tanque c/ sinteco —
Chav. c/ port. Tratar telefona
242.0337. Bas. 3S0.
AlUGO . Rua Corr.i. Dutra,
68 apto. 801 salão cozinha chav,
no local tratar 1.1. 242-0337.
Base 340.
ALUGO à"~Ruí_Paissandi^_250
apto, 303 c/ sala quarto coz.
araa varanda chav. no apta. ..
201 p/ favor tratar telefona:
242-0337 Bas. 340.
ALUGA-SE na Rua Barão do
Flamengo n. 28, npt. 703, com
3 qtos., sala, coz., a depend.
Chaves cf o. porteiro. Tratar na
Rua Alica n. 190, sobrado, das
9 às 12 horas.
ALUGO 1 quarto mobiliado a
casal, moça (o). Marques Pa*
raná, 128)403 — Flamengo.
ALUGA-SE 1 quarto para moças
ou casa] sem filho. Rua Santo
Amaro n. 166 apt. 201. Catete.
ALUGO apartamenlo, tala, 2
quartos, dep. empregada, elc.
Aluguel 465. Rua Benlo Lisboa,
24, apto. 903. Tel.: 245-7576.
ALUGO - Calete 44/604 qurt.
sal. sep. depend. das 19 às
20,30 só pelo tel. 45-3393. Sr.
Barreiros.
ALUGA-SE vaga a rapaz de tra-
tamento. Exige-se referências
NCrS 100,00 - Ferreira Viana
40 nDto. 602.
ALUGA-SE vaga a moças casa
de família. Rua Dois de Dezem-
bro 22 aplo. 306. Catete.
ALUGA-SE vaga a rapaz de res-
peito. Procurar D. Ana. Silveira
Martins 122 ap. 501.
ALUGO Qlo mob. » casal ou
a moças, casa de Sra. só —
Machado de Assis, 31 apto. 806.

ALUGO sala- de frente mob. a
3 rapazes ou senhores fartura
dágua. R. Paissandu 2641, cj 17.
245-1048;
ALUGO Catete, 31011 10Ó -
Apt. frente, sala e quarto sep.
limpo, linda visla. Chaves por-
teiro, fone 245-9003.
ALUGAM-SE ótimas vagas a
moças que trabalhem fora. Usr-
go do Machado n.° 21, apart,
303. Tel. 225-8283.
A 245,00 apt. Catete. Inf.
261-7699 - 243-3413. Trato tudo.
Forneço fiador p/ outros imó-
veis. Buenos Aires, 204.
APARTAMENTO DE FRENTE -
Edifício Solar Visconde de Fi-
gueiredo. 3 salas, galeria, varan*
da, 4 quartos c/armários, 2 ba-
nheiros completos, . copa, cozi-
nha, garagem e demais depen-
dencias. Rua Senador Vergueiro
154 apt., 302. Ver no local c/
proprietária. Tratar no tel.;
252-5496 - CRECI 1 280.
ALUGA-SE — Catete ótiíno quar*
to mobiliado em apto. não falta
áqua a 1 rapaz - 100,00. Tel.
243-8412 Luiz.
ALUGA-SE bonito conjugado de
frenle na Rua Benlo Lisboa 184|
520. Chaves com o porteiro,
tratar Av. Rio Branco 1231605
tel. 231-0749 Santos.
ALUGO R. Marques de Abrantes
14B|501 frente sinteco salão 3
qts copa-cozinha deps chav. port
leis. 52-8551 e 52-0982 CRECI
294 Dr. Lisboa.
ALUGO apto. 503, R. Senador
Vergueiro, 148, sla. qlo, sepa-
rados, coz. banh. área. Sinteco
la. locação. Vaga garage. Fio-
dor. Aluguel 500,00.
ALUGA-SE em casa de faníília
vagas para rapazes. Rua 2 cia
Dezembro 181101, Flamengo.

ALUGA-SE oa!/a com 2 quartos
e 2 sa>.'a$ e dependências, na
Rua Marquesa des Santos, 32,
casa 3. Tratar pelo telefone:
245-4381.
ALUGO quarto luxo, c/ banh.
anexo, senhora trab. fora. Pref.
NCrS 250,00. Paissandu. Telefo-
ne 225-8866.
ALUGA-SE - R. Marques de
Abrantes 185/905. Sala, qlo. se-
parados, cozinha, banheiro, la.
locação. Chaves no local c/
Sr. Domingos. Tel. 230-6429 e
230-0183.
ALUGA-SE o ap. 101 - Rua
Buarque Macedo n? 44 — com
saleta, quarto, cozinha e banhei-
ro. Preço NCrS 320,00. Chaves
com o porteiro. Tratar fone:
256-1449.
ALUGO vaga am apto. da fren-
ta para Praia Flamengo cl tel.
bem mobiliado. Trat. R. México
111 sl. 1304. Tel. 242-1516. _
ALUGAM-SE vagas para duas
moças. Exigem-se referências —
NCrS 70,00, Ferreira Viana, 40
apto. 602 - D. Dilza. 
BENTO LISBOA (3ÒÒ7ÒÒ) aplo.
Inf. Buenos Aires 204 69 and.
Forneço fiador p/ outros imó-
veis (100%) 261-7699.
BENTO LISBOA (26Ò7ÕO) apl. p/
casal. 261-7699. Tialo de tudo.
Buenos Aires, 204 - 69 and.
243-3413. Forneço o fiador.
CATETE ~- Aluga-se o apto,
1005 da Rua Bento Lisboa, 108
sala, quarto, cozinha, banheiro
e área c\tanque. Chaves cjoor-
tetro. Tratar na Imob. Melba.
Trav. do Paço, 23 gr. 1112.
Tel. 231-3673.
OATETE - Aluga-se na Rua Pe-
dro Américo, 166, bloco "A",

o ap. 705, cj 2 quartes, sala,
coz. a banh. área c/tanque e
dep. compl. de empreg. Chaves
na portaria e Iratar 222-8387
de 2a. a 6a.-feira.
CATETE — Quarto c/ banheiro
privativo e moveis. Aluga-se a
senhora, senhor.ía, telefone ....
24 5-31_59-
CATETE — Quarto em apto.
Alugo mobiliado p homem com
liberdades. Telefonas: 242-1615
252-4414. Tratar Pedro Améri-
co, 166, loja K.

CATETE - Alugo apto. 2 qtos.
sl. dep. emp. área c/ tanque.
Rua Benjamim Constant, 134|
609 - NCrS 400,00. SOTIC -
232-1619 - CRECI J-95.

CATETE — Alugs-se epto. sl. qt.
coz. banh. R. Calete 66|1 003.
Tralar fone 31-0749. Av. Rio
Branco 1231605. CRECI 338.

CATETE — Aluga-se um quar-
to cj móveis rapaz que dô
ref. Ini. tel, 22-3553, Sr. Os-
valdo.
CATETE — Aluga-se, apto. co-
bertura 1102, 'Rua Silveira Mar-
tins, n? 156, sala, 2 qts. banh.
soe. coz. dep. comp. empr,
área. Alg. 600,00. Chv. apto
1-101. Tratar LOWNDES E
SONS. Av. Prsd. Vargas, 290.
29 Tel. 223-9525. CRECI 204.

CATETE - Aluga-se apto. 806,
Rua Pedro Américo n? 110, sl.,
qt. b. c. Alug. 400,00. Chv.
porteiro. Tratar Av. Presidente
Vargas, 290, 2? Tel. 223-925 -
CRECI 204. ^
CATETE — Aluga-se apto. 504,
Rua Bento Lisboa n. 184, sala,
quarto, kit. arm. emb. banhei-
ro. Al. 320,00. Chv. porleiro.
Tratar LOWNDES E SONS. Av.
Pres. Vargas, 290, 29 Telefone
223-9525 - CRECI 204.
CATETE — iRua Bento Lisboa, 24
aluga-se apto. 903 c| 2 qtos.,
sala, dep. completa de empreg.
e área cj tanque. Alug. 470,00
mais taxas. Chaves c| port. Tra-
tar PALMARES Tel.: 22-6048.
CATETE - KAIC aluga aplo.
305 da Rua Pedro Américo, 244
c/ tel., sl.. 2 qtos., varanda,
banh. social, coz., dep. compl.
empreg. área c/tanque. Chaves
•porteiro. Tratar Rua Carmo, 27*
B. Tel. 23-2-1774 ou Domingos
Ferre-Va, 219-C - Tel. 257-8060
-_CRECI J.72_.
CHATEAIJ~t>Ã FOSSA - Resi-
dència pj moças, comidade, ca-
lor humano, jogos, TV, vida so-
ciai, comida mineira pj 150
mensal. Tei. 245-2449. R. Artur
Bernardes, 53. Ambiente ono-
mático, sem onirismo.
CATETE — Alugamos apt. 506,
Rua Artur Bernardes, 49, c/sala,
quarto jard. ínv,, coz., banh.
Ver no local, chav, c/porteiro.
Tralar na Financial Adm. Tel.
242-7645. Sr. Agostinho. CRECI
n? 266. NCrS 380,00.
CATETE — Alugo 2_ quartos in
dependentes, 1 c/móveis 150 t
outro no centro de 60, a rapaz
R. Barão de Guaraliba 114
R. do Catete 46 ap. 1.

CORREIA DUTRA 39 - Aluga-se
apartamento 201, novo com sa-
la e quarlo separados, cozinha a
banheiro completo, de frente.
Chaves com o porteiro. Preço
400 cruzeiros novos e mais ta-
xas. Tratar pelo telefone ...
223-8788. Marques Pereira CRE-
Cl 1 433.
CATETE — Barão do GuaratI
ba, 132 — Aluga-se quarto a
tala independente a casal ou
solteiros.
CATETE — Alugo um quarto
pequeno, mobiliado e uma va-
ga para moças em casa famí-
liar. Tratar tel. 242-9824.

CATETE — Aluga-se a R. Ben-
to Lisboa, 63, ap. 901 s. 2
qtos. demais dep. Chaves por
favor ap. 902. Tratar Av. Rio
Branco, 138, ter. tel. 232-8585.
CRECI 1255.
FLAMENGO - Aluga-se na Rua
Senador Vergueiro 93, o apt.
904, em 1-a. locação, c/ 2 quar-
tes, ampla sala, coz. o banh.
értea c/ tanque e dep. compl.
de empr. sinteco, persianas e
secadores. Chaves na portaria
e tralar 222-8387 de 2a. a 6a.
feira.
FIAMENGO - Aluga-se apto.
haM, sa!a, qto. banh. cor, coz.
dap. empreg. garagem, área/
tanque. Roa Senador Verguei-
ro, 148, ap. 506. Tratar na Cl-
PA S/A. Rua México, 41, sl
loia. Tel.-. 222-8441 - Chaves
c/ porteiro.
/LAMENGO — Aluga-se ou ven-
ríe-se apto. qlo. e sala e de-
mais deps. Ver à Av. Osvaldo
Cruz, 90 ap. 705. Chaves c| por-
teiro. Alug. 500,00. Tratar ALI-
ANCA IMÓVEIS - Pça. Pio X.
99 - 3.° and. Tel. 223-5911 -
CRECI 1 608.
FLAMENGO - 300,00 apt. Inf.
261-7747. Trato de tudo. Forneço
fiador p/ oulros. Inf. Buenos
Aires, 204 — 6? and.
FLAMENGO - Aluga-se o apto.
503 da Praia do Flamengo. 88.
C/3 salas, 2 quartos, banheiro
soe, copa, cozinha, dependência
compl. empregada, área c/tan-
que e armário embutido. Chaves
no local. Tratar na Imob. Melba.
Trav. do Paço, 23 gr. 1 112.
Tel. 231-3673.

FLAMENGO - Alugamos apto.
qts. e saia separados, coz., ba-
nheiro e varanda em mármore
na Rua Marquês de Abrantes,
185 ap. 304. Chaves c| portei-
ro e tratar Imobiliária Sagres
Ltda. Av. Almte. Barroso, 22 s|
606. Tel. 231-0660. CRECI 1238.
FLAMENGO - Ãluga-se, apto.
301, Rua Marquâs de Paraná, n?
70, hall, sala, 2 qts., coz.,
banh,, varanda, área serviço,
dep. empr. A!g. 500,00. Chv.
porteiro. Tratar LOWNDES E
SONS Av. Presd. Varqas, 290,
29 Tel. 223-9525 CRECI 204.

FLAMENGO - Aluga-se aplo.
1-315, Praia do Flamengo n? 12,
sala, quarlo, banh., ccz. A!_.
400,00. Chv. porteiro. Tratar
LOWNDES E SONS. Av. Presd.
Vargas, 290, 2? Tei. 223-9525
CRECI 204.
FLAMENGO - Aluga-se à Rua
Paissandu, 162 o ap. 916 sala
e quarto conj., kitch. e banhei-
ro. Aluguel NCr$ 330,00. Cha-
ves c| oorteiro. Tratar Rua B.
Aires, 90 sl 707 Tel.: 252-7344
- «ECI 1681.
FLAMENGO - Aluga-se quarto
c| móveis a senher que de re-
ferências NCrS 180,00 - Tel.
245-8811.
FIAMENGO - KAIC aluga op.
801 da Rua Machado do A-ssis,
71, c/ sl., qto. conj., coz.,
banh., área c/tanque. Chaves
c/ porteiro. Tratar Roa do Car-
mo, 27-B. Tel.: 232-1774 ou Do-
mingos Ferreira, 219-C. Tel.:
257-8060 - CRECI J-72.
FLAMENGO - KAIC aluga ap.
205 da Pça. São Salvador 65,
c/ sl„ 2 qtos-, coz., banh., WC
empreg. área cltanque, vg. ,ga*
ra^cm. Chaves c/ porteiro. Tra-
tar Rua do Carmo, 27-B. Tel.^
232-1774 ou Domingos Ferreira
219-C - Tel.: 257-8060 - CRE-
Cl J-72.
FLAMENGO - KAIC aluga ap.
505 da Rua Dois de Dezembro,
n.o 22, c/ saía o qlo. ccn|. c/
divisão, coz. e banheiro. Cha-
ves c/ porteiro. Tratar Rua do
Carmo, 27-B. Tel.: 232-1774 ou
Domingos Ferreira, 219-C, TeJ.
257-8060 - CRECI J-72.
FLAMENGO - KAIC aluga Bp.
601 da Rua Cruz Lima n.» 19,
c/ 250m2, 2 salas, 4 qtos., va-
randa, 2 banhs. sociais, coz.,
dep. compl. empreg. garagem.
Chaves c/porleiro. Tratar Rua
do Carmo, 27-B - Tel. 232-1774
ou Dcminnos Ferreira, 219-C —
Tel.: 257-8000 -CRECI J-72.

FLAMENGO - Quarto frento
mobiliado alugo para estudantes
ou funcionários. Telefone
245-5930.
FIAMENGO - Alugamos ap.
209. Rua Silveira Marlins. 157
c/sala, quarto j, inverno, coz.
banh. chv. c/porteiro. Tratar na
Financial Administradora S/A —
Tel. 242-7645. Sr. Agostinho.
CRECI 266. NCrS 380,00.
FLAMENGO - Alugo ólimo
apartamento, sala/ 2 quartos,
ban., cozinha, quarto e dep.
completas empregada. Aluguel
580. Rua Paissandu, 318, ap.
404. Chaves no local. Com o
proprietário, Av. P. Vargaj,
446, grupo 1206. Tels.
2230216 e 223-1330.
FLAMENGO - Alugamos a Av.
Rui Barbosa, 280, o aplo. 1 401
c/2 jardins de inv. sala, 3 qt».
dep. empr. vaga garagem, recém
pintado, sinteco. Chaves porlei-
ro. Tratar TRIUNIÃO. Rua da
Alfândega, 108, loja — Telefona
223-1875
FLAMENGO - Aluga-se apto.
qlo., sala sep., xoz. banh. e
quarto empr. Ver R. Correia
Dulra n.° 166 aplo. 407 - cha-
ves cl porleiro. Tralar cj prop.
Rua do Carmo n.° 38 — sjloja
Tel. 252-8927 ou 242-1228 Sr.
Antônio.
FLAMENGO - Alugo na Rua
Barão do Flamengo, 35 aparl.
212 uma vaga para rapaz de
Irato com referencia.

FLAMENGO — Aluga-s. quarlo
c| movais, roupa da cama, úní-
co inquilino, i pessoa dacen-
te. Pedem-s» referencias. Sen.
V.rgueiio n. 197, »p. 403.

FLAMENGO — Alugamos ap,
901. Rua Silveira Martins, 164

c/sala, 3 quartos, coz. banh.
área c/tanque, oepend. empreg.
compl. Ver no local ch. c/por*
teiro. Tralar na Financial Adm.
Tol. 242-7645. Sr. Agostinho -
CRECI 266.
FLAMENGO - Aluga-se Rua
Marques de Abrantes, 37 ap.
1001 esq. de Paissandu, conju-
gado de frente por NCrS 280.00

— Chaves porleiro. Tralar Rua
da Assembléia, 45 Gr. 1002.
Tel. 242-9441.
HELDER MADAIL IMÓVEIS Lida.
CRECI 748 aluga ci ou s| móv.
ap. 305. R. S. Verqueiro, 106,
c| sala, qt. elc. Tel. 223-4049
- 243-6512.
LARGO DO MACHADO - Alu-
go ap. 703 do Largo Mschsdo,
30, c/ sl. e qt. sep. amplos,
coz. banh. varanda. Aberto das
14 às 15 hs. Aluguel 400. -
CRECI 413.
PENSIONATO - Aluga-se vagas
a moças com ou sem refeições.
R. Paissandu -219.

PAISSANDU - 270,00 apt. Inf
261-7699. Trato tudo. Foneço
fiador p/ outros. Inf. Buenos
Aires, 204 — 6? and.
PRAIA DO FLAMENGO, 12 alu-
ga-se o apartamento 1 217, con-
jugado, muito bom, Kmpo, com
sinteco, per 350 cruzeiros mais
taxas. Chaves no apto. 109.
Tratar Tel. 223-8788. Sr, Merques
Pereira - CRECI 1433.
PRAIA DO FLAMENGO 1C0
Alugo apto. 501 frente praia.
3 salas, 3 quartos, 2 nanhülros
sociais, copa-cozinha, quarto c
banreiro empregada — Pintura
óleo. Sinteco novo. ClHvès por-
taria. Tratar tel. 243-0655 Soa-
res. CRECI 1292.
QUARTO amplo c/varanda mo-
biliado um ou dois rapazes re-
ferências Praia do Flamengo 122
apto. 1103.
QUARTO de fie. mob. aluga
se a um sr. ou sra, que traba-
lhe fora, Flamengo. Aluguel .,
200,00. Tol. 225-6059.
QUARTO — Alugo parte frenle
c/móveis e jantar 100 mil 1
mês depósito a rapaz do comer-
cio ambiente bom — 2 Dezem-
bro 34 - apt. 503.

RUA SILVEIRA MARTINS n? 129
apl'. 306 — Alugo mobiliado
com sala 2 quartos com armários
embutidos, banheiro completo,
cozinha com armários do fórmi-
ca, geladeira, exaustor, quarto
empregada com armário embuti-
do a área serviço. Tratar no
local.
RUA ALMTE. TAMANDARE, 45
ap. 91 — Frenle, grande sala,
3 quartos, banh?., coz., garagem
etc. pintado a óleo. Chaves c/
zelador. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL — Av. Pres. Antônio
Carlos, 615 - 2? pavto. Tel.
242-1314.
RUA Senador Verguoiro n.° 56
apto. 302, sem móv. salão, 3
qtos, dep. compl. pintado de
novo. Chaves cj porteiro. Tratar
Agência Anglo Americna tels.
236-2761 ou 257-7796 - CRECI
.1-343 Ia. região,

SÓCIO - Aceita-s. 1 ou 2
r.sid. ou escrit. Apt. grand».
Pr. Flamengo. Trat. 245-8444

SENADOR Vergueiro aptos, des-
de 250,00. Inf. 261-7699. Trato
tudo. Arranio o fiador. Inf. Bue
nos Aires, 204 - 69

SENADOR VERGUEIRO - Aptos,
de sala e qto. (300, 350,00)
dep. de 1 mês ou deset. em
folha. 261-7747 (6 às 22h.)
243-3413.
SENADOR VERGUEIRO 135 *p.
605 - Alugo qt. s. sep. grande
jardim inv. dep. completas NCr$
480,00 mais laxas chaves porlei-
m iratar 256-1966. 
TEMPORADA - Apto. qto. -
a. mobiliado. Flamengo prox
praia. 222-7209.
TRAV. DOS TAMOIOS, 40 ap.
302 — Aluga-se c/sala 2 quartos,
banh?., coz., aep. emp. área.
Chaves c/porteiro. ADMINIS-
TRADORA NACIONAL - Av.
Pres. Antônio Carlos, 615
29 pav. Tel. 242-1314.

LARANJEIRAS E
COSME VELHO
ALUGAM-SE os magníficos apar-
lamentos, 101, 102, esta com
telefone, Ia. locação no Edi-
fício Maria Angela sito Rua Ipi-
ranga, 91, composto da: 2 ain-
pias salas, 3 quartos, 2 banhai
ros sociais, copa. cozinha
quarlo de empregada, área, va
ga garagom da nívol, chaves
com o porleiro. Tralar na IMO-
VIL LTDA. Av. Pres. Vargas,
417-A S| 1101|2. T.l 243-8092.
CRECI 1798.
ALUGA-SE em la. locação óti-
mo apt. cj sala, 2 qls. arm.
embut. ban. coz. deo. empreg.
Rua Coelho Neto; 32 apt. 306
HARPARI. Inf. 223-6327. CRECI
170.
ALUGO — Luxuoso apt., óleo,
mármores, 7 arm. emb. luxo,
banh. côr c! box, coz. azul até
o teto, pia aço inox. box p| gel.
e máq. lavar, 2 qls. ampla
sala, 12 m. de frente. Belisáno
Távora, 211 apt. 202. Cn. c|
port. Al. 650,00 mais taxas —
Tratar SÓBRIA Lgo. Machado 29
sl 1023 - Tel. 245-3983.
ATENÇÃOI Alugo aplo. em edi-
fício de luxo à 'Rua Laranjeiras
466 apto. 608 defronte da Rua
Gen. G 'icerio composto de:
hall, ampla sala, varanda, ótimo
quarto, banheiro, cozinha, área
com tanque, quarlo e banheiro
de empregada. Aluguel NC:$
410,00. Tratar Tel.: 226-0281 ou
246-7603. Chaves p| favor com
o porteiro. CRECI 763,
ATENÇÃOI Alugo ou vendo
apto, em edifício de luxo, no
melhor ponto da Rua Laranjei-
ras, 529 apto. 103 compesto de
hall, sala-quarto, banheiro e cc-
zinha. Aluguel NCrS 250,00.
Tratar tels. 226-02S1 ou 
246-7603. Ver no local. Chaves
pl favor com o porteiro. CRE-
Cl 763.
ALUGO ótimo quarlo. Pode Ia*
var e cozinhar. Rua Cosme Ve-
lho 469. Quarto 13. D. Abigall.
APTO. LUXO - Rua Gago Cou-
linho, 85 ap. 802 (Em frente
ao parque Guinle) completamen-
te mobiliado, c/telefone, piano,
etc. hall, 2 salas, conj., 2 quar-
los, arm. emb., lavabo, banh?
social, copa-coz., dep. emp.,
área. garagem. Chaves c/porlei-
ro. ADMINISTRADORA NACIO-
NAL — Av. Pres. Antônio Car-
los, 615 29 pavt9, Tel. 242-1314.

A 260,00 apt. Laranjeiras Tels.
261-7699 - 223-4509. Traio ludo.
Forneço fiador p/outros imóveis.
Buenos Aires, 204. ___________

COSME VELHO - Aluga-se lu-
xuoso apartamenlo mobiliado,
decorado e com telefone, pos-
suíndo sala para recepção, com
80m2. Sala de refeições, 4 quar-
los, 2 banheiros sociais, cozinha
e copa, 2 quartos para emprega-
da e outras dependências. Ver
no local à Rua Cosme Velho,
155 apto. 201 — Informações
tel. 243-3113.
LARANJEIRAS - Aluga-se apl.

3 quartos c| armários embuti-
dos, sala (toda atapelada), 2
ap. ar refrigerado, dep. empre-
gada, maravilhosa área cl parte
coberta. Linda visla. Rua das
Laranjeiras, 441 apto_ C-01.
Aluguel 1 500,00 e taxas. Cha-
ves com porteiro. Tralar tels.:
252-5300 e 252-5005 Srs, Darci
ou Ivan.

LARANJEIRAS - Aiugo R. Orliz
Monteiro 276, «pto. 408, du-
plex frente, 2 qlos., sa-ía, dep.
emp. etc. NCrS 550,00, mais ta-
xas. Ver c/ porteiro. Inf. Tel.
2450917.
QUARTOS — Alugam-se grandes,
pode lavar a cozinhar, 190,00 c!
depósito 2 meses. Rua das La-
ranjeiras, 49.
RUA DAS LARANJEIRAS, 430
àp. 1 806 - Aluga-se c/hall,
sala, 2 quartos, banh. coz.
dep. emp., área e sinteco de
luxo. Chaves no local. ADMI.
NISTRADORA NACIONAL, Av.
Pres, Antônio Carlos, 615/29
pav. Tel. 242-1314.
RESIDÊNCIA cenlro de lerreno
- Aluga-se na Rua Mal. Pires
Ferreira n? 45, transversal à
Rua Cosme Velho, com 650m2
de área construída, lelefone, fo-
qão, geladeira, qaraqem — Tra-
lar pelo telefone 225-1446.

ALUGAM-SE duas (2) vagas o
móveis para moças que traba-
lhem fora, na Rua São Clemenie,
33, sobrado. Exigem-se referên-
cias.

BOTAFOGO
E URCA
ALUGO um bom quarto, a mo-
ça-s que trabalhem fora ern ap.
de família com direito. Tralar
na Rua Humaitá, 256.
ALUGO apt. 209 da Rua da
Passagem, 78. Salalquarto, kitch,
banheiro. NCrS 300,00. Telefone
25613934.
ALUGO à praia da Botafogo
430 apto. 603 c| 2 qls. sala,
cozinha área c| tanqu» dap.
Chav. c| port. Tratar Telefona:
242-0337 - Bas. 630.

ALUGO apl. 702 da Rua da
Passagem, 78. Sala, quarto, jard.
Inverno, cozinha, banheiro, de
frente. NCrS 400,00 - Telefone
256-3934.
ALUGO amplo apto. mobiliado
com telef. no Morro da Viu-
va com deslumbrante vista p/
o mar. Tratar pelo tel

.245-9871.

ALÜGA-SE apto. quarto e banh.
casal ou pessoas distintas. —
230.00 mensais. Ver à Rua Real
Grandeza, 122. Sr. Osvaldo,

ALUGO apr!9 201 Rua São João
Batista n? 27. Sala, quarto, ba.
nheiro, cozinha. Chaves no
apart? 202. Tratar Av. ChurchiH
129 s/ 401.
ALUGA-SE o apto. 301 da Rua
Sorocaba 341. Ver com o porteiro
Altair. Tratar com Ribeiro na
Rua Martins Ferreira 15 apto.
103. Esta rua fica depois da
Real Grandeza.
ALUGO - Ap. 517 da Rua
Volunt. da Pálria 127, 3 qts.
2 banhs. sociais, deps. comple-
Ias. Chave portaria,
ALUGO 3 qtos. 2 banhs. fte.
garagem, prox. Cine Veneza,
NCrS 780. Ver Bart. Portela 35/
205, c| port. Inf. 247-1492.

ATENÇÃO - Botafogo - Aluga-
se apto. sala, qto. ban. kit. —
Praia de Botafogo 356 ap. 801.
Chaves c| porteiro Tratar na
CIPA S!A. Rua México, 41, s|lo-
ja - Tel. 222-8441.
ALUGA-SE pequeno quarto a
senhora ou rapaz que traba-
lhe fora. Pedem-se referências.
Telefone 226-6525.

ALUGAM-SE vagas a rapazes.
Rua Voluntários da Pilria,
136-A, casa 12.

ALUGA-SE ólimo ap. 401 R. 19
Fevereiro, 154, com sl. e qt.
separados, banh. e coz. Inf.
245-8474.
APARTAMENTO - Aluga-se.
Térreo, 1 3. 2 q. coz. banh.
Rua Teresa Guimarães 111, de-
pois 15h. 226-0804.

ALUGO 1 q. frente c| sacada,
ianela do lado, a oav. distin-
to q trab fora, amb. familiar.
R. P'as__gem 1091301. -

ALUGA-SE um quarto . para um
rapaz que trabalhe fora. Tratar
à Rua Serafim Vaíondro, 1',
aplo. 102. Esta rub fica perto
da Rua Real Grandeza.

ÃLÜGA-SE — Ótimo coniunto
Passagem, 78, apl. 407. Botafo-
go Chaves port. Tratar Av. Rio
Branco, 20, sl. 801. Telefone
23-2710. .
ÃLUGÃ-SE Praia Botafogo 110,
ap. 702, varanda, sala, 3 q.
etc Tratar Locadora Nacionbl.
Av. Rio Branco 106, s| 1111,
tel. 242-3437. Chs. porteiro.
ALUGO - Praia Urca, qto. ç|
banheiro, entr. ind. um ou dois
rap. de trato. R. Otávio Cor-
reia, _ 53. .
ÃLÜGO aplo. 403 da Rua Bar-
tolomeu Portela, 25 — C. sl.,
qt coz , ban e área d tq.
Chaves 

'c| 
port. Tel. 242-9948.

ÃLUGA-SÉ um aimplo quarto
mobiliado para 2 rapazes ou
um senhor. Praia de Boi/afogo,
360. ap. £08. 1.° bloco

ALÜGA-SE ap. sala 2 qls. dep.
compl. garagem. Ver proprietá-
rio. Rua Voluntários da Pátria
"•___389;-.làpi. 712.

ALUGO uma sala ou vagas pa-
ra rapazes. Ver diariamente a
Rua Mena Barreto n.° 110 -

Botafogo.

ALUGAM-SE em la. locação óti-
mos aps. c| salão, 3 qts. cem
arm. embut., 2 banhs. em cor,
coz. dp. emp., área Rua Edu-
ardo Guinle 61 ap. 305. HAR-
PARI - Inf. 223-6327 - CRE-
Cl 170.
ALUGA-SE ap. alto luxo frente
cj telefone, jardim inv., 3 salas,
2 hals, 3 qts. 2 banhs. copa,
cozinha, dep. emp. Av. Rui Bar-
bosa, 460 ap. 1001. HARPARI.
Infs. 23 6327. CRECI 170.

ATENÇÃO - Botafogo - Alu-
c;a-se apto. sala, qto. conj. kit.
Praia de Botafogo, 356, ap. 1025
- Chaves c| porleiro. Tratar na
CIPA SÍA Rua México, 41 s|
loja. Tel. 222-8441.

ATENÇAO - Botafogo - Alu-
cia-se aplo sala, qto., coni.,
ban. Praia de Botafogo, 460,
ap. 820. Chaves c| porteiro -

Tralar na CIPA SIA. Rua Me-
>ico 41 slloia. Tel. 222-8441

ALUGO ótimo quarto, pode la-
-ar e cozinhar. Rua Cljrica .In-

io do Brasil, 36. Quarlo 202 -
'ariíto.

d
JL
ALÜGA-SE aplo. 402 à R. Soro-
caba, 736, sala dupla, 3 am.

pios quarlos, vaga d. gara-
gem. Chaves e| porteiro^
ALUGO quarto c/ent. indepen-
dente, c/familia a pessoas que
trabalhem fora. Rua Paulino Fer-
nandes, 70. Tel. 26-6147 ou
46-0012.
ATENÇAO — Rara- oportunidade

-Com telefone, 2 qts. salão,
sinteco, deps. completas, 4 pl
andar, condVjção na porta, si-
lèncio, apenas 550 (c! deposito)
- Rua Gal. Severiano, 70 ap.
604 - Tel. 246-7771 - CRECI
)_2_l_  '
ALUGO R Gen Severiano 1801
907 ap pintado c| sinteco sala-

qts c| varanda coz banh 42m2
chav. port Tratar fi. Gonç. Dias

1602 T 52-0982 e 52-098284, __
CRECI 1294 Dr. Lisbca.

AVENIDA PASTEUR 162 »p. 701
- RIO RENTALS aluga ap. do
luxo c| telefone, vista maiavi-
Ihosa, grande salão, s| jantar,
4 qtos. cl arm. 3 banheiros,
copa cozinha, dependências, ga-
ragem, parqueamenlo privativo
em frenl.. Aluguel 2 500,00 -

Tralar na KAIC 267-8060 çiSra."—-, das 12,30 as 16 horas
Domingos Ferreira 219. —

CRECI J. 72.

ABC
loca

LARANJEIRAS (200,00) - Peq.
casa. Inf. Buenos Aires, 204,
6? and. Forneço fiador p/ ou-
tros imóv- is. 261-7699.
LARANJEIRAS - Alugo - R~
Cond. Avelar - 44 - 402. Sl.
— 3 qts, ban. coz. dep. emp.
2 áreas . NCrS 400,00. Chaves
ap. IC1.
LARANJEIRAS - Alugo ótimo
apartamento, sala, dois quartos,
quarto de empregada, cozinha,
banheiro, área de serviço. Ver
lo:al com porteiro Rua Pinheiro
Machado 80 aplo. 402 e tratar
Rua da Quitanda 30, sala 402,
telefone 222-7507.
LARANJEIRAS - Aluga-se Rua
Coelho Neto, 32 ap. 605 de
2 quartos dependências comple-

. Chaves c/porteiro no local.
LARANJEIRAS - Aluga-se à Rua
São Salvador n9 30 apl? 107
de sala, quarto, separado,
banh?, coza., área c/tanque, jar-
ditn oe inv. armários, persianas,
etc. Aluguel NCrS 350.00 mais
taxas. Chaves c/porteiro. Tralar
c/IMOB. GÓES. Rua Alcindo
Guanabara 24 Gr. 1214. Tols.
222-0020. 222-7812 (CRECI 202).

IMÓVEIS - Aluga em la.
,»..(ão ap. 701 Radial Sul 2S

(cenrinuação Eduardo 'Guinle).

Salão 3 qts. cl arm. emb. 2
bans. secíais em cor, demais
deps. Chav.s port. Tralar Av.
Gomes Freire 196 s| 302. Tel
23 2-9002_CREC IJBM.

ALUGA-SE quartos" c/refeições
em pensão de senhoras de fino
trato. Aceitam-se pessoas idosas.
Ver tralar no local. R. Martins
Ferrel.á.~-T.'226-6899.
ALÜGA-SE quarto pequeno indo-

pendente mobiliado para rapaz
em casa de familia Rua São
Clemente 250 casa 10. Botafogo.

ÃLÜGO quarlo a senhoras ou
casal que Irabalhe fora. R. Mc-
c.do Sobrinho 18. Botafogo. I.
Humaitá.
ALUGO aps. 2 qls. ». dep.
emp. e coni. R. Miranda Valver-
cie 118/29. Tratar 246-2367 ou
226-0112 diàr. 12 às 18h.

ALUGA-SE vagas para moças que
traba'hem fora cdoi o café de
manhã. Rua General Polidoro
30 casa 
ALUGA-SE boa vaga com ou
sem refeições para rapaz. Praia
Botafogo_428 sp. 1106.
APARTAMENTO mobiliado perto
da P. de Botafogo s, a q.
separados, geladeira alug.
410,00. lei. 256-1946.

BOTAFOGO - Alugamos o ap.
1 103, da Rua Senador Verguei-
ro, n9 238, c/sala, 2 quartos,
banheiro, cozinha, dependências
completas de empregada. Cha-
ves c/porteiro. Tralar na PREDIL
IMÓVEIS LTDA. Av. Rio Branco,
243, 19 andar, ou pelos telefo-
nes: 222-4500, 242-6817 e
252-3752 (CRECI 1 425).
BOTAFOGO - Alugo ólimo ept9
c/sl. qto. separado. Coz. banh.
dep. emo. como. e vaqa p/car-
ro. Aluquel NCrS 450,00. Ver
R' a Voluntários da Pátria n?
46 apt? 201. Chaves c/porteiro.
Tratar Org. Daniel. Ferreira. R.
7 Setembro, 88 29. Tels.
242-0975, 232-3638. CRKI J-30-.
BOTAFOGO - Aluga-se ap. sa.
leta, sala cj varanda envidraça-
dn, 3 qtos. e demais dep. Vsr
à Rua Humaitá. 231 p. 902.
Chaves no local Alug. 700,00.
Tratar ALIANÇA IMÓVEIS -
Pça. Pio X, 99 - 3.0 and. Tel.
2235911 - CRECI 1 608.

BOTAFOGO - Alugo epto. conj.
Preço 280,00. Ver R. S. Cie-
mente n.° 105, apto. 707 —
Chaves cem o porteiro.
BOTAFOGO - KAIC aluga ap.
1005 da Rua Marques de Olin-
da, 61, 2 F, mebiliado, àsp.
empreg. érea c/ tanque vg.
garagem. Chaves no apto. 107
— Tratar Uva do Carmo 27-B
Tel.: 232-1774 ou Domingos Fer-
re.ra 219-C - Tel.: 257-8060 -
CRECI J-72.
BOTAFOGO - Aluga-se o ap.
202, à Rua Principado de Mô-
naco, n.o 24, tratar ne Admi-
nistradoía da' Família S/A. na
Rua Beneditincs n.° 26, sala
301. Tel. 223-2311, das 11,30
h:>ras em diante.

BOTAFOGO - Aluga-se apto.
sl. qr. coz. banh. dep. empreg.
área tanque. R. Lauro Müller
361105. Tralar fone 31-0749 Av.
Rio Br.nco 1231605. CRECI 338.
BOTAFOGO — Apartamentos
sem fiador em Botafogo, Fia-
mengo, Botafogo — Apartamen*
tos sem fiador. Dispcmos diver-
sos em qualquer bairro provi-
denciamos tudo referente ao con-
trato. Solução rápida. Tratar pes-
scalmente. Rua Figueiredo Ma-
galhães 286 sala 802. Telefone
235-6684. Copacabana.

BOTAFOGO — Aluga-se ap. con-
jugado. Ver à Praia de Botafo-
go, 460 ap. 138. Chaves c|
porteiro. Alug. 240,00. Tratar
ALIANÇA IMÓVEIS - Pca. Pio
X, 99 - 3.° and. Tel. 223-5911
- CRECI 1 608.
BOTAFOGO — Aluga-se um
quarto para 2 pessoas da trata-
ment. Tel. 246-7823.
BOTAFOGO - Aluga-se aparta-
mento Praia de Botafogo, 356/
611. Telefonar 252-3732.
BOTAFOGO — Aluga-se o apto.
705 da Rua Dona Marjana, 97.
sala, 2 quarlos, cozinha, banhei*
ro, área c/tanque e dependência
compl. de empregada. Tem tele-
fone. Chaves c/porlelro. Tratar
na Imob. Melba. Trav. do Paço,
23 gr. 1112. Tel. 231-3673.

BOTAFOGO - Aluga-se ap. c/
sala, 2 qtos., copa, coz., dep.
empreg., área de serv. pintur?
nova. Ver Rua São Clemente,
127 ap. 404. Chaves no local.
Aluguel 500,00. Inf. 222-5814

232-5735. Tralar Av. Rio Bran-
co, 156 grupo 908/9 — Abes

Administração de Bens Pedro
dda Silveira - CRECI 1336.

BOTAFOGO - Quarto - Alugo
pequeno em apto. a 1 rapaz
simples - NCrS 100,00 - R.
Gen. Polidoro 164/302. Tel.
246-2203. V .

BOTAFOGO - Cobertura -

Aluga-se luxuoso apto. de 2

qlos. «ala, coz. banh. qto. e
WC empreg. e terraço. Todo
atapetado e com lustres. Vista

pl o mar. Chaves c| porteiro.
Ver à Rua Brão. Itambi, 55 apto.
C-03. Tratar pelos tels. 252-9212,
232-9720, 232-0274 ou Av. Nilo
Peçanha, 155 s| 601

BOTAFOGO - Aluga-se apto.
c| fone. sl. 2 qts. coz. banh.
dep. empreg, área tanque. R.

São Clemenie 45|103. Chaves
ap|104. Tratar fone 31-0749. Av.
Rio Branco 123'605. C^ECI 338,

BOTAFOGO - Quarto família
aluga em aplo. luxo a 2 moças
cem refeição, tel. todos direilos
Tratar 246-6519,

BOTAFOGO - Aluga-se aptos,
de sala, 2 qlos. banh. coz. área
c1 trnque c depend. empreg.
Ver à Rua Estácio Coimbra, 10
aptos 302 Chaves cl porteiro.
Antiqo 141 Rua São Clemente.
Tratar pelos tels. 232-9720 ..

2320274. 252-9212 ou a Av.

Nilo Peçanha, 155 sl 601.

BOTAFOGO - Aluga-se barato

espetacular epto. de 3 quartos,
ampla sala, cozinha, banheiro
em côr, e dependências comple-
tas de empregada - Rua Dona

Mariana, 118 apt- __
BOTAFOGO - Alugo apt. 201.

Rua Passagem, 117. Chave apt.

102 salão, qto. sep., banh. coz.

área NCrS 400. Tratar: Telef.

228-1492
BOTAFOGO - Aluga-se apto. sl.

3 qts. cc<_. banh. dep. empreg.
árca-garagem. Rua das Palmeira
93 ap. 602. Tratar fone 31-0749
_ Av Rio Branco 123/606. CRE-

Cl 338

BOTAFOGO - Alugo um apto.
sala 2 quarlos • dependências,
forneço fi»d°r "lução em 24

horas._raciliJo_Jel^2J6-3J»7. _
BOTAFOGO - Alugo Pr. Beta-

fego 416 aptc-. 704 frenle, 2

qts. sl. dep. como. Chaves ci

port. Tralar Dr. Eugênio. Sen.

Dantas 117 sl 721. CRECMj35_

BOTAFOGO - Aluqo Praia Bo-

tafogo 416 apto. 807. Qts. sl.

coz. banheiro e dep. comp. em-

pregada, área cl tanque. Cha-

ves cl port Tratar Dr. Eugênio.
Sen. Dantas. 117 s| 721 - CRE-

Cl 1335.

BOTAFOGO - Aluga-se apto.
frenle, sala, ato. ceni. ban. kit

Piaia de Botafogo, 356, ap. 815
- Chaves d porteiro. Tratar na

CIPA SIA Rua México, 41 s|

loia. Tel. 222-8441

BOTAFOGO - Aluga-se apto. sa-

la, qto coni., ban. kit. Praia

de Botafogo, 355, ap. 237 -

Chaves c| p.rleiro. Tratar na

CIPA SIA. Rua México, 41 5|
loja - Tel. 222-8441

BOTAFOGO - Aluga-se aplo.
sala, qto. coni. banh. kit.--.-
Praia de Botafogo, 356, ap. 847
- Chaves c| porteiro. Tratar na

CIPA SIA. Rua México 41, s|
\w_-J___J_?2*Ml,-- —
BOTAFOGO - Alugamos R.

Humaitá 77. aplo. 702 cl sl.

nl sep. Chavos porteiro. Tra-

tar TRIUNIÃO. 223-1875. R.

Alfândega 103.

BOTAFOGO - Aiuga-so vaga

para moça ou senhora que Ira-

balhem fora, em apartamenlo
de família - Rua Marques de

Paraná n." 96 ^_ap. 503.

BOTAFOGO - Aluga-se Rua
Humaitá, 102 d, 2, cl qtçs,

2 sls, j. inverno, banh. cor,
coz, área deps. emp

BOTAFOGO - R- Real Grande-

za, 372/807. Aluga-se ap. con-

iugad.. Chaves c/ porteiro, Ira-

larjel 942-9948,

BOTAFOGO - Alugo vacupl

rap_a3^ç*ili^da^tel_246^897_.
BOTAFOGO - Aluga-se apto.

sala, qto. coni., ban., ki -

Praia de Botafogo, 356 ap. 1020
_ Chaves cí porteiro. Tralar na

CIPA SÍA. Rua México, 41, s|

\o\__^___J_2_MáL- -
BOTAFOGO - Aluga-se apto.

jUi Bl. 1 R. Assunção, 450 cl

2 qtos., sala, banh., hall, deo.

empreg. área cl Unque, sinte-

co e garagem. 600,00 mais la-

xas. Chaves çl pirgljj- Tratar

PALMARES Tel,: 22-6048,

BÒTAFOGO - Alugo «pto. de

luxo sala e 3 qts. depend.

comp. e garagem. R. D:na Ma

rlana . 155, ..isq.:-:Wn_____

BOTAFOGO - Alugc.se apto.

728 Praia de Botafogo, 320

salela, qto., kitch., banh., alug.

35000. Chv. porteiro. Tralar

Lowndes e Sons. Av. Pres. Var-

gas 290, 29 telefone /2o-9-._l
_ CRECI 204;

BOTAFOGO - Aluga-se apto.

510 sito à Praia de Botafogo.

340. Cl 2 qtes. sala 2 banns.

Iard. inver. área c! tanque -

frente cl telefone. Hall e coz.

Aiug. 600,00 mais taxas;: cha-

ves c' port. Tratar PALMARES
Tel.: 22-6048.

BOTAFOGO - Aluga-se a,P<o.

314 R. Voluntários da Pátria.

1 cl 2 qlos., sala. dep. de

empreg. área d ianque. Alug.

550.00 mais l»"s. Chaves c!

port. Tralar PALMARES Telef.:

22-6048.
BÒÍTÃFOGO - Aluga-s. quarlo
confortável para um» ou duai

mocas com «fé ool" manha.

Tialar: l.l. 248-7571 ou Av.

Pasteur, 1841803.

BOTAFOGO - KAIC aíuga ap.

604 da Rua Voluntários da Pa-

t-ia 165, c/ si., 3 qtos., copa,
coz., banh.. varanda, depend.
compl iKnpreg. área ctanque.
Chaves tf porteiro. Tratar na
Rua do Carmo, 27-B. Telefone
237-1774 ou Domingos FOTeira,
219-C. Tel. 257-8060 - CRECI
J-72.

BOTAFOGO - KAIC aluga na
Av. Radial Sul 25, apto. 1002
(fim da Rua Eduardo Guinie),
em Ia. locação, c/ linda vista,
salão, 3 amplcs dormts. 2 banhs,
sociais, copa, cozinha, depend.
compl. empreg. e garagem. Lo-
cal excedente, prédio suntuoio,
Chaves c/ porteiro. Tratar Rua
do Carmo, 27-B — Telefone:
232-1774 ou Domingos Ferreira
219-C - Tel.: 257-8060 - CRE-
Cl J-72.

ALUGO aptos, c/ 1, 2 « 3 q.
mob. c/ gel. • utensílios im
Cop. p/ temporada curta a
longa. Ronald de Carvalho 266/
902. Tel. 2350558._Viann«;
APARTAMENTO GRANDE -
Alugo 1 o/ andar novo, hall,
grande salão, recepção, síla in-
lima, 4 qtos. c/ armários, 3
banhs. copa, coz. aaragem, 2
qts. emp. c/banh. área c/2tan-
ques, salão festas instalações p/
refrigerado aquecimento central.
Ver Av. Henrique Dodsworlh,
13 apt. 503 e 703 porteiro.
Tralar de 2a. a 6a. de 9 ás
12h. 235-31117. PAULO WAN-
DERLEY. CRECI 1078.
AVENIDA COPACABANA 371
apt. 1106, Aluga-ae terminar-
do de reformar o/ temporada
lonqa ou contrato com ou sem
mobilia. S. q. b. r-. Ianque
cx. dágua arm. embutido ce*
ladeira telefone.
APARTAMENTO - Vai alugar?
Tenho a partir da 280 a fome-
ço fiador c| vários imóveis, ref.
bane. solução na hora. Vise.
Piraiá, 572, 1.° and. atá às 19
horas, inclusive sab. a dom.

BOTAFOGO - Aluga-se à Rua
Real Grandeza, 66 apl? 702 de
sala, 2 qts,, banh? coza. mais
dep. Chaves c/portíiro. Tralar
c/IMOB. GÓES. R. Alcindo Gua-
nabara, 24 Gr. 1214 (CRECI 2021.
Tels. 222-0020. 222-7812.
BOTAFOGO - Alugo residênoa
de 1 pav, terreno de 13x30
c/varanda 2 sls. 3 ots. 2 banh.
copa a coz. 2 qtos. de emp.
e tel. Milton Magalhães -
CRECI 80 - Av. Nilo Peçanha
155 s/309 - 222-6128;
BOTAFOGO - Aluga-se ótimos
aptos, 2 qts. deps. etc. vaga
na garagem. R. Rodrigo de Bri-
to, 14 apto. 204 e 402. Ver
local. Tratar Senador Dantas 117
s/836.
BOTAFOGO - Aluga-se 1 Va-
ga mob. rapaz trato. NCr$ ....
70,00. Não forneço roupa ca-
ma. Tratar 226-6320.
BOTAFOGO - Aluqo Rui Lauro
Müller, 46 apts. c/ sl., qt., se-
parado, coz., e banh., área c/
tanque, depend, de empreaada.
Ver local c| porteiro VÃLTER, e
tratar 242-9774 e 232-2076.
BOTAFOGO - Diplomata que se
retira aluga casu mobiliada e
equipada p/ fam. tratamento.
Rua Mario de Andrade 14.

BOTAFOGO - Aluga-se luxuoso
apartamento com 3 quartos, 1
sala, saleta, armários embuti-
dos, cozinha, dependências de
criados, garagem etc. Chaves
com o porteiro. Ver na Rua
Mario Pederneiras, 6 apt. 301

Largo dos Leões — Aluguel
NCrS 900,00 mais taxas e con-
d=mfnlo. Trarar IMOBILIÁRIA
THEOPHILO DA SILVA GRAÇA

J-341. CRECI 101. Av, Co-
pacabana, 1085 ssla 301. Tels.
256-3590 e 237-7709.
BOTAFOGO - Aluga-se à Rua
Guilhermina Guinle 18, ap. 403
c| sala, quarto, cozinha, dep.
empregada. Ver no local. Tra-
tar à Av. Rio Branco, 156, sa-
Ia 1 739. Tel. 242-0952.
BOTAFOGO - Aluga-se à R.
Gabriela Mistral, 2, tp. 702,
s. 3 qtos. demais dep. Tratar
Av. Rio Branco, 138, ter. tel.:
232-8585. CRECI 1255.
CASA EM BOTAFOGO - Ótima
(não aceilo para sublocação).
Excelente para escritório. 2 pa*
vimentos. 250m2. 10 comparti-
mentos, 3 banheiros, depósito,
terraço e garagem. Rua Marquês
de Olinda, 75. Tralar tel.:
?57-5496.
HELDER MADAIL IMÓVEIS ltda.
CRECI 748 aluga la. loc. ap. C-
02 Bl-C. R. Cesário Alvim, 55 c|
2 sl. 3 qts., 2 banhs. soes. ter-
raçcs, gar. e piscina etc, Cha-
ves na pert. cj Sr. Carlos —
Tel. 223-4049 - 243-6512.
PRAIA DE BOTAFOGO - Alu-
ga-se sala, qto. banh. coz. área
com tanque pinturas e sinteco.
Ver das 9 às 11 1|2. NCrS
390,00 e taxas. Tel. 245-6326.

PRAIA DE BOTAFOGO, 340, ap.
216 (Opera) aluga-se conj. frente,
resid, ou comer. Chaves c/port.
246-2498.
PRAIA DE BOTAFOGO - Alu-
ga-se aplo. sala, qlo., conj.,
ban. kit. Praia de Botafogo 356
ap 947. Chaves cl porteiro. —
Tratar na CIPA SÍA. Rua Mé-
xico, 41, s|lr-ia. Tel. 222-8441.

PRAIA DE BOTAFOGO - Alu-
ga-se aplo. sala, qto. cenj.,
ban. kit. Praia de Botafogo 356
ap. 342. Chaves cl porteiro —
Tial_r na CIPA SÍA. Rua Mé-
xico 41, s|loia. Tel 222-8441.

RUA DINIZ CORDEIRO n.° 36
c;isa c jou s| móv. salão, 3
otos. arms. embs, 2 banhs. scc>,
dep. compl. garagem, jardim, te-
lefene será instalado. Para resi-
dència ou conwrcio. Chaves no
n.° 25. Tratar Agencia Anqlo
Arrfericana 236-2761 ou 257-7796
CRECI J-343 la. região.
RUA SÃO CLEMENTE, 124 -
C/12 - Aluga-se c/2 salas, 3
qtos., dep. Aluguel 570. Ver
de 14 às 18 hs. PREDIAL VILA
RICA. Tel. 222-1067 - R. Netlo
- CRECI 1.593.
RUA GENERAL SEVERIANO n.°
40 ap, 718 aiugo sl. qt. sep.
ot. conversível, coz., banh. área
tanque, dep. sinteco pintado.
Ver porteiro. Tratar 2a. a 6a.
de 9 às 12 hs. 235-3817. PAULO
WANDERIEY. CRECI 1078.
TEMPORADA - Mobiliado, sa-
leta, grande sala, 2 quartos, de-
pendências. R. S. Clemenie,
zona embaixadas. Exigem-se re-
ferências. NCrS 750,00, tudo in-
cluido. Inf.. Dr. André — Tel.:
226-2445.
TEMPORADA - Aluga-se óti-
mo conjugado mobiliado cem
telefone, gehdeíra. armário
embutido — 450,00 mensais in-
clusive taxas de cend. e gás,
Dep. 3 meses. Tratar 226-7964,

TEMPORADA — Aluoa-se apto.
mobÜiôdo, com geladeira, esta-
do novo, decorado, beta vista,
frenle de praia - NCrS 400,00
— Ver e tratar Praia de Bota-
fego, 340 — Sr. Antônio —
Portaria.
URCA — Apls. sem pedir favo-
res. Trato de tudo. Arranio o
fiador. Faço o contrato.
261-7747. Buenos Aires, 204.

URCA — Aluga-se um aparta
mento com sala 1 quarto sepa-
rado ver a Rua Manoel Niobei
42 térreo a chave na Rua Can-
dido Gafrée 134 aluguel NCrS
290,00 tel. 246-3994.
VAGA — Moca trabalhe fora.
C/iantar - NCr$ 150,00. Tel.

£6JJ73;
VOLUNTÁRIOS - 325.00. Qlo.
e sala. Inf. Buenos Aires 204,
69 and. Forneço fiador p/outros
imóveis. 261-7699.

VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA -
Aptos, conjugados a separados
250, 320,00. Inf. 223-2232. Bue-
nos Aire. 204, 69 and.

LEME E
COPACABANA
ATLÂNTICA - 

"Ãplõ. 
vi tempo-

radas, dias, meses a anos c/
1 a 2 qlos. mob. c/ tais. Te*
mos também noutras ruas —
Marcar visitas Tel.: 257-3982.
ALUGAM-SE aptos, mobiliados
p/ temporada curtas ou longas.
ADM. Bolívar 605/1004 - Tel.
236-5565.

ALUGAMOS - Para temporada
curt a ou longa, ótimos aparta-
mentes de 1, 2 cu mais quar*
tos, completamente mobiliados,
com geladeira, TV alguns c/ te-
lefone e garagem — COPACA-
BANA HOLIDAY LTDA. - Rua
Barata Ribeiro. 90, sl. 204. Tel.
235-5181 - Cícero.
ALUGAA^-SE aptos, temporada,
mobiliados, geladeira, utensílios
etc. — Posto 2, ap. 6, alguns
cçm garagem e telefone. BA-
SIMAR - Barata Ribeiro, 90,
coni. 205, 8 is 12 e 14 Ss lf-lls.
Fones: 236-3822 e 236-2972 -
CRECI 1375.
ALÜGA-SE um quarlo grande «
outro pequeno mobi liado para
uma cu duas pessoas c/ ou sem
refeições tei. 257-7314.
ALUGO ap. mcb. cl telef. tem-
porada cur!» cu Icnga, de 1-2-3
qtos., F;na 257-1264 - Baiau
Ribeiro, 95Í212. 

ALUGO apt. luxo sala quarto
sep. tel. qaraqem. 750. Ba-
rata Ribeiro 628 apt. 603. Tel.
236-0759.
ALUGAR? E' com o PLANTÃO
IMOBILIÁRIO - Temos sempre
uma média de 20 a 30 aptos.
p| temporada curta ou longa,
Todos com roupa de cama,
utensílios e alguns c| telefone.
Chaves na Av. N. S. de Copa-
Cêbana, 435 sl 601. Telefone
257;5793.
ADMINISTRADORA RORAIMA -
Aluga os melhores e bem lo-
calizados apts. mobiliados p|
tt-mporada. Av. Copacabana, 605
-704. Tel. 256-3131 - Plantão
235-1637.
ALUGA-SE um quarto para uma
ou duas moças na Rua Bar.
Rib. com díraitoa Incluslva ta-
l.fon.: 237-8284.

A ESTRELA DOS IMÓVEIS -
Aluga belo, luxo, mobiliado e
decorado, pintura e sinteco no-
vos, gel.. TV, stereo etc. Sala,
sa linha refeições, qt., banh.,
coz. Melhores Rua e edifício.
NCr$ 700.00. P.Ver marcar ho-
ra 237-4641 - 235-7638. -
CRECI 971.
A ESTRELA DOS IMÓVEIS -
Visla p/ mar, pintado novo, sin-
teco, novo ap. saleta, sala, coz.
peq e banh. NCrS 350,00. Ver
c/ porteiro Av. Copacabana
1137 ao. 705. Tralar Copacaba-
na 605 s/ 405. Tels
237-4641 - 235-7638. CRECI
971.
ALUGA-SE ap. 602 R. Barata RI-
beiro, 668 sala, quarto separado,
varanda, etc. Ch. port. —
222-1734 Sr. Geraldo. CRECI
1115 R. Ale. Guanabara, 17,
s. 1306.
ALUGA-SE um apt. de luxo na
Rua Boiivar n.° 84|1001 com
dois quartos, armários embuti-
dos, sala, cozinha, banheiro a
dependências e* garagem. Cha-
ve com o porteiro.
ALUGO m. b. mobiliado ap.
edif. novo c| telef. composto
gr. living, 3 q. todas inst.
necessárias, fam. alto traia-
mento. Inf. 247-2356.
ALUGA-SE Rua Santa Clara,
154, aplo. 601, 3 qtoi, salas,
2 banhs. dep, comp., pronto
habitar. NCrS 1 100 mais ta-
xas, tel. 236-2386.
ALUGO Copa. Posto 6. ótimas
vagas a moças de trato que
trabalhem fora, 120 míl cada.
Tel.: 247-9643.
ALUGO ap. 805 R. Barlolomeu
Portela, 25 ( Cin. Veneza) c/3
qts, sala depds. compl. Chaves
porteiro. Tratar dias úteis:
222-28381_
AMPLO ap. 808 Av. Prado JÍ
nior 135, c sala ,saloti a ql.°
ban .compl. a coz. frente. Cha-
ves porteiro. Tratar 222-2838.
ALUGO - Barata Ribeiro 418/
405 sala, qlo., conj. estado de
novo. Ch. port. Inf. 237-1925.
ALUGO apt. sl. qt. (ep, mais
1 quarto, mobiliado, geladeira.
Av. Pr. Isabel. 550,00 mais ta-
xas. Telef. 237-2148.
ALUGA-SE Sta. Clara 352/702.
Frente, sl., qto. sep. banh. coz.
c/ tanque 450,00 mais taxas —
Tratar Cltil Imob. Alcindo Gua-
nabara, 24(905 - Tel.: 222-2947
- CRECI 1588.
ATLÂNTICA 3 806 - Ap. 827
vista mar, conj. mcb. gelad.
290,00 e taras. Aceito tempor.
Chaves ap. 1123, parle mênhã.
APARTAMENTO - Bem mobilia-
do, quarto grande, sala, cozi-
jiha, banheiro, dep. completas
pl empregada, tem telefone, ar
refrigerado, geladeira, cortinas,
atapetado etc. 750 mensais.
Inf. 231-1621.
A RUA SANTA CLARA, 1661913
mobiliado, de frente, quarto, 2
salas, escrilório. NCrS 550. —
Chaves porteiro 227-3640.
ALUGO apto. conjuqado. Do-
mingos Ferreira 125/216. Alu-
quel NCrS 350,00. Chavei «
informações c/ porteiro.
ALUGO ótimo quarto bem am-
pio e mobil. luxo a casal ou
pessoa de trato. Ambiente fíno
e tranqüilo. Direílo tel, ale.
R. Rep. Peru, 362/903 - Co-
pacabgna .

AVENIDA COPACABANA 796
ap. 303. Aluqa-se conj. saleta,
kit. bem banh. e auarto gran-
de. Posto 4. 350 fiador. Está
aberto para ser visitado. Tratar
237-8490.
ALUGA-SE apt. quadra da praia
c/ saleta, sla. varanda, 2 qtos.
banh. coz. dep. emo, R. Si-
queira Campos 23. Chaves c/
port.
ALUGA-SE 1 quarf.o a moça ou
rapaz, à Rua Miquel Lemes.
Tratar Av. N. S. Copacabana
1079 ap. 303.
ALUGO quarto confortava! pá-
ra rapaz. Forneço roupa lavada,
telefone e café matinal. Tratar
227-60O5.
ALUGO apt. 407 Barão de Ipa-
nema 143, sala quarto separado
sinteco frenle dependência. Fo-
ne 236-7117. Chave oortelro.
ALUGO um qto. de frente con-
fortavel c/ moveis. Rua Rodolfo
Dantas n? 93 apto. 1102.
APARTAMENTO - Mobiliado c/
2 rapazes precisa-se de outro c/
ref. 150,00 todos direitos. Av.
Copacabana 1241/918.
ALUGA-SE aoto. frente mobilia-
do sl. q. conj. banh. coz. 350.
incluindo taxas. Barata Ribeiro
200/429. Tel. 57-0649^
ALUGA-SE vaqa a moça. Rua
Gustavo Sampaio 746 êol? 1202.
Tratar a noite.
ALUGO quarto grande, banh.
compl. dentro (dir. cemb.) a
rapazes que trab. Outro ind-
grande 2 rap., 85 cada. Tal.
257-1171. \
APARTAMENTO - Mobiliado por
um ano. Sala, 3 qts., depen-
dencias gel. perto da praia.
Rua Gen. Ribeiro da Cosli, 2
ao. 404. Inf. 257-1514.

APARTAMENTO - Novo, lin-
perada, mobiliado. Praça Lido,
amp. sal., qlo., coz. banh.
qto. emp., áiea. tel. 236-5159.

AVENiDA PRADO JÚNIOR. 48
— Aluga-se o ao. 707 «/ 1
qto., banh., peq. coz. — Tratar
Imobiliária PINHEIRO GUIMA-
RAES - Tels.: 242-8903 • ..
232-9354. CRECI J-332.

ALUGO apt? 403 Av. Copaca-
bana 796 quarto sala cozinha
b'anheiro. Ver 9h às 12h • 15h
às 18h com proprietarq.
ALUGO 2 q'os de frente pare
1 *- 2 ou 3 rapazes ou moças
que traba«lhem fora. Ambienta
familiar. R. Duvivier 28 ap. 10.

ALUGAM-SE vaga» p] rapazel
distintos em qto. de frente per-
to praia em casa família. Si*
queira Campos 60 «pto. 102.
Copacabana.
ALUGO a sonhor só por tempo-
rada pequeno apto. mobiliado
com telefone. NCrS 360,00 -
Tel. 257-6622.

ALUGO v3qa qaraqem. Rua
Drminqos Ferreira 125. NCr$
70.00. Tel. 256-3934. 
ALUGA-SE aoto. de frente tem-
per. sal», quarto a deps. mo-
bll. Av. Copacabana 395, apt.
304.

ALUGO excelente apart. em edi-
fício luxo, próx. praia, 200 rr>2
R. Boiivar, 80/201, c| salão, 3
amplcs quarlos, todos da frente,
c| arm. embut., 2 banhs. sociais,
còpa-corinha, grande área lar-
viço, dep. compl. empreg. lin-
tecoj i
ÃLÜGO TEMPORADA - Apt.
de Irente c/quarto, banheiro •
kitch. mobiliado, c/gu»rda-roup«
embutido, geladeira • demali
utensílios, k Rua Júlio da CtiH-
lho 55 apt. 402. Chave c/poilel-
ro. Inf. telef. 247-2525.

' !
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AIUGA-SE excelente quarto para
duas moças que trabalhem .ora.
Pedc-se r«f«rônciêi. Inf.:
2-7-5656.
APARTAMENTOS novos mob. p/
temporada nn Rua Raul Pompéia
149 ap. 901. P. 6 e na Rua
Paula Freitas 78 ap. 403. P.
3 com chaves no 19 endereço.
ALUGA-SE apto, mobiliado p/
temporada. Av. Atlântica 923/
912. Chaves c/porteiro.
ALUGO grande ap. próximo
Praia a família de trato ou
diplomata. Conforto bem mob.
Tel. garagem. Inf. 247-8549.
APARTAMENTOS - T.mporada
— Pequeno, d* luxo, com ar
rafrlgarado. T.l. 245.0445 -
CRECI 796

ALUGA-SE - Ótimo quarto em
apto. Sra. trato à senhor ros-
ponsab. trabalhe fora - Barata
Ribeiro. 941801 - 235-0702.

AVENIDA Atlântica n.o 896
aplo. 501, mobiliado de luxo
cl lel. sala, 2 qtos. c| arm».
embs. biblioteca, dep. con.pl,
Ver no local. Tratar Agência
Anglo Americana 236-2761 ou
257-7796

ALUGUEL! Da aptos em Copa-
cabana, dou fiador proprieta-
rio -| r.f. Inf. 236-2243.
ALUGO ap. mobiliado visla pt
mar. Sala quarto, banh. coz.
• dep, emprtg. Av, Copac. 71,
apto. 1106. Porteiro.
ALUGA-SE um quarto a moça
que trabalhe fora, em casa de
família de tratamento. Telefone
235-3556.

ALUGA-SE quarto e vaga —

Barata Ribeiro n-° 54 L. H.

AVENIDA ATLÂNTICA - Alu-
go, n.° 2 440 apt. 401, linda
vista para o mar — Sala, 4

quartos, armários embundas,
copa-cozínha, área com tanque,
2 banheiros sociais tudo azule-
lado até o teto com piso de
vuiqa jTianmore., dop»endfcnclA)
de empregada o garagem. Alu-

guel NCrS 1 300,00. Chaves c|

porteiro Antônio. Tratar ....
237-4008. Dr. Cavalcanti.
ÃLÜGO ótimo qto, mob. de ca-
sil cl direitos pessoas f. trata,.
Miguel Lemos, 54|203. tem t«-
lefone. Cop

COPACABANA - Alugam-se

quartos ou vagas para mocas
em ambiente familiar. Av. Co-
pacabana 1369 apt. 604.

COPACABANA - Alugo apt9
mobiliado p/temporada, roupa
de cama, e todos utensílios.
Tel.: 235-1094.
COPACABANA - Aluga-se va-

gas moças trabalhem fora. Tratar
- Gago Coutinho 60 apl. 101.
Urgo^A^chadcyj^oclo direito.

COPACABANA - Aluga-se ap.
nôvo a Rua Barão de Ipanema
130 — °0I — Garagem,^ srla
três quartos — dependências
completas com azulejo ate o
teto e sinteco. Ver no local
com porteiro Sr. José.

COPACABANA - Ãluga-se div.
aptos. conj. kit., 1, 2, 3 q.
dep. comp., a partir 240 -
com 1 môs depósito, s/liador
- Ver e trat. Av. Copacabana,
1085 s/508

COPACABANA - A|u0«;" I
grande quarto mobiliado com i

direitos roupa de cama cate a

casal moças ou 2 rapazes. Tel.

£37-2773; —
COPACABANA - Vovê qua'
alugar um apartamento casa ou

loia Por contrato ou por tem-

porada, c| ou s| móveis, temos
vários em diversos bairros, pro.
cure-nos sem compromisso. Kua

Figueiredo Magalhães 286 sala

202. Copacabana. Tel. 235-6684.
Horário Comercial.

HORIZONTAIS - 1 - de iguais pressões atmos-

féricas; 8 - golpe forte no tambor com a mao

direita! 9 - pedir; 10 - quaisquer bebidas quen-

tes* suadoires; H - terra vulcânica que, mistu-

rada com cal, dá uma espécie de cimento hidrâu-

lico; 15 — estaremos natural e intimamente liga-

dos;' 17 — lacrada; 18 - estão; veja; 19 - joeira-

do;' 20 — espécie de antílope africano originário

da'América, do Sul; 21 - lançar a rede; 22 - tor-

rar milho; 23 - mentira leve; 24 - prudencias;
Unos; 25 — ocasiões; azos.

VERTICAIS — 1 — árvore do sertão (pl.); 2 —

relógio pequeno de algibeira. com duas tampas; 3

_ íanfarronadas; bazófia; 4 - orvalhara; roreja-

ia- 5 — moço espartano de 20 a 30 anos; 6 —

mènstruos: 7 - peça; 11 -da côr do aço (pl.);

12 - variedades de cravos roxos; 13 — peneira-
ras- sengaras; 16 - antigo imposto em que se

pagava a oitava parte; 20 - nome científico do

gênero a que pertence a piniguim.

NOSSO PRIMEIRO TORNEIO DE CHARADAS

— 3A. ETAPA

CHARADAS FROTÉTICAS

(adição da primeira sílaba)

9 — Fiz POESIA pra ela,
Dei-lhe amor e Gabriela
Parecia DIFERENTE
Mas descobri a verdade:
Era sô por crueldade
Que me fingia a serpente.

ALUGO vazio ótimo ap. fran-
te, 2 por and, sala, 3 qtos c|
arm. emb., coz., banh., dap.
emp, Av. Copacabana, 245, ap.
409, Chavas c] porteiro • no
¦apt. 407.
ALUGAMOS apartamento» para
temporada, dias ou masas, mo*
biliados d» 1 o-u mais quartos.
Av N. S. Copacabana, 374 sl.
304. D. Angela tal. 237-9338,

AVENIDA PRINCESA ISABEL ~

Frente Edifício Túnel Rua Feli-

pe Oliveira 4 aplo. 1013 quar.
to, sala, banheiro, cozinha.
Aluguel NCrS 4-0 mal» condo-
mlnio. Tel. 245-1054.

COPACABANA - R. Barata- RI-
beiro, 589 apto. 402. Aluga-se
ólimo conjugado, de frenie,
(resid. ou comerc.) c| banh. o
kitch. todo pintado c| sint.co.
Ver local, tratar: DELTA ADM.
IMOV. LTDA. R. México 21, 7.°
andar. Tel. 252-2956, 222-4873.
CRECI 1 392.

COPACABANA - Aluga-se ap

Ml», qto. e demais dep. mobi-
liado. Ver à Rua Duvivier, 96

ap. 202. Chaves c| poWK<. 
-

Alug. 400,00. Tratar ALIANÇA
IMÓVEIS. Pça. Pio X,,99,,3.
and. Tal, 223-5911. CRECI 1608

COPACABANA - Alugamos a
Rua Figueiredo Magalhães, J>i
o apto. 640 c/sala e qto. sepa-
rado (armário embutido), banh.
coz. área c/ tanque. Chaves c|
Sr. Rinaldo na loi» 18. Tratar
TRIUNIÃO. Rua da Alfândega,
108, loja. Tel. 223-1875.

COPACABANA - Leopoldo Mi-

guez, 92. Al. 601, sl. 3 qts.
frente, depend. compl. pintura,
sinteco novo. Ver c/ porteiro.

SA' FERREIRA e Júlio Castilho,
apls. de 2,0,00. Iralo ludo.
Aranio fiador. 261-7699. Buenos
Aires. 204 - 69.

COPACABANA - Aluqo 2 va-
qas a rapaz. 80.00 mensais.
Rua Saint Roman n? 24.

COPAGA&ANA - KAIC «loa»
na Rua Aires Saldanha 124, o

apto. 301 c/ sl. kitch e banhe-
ro. Chaves na Rua Dialma Ul-

rich, Sr. Ago-tinho. Tratar n»
Rua do Carmo, 27-B. Telefonei
232-1774 ou Domingos Ferreira,
219£. Tel.: 257-8060 - CRECI
J-72.

DOMINGOS FERREIRA, 178|402.
Aluga-se 2 salas 3 quartos, tu-
do atapelado, grande cozinha,
ótima irea cie serv. garagem
etc. Ver cl o porte'"

SA' FERREIRA - Apto. p/casa
(280,00), Não exiio findor. Con.
trato 2 anos. Inf. 261-77-17 -
261-7699. R. Buenos Aires, 204.

SENHOR — Aceita cavalheiro
idôneo p/compartilhar apto.
mob. c/sl qt sep b. c. pôslo
5. Inf. Av. Erasmo Braga
227-1015. A tarde.
SÓCIO — P| ap. coberturt.
mob. c| tel., ar cond. 250.00
cl todos direitos. Barata Ribei-
ro, 269IC-01. Tel.: 257-1690

DJALMA ULRICH - 260.00 apt.
Inf. Buenos Aires 204 - 69
andar. Forneço fiador 100% p/
outros Imóveis. 261-7747.

IP .NEMA - R. Visc. Pirei,,
44, aplo. 204, 3 quartes - 3
salões — d©-_.cndênci»s. Tel.:
2J7JÍ994;
LEBLON - 300,00 ólimo apt.
Inf. Buenos Aires 204 - 69
andar. Forneço fiador p/oulros
imóveis (100%). 261-7699.
IEBLON - Alugas* apto. 103.
Rua ltj.if.ipnv.., 35 sala, 3 qtt.
banh. coi. dap. «mp. Alug.
650,00. Chv. por toiro. Tratar
LOWNDES E SONS. Av. Presid,
Vargas, 290, 2." and. telefona:
223-9525 - CRECI 204.

ALUGA-SE ótimo ap. frente c|

qt. e sal» ceni. kitinete, banh.
Rua Felipe de Oliveira, 19 ap.
802. HARPARI - Inf. 23-6327.
CRECI 170.

ALUOA-SE - Ótimo apto. Ia,
locação — SI. 2 qtos. armários
embutidos, banheiro, cozinha,
irea de serviço, dep. do em*
pregada, c| sinteco • pérsia-
nar Var i R. Figueiredo Ma.
galhães, 950, apto. 1007. Cha-
ves c| o porteiro. Tratar na
IMOBILIÁRIA ESPERANÇA
ITDA. Av. Rio Branco, 39 -
ll.o T.ls. 243-3663 * 223-6157
c| o Sr. DAVID - CRECI J-173.

ÃLUGA-SE ótimo ap. c| qt. e
sala sep., banh., coz. Rua Barata
Ribeiro, 668, ap. 306. HARPARJ.
Inf. 23-6327 - CRECI 170

ALUGA-SE ótimo ap. mobiliado
c| tel, grande sala, 2 qtos.,
banh. coz., dep. «mp. Rua Mi-

guel lemos, 53, ap. 202 HAR-
PARI. Inf. 23-635!7^ECI_170.

APARTAMENTOS MOBILIADOS
p| temporada oo contratos. -

Alugamos vários conjs. 1, 2 •

3 qts. RNCIMOVEIS. Av. Co-

pacabana, 374, gr. 303. Telefon.
256-4819 - CRECI 1-604.

ALUGO - Temporada, apto.
sala, id. Inv. quarto separ. banh.
coz. dep. serv. c/moveu, e de.

luxo. Ver Raimundo Corroa, J4/
307 - Tel. 256-0996

COPACABANA - Aluga-so apto.
mobiliado «ala, 3 quarlos, de-
•pena. de emp. e tal. — Tels.:
757-9919 - 236-4736 - CRECI
409
COPACABANA - Aluga-se apto.
mobiliado sala e quarto sepa-
rado, coz. e banh. de frente
Posto 6 - Tels. 257-9919 -.
236-4736 - CRECI 409

ÃLUGA-SE em Ia. loc, ótimo
ap. frente, ampla sala, 2 qts,,
banh., coz., dep. emp., área e
paragem. Rua Barata Ribeiro ti.
295, ap. 302. HARPARI - Inf.
223-6327 - CRECI 170
ALUGA-SE vagas pl moças que
trabalhe fora. Rua Siqueira Cam-
pos n.° 164 tel. 236-3194

APARTAMENTOS? Arranjamos e

tratamos a partir NCrS 250 CO
com apenas 1 mes adiantado.
Santa Clara, 33 s/921. .

ARRANJAMOS E TRATAMOS -
Aptos, a partir de 250,00 cm
vários bairros (dispenso .lacbr]
- Av. Copacabana 1066, s/809

COPACABANA - Aluga-se apto.
conjugado c| móveis — Tempo-
rada - Tels. 257-9919 - ....
236-4736 - CRECI 409.

COPACABANA - WAilC aluga
o apto. 503 da Rua "Raul Pom-

péia 95, c/ sl., qto. aep., «I.

banh. e ároa c| tanque. Chaves
c/ porteiro das 8 is 11 e oa»

13 às 17 horas. Tratar «ua do

Oarmo. 27-B. Tel.: 232-1774 oj,

Domingos Ferreira 219-C - Ul.

257-8060 - CRKI -I-72-

COPACABANA - Santa Clara,
220 apto. 1001, sala quarto, vi-

randa arm. embutido. NCrJ ...

450,00. Chaves com porteiro.
Tratar Praça 15 de Novembro
20, sala 412.

DUAS MOÇAS procuram outra
para dividir despesas. Tratar R.
Barão de Ipanema 53 ap. 401

SRS. PROPRIETÁRIOS imóveis
mobiliados ou s/mobilias, cr.ci-
samos urgent. de div. *ipos

e tamanh., em toda Z. Sul,
temos div. clientes selec, cem
¦fiadores idôneos selec, para
ocuparem hoie, efet. os aluguéis
antecip., e nos responsab. pelo
imóvel por nós alugado, m/inf.
Av. Copacabana, 1085 s/508.

' 
RUA AL3ERTO CAMPOS n9 51

I ío. 201, fte. Aluqo sl. ql.
's;p. banh. coz. completos g!-

raqem. \*er porteiro. IrstJr 2a.

|, ca. de 9 an 12h. 2353617
PAULO WANDERLEY. CRECI
1078.
SOBRADO independente à R.
N. Silva, 220 pinlado. à fam.
sossegada ou noq. fino c/ 4

qts. s. var. b. coo. coz. gde.
área térrea c/ deo. como. e
tq. Al. 1 100 c encargos sl
c.-nd. Chs. no térreo. Inf. tel.
246-5795.

EM APARTAMENTO de senhora
distinta professora aposent. alu-
ga-se ótimo ouarto mob. a *e*
nhor de respeito c/ ou s/ refel-
ções. Único Inquil. Cartas p/
040774 portaria deste Jornal.

TEMPORADA — Aluga-se iunto
a praia ótimo ap. mob. Tv. gel.
3 qts. banh. coz. dop. enfp.
República do Peru, 136-302

COPACABANA - Aluga-s. -
Posto 3 1:2 aplo. luxo frente,
|t. a praia, c| hall, 2 grd.
sls. j. i. 3 amplos qtos. 1 b.
soc. completos, coz - q emp.
arms. embs. ar refrig. atap.-
tado, c| cortinas tais. cl «xlen-
soes, uma ou 2 vagas c| ou
sem móvs. para íempor. ou
periodo maior. Al. 2 500,00. R.
Domingos Ferreira 151302. —
Marcar visitas: 257-3391.

COPAOAB.ANA - KAIC e*iuga
o apto. 201 da Av. N. S. da

Copacabana, 769, c/ 3 qtos. 2

sls., banh. social, coz. dep.

compl empreg. área c/ tanque
e varanda. Chaves c| porteiro.
Tratar Rua do Carmo, 27-B -

Tel: 232-1774 ou Domingos Fer-
reira 219-C. Tel.: 257-8060 -

CRÍCI J-72

FRENTE - Apto. sala, qto. Kit.
e banh. NCr$ 327,00. Ver Ro-
nald Carvalho, 250|804. Chaves
porteiro. Tratar Ana. Telefones
242-5468|4707.
GUSTAVO SAMPAIO (Leme) -

Aplo. Inf. Buenos Aires 204,
69 and. Forneço fiador (100%)
p/ ouiros_jrnó_ve|s. 261-7699.

GARAGEM - Copacabana, Rua
Barata Ribeiro entre R. Correia e
Dias da Rocha - 237-8490 -
Alugo. _, „ ,.,
HÉLDER MADAIL IMOVEIS LTOA
OR-ECI 748 - Alugo apto. 601
R. Gustavo Sampaio, 598, c/
2 tis. 3 q. i. i. etc. c| tel.
T. 223-4049 e 243-6512.

lEMPORADA ou não luxuoso
apto, 2 salões refrig. 4 quar-
tos cl arm. embs. tel. garagem.
237-4373 - R. Toneleros, 180
apt. 704 Chavas no 301

LEBLON - Aluga-se ap. luxo,
frente, pintura nova, c/2 suas,
3 qlos., banh., copo, coz., dep.
empreg. e área serv. Ver Rua
Marquês de São Vicente, 61
ap. 301 (esquina de Artur Ai_ri-
pc). Aluguel: 1.400,00. _ha«í
no local. Inf.: 222-5814 -
232-5735. Tratar: Av. Rio ômpco
156 grupo 908/9. Abes — Admi-
nistração de Bens Pedro da Sil-
veira - CRECI 1336.

TEMPORADA - Pl verão, aceita-
mos reservas pl ap. de luxo^ c|
sl. qto. sep.. banh. coz. toda
roupa no tneinor ponto do P. 4.
Fie. alto, v| mar. Dr. Bustaman-
te. 237-0077 - CRECI 1 662.

LEBLON — Aluga-se ótimo ap.,
c/sala, 3 qtos., banh., coz., dep.
compl. empreg. e área de serv.
Pintado de nôvo. Ver à Rua
João Lira, 54 op. 202. Chaves
na portaria. Aluguel: 800,110.
Inf.: 222-5814 - 232-5735. Tra-
tar: Av. Rio Branco, 156 grupo
908/9. Abes — Administração
da Bens Pedro Silveira - CRECI
1336.

ALUGA-SE parte de apto. a mo-
ça 100,00 com todos direitos. R.
Paula Freitas 78 apto. 505.'

ALUGA-SE excel. apto. peças
amplas e claras (200m2) Vestb.
living, sala iantar separada, 3
dormit. c| arm. 2 banhs. em co-
res, copa-coz. (2 pias), área, de-
pend. e garagem. Rua Gal. Bar-
bosa Lima 95 apto. 402. Estu-
dam-se propostas c| ou s| mo-
veis. chaves c] porteiro. Tratar:
Av Copacabana 583|506. CRE-
Cl 1 394

A ULBRICHT ADMINISTRADORA
DE IMOVEIS tem vários apar-
tamentos para temporada ou
contrato. Tratar tel. 2S6-7592

ALUGO ap. 209 frente R. Barata
Ribeiro, 450. Qto. e saleta sep.,
coz., banh. comp., pint., sinte-
co. Prédio -familiar. P. 380 e
taxas. Chaves c| port. Inf.
i226-1752.

COPACABANA - Posto 6. Alu-
go à Av. N. S Copacabana,
i 137 - apto 1 202, da frenta.
ed. nôvo, cl salata, sl. < quarlo,
b. • kitch. Aluguel NCrJ ..
360 00 • taxis. Ch. c| portei,
ro. Tratar cl prop. Dr. Ticoli.
Av Rio Branco, 108 sl 201. T.l.
252-5137

COPACABANA - WAIC aluga
ap. 608 da Rua Belfort Roxo,
231 c/ s»l. Qto. coz., bann. área
c/ tanque. Chaves c/ P°'*'in-
Tratar Rua do Carmo, 27-B -

Tcl.: 232-1774 ou Domingos Fer-

reira, 219-C - Tel.: 257-8060
CRECI J-72

TEMPORADA - Copacabana.
Alg. ap. 102 da R. Barão loa.
nema 16. esq. Av. Atlântica,
todo mob, cem gel., sl. qt.
saleta e deps. Chaves c/ por-
teiro. Inf. lel. 234-0822. Sr.
Celao

GÁVEA E
J. BOTÂNICO
ALUGO apartamento na Praç»
Pio II n9 70 - quarto, ssla,
varanda e dep. 450 e taxas.

GÁVEA - Aluga-se casa tri-

plex, tipo apto. Rua "embaixa-

dor Carlos Taylor, n.o 103, 3

qts., arm. «mb. 2 salas etapa-
tadas, estante iacarandá, 2 ba-
nheiros soc, copa, coz. dep.
comp. emp. ampla área, gara-
gem. Ver local. Tratar LOWN-
DES E SONS. Av. Presd. Vargas
290. 29 Tcl. 223-9525. - CRE-
Cl 204

LEBLON — Aluga-se apto. sala,
qto. banh. coz., área/tanque.
Av. Bartol-cmeu Mitre 448, ap.
305. Chave- c/porteiro. Tratar
na CIPA S/A. Rua México, 41
s/loia. Tei. 222-8441

JARDIM BOTÂNICO - 360.UÒ
apto. Inf. Buenos Aires 204 -

6° and. Forneço fiador p/outros
imóveis. 261-7699.

APARTAMENTOS sem fiador errt
Copacabana. Dispomos de di-
versos e providenciamos tudo
referente ao contrato. Solução
rápida. Tratar pessoalmente. Rua
Figueiredo Magalhães 286 «Bia
802. Copacabana. Tel. 235-6684
Horário Comercial
ALUGO — Ed. Miami Center —

Avenida Princesa Isabel 48 apt.
1023 frante mar junto Avenida
Atlântica conj. sala, banheiro,
cozinha área «I tanqu». Tratar
248-6791.

ALUGO pl caso! ou 2 ps. peq.
ap. de qto, banh. e kit. R.
Hilário Gouveia, 19 - 503 ilo.
esq. Av. Atlântica. Base NCrS
360 mais taxas. 32-7959 e
347154. CRECI 630.

ALUGO pl temp. a combinar
ótimo ap. mcb., 2 qls., sala,
dep. Av. Copacabana. Posto 5.
Tratar e| prop. tels. 256-1385

235-5230

COPACABANA - Alugamos i
lis. 4 qls. 2 banhs. copa-coz.
dep. comp. «mp. área e| lan-

que vaga garaqem. Pompeu Lou-
reiro 32 bl. B ipt. 503. Chav.s
porl. Tralar ABC - IMÓVEIS -

Av. Gomes Freir, 196 s| 302
t.l. 232-9002 - CRECI 1884.

COPACABANA - Aluga-se ap.
901 da Trav. Angrense 14 -

Fronte, quarto, safa, banheiro •

cozinha. Ver cem porteiro •
tratar na «ua Araújo Porto Ala-

gre, 70, sl. 3<12 - Tel. 232-2977
- Sr. Roberto

HÉLDER MADAIL IMOVEIS
LTDA. CRECI 748 aluga ap.
301. R. Bolivar 75 c/ st.
2 q. dep. «te. T. 223-4049/
243-3612.
LUXO servindo para embaixa-
da ou sita família 4 salas, 3
dormrs., galerias, aquecimento
cenlral c/ telefone e garagem.
Ver República do Peru 193, ap.
31. ,
LEME - Aluga-se apto. sala e
quarto separado; coz. e banh.
Rua Gen. Ribeiro da Costa 38|
105. Chaves c| porteiro - Tels.
257-9919 e 236-4736 - CRECI
409

TEMPORADA - Acomode-se con-
fortavelmente. aot9s e quarlos
mobil. c/ qel. telef. Casal sem
filhos. Conceição - 227-0916

TEMPORADA c/ luxo - Souza
lima 37 ap. 701, q. s. coni.
mobil gel. visla p/ mar. Cha-
ve c/ port. 225-3671. 237-8448.

LEBLON - Alugo à Rua João
do Barras n9 15 apto. 202 c|
sala, 2 qts., banh., coz., b3nh.
d-í empreg. Chaves c| oorleiro.
Tratar c] MARVA ADM. DE
IMÓVEIS. Av. ASm. Barroso n9
91 s]403. Tel.: B42-9677. CRECI
439

VAGA — Aluga-se a maça que
trabalhe fora. Tem. tel. R. Si-
queira Campos 4311 112.

LEBLON - Aplo. residência -
Em prédio d* 3 apartamentos 1

por andar. Aluga-s» mobiliado
o 201 ampla sala, 3 qlos., ce-
zinha, b. ótimas dap. emprega*
da, área com tanque a um
quarteirão da praia. Av. Gal.
Sn Martin, 428, T.l, 235-1474.

VAGA p| moça independente^
Roupa de cama, café da manhã
diária 5,00. Telef. 235-7166.

2—i.

Colaboração de EL POETA - Rio)

10 — Aquela mulher era tão íeia, mas tão íeia,

que parecia trazer no ROSTO um DIS-

FABCE permanente. 2 — 3

CHARADAS APOCOPADAS

(supressão da sílaba íinal)

U — Você que * DECIPRADOR de charadas,
encontre um sinônimo para SELVA, sem

ser mata. 3 — 2

PPALTZ-

ALUGO - Barata Ribeiro, 311,
ap. 103 - Sl. 3 qtos. 2 banhs.
oar dep. ou fiador. Ver no
Fecal e tr. 236-4736 e 257-9919
_ GRECI 409.

ALUGA-SE ótimo apt. frente,
Pcsto 3, atapetado, 3 grandes
salas, 1 qto. banh. coz. sam
depend. empr. prédio categer.
257-7058 - NCrS 600 e taxs.

ALUGO - Apto. todo mobiliado

para tenvporad'a c/ geladeira te-

l-visão utensílios etc. Ver na
Av. Atlântica, 900, ap. 801 c|
tl. 3 qtos. copa-cozinha, dep.
comp. Chav. cem porteiro.
ALUGO apto. mobiliado luxo,
um andar 3 - 6 ou 12 meses
c/ 2 salas, 3 quartos, depend.

garagem e telefone. Rua Boli-
var, 160!801
ALUGA-SE vaga a 1 rapaz em

casa de família na Rua Santa
Clara 327/102

APARTAMENTO luxo mobil. 2
salas, 3 qtos. banh. coz. dap.
•mp. vaga garagem. Exceto 2a.
ver das 15 às 17 hs Miguel
lemos 54 apto. JVL
ALUGO ap. frenta sala, quar-
to bam mobil. Edifício novo
Posto 4 próximo praia lempo-
rada curta ou longa, 23jj666^

MÚGO iunlo Atlântica apto. pl
temporada mobiliado Bolivar 271
601. Sala qto. sep. banho coz.
4 por and. f. casal ou Sr.
Com Dv-lld» CR-CI 1238 

¦:

ALUGA-SE ótimo quarto mool-
liado pl senhor ou senhora. Du-
vivier 181202.
ALUGO ou vendo, linda apar-
tamento pequeno, perto da praia
areiadlssimo próprio p| casal.
inf. tel. 247-5773.
BARATA RIBEIRO (265,00) -

Apt. Inf. Buenos Aires, 204 -

69 and. Forneço fiador lUU/o

p/ oulrosimóveis. 261-7699.

BÃ7r"RO PEIXOTO - Alugo fte.
si. qt. sep. armários embuti-
dos banh. completo coz. c/ fo-
pão tel. portaria. Ver Rua Ttc.
Marones Gusmão, 85 portaria.
PAULO WANDERLEY. CRECI
1078

COPACABANA — Alugamos es-

petacular ap. de frente c| am-

pto saião, 4 qts., 2 banhs. so-
ciais, -coz., deps. empreg., ga-
rage à Rua WigueJ Lemos, 10Ó
ap. 201. Chaves ç| porteiro e
iratar na Imobiliária Sagres
Ltda. Av. Almirante Barroso,
22 605. Telefone 231-0660.
CRECI 1238. |1 100,00).

COPA - Alugo qto. fte. mo-
bil café manhã, tel. a um ou
dois raoazes. Rua Djalma Ul-
rich, 2291205. Tol. 257-6135.

COPACABANA - Aluga-se oti-
mo quarto, para pessoa de res-

peito. Preço razoável. Avd».
Prnr^s«J_sabel_412 o_.a.9,

COPACABANA - KAIC aluga o

epto. 601 da «Rua Const_nte Ra-
mos 22, citei., saleta, 2 sls., 3

qts., sendo 2 c/ arms. embuts.
coz., 2 banhs. sociais, varanda,
dep. empreg. e área c/ tan-

que. Chaves c/ porteiro - Tra-

tar Rua do Carmo, 27-B. Tal.
232-1774 ou Domingos Ferrsira
219-C. Tel.: 257-8060 - CRECI
J-72.

LEME — Aluga-se apto. frente
sela, qto., conj. ban. coz, Av,
Princesa Isabel, 254 ap. 805 -

Chaves c] porteiro. Tratar na
CIPA SlA. Rua México 41 s|lcja
- Tel. 222-8441. ;

LEME - KAIC aluga ap. 1109
ria Rua Gustavo Sampaio, 676,
C/ sl. e qto. ccíij. coz. e ba-
nheiro. Tratar Rua do Carmo,
27-B - Tel.; 232-1774 cu Do-
minges Ferreira 219-C - Tel.
257-8060 - CRECI J-72

IPANEMA
E LEBLON

JARDIM BOTÂNICO - Aluga-
mos ap 101 térreo. Rua Ohvei-
ia Roch,a, 2B - c| jardim ch. »»

«p. 201 pl favor p| manha d,
2a a 6a -feira. Tratar nl Finan-
ciai Adm. T.l. 242-7645 .- Sr.
tno-linho - CRECI 266.

J. BÕt. - Alugo apt. c/ telef
3 qts. sala, dep. completas c/
área privativa e varanda. Ver
Rua Araucária 141 ap. 102 das
IO as 12 horas d i-a ri emente —

AU 
"el 

e taxas NCrS 720,00,

JARDIM BOTiANICO - Aluga-
se apto. sl. grande, 2 qtos.,
coz. banh. dep. empreg. érea/
tanque. R. Mtro. João Alberto
100, sl. 103. Tratar Telefene:
31-0749. Av. Rio Branco 123/

405 - CRECI 338.

LEBLON - Aluqo apt. c/ 3 qts.
sl. qar. 850 c tx. Ataulfo de
Paiva 470. Chaves no 201. Trat.
46-2392. CRECI 914

ALUGA-SE - Av. Vieira Souto
288 - frent» pl mar 300 m2 2
salões, 4 quartos c| armários
emb. 4 banheiros, dependências
de serviço, 2 garagens chaves c|

porteiro.

COPACABANA - Aluga-se apto.
frente sala, qlo. coni. ban. coz.
kit. Rua Barata Ribeiro,200, ap.
812. Chavei c| porteiro. Tralar
na CIPA SIA. Rua México, 41,
slloja - Tel. 222-8441.

COPACABANA - Aluqa-se óli.
mo apto. 707 a Av. Prado Ju-
nior, 330 cj sa!a, quarto, banh.
coz Ver no local chaves com
p_rt. e tratar tel. 222-7B08 -

PREDIAL CANADENSE LTDA. -

Álvaro Alvim, 21, gr 12068 -

CRECI 1357

COPACABANA - Aluga-se p/
temp. apto. mcb. frte. 2 pl
and. atap. c/ arms. embt. salão
2 q. dep. compl. 600 mais ta-
xas. R. Min. Viv. Caslro 100/3
- Tel.: 237-1402.

ALUGA-SE vaga a moça que tra-
balhe fera. Av. Copacabana 750
a,.to. 809.

(Colaboração de JOSE* SOARES
Graíf — Bio).

12 — Sou ílamenguista doente,
Vitorioso ou derrotado
O Flamengo tem quilate.
Para o ATLETA consciente
Não interessa o resultado
O que vale é o bom COMBATE. 3 — 2

(Colaboração de LI'I_ ABNEB — Bio)

CIRCULO ENIGMÍSTICO PAULISTANO

A grande lôrça do charadismo brasileiro — o

CEP. teve eleita em 2 de agosto último a sua Di-

retoria e Conselho Fiscal para o biênio 69-70, com

f. seguinte constituição:

DIRETORIA

Presidente: coronel José Anchieta Torres (An-

chieU); vice-presidente: Antônio Blttar (A. Bit-

tar); 1." secretário: capitão Alberto Augusto Gas-

par (Gaspar); 2.» secretário: Henrique GurfipJfel

(Agagê); 1.° tesoureiro: Manuel de Oliveira Por-

tásio (Portásio); 2." tesoureiro: des. Uriel de

Araújo Sales (Anjo da Luz); diretora social: Dona

Angela Maria Cante e Silva; bibliotecário: Moa-

cir Domingues (Domingues).

CONSELHO FISCAL

Presidente: Dr. José de Moura Leopoldo e

Silva (Jom Lcosi); Alberto Portásio (Portásio Fi-

lho); Plácido, Dr. Raul Petrocelli; Sebastião Le-

mes'de Sousa (My Lord); Antônio Papa e Dr.

Sídnei Camargo (Paço) - efetivos. Fábio Antô-

nio Flosi (Fabanflo) e Claudlnè Francomano (Ne-
fran) — suplentes.

A nova Diretoria auguramos uma gestão feliz,

com paz e mais serviços em prol do Charadismo.

ALUGA-SE quarto cie frente a
moça trabalhe fera. Ministro vi-
veir_s de Castro 123, apto. 21
Posto 2 — Copacabana.

ALUGO apto. 3 qtos. sl„ etc.
780,00. R. Min. Viv. Castro,
79/902 - Portaria.

COPACABANA - Moça morando
só. Aluga p. mais 2. Av. Copa-
cabana 1141 apto. 504.

COPACABANA - Posto 6 -
Aluga-se epto, 202 da Rüe Bu.
lhões de Carvalho, 530 con|u-
gado grande, chaves na por-
taria. Tratar na RIOPOL1S IMO-
BILIARIA S|A. Av. Rio Bran-
co, 277 - grs. 809110 - tels.
232-7726 -232-2896 - CRECI
895 - Aluguel NCrS 300,00
mais faxws

COPACABANA - Aluga-sa ap.
101 R. Bulhões da Carvalho, 311
sala, ante-sala, 3 amplos quar-
foi. varanda «nvidraçada, arma-
rios embutidos, coi., banh. dep.
compl. empregada, írea serv.
vaga privativa na garag.m. Cha-
vet cj porteiro.
COPACABANA - KAIC aluga
apto. 905. Rua Bulhões de Car-
valho, 412, c/ sl. qto. sep.,
coz. e banh. Chaves perteiro.
Tratar Rua do C,.-mo, 27-B —

le". ¦ 232-I774 cu Domingos Fer-
reira, 219-C - Tel. 257-8060
- CRECI J-72.

COPACABANA - Aluga-se apat.
sala, quarto, coz.. banh. Av.
Copac. 793/204 - Chave por-
teiro

MOÇA proc. outra pl div. des-
pesa 'de apto. P. 6 - Tels.
242-5752 ou 231-0257 - 9,C0
às 17,30 h-ras. CopacabanaJ_

PROPRIETÁRIOS - Apt9s. p/
temporada aceito p/alugar_a tu-
rista* aluguel adiantado não co-
bro comissão de V. S. alugo
seu! imóveis sem ônus inf. —

Av. Rio Branco 156 s/1002. T
242-5764 — Ed. Avenida Cenlral.
Aceito vazios p/contrato.

ALUGA-SE ótimo apto. nôvo c|
sala quarto, saleta, banheiro,
cozinha NCrS 400,00. Ataullo
d. Paiva 50 B-2 aplo. 1 206.

LEBLON - Alugo finamente
mobiliado apto. sala, 3 quar-
tos, garagem, telefone. Inf, ..;
236-2559.

POSTO SEIS - Aluga-se quarto
atapetado para uma cu duas pes-
soas 160.00 cada - 235-4031.

ALUGA-SE - Maravilhosa vista

p| mar (Ipanema-Leblon), mon-
tsnhas, Lagoa. Jóquei. Primei-
ra locação. Salão, 3 qts. cem
arms. (iacarandá), 3 tanhs. (az.
11x11, côr até telo), cepa, coz.
c| arms. (az. 11x11 até teto),
área (az. até teto), inst. pl maq.
2 qts. e banh. emp. 2 vagas
demarcadas na garagem (c| ele-
vadores). Pintura óleo, sinteco,
2 frentes, pilotis, pl_y ground,
1 pl a,ndar. Aluguel NCrS ...
2.500,00 Ver c| porteiro Rua
Timóteo 

'da 
Costa, 623 ap. 702.

- A ESTRELA DOS IMOVEIS
LTDA. Av. Copacabana. 605 s|
405. 237-4641 - 235-7638. -
CRECI 971

LEBLON - Alugamos na Rua
Cupertino Durão, n.° 45, proxi-
mo a praia o apto. 101 c/sala,
3 qts., banh. cor., dep. de
empreg. — Aluguel 8 salários
mínimos. Chaves porteiro. Tratar
na TRIUNIÃO. Rua da Alfândega
n o_ 108;-lolaví Tel.. 223-1875;

PROPRÍETARIOS - Aceilo seus
imóveis p/alugar por temporada
ou contrato tenho inquilinos^ va-
rios podidos p/turistas alugo
seus imóveis sem cobrar tudo
por minha conta. Inf.: Av. Rio
Branco 156 s/1002. T. 242-5764
— Ed. Av. Cenlral.

RUA BARÃO DA TORRE, 107-A
- C/IV ap. 201 - Sala, 4
quartos, banh?, coz., W.C. cmp„
2 áreas. NCrS 800,00. Chaves
./ zelador. ADMINISTRADORA
NACIONAL - Av. Pres. Anlonio
Carlos, 615 - 29 pavt?. Tel.
242-1314.

'Jardim 
botânico - R. «a-

jor Rubens Vaz, 55, apto. 201,

três quartos grandes, sa.a du-
ola, 2 varandas, dep. emp. '

per andar NCr$ 900,00. Clwves
no terreno. Tratar Praça 15 da
Novembro 20, sala 412. ;

JARDIM BOTÂNICO - Alugo
apt?s ia. locação. 2 qts., sala e

todas as demais dependências.
Ver no local c/ porteiro e tratar

diretamente com o proçriet.ario
na Trav. Paço, 23 ./ 512. Tel.

231-3671/2.
JARDIM BOTÂNICO - Ia. loca-

ção - Alugamos na Rua J.

Carlos, 5, o apto. 301, ç/2 salas

3 qt»., 2 banhs. sociais, dep.

empreg. Aluguel 10 salários mi-
nimos. Chaves clporteiro. Tratar

TRIUNIÃO - Rua 
çla 

AW«»
n.o 108, loja - Tel.: 223-18/0-

liAGOA - KAIC aluga ap. 201

de frente, mobiliado, c] tel. na

Av. Eptácio Pessoa, 822, c/

salão, sala, 3 qtes., c/ arma-

ri-s, 2 banhs. sociais, cçpa-coz
di-p. compl. empregs. área C7

tanque, vg. garagem Chave, c;

porteiro. Tratar Rua Carmo, 21-

B Tal ¦ 232-1774 ou Domin-

goa Ferreira, 219-C -Telefon»

257-8060 - CRECI J-72.

ALUGO - Apto. de sala a

quarlo. saleta e kich, bom. Bara-
ta Ribeiro, 66B-907. Valcir NCrS
380, porieiro. Tel. 232-5735. GE-
RALDO.r. —¦¦¦L. w 

APARTAMENTO reccm-pinlado,
sal 3 q. depend. em olimo
edif. Domingos Ferreira, 34 ap.
1203 c/porl«lro.*Tf>t«ri 246-0178.

APARTAMENTO mobiliado -

(temporada) - Rua Domingos
Ferreira, 197 ap. 302 - Aluga-se
c/lelefone, 2 salas coni., 3 quar-
tos, etc. Pode «er visitado.
ADMINISTRADORA NACIONAL,
Av. Pres Antônio Carlos, 615-29
apv. Tel. 242-1314.
AVENIDA COPACABANA ,782
ap. 904 — Aluga-se c/sala e

quarto separados, banh?, coz.,
área. Chaves c| porteiro. Ad-
ministrado Nacional Av. Pres.
Antônio Carlos, 615-2.0 pav. -
Tel.: 242-1314

COPACABANA - Alugo apt9
1002 da Rua 5 dt Julho 162.
3 ql9s., salão, 2 banh. soc.,
dep. comp., garagem, sinieco.
900,00 mais taxas. Chaves c/

porteiro. Tratar fone 31-3024
Flávio.

COPACABANA - Aluga-se óti-
mo ap., c/sala, saleta, qto. sep.,
banh. e kitch. Pintado da nôvo
e com sinteco. Ver í Rua Barata
Ribeiro, 668 ap. 907. Chaves
c/porteiro. Aluguel: 380,00. Inf.
222-5814 - 232-5735. - Trair:
Av. Rio Branco 156 grupo 908/9
- Abes - Administração de
Bens Pedro da Silveira - CRECI
1336. __.
COPACABANA - Aluga-se ap.
c/sala, qto. sep., coz., banh.,
pintado de nôvo. Ver a Rua
Dialma Ulrich, 110 ap. 312 e
317. Chaves c/porteiro. Aluquel:
430,00 inf: 222-5814 - 232-5735.
Tratar: Av. Rio Branco 156 gru.
po 908/9 - Abes - Administra-
ção de Bens Pedro Silveira —
CRECI 1336. .
COPACABANA - 255.CÕ peq.
apt. Inf. Buenos Aires 204. 69
and. Forneço fiador (100%) p/
outros imóveis. 261-7699.

COPACABANA - 250,00 p/
escrt. ou res. Inf. Buenos Airei
204 69 and. — Forneço fiador
n/ntitros imóveis — 261*7747.

COPACABANA - Aluqa-se apt.
qto. sla. separados. Rua Santa
Clara, 86/1011 - 400.00. Prop.
252-4952.
COPACABANA - Aluqa-sc Rua
Siqueira Canvaos, Ia. loc. ótimo
apto. salas 2 qts. deo. com-
pletas, sinieco. 600.00. Inf.
254-2788.
COPACABANA - Al. eo. R.
Aires Saldanha 13 op. 506. c/
sala qto. c/ sinteco. bsnh.
compl. coz. 2x3. banh. e-no.
c/ água quente em tódas as
pecas. Chaves com port. Tei.
^54-4422

COPACABANA - Alugam-se 1
ótimas vaqas a moças c/ ou «/
refeição. Tel. 235-2411. R. Si-

queira Campos 43 ap. 1131.

COPACABANA - Aluga-se, com
ou s/ mobilia, aoart. 811. fren-
te, Av. Copacabana, 1335; sala,
2 quartos dependências, gara-
gem. Tratar TRIUNIÃO. R. Al.
fândega, 108, térreo. Tel.t ..
223-1875. Chaves apt. 1112,
mesmo prédio. ,
COPACABANA - Aluga-se Xa-
vier da Silveira 23 ap. 201, 2

sl 3 qts. banheiro copa cozi-
nha garagem. Telf. 227-9963

POSTO 6 — Junto praia alg. 1
ano meu confort. ao. mob.
frente alto 4 p/ andar hall sl.
qt. sep. var. e dep. NCrS 570.
Chaves Raul Pompéia 29/902.
Tel. 247-7438
QUARTINHO independente em
apto. de sra. distinta, ci_ tel.
o/ praia à moça de ambiente
fino; 150,00 novos. - 236-4989

QUARTO para 2 rapazes ou mô-

ças que trabalhem fora pl re-
ferências c| D. Tel. Av. N. S.
Copacabana, 391 aplo. 702.

ALUGA-SE à Rua Nascimento
Silva 130, o apt9 303, de sa-
Ia, 2 quartos, banheiro, cozinha
e dependências completas. Alu-
guel NCrS 760,00 c taxas. Ira-
tar no apto9 101. Tel
247-3864.  

R_UÃ CUPERTINO DURÃO, 97
ap. 203 - Sala, 2 quartos,
banh9, coz., dep. emp. NCrS
650,00. Chaves c/porteiro. í>D-
MINI STRAOORA NACIONAL,
Av. Pres. Antônio Carlos, 615
- 2? pav. Tel.242-^314^

QUARTO — Aluga-se grande e
confortável a uma ou duas mo-

ças que trabailhem fora. Rua
Rodolfo Dantas, 93J902 - Copa.

QUARTO alugo temporada p| 2
pessoas de respeito. Av. Copa-
cabana 109 apto. 1 205. Tel. ..
235-0513

COPACABANA - Aluga-se
apart. 1031 Sá Ferreira 228 c/
sla. qut. conjg. cozb. banh.
280,00 ver cj port. Iratar Av.
Alt. Barroso 90 s/ 402. -

242-8878. CRECI 1424.

APARTAMENTO senhora c/ fi-
lha aluga vaga 2 mocas que
trabalho fora. 130, cada. Rua
Miguel lemos 91, ap. 5-04

APARTAMENTO atapetado. Sala,
2 quartos, banh. e coi. oe
luxo. Dep. de emp. A duas
quadras da praia. Aluguel NCrJ
700. Rua Rodolfo Dantas 91 ap.
703. 
ÃLÜGO ótimo apt. sala quarto
separado pintado sinteco ban,
a cot. el fórmica na Praça Ro-
cha leão 3 apt. 202. T.l.fon.
247-9089. Chaves c| porteiro,
ÃÍÜGÃlE apt. mobil., 1 a S
mases, 2 sls,, 3 qts., 2 banhs.,
garagem, tel. • utens. NCr$ . . .
1 400. Infs. 237-3903 .
227-2000.
ALUGA.SE apto. de I sl. con|.
3 qts. banh. coz. dep. gar. tel.
e outro de 1 sl. 1 q'o. dep. coz.
banh. área c/ tanque. Ambos
limpos, claros, «rms. embt. gel.
sint. e mobiliados p/ temp. —

Tel.: 256-5205 - Pôslo 4 1|2

ALUGO - 1 vaga a moça dis-
tinta que trabalhe. Tra-tar após
19 horas. R. Júlio de Casti-
lhes 35/325 cu dia fcne ...
257-1640, Srta. Edith das 9 is
13 ou das 15 às 19 horas.

COPA — Aluga-se apto, sala,
quatto conj. banh. coz. área
ci tanque. Ver c/ porteiro. Av.
Cc<pa<_abana, 836, ap. 507. Tra-
tar 222-2376 - CRECI 902. 

*

COPACABANA - O problema
de V. S. é alugar um apto. ho*
ie? então dirija-.e a IMOBILIÁ-
RIA CASTELINHO. R. 5. Cia-
ra, 33421 - 256-7714 - ...
235-6333. Temos varies c/ ou
s/ meb. tel. per centrato ou
temperada. Apenas 1 mes adi-
antado. CRECI 1061.

COPACABANA - Alugo lindo
apartamento todo mcb. c/ tel.

gel. fte. na R. Djalma Ulrich,
n° 110. T. na IMOB. OASTE-
LÍNHO. R. S. Clara, 33/421
- 256-7714 - 235-6333 - ORE-
Cl 1061

SOCIAIS CHARAD1STICAS

Aniversariam hoje:

Hans Schneid-r (Alfaiate) e Gabriel Toros-

ütan. Nossos parabéns.

circulo enigmístico carioca

O CEC precisa de ajuda de todos os charadis-

tas. Faça parte do seu quadro social e visite eua

sede: Rua da Quitanda n.« 47 - 4.». sala 411.

Das 14 Éus 19 hora* o confrade DACOSTA estará

lâ para lhe prestar os Informes desejados.

SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR - Hori-

zontais - eplfonemas; palatlnado; iluminura; co-

ma; ileso; ômlco; alta; lanoso; ars; ira; adonal;

dado; adorardes; ser; salsos. Verticais - epleóll-

co; palomar; iluminador; famaco; oti; nini; ênu-

Ia; marelantcs; adastra; só; oásis; usadas; odora;

ar; de; dl; só.

Correspondência, colaborações e remessa de

livros para: Rua das Palmeiras n." 57, ap. 4.

ALUGO coni. mobil. R. Min.
Viveiro. Castro, 156/204. Ver
c/ port. pela m_wih. e trata/
222-0721 (das 18 _s 20).

ALUGO - Av. Atlântica 2 516
ap. 604. 3 qtoí. sala erm. emb,
d»p>ndencias. NCrS 1 100 men.
sais. Tel. 257-2783.
ALUGO vagas a moças. Rua Ba-
rata Ribeiro 255, apto. 201 -
Fcne 256-2107.

COPACABANA - Com telafona
alugamos exc.lenta apto. 702
Barata Ribeiro 532 1 salão 3

qts. c| arm. «mb. copa-cei. ban.
«rea «I tanqu» dep. comp. emp.
vaga garagem. Cnaves port. —

Tratar ABC IMOVEIS - Av. Go-
mes Freir. 196 sl 302 - Tal.
231-9002 CRECI 1884

COPACABANA - Aluga-se
frnt. apt. 601 Felipe Oliveira
17 c/ sinteco, entrd. sala |,
inv. 2 quts. depend. comp. em*
preg. área c/tanque 630,00 ver
c/port. Tratar Av Alt. Barroso
90 s/ 402. 242-8878. CRECI ..
1424J_
COPACABANA - Aluga-sa
frnt. apt. 701 Sá Ferreira 138
entrd. corrd. sala e quart. ba-
nh. corh. 350,00 ver c/port.
Tratar Av. Alt Barroso TO s/
402 _- 242-8876. CRECI 1424.

COPACABANA - Aluga-se
apto. 2 q. sala, dep. mobilia-
do. telefone, ar cond. perto
praia. Informações 236-119h_

COPACABANA - Quadra praia
_ R Almirante Gonçalves 50.
apto.' 706, do frente, aluga-se
excelente apto. 1 qt. 1 s., coz.
banh. (Mobiliado). Choves C|

por iei ro ._Te I ..248-8825. ,
COPACABANA - Aluga-so tom-

porada Ri»J Constante Ramos,
bom apto. mob. cl telefona e

geladeira, qto, sala separado,
coz, banh. temporada mínima
2 meses. Marcar visita. Tal,:
247-5074.__
CARVÃLriO MENDONÇA, 29,
ap. 907, alugo, frente, «Ia,
quarto, varanda, banheiro. Cna-
ves portaria 252-8373.

COPACABANA - Aluga-se ap.
703. Rua Constante Ramos, 23
sala, 3 qts., banh. dep. emp.
Alg. 800,00. Chv. porteiro. Tra-
tar LOWNDES £ SONS. Av. Pra-
sidente V.rgas, 290. 29. Tele-
fone 223-9525. CRECI 204.

COPACABANA - Aluqo apt.
812 Rua Toneleros 166 sala

quarto saleta cozinha banheiro
varanda. NCrJ 450,00. Chaves
zelador. Tratar Teixeira: ...
247-1833 ou 223-8960. .

COPACABANA - Aluga-se R.
Barata Ribeiro. 74 ap. 1105 c/
saleta, sala qlo. coniug. gran-
de, cozinha, banheiro -cmple-
tos. Chaves no local. Tr.lar LA-
BOR ADM. Av. R. Branco 185
tl 1519. Tel. 242-1761.

COPACABANA - Alugo apl?
frente, mob. geladeira, vista
mar. NCrS 350.00 mais taxas.
Tratar R. Dialma Urich 49

porteiro

QUARTO bem mcb. sossegado,
vista p| mar, 2 banhs. cem ou
sem garagem, aluga Sra. via-
nense só pl estrangeiro qu»
trab. fora. R. Min. Viveiros d»
Castro, 76, 1201. Tol.i 257-5461

Copacabana

ALUGO - Anto. luxo de fren-
te. Sala com oiso plástico, 2
quartos com armários embuti-
dos. Pintura a óleo. Banheiro
com pastilhas até o teto. Gar:..
gem. R. Gal. Artigas 436 ap.
402. Chaves com Dorteiro. Tel.
243-6019 até 16.00 hs. Justino
ou tel. 226-4086 aDói 19,00 hs.
Walter
ALUGA-SE vagas qara moca. -

Ipanema. Tratar tel. 52-6233 das
9 às 17 hs

RUA ARGENTINA, 77 - Resi-
ciência c/rele(one, saleta, sala,
2 quartos, I.anh9, coz., dep.
emp., área. Visilas das 9 às
16 hs. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL - Av. Pres. Antônio
Carlos, 615 - 29 pavt9. Tel.
242-1314.
RUA _0"SE* LINHARES, 11 ap.
401 - Aluga-se c| sala 3 guar-
tos, banh9., coz., dep. emp.
Chaves no ap. 101. ADMINIS-
TRADORA NACIONAL - Av.
Pres. Antônio Carlos, 615 —

29 pavt9. Tel. 242-1314.

LA.GOA - Aluga-se no edificio
da Avenida Epitácio Pessoa n.°

4020 o aplo. de n.° 60- ç|
salões, 4 qtos. 2 banhs. sociais
compls. dispensa, copa, cozinna

2 qtos. e banheiro empregadas,
muitos armários. Localização pn-
vilegiada ci deslumbrante vista

toda frente. Elevador privativo,
2 vagas garagem. Área útil de
carca de 300 m2. Chaves e tn-
fcrmaçÕ9s ci porteiro, Sr. An-

teflio» ....

BARRA DA TIJUCA
E RECREIO DOS
BANDEIRANTES Z
CÃSÃ-sala 2 qts. banh. coz.,
ônibus na oorta. NCrS 120,00.
Estr. Bandeirantes, 11079 Km
11. .

ALUGA-SE - loanema. Tempo-
rada sala quarto mobiUndo.
Telefone, geladeira. Tratar: ..
227-3597.

QUARTO tncbWad» para um
casal que trcbaihe fera ou um
senhor de respeito, apto. da

pessea só. Aluga-se. Telefonei
257-9678 - Copacabana

RUA GUSTAVO SAMPAIO, 621
ap, 1.201 - Aluga-se ampla
sala, 2 quartos, oanh?, coz.,
dep. emp. Chaves c/porteiro.
ADMINISTRADORA . NACIONAL
— Av Pres. Antônio Carlos,
615-2? pav^Jel. 242-1314.

COPACABANA - Temporada.
Alugo apto. ft. mob. se.eta s.

qt. coz. banh. Av. Copacaba-
na 420/1215 e 904. Ver local
ou cl porteiro.

ALUGA-SE ant. 809 Rua Viscon-
de Piraiá 452 quarto sala quarta
reversivel etc. 550 e taxas. Te-
lefonar 247-5064 
APARTAMENTO - Vai alugar?
Tenho a pprtir de 280 a forna-

ço fiador c| virios imóveis •
ref. bane solução na hora. Visc.
Pirajá, 572, 1." and. at. às 19
horas, inclusive sáb, « dom.

ZONA NORTE

P. DA BANDEIRA
E SÃO CRISTÓVÃO
ALUGA-SE - Quartc Rua Bela,
809 São Cristóvão

COPACABANA, Posto 5. Alugo

pequeno apto. mobiliado, gela-
deira telefone oara 2 moças.
Tratar 226-8735

COPACABANA - Alugo frente

qt. s. sep. Toneleros 254 ap.

301. NCrS 450,00 mais taxas.
Chaves porteiro. Tralar: ....
256-1966.
COPACABANA - Aluga-se D--

quena casa oor 280. Não tem

condeminio. Ver Ladeira dos
Tabaiaras 346 casa 6. le,. ..

223;8928_Alioio:
COPACABANA - Aluga-se óti-
mu aplo. coni. Av. Prado Júnior
335 ap. 1003. Ver local. Alug.
280.CO mais taxas. Tratar Sena.
dor Danlas ' IT-^sal^J^

RUA SANTA CLARA, 332 ap.
601 - Sala, 1 quartos, banh?,
coz. dep. emp. área c/tanque.
Chaves c/portelro. ADMINIS-
TRADORA NACIONAL - Av.
Pres. Antônio Carlos, 615 - 29

pavt9. Tel. 242-1314.
RUA SA FERREÍRA, 178 apto.
303 — Aluga-se c/telefone, am-

pia sale, 2 quartos, banh9, coz.,
dep. emp. Chaves c/porteiro.
ADMINISTRADORA NACIONAL
Av. Pres. Antônio Carlos, 615-29
pav.Jel._242.1314;
RUA FERNANDO MENDES, 25
aluga-se quarlo Independente.
Tratar c/porteiro. Inf. 242-1314.

APARTAMENTO temporada, de
1 a 4 meses, a 100 mts. praia
Ipanema, sala e quarto separa-
dos, demais dependências in-
clusive de empregada, comple-
tamente mobiliado, c/lelefone e
TV. Tratar tel. 232.1491

ALUGA-SE um quarlo de fren-
te para rapaz solteiro, moças cu
senhoras que trabalhe fora. Av.
Ataulfo de Paiva, 1235 apto.
201 - Leblon.

ALUGA-SE apartamento d. lu-
xo mobiliado, temporada ou nao
local maravilhoso: um salão,
dois quartos • demais d.pen-
dências, armários embutidos em
todo êlt, ar condicionado, ga-
ragem . telefon.. Ver • tratar
na Avenida Bartholomeu Milr»,
808 apto. 502

ALUGA-SS apartamento com sa.
Ia qto. cem sintec i, Rua do
Mato._3__J25,_ap__5C_r
AlUGO quarto indeo. p/ ca-
sal sí filhos ou 2 rapazes. Pra-
ça da Bandeira 109 aot? 1003.
Tel. 264-7861.

ALUGA-SE esplendido aparl?
com 2 quartos saleta, grande
sala, banheiro completo, cozi-
nha e área com tanque. Rua Se-
n3dor Bernardo Monleiro, 215
apt? 215. Telefone 2340325.

ALUGA-SE casa 3 quartos
coz. banh. quintal. Rua Pre-
feito Olímpio de Melo 1557 c.
5 - 249-8218 - São Cristóvão.
9 as 13

SÃO CRISTÓVÃO casa pl casal
170 00. Contrsto 1 ou 2 anes.
261-7699 (7x21 h.) R. Buenos Ai-
res, 204 - ó.o and. Nao precisa
fiador. Dese. em folha ou 1 mec.

SAO. ORISTOVAO - Alugamos
excelente apto. 3 Qts., sala,
coz., banh., área, dep. empreg.,
pintado, de frente na Rua Be-
Ia, 169 ap. 301. Ver no local «
trator Imobiliária Sagres Ltda.,
Av. Almte, Barroso, 22 sl. 606.
Te'.: 231.0660 - CRKI 1238;

SAO CRISTÓVÃO - R. S. Luiz
Gcnzaga, 800, apto. 102, tres

quartos. sa'a, dep_ndenci__ emp.
NCrS 550,00. Chaves no 301.
Tratar Praça 15 de Nov. 20,

safa 41
SÃO CRISTÓVÃO - Aluqo apt.
de 3 g. s. dep. emp. ed. luxo
Ia. locação. Ver R. S. Cristóvão
946/302 diariamente. Tel.
236-1222 Pereira^

ALUGO ap. 202, daro, pintado.
R. Barão Iguatemi 184, sl.. 3
qtí. grandes, dep. completas:
550,00. C/ zelador. T. 32-3594.

ALUGO — Casa mobiliada c| tel.
varanda, sala jant. sala vist. 3

auartos, 
banh. área, garagem,

ep. emp. Alugo fixo ou tem-
por. Ver no local — R. Tone-
leros 110 — Copacabana,
ALUGA-SE apto. mob. c| tel.
junto a praia, peças amplas e
muito claras, saleta, sala, qto.
banh. e c| boxe, coz. área etc.
Temporada. Paula Freitas, 331
203. Portaria. Trat. Hilário Gou-
veia 66-716 - CRECI 1 100.

COPACABANA - Aluga-se ap.
103 M. Min. Viveiros de Castro
50, s| pilotis, do luxo, com 2

qls. 1 salão, copa-coz. banh.
em côr cl vulcapiso em mirmo-
re, deps. comps. ompreg. grande
érea, 9 armários emb. e gara-
gem. Chaves no local. Tratar na
IMOBILIÁRIA MARVIL LTDA. -

Av. Rio Branco, 37 grs. 407-9 -

Tel. 243-7142 - J-321.

COPACABANA - Aluga-se ap.
206. Rua Belfort Roxo n9 58

qt. sala coni., banh, coz., qt.
emp. Alg. 450,00. Chaves clpor-
teiro. Tralar LOWNDES E SONS.
Av. Pres. Vargas, 290, 29 and.
Tel. 223-9525 - CRECI 204.

COPACABANA - Alugo Rua
Cinco de Juho n. 188, ap. 703.
Mobilado c| tel. 700 mil e taxas
- Chaves no local, tratar Dr.
Eugênio, Sen. Dantas, 117, s|
721 - CRECI 1335

ÃlUGO bom quarto dc frento
c| telef. moça ou senhora, úni-
ca inquilina. Av. Copacabana,
5831801. Tel. 236-5438.

COPACABANA - Quadra da

praia — Alugo temporada, sa-
Ia, quarto, cox. banh. Mobilia-
do, com geladeira. Frente. Av.
N. E. Copacabana, 1 355. aplo.
1101 Chav porteiro. Tnat. ..
2320494._
COPACABANA - Aluga-sa,
apto. 502 Ru* Aires Saldanha
n.° 16, 3 salas conj. 3 quartos
grandes, 2 bnh. soc. arm. »mb.
granda copa, cox. ¦ área flãryU
co, dep. empr. garagem. Chv,
pertniro. Tralar LOWNDES E
SONS Av. Pres. Vargas 290,
2.0 T.l 223-9525 - CRECI
204.

COPACABANA - Aluga-se apar-
tamenlo com sala, quarto, co-
zinha e banheiro, à Rua Raul
P:mpéia n9 23 - apartamento
302. Chaves no local. Tratar

pelo lelefone 242-5512, das 12
às 18 hoMs.
COPACABANA - Aiuga-se ap.
205. Rua Dii)s da Rocha n?
26128, sala, 2 qts., banh., coz.,
dep. emp. Alg. 650,00. Chv.
porteiro. Tratar Lowndes e Scns.
Av. Pres. Vargas, 290, 29. Tel.
223-9525 - CRECI 204.

COPACABANA - Alu-
aa-se apt. Joaquim Na-
buco, 98-401 c| g. sa-
Io, 2 qts. 1 qt. peq.
dep. garagem. Chaves
port. 238-9876. (B
COPACABANA - Alugo ap. sa-
Ia dupla, 2 quarlos e deps.
comp. emp. c/ 2 vagas gara-
gem, pinlura óleo nova. NCrS
750,00 - Rua Anita Garibaldi,
42 ap. 804. Chavei c| porteiro.
Tratar Av. Rio Branco, 18 sala
705. Tel. 223-6032.

REPUBLICA DO PERU - Apto.
de quarto e sala, 360,00 c[ 1
mès adiantado. 223-2232 hoia
a partir 7 hs. R. Buenos Aires.
234^
RUA JOAQUIM NABUCO, 185
- Apt. 402 — Alugo-se c/salela,
sala, qto., bonh. varanda, de
frente. Aluguel 450. Chaves c/
port. PREDIAL VILA RICA. Tel.
222-1067. R. Netto - CRECI
1.593. 
RUA CONSTANÍE RAMOS, 35
epto. 702, sem móv., salão, 3

qtos., 2 banhs. soes. dep. com-
pitas, garagem. Chaves c| por-
leiro. Tratar Agência Anglo
Americana 236-2761 ou 257-7796.
CP.ECI J-343 Ia. região

AV VISC. DE ALBUQUERQUE,
1 274 ap. 104 - Sala, 3 quartos,
b'anh9, coz. NCrS 550,00. Chaves
_ / zelador. ADMINISTRADORA
NACIONAL, Av. Pres. Anlonio
Carlos, 615 - 29 pav. lel.
242-1314.
ALUGA-SE ólimo ap. frente c|
ampla sala, var., quarto sep.,
banh., cozinha, tanque. Rua An-
tônio Parreiras, 51, ap. 502 -

HARPARI - Inf. 223-6327 -

CRECI J70. .
APARTAMENTO DE FRENTE -

Ia. locação, visla para o mar,

2 salas, 3 banheiros, 4 quarlos,
2 garagens e demais daponden-
cias Rua Timóteo da Costa, 62J

apt. 1 801. Chaves na Portaria.
T°a!ar tel.: 252-5496. CRECI
1 260

RUA RODOLFO DANTAS n.o 101
aplo. 404 sem móv. sala e qlo.
conj. coz. banh. pintado de no-
vo. Chaves na Agência Anglo
Americana 236-2761 ou 257-7796.
CRECI J-343. Ia. regijo.

ALUGO à Rua Catalão n? 35.
loia para pequena industria ou
comercio com apartamento con-
iugado e tratar à Av. Churchill
129, sl 401

SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se
aot?. 325 - Campo S. Cnstó-
vão, 182. Sala quarto sep.
banh. ccz. dependência empre-

gada. NCrS 350,00 mais txs. a
cond. Chaves no apl? 601 .

Tralar na PREDIAL BRUNO
LTDA. Rua Ouvidor, 169, sl
509. Tel. 23-6360,

ALUGA-SE vagas a rapazes com
refeição. Rua Newton Prado n9
69. São Cristóvão

ALUGA-SE quarto Pça. Bandei-
ra. Rua Hilário Ribeiro, 111
sob. Rua São Cristóvão, 87
sob
ÀLUGA-SE um quarto grande
para casal. Um mês adiantado.
Rua Sao Luiz Gonzaga, 1064 -

São ^r'sl?v^°j_. ____-___—
CÕN_ÜG~ÃD_> - Aluga-se mo-
biliado .NCr$ 230,00 e taxas.
Rua São Luiz Gonaaga, lm,
fundos, aplo. 202. Tralar tel.
246-3668

APARTAMENTO sl- 3 qls. arm.
cmb. 2 banh. soc. coz. deo.
compl. empr. Xavier da Silvei-
ra 531502 Chaves porl. telefone
237-7998 ou 222-5294.
ALUGO exetes aptos. fte. c|

qto. sla. coni. coz. banh. Ver
nl Hilário Gouveia, 66 ci port.
Tr. cl Castelo il 212. CRECI
1 422

CO>ACABANA - Frent.
Alugo aplo. tl, qlo. banh. coz.
•fam OU com. Av. N. S. Copa-
cabina 1137, apto. 501. Port.
Tralar t.l. 245-8953 - México
111502 - 480,00

COPACABANA - Aluga-se apto.
806 R. Siqueira Campos, 282,
c| saleia, sala,' cor. banh. cl
tanque ,— mobili-ido. Alug.
450,00 mais taxas. Chav. clp.rt.
Tratar PALMARiES. Telefone: ..
22-6048
COPACABANA - Alugamos mo-
biliado com telefone o- aparta-
mento 901 da Rua Raimundo
Correia 72 com sala 3 quartas e
detnais dependências de empre-
gada. Inf. MAS IMOVEIS
LTDA. Av. Nilo Peçanha, 12
si 922126 - Tel. 222-3115 CRE-
Cl J-329.

CCACABANA - Aluga-se iun-
to a praia apto. 1215 R. Pau-
Ia Freitas 32 - mobiliado, sl.
qt. conj. bsnh. compl. coz. va-
randa, frente pl mar, pl tempo-
rada curta cu longa NCrS ....
450,00. Chaves cf port. e tr.
na EtCASA. Av. Rio Branco 114
- 14° tel. 252-1648 CRECI ..
1743.
COPACABANA - Aluga-se tem-

porada apto. 1004. Barata Ribei-
ro 74. Chaves na portaria.
COPACABANA - Ãluga-se o
apto. 906, da Rua Cinco de Ju-
lho, 202, sala, 2 quarlos, dep.
empregada, garagem. Chaves c|
porteiro « tratar Av. Rio Bran-
co, 151, 20.0 andar - Telefone
232-8766.
COPACABANA - Alugo lindo
conjugado ban. e kit. Rua Ba-
rala Ribeiro, 1531706. Chaves

c| porteiro César. Tratar c| Dr.
Moisés, na Av. Pres. Vargas,
54211505. Tel. 223-1434 - -.
243-1897 ou 236-2527 à noite.

RUA Barata Ribeiro n.° 636
apto. 401, sem móveis, sala, 1
qlo. coz. banh. 1 qto. reverçi-
vel. Chaves c| porteiro. Trat.r
Agência Anglo Americana tels.
236-2761 ou 257-7796 CRECI J-
343 lo- regi-o

ALUGO mobiliodo frente terrfoo-
rada sala 2 qtos. deps. Av. Rai-
nha Elisabeth 5401303. Chaves

pert. tels. 52-8551 e 520982 -

CRECI 1294, Dr. Lisboa.

ALUGA-SE qu.rlo pequeno mo-
biliado -independente c| direi-
tos moça distinta ql trabalhe lo-
ra, preço « combinar. Gustavo
Sampaio 610 - 204 - Lem..

COPACABANA - Alu-
g.?-se o apto. 1201 da
Av. Prado Júnior, 135
sala, quarto e kit. NCr$
380,00 e taxas. Cha-
ves com o porteiro e
t.-õtar pelo telefone
252-9642 ou 248-0890

(B

COPACABANA - KAIC aluga
ap. 702 Rua Barata Ribeiro 96,
c/ sinteco, pintura plástica, sl.
qto. sep., coz., banh. Chaves
porteiro. Tratar Rua do Carmo,
27-B. Tel.: 232-1774 ou Domin-
gos Ferreira, 219-C - Tel.
257-8060 - CRECI J-72

COPACABANA - KAIC eluga
Av. Copacabana 1100, ap. 304
cl vest. íl., qto., sep., banh.
Chaves c/ porteiro. Tratar Rua
do Carmo, 27-B. Tel: 232-1774
cu D_rningos Ferreira, 219-C —

Tel. 257-8060 - CRECI J-72.

COPACABANA - Alugo ótinto
quarto junto praia, de frento
sinteco. Telefona 236-3043.

COPACABANA -Aluga-se um
excelenle apto. composto de qt.
sala separds. Todo mobiliado,
C| tapete, persiana cortina, ar
cond. Todos utensílios em ge-
ral, etc. no melhor ponto de
Copacabana. Ver e tratar na
Av. N. S. de Copacabana n.°
1085 apt. 1112. Chaves na sala
n.o 1115 Sr. Paulo. Telefone
256-3560

RUA DJALMA ULRICH 110, apt.
315 - Mob. vai ter tel., sala
e qto. separado, banh. e cor
Chaves na AGENCIA ANGLO
AMERICANA - 236-2761 ou ..
257-7796 - CRECI J-343 - Ia.
ReqÍ5o, 
RUA.VSAINT ROMAN 480 apto.
202 - Mob. sala e qlo. conju-

gado, banh. coz. apto. decorado^
Chaves na AGENCIA ANGLO
AMERICANA - 236-2761 ou ..
257-7796. CRECI J-343 - Ia. re-
nlSo.

DIAS FERREIRA 669 gp. 102 -

3 qts s. etc. mob. utens. —

750 00 mais gar. 800.00 mais

tel. 850,00 lemp. 1 100,00 c.
Lneiro. Tr. lel. 261-9735,

HÉLDER MADAIL IMOVEIS
LTDA. CRECI 748 aluga ap.

303, R. Baronesa Paconé, 18 c|

stl 2 qts. etc. e tel. Telefones
223^4049 :'Zl 243r6512,
ÍPANEMA - Alugamos o ap.

404, da Rua Antônio Parreiras,
n° 71, com sala, 3 quarlos,
banheiro, cozinha, dependências
de empregada, vaga na garagem
a telofone. Chaves c/porteiro.
Tratar na PREDIL IMOVEIS lida.
Av. Rio Branco 243, l.«'andar
ou pelos Telefones: 242-6817
- 252-3752 

'CREÇM_425L

SÃO CRISTÓVÃO - Alugo ex-
celente ap. dc sala, 2 quartos,
dep. empregada. Av. Exercito,
36, ap 403. Chaves no local.
Tratar 232-1494. R. Álvaro Al-
vim,_48,_sl^_9!0.
SAÕ CRISTÓVÃO - Rua Lima
Barros, 60 - Casa com 2 quar-
tos, 2 salas, dependências mais
2 quartos no quintal - NCrS
400 00 ver no local. Tratar Pra-

ça 15 Nov. 20, sala 412.

TIJUCA
RIO COMPRIDO

PRAÇA DA BANDEIRA - Alu-

ga-se casa n. 1 apto. 1, Rua
do Matoso n. 136-B, sala, 3

quartos, varanda, cozinha, ba-
nheiro, banheiro de empregada
área interna e externa. Alug.

550,00. Ch. apto. C, l.»^'
dar, Sr Miguel. Tratar LOWN-
DES E SONS. Av. Pres. Vargas,
290, 29 tel. 223-9525 - CRECI
204

ÀlUGA-SE apart frente próximo
ao túnel Rebouças a 10 mmu-
los do Leblon ól 3 quarlos, sa-
Ia etc. Rua Sanla Alexandrina
483 apt 401 - Chaves cl por-
teiro. Tratar Tel. 227-2853 t ..
223-0080.

PRAÇA DA BANDEIRA - A ugo
apt. 605 na Praça da Bandeira
179 sala, quarto con|„ COJlnhl,
banheiro: ire». NCrS 350,00
mais taxas. Chaves com sindica
Da. Margarida tralar Teixeira
247-1833_ou_223.8980.
PRAÇA DA BANDEIRA - Aluga-
se ólimo aplo. coni. c/sintcco.
R. Matoso, 125 aplo. 131 -

Ver local. Tratar Senador Dantas,
117 s/836. Alug. 280,00 mais
taxas,

ALUGA-SE ap. coni. fundos a
Rua Cândido de Oliveira n9 52.
Tratar Haddock Lobo n9 33 Lo.

ja D — Américo.
ALUGO ap. 103 Travessa Jaicos
24. Sala, 2 qts, cozinha, ba-
nheiro. Tel. 258.1968,

RUA BÉLFO"RT ROXO. 161 -

Aluga-se o apto. 905, c/ sl.,
qt , dep. a aaraqem. NCrí ..
600,00 mais taxas - Chaves c/

porteiro. Tratar Administradora
Pinheiro Guimarães - Tels.: ..
242-8903 e 222-0851. CRECI
J-332

COPACABANA - Aluqo na Av.
Atlântica, 632, ap. 803, 2 sls.,
varanda, 3 qts., banh. social,
demais depend., c| garagem.
Ver local e tratar 242-9774 a
232-2076.
COPACABANA - Aluga-se
apto. 1005 Rua Domingos Fer-
reira, 63, qto., sela sep. coz.
qto. emp. Aluguel 480 « taxas.
Chaves portaria Tralir Ml, ..
2374)510.

RUA FELIPE DE OÜVÊÍRÃ n<?
19 apt. 1204. Alugo saU e

quarto. Chaves com o Dort.eíro.
Tratar à Rua Paula Freilas n9
66 ap. 1001 - Copacabana.

RUA DECIÕ VILARES n9 157
ap. 301 fie. Alugo sl. qt.
scd. armários embutidos banh.
completo, coz. c/ fogão. Tele-
fone portaria. Ver e tratar por-
taria PAULO WANDERLEY. CRE-
Cl 1078

IPANEMA - Aluga-se o ap.o.

505 da Rua Jangadeiros, ii.

Sala, saleta, quarto, cozinha, ba-

nheiro e área c/tanque. Chaves
c/porlairo. Tratar na Imob. Mil;
ba. Trav. do Paço, 23 gr. ' i .2.
Tel. 231-3673.
IPANEMA - Aluga-se ap. de
alio luxo, em Ia. locação, 1

pl andar, c!2 salas, 3 qtos. 2

banhs. sociais, copa, coz., i

qtos. empreg., 1 lavandjra,
área de serv. e garag.m. Ver

à Rua Montenegro, 60 ap. « I.
Chaves c/porteiro. Inf. 222-0814
_. 232-5735. Iratar: Av. R'o
Branco 156 grupo 908/9. Abes.
Administração de Bens Padro
da^ijveir^j^REÇMMó;
IPANEMA - R. Ãiberlo de Cam-

pos, 64 .Aluga-se ap. 301 c| 2

qtos., sala, banh, coz, bann.
de eníprcg. e érea cl tq. Ver
local, tratar DELTA ADM DE
IMOV. LTDA. R. México 21 -

7° and. Tel. 252-2956 - ..
222-4873 - CRECI 1 392

RUA BARATA RIBEIRO, 363 -

Aluga-sa apto. 401 c! salão, 2

quartos, cozinha americana, 2

quartos de «mpregada. NCr$
850 e taxas.
SENHORES proprietários, preci-
samos de apartamentos com ou
som mobflis por contraio ou
por temporada, garantimos o
aluguel. Rua Figueiredo Maga-
Ihães, 286 sala 802. Tol
235-6684. Copa. Leme, Ipanema
• Leblon.

IPANEMA - Aluga-se. Rua Nas-
cimento Silva 276 apt. 202. 2

q. s. c. b. dep. emp. Chaves
apt 201. Tratar Av. Franklin
Roosevelt 39 sl 1 002 Telefone
252-6391 Sr. Aildson CRECI ..

1 764. NCrS 600,00;

IPANEMA - Alugo apartamen-
to 3 qts., sala, dependências
completas, armários embutidos,
garagem. Telefone 24702BO.

IPANEMA - Cobertura mpbilia-
do 416 mes. Terraço,_ sala, .-

ving, quarlo, cfependênci.s de
empregada, garaqem. Rul Man»
Quitaria 60, C-01 .

PASSA-SE o contrato de ótima
ca.a com oito quarlos, quatro
salas e dependências. Tratar
com Dona Rosa a Rua do Ma.
,05____n--_.!0' J^Ç!___J__.r_______-
QUARTOS p'/ rapaz, moça ou
casal s/filhos. Pode lavar e coz.
ambiente familiar. Or. ponto
- NCrSUO, 120, 140 e .60,
sem mais despesas. Um nes
adiantado. R. S .luis Gonzaga,
118, sob. - S.- Cristóvão.

5ÜARTO: 
rrV 60,00,. 80,00; 140 Cp

mil p/iavar coz. um mès aditn-
tado. Tratar Rua Chaves fnia
220 apl9 _01f;S3o;Crlttovao.
QÜÃÍ.TÕS, a.lugo pode lavar e
cozinhar a partir 100,00. Rua
Costa Lobo, 158 - São Cristo-
vão^ .
RUTTSÃO LUIS GONZAGA, 391
ap. 205 - Sala, varanda, quarlo,
banh°, coz., área. Chaves r.o
ap 10 6. ADMINISTRADORA
NACIONAL - Av. Pres. Anlonio
Carlos, 615 -29 pav. loi,
242-1314.
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se
ap. qto. sala e dtmais deps.
Ver à Rua Mourão Vale, 15 ap.
320. Chaves nlap. 201 - ç,
sindico. Alug. 300,00. Tratar -

A1IANÇA IMOVEIS - Pça. Pio
v 99 _ 3,o and. Tcl. 2__3-5911
CRECI 1 608.J

SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se à

Rua Prol. Antônio Henrique de
Noronha 39-F., o apto 202,

em ótimo estado, c| sala du-

pia, quarlo banh. e cor. ar con-

dicionado e área c| tanque Cha-
ves c| zelador e tratar 222-8387
d. 2». « 6».-feira.

ALUGA.SE ap. 104, Ia. loca.

cão. 160 m2 salão. 4 qts., ar-
marios, 3 banheiros sociais, sin-
leco, lado sombra, cepa-coz.,
área c/ tanque .dep. emp. «

garagem. R. Conde Bonfim,
1325 ./ pilotis. 222-1734 Sr.
Geraldo.'CRECI" 1115.
ALUGO ap. 102. Rua Haddock
lobo 23. Sala, qto., .ozinha,
banheiro. NCrS 370.00. - W.
256-3934^ .
ALUGO ao. 2Õ3 Rua Haddock
lobo, 23. Sala, quarto, kiten,
banheiro. NCrS 100 00 - Tele-

__!"___§____-----
ALÚGÕ boa resid. - Casa cl
sint. 3 q. 2 s. 2 banh. cop.
coz. var. quint. a 5 min dt
Cop. Não tem cond.. R. Itapiru
1097.
ALÜGA-SE aptos, de frente *
Rua Pereira de Siqueira, 32, ç|
li, 2 q. var., dep. empreg. e
outro com 2 s. 3 q. var. dep.
empreg. Chaves ap, 201, atí
17h.
ALUGA-SE ap. 103 - R- Mar-
tins Pena, 58, Tijuca. Liv. |.
inv.. sala. 3 qts., dep, empr.
Trat. iccal.
MUGO ap. 3 quartos, : laia,
dsps. emp., pintado cl sinteco
Rua Mariz e 8arrcs 1146 ap.
701. Chaves a infs. no kcal
ci port. Oswaldo^
APARTAMENTO 101 à R. M. e
Barros 1021 oint.. fie., I. I..
3 q., s., coz., dep. vaga c/
luz e gás. Chs. Sr. Sebastião.
Te]. 2a. noite 246-5795.

ALUGA-SE apt. de sala. 2 qtos.
e completas dependências, oor
JC0.00. Ver no local da Rui
Gen. Espirito Santo Cardoso,
547, casa V apl. 106. Chaves
com zelador. Tratar na . Av.
Franklin Roosevelt 126 »/ 906.
Tel. 252-3337.
ÃiUGA-SE 8p-srt3rnw)io NOi
200,00 quarto, saicta, banh, •
coz. Rua Tavares Bastos 71 «p.
105. Dois meses em Deposito.
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ALUGA-SE tala d» frent» R.
Barão de Uba 466 Tiiuca.

ALUGA-SE a.l? 203 d« Praça
Tabatinna, 53 tom 2 quarlos,
sala, área d tanque. Chaves
com o Sr. Passos, no apt. 302.
Trat. pelo tel. 232-9502. CRE-
Cl 1199.
ALUGA-SE - Na Praça Saens
Pena, edifício do BEG, ap.
fronte, Ia. Icc, »inteco, lustres,
_Js, lu. lia. c| «ala, 2 qtos.,
banh., coz., é&p. emp. R.
Gal. iRoca, 801, ap. 704. Cha-
ves port. Tratar Tels.: 242-54631
4707, Ana.
ALUGO — Rua Gurindiba, 174,
sp. 201. Olimo espaçoso, 2 qts.
gde. sfl4a, banh. cop_, coz., dep.
da emp. Ver no .oca-l. Telefone
264-1204.  _
ÃLUGA-SE 6!imo apto. c| 3 qts.
aala, è] sinteco, coz. cepa, de-
pend. -empreg., e área na co-
bertura. Jíua Carvalho Alvim,
563 c| 5 ap. 201. Chaves no
•apto. 101. Tratar à iRua Mexi-
co, 45 gr. 401. CANAM IMO-
VEIS 222-8509 - NCrS 550,00.

ATENÇÃO TIJUCA — Aluga-se
apto. s»le, 2 qtos., banh, coz.
dep. emp. área tanque. Rua Ma-
riz e Barros, 645/702. Chaves
cj porteiro. Tralar na CIPA S.
A. Rua México 41 s/loja —

Tel.: 222-8441.
ALUGA-SE uma casa de sala,
quarlo e cozinha. NCrS 330,00,
não pag_ Taxas. R. Pereira- Nu-
nes 58-F. - Tijuca.

ÃLUGA-SE qlo. coz e banh. à
Av. Paulo de Frontin, 17Ó. Tel.
49.241.
ALUGO sobrado c/6 q„ 3 s,
2 banh. e casa c/4 q. 1 sl.
ampla área grande terreno nos
fundos. Inf. Largo Catumbi, 97
de 9 às 11 hr.

RIO COMPRIDO - Av. Paulo
de Frontin, 245, apto. 508 -
Ccni. banh. coz. aluguel 350,00,
visita, c/ porteiro. Tratar na
Administração * Rcpr. Sen tf ler
Ltda. R. Rodrigo Silva, 18/602
- Tel.: 242-8458.
RIO COMPRIDO - Alugo casa
U. locação cl sl. 3 qts. área
pl 4.20 e taxas. Inf. IMOB.
NOVO iRIO - 232-3104 - CRE-
Cl 1627.
RIO COMPRIDO - Aluga-se
aptos, com 2 quartos, sala t
dependências. Ver Rua Campos
da Paz 115 e tratar Av. Pres.
Vargas, 542 sl 1613. Tel. ..
243.113.
RIO COMPRIDO - Aluga-se
apto, 401 Av. Paulo de Fron-
tin, 423. C/ sala, 2 qlos. banh.
social, coz. área c. tanque,
ócp. completa empreg. Alug.
520,00 mais taxas. Chaves cl
port. Tratar PALMARES Telefone
22-6048.
RIO COMPRIDO Aluga-se «pto.
2 s. 3 q. dependências. Av.
Paulo de FronHm 606 apt. 3
chaves apto. 5. Tratar tel ....
228-6876.
RIO COMPRIDO - Aluga-s. -
Ia. locação, ótimos aplos. da
sala • quarto separados, da-
pend. — 250,00 • da 2 quartos
s sala, depend. NCrS 320,00
Rua Anibiré Cavalcanti n 311

TIJUCA - Aluginvi» apto»,. «|
1 a 2 qts., satã • dapandâncSas.
Contrato com fiador. V.r Rua
Conda da Bonfim, 39.

TIJUCA - Aluga-se a Av. Ma-
racanã n9 1075 apts. 304, 501
de sala, quarto e 2 qts., banh.
coz. Chaves c/ porteiro Sebes-
tião. Tratar c/ IMOB. GÓES, R.
Alcindo Guanabara. 24 Gr. 1214
tels. 222-0020 - 222-7812. -

(CRECI 202). ___>
TIJUCA - Aluqa-se à Rua
Afonso Pena, n9 146 apt? 102
de sald, 3 qls., dep. emprega-
da comp. Chaves c/ porteiro.
Tratar c/ IMOB. GÓES. R. Al-
cindo Guanabara, 24 Gr. 1214
tels. 222-0020 222-7812. -
1CRECI 2021.
TIJUCA - Alugo o ap. 403 da
Rua Antônio Pinto da Mota,
53 s/q. separados. NCrS 
280,00. Ver no local e f-.ratar
pelo tel. 232-0306 - GENECY-
LO - CRECI 1417.

RUA BARÃO MESQUITA n? 20
ap. 201. aluga 2 sis.. 2 qts.,
coz. banh., área tanque, dep.
emp. Ver porteiro. 2a. a 6a. 9
às 12h. 235-3817 - PAULO
WANDERLEY. CRECI 1078.

ALUGA-SE quarlo Ruo João Al-
fredo 8 apt. 104 — Tijuca. Mu-
da.
ALUGA-SE terreno Rua Maria
Amélia 750. Preço combinar. Te-
lefone 248-8183.

ALUGO linda sala bem are[ada,
casal distinto ou duas moças.
180 mil, depósito, Maris e Bar-
ros, 723. Tel. 228-3738.

ALUGO aplo. 201 Rua João Al-
fredo, 8 — Muda, frente, sin-
teco, 1 si., 2 qts., banh., coz.,
área, óep. empr. Ver port. Jo-
sé. Tratar 256-8919, de 14 às
17 hs.
ALUGA-SE ótimo auario a se-
nhoras, podendo cozinhar. Rua
Prof. Gabizo, 47. Tels 256-9704
ou 228-6185.

SAENS PENA - 300,0O_ ótimo
apt. cj desconto ou 1 mês dep.
[sem fiador) 223-2232, hoje 7
às 18 hs. Buenos Aires ,204.
SAENS PENA - Alugo ap. sl.
2 qts. garage, pintado, na De-
sembargador isidro 150 ap. 3'U.
Marcar visitas 232-3104 - ORECI
1627.
TIJUCA - Aluga-se «p. 404.
R. Uruguai 87. com 2 qts, sl.
coz, dep. empreg. e área cj
tanque. Aluguel NCrS 450,00.
Chaves c] port. Tratar na IMO-
BILIÁRIA MARVIL LTDA. Av.
Rio Branco, 37 grs. 407-9 -
Tel. 243-7142 - CRECI J-321.

ALUGO boa resid. de frente.
R. Itapiru, 1089, casa VII, 2
quartos, água à vontade, não
paga condominio, ver hoje.

ALUGO vaqa para moças cu
senhora mobiliado e com tod?s
refeições. Rua Visconde de C--
bo Frio n.° 10. Tiiuca.

ALUGA-SE casa à R. Rocha Mi-
randa 99 cl 2 salas, 3 qtos. de-
mais deps. e garagem. Aluguel
NCrS 750.00 — Tratar cl prop.
tel. 236-6860
ALUGA-SE o apartamento 201
à R. Rocha Miranda 99 cl :e!a,
3 qtos. e demais deos. A!u-
ouel NCrS 420,00. Tratar cl prep.
tel. 236-68Ó0. ;
ABC IMÓVEIS - Aluga apto.
407 Paulo Frontin 591 sl. 2
qls. coz. banh. dep. emp. irea
cj tanque. Chaves port. Tratar
Av Gomes Froire 196 sl 302.
Tel. 232-9002 CRECI 1884.

ATENÇÃO — Alugo ou vendo
casa junlo a Pça. Saens Pena
. Rua Pereira Santos, 25 terreno
11,50 x 27 - Ponto comercial
e residencial — Ver hoie de 15|
17 hs. Inf. Rua Quitenda, 20 sj
305 - Tel. 231-0917.

ALUGAMOS conforlável aplo.
203 R-ua Barão Itapagipe, 152
cj sala, 3 quartos, dep. compl.
Chaves zelador Sidônio — Tratar
R. Quitanda, 20 sala 305 tel.
731-0917.

TIJUCA - Prox. Saens Pena
Alugamos ap. c| linda vista
sinteco, 2 qts., sala, coz., ba
nheiro, área cj tanque, deps.
empreg. à Rua Conde de Bon-
fim, 177 ap. 810. Chaves c|
zelador Aleixo e tratar Imobi-
liaria Sagres Ltda. Av. Aite.
Barroso, 22 sl. 606. Telefone
231 -0660. CRECI 1238.

TIJUCA - Aluga-se à Rua Sa-
boia Lime 84, casa em centro
de terreno, no térreo, ante _.\n,
duas salas, copa-cozinha, gara-

3em, 
banheiro quarto emprega-

a « dois quartos nos fundos.
Sobrado, quatro quartos, dois
banheiros e varandas. Aluguol
NCrS 1 500,00. Ver no local
das 14 às 17 hora. Tratar na
ADMINISTRADORA ARAÚJO &
MOTA LTDA.. i Av. Calogoras,
6-B, s/loia. T. 232-7323. (CRE-
Cl 439). 

ALUGA-SE um quarlo grande
para duas moças ou pessoa só.
Rua Borda Maio 192 apt. 102.
Gralau - 238-1277.
ANDARAÍ — Alugamos casa c|
grande varanda, 2 qtos., sala,
coz., banh., área, na Rua Ana-
jatuba. Chaves Rua Andaraí,
146 e tratar Imobiliária Sagres
Ltda. Av. Alie Barroso, 22 sl.
606 Tel. 231-0660. CRECI 1238.
ALUGO sala frente 150,00 e
quarto e despensa. 120,00. Pode
lavar e cozinhar. R. Teodoro
da Silva, 441. Fiador. Tel.
34-0907.
ALUGA-SE apt. 201. R". Paula
Brito, 305, cj sla., 2 qts., coz.,
banh., área de serv. Chav. no
local sáb. e domingo de 9114
hs. Tratar AUXILIADORA PRE.
DIAL SJA] CRECI 253. Tv. Ou-
vidor, 32, 2.0, de 12|17h«. Tel.
252-5007.

VILA ISABEL — Aluqa-se R. Se-
nador Nabuco, 387/101, casa ti-
po apt. 3 nts., sela, irea, -

35000 e taxas. Fiador. — Tel.
228-2185 - Ver 12 às 17.

VAGA - NCrS 80, qto. grande
de uma moca outra p| rapaz.
Rua Ladislau Neto, 60, ap. 102
— Andaraí. . 

VILA ISABEL - Aluga-se aplo.
401 Rua Teodoro da Silva. 950
com 3 quartos, salão, varanda e
dependências. Ver no local.
Tratar Av. Pres. Vargas, 542,
s! 1613. Tel. 243-3113.

LINS E B. DO MATO

ANDARA! - Aluga-se epto. ..
101 R. Conselheiro Paranaguá,
48. C/ 2 qtos. sala, salete d
3 armários embutido, banh. c/
arm. dep. empreg, área c/tan-
que. Sinteco. Alug, 600,00 mais
taxas. Chaves c/ port. Tratar
Palmares tel. 22-6048.

TIJUCA - Alugo ótimo apt9,
sala 2 quartos, depend. compl.
empreq. NCrS 480.00. R. Had-
dock Lobo. Tel. 228-9562.

TIJUCA - Aluga-se prédio Ia.
locação c/ 3 q. 1 s. dep.
emp. garagem. Rua Prof. Ga-
bizo 176. Tratar tel. 243-1254.

ALUGA-SE - Apto. iunto Está-
dio MaracanS, prédio sobre pi'
iotis, elevador, c/ sala, 2 qtos.
coz., banh., depends. compl./
empreg. R. Arthur Menezes. 12
ap 102. Chaves port. Tratar
tel'. 223-9247. Ana.

TIJUCA — Apartamentos em Ia.
locação com ótimo acabamen*
to, de 2 e 3 quartos, sala, quar-
to de empregada, pilotis e ga-
ragem. Rua José Higino, 228 e
230 - Aluguel de NCrS 500,00
e NCr$ 650,00, mais impostos
e condomínio. Tratar Rua Mé-
xico, 119, sala 1804 - Tel.i
222-5539.

TIJUCA - Aluga-se apt. 603,
Rua Urugu3i, 380 bloco B, sala
ampla, 3 qts. c/ arm. emb. 2
banh. soe. coz. dep. empr. área
cern tanque, garagem — A.ug.
800,00. Chv. local Sr. Elisio -
Tratar Lowndes e Sons. Av.
Pres. Vargas 290, 2.° - Tel.:
223-9525 - CRECI 204.

TIJUCA - Aluga-se epto. 103
Rua Maria Amalia n. 226 sala
2 qts banh. coz. dep, emp.
área de serviço. Alug. 550,00.
Chv. porteiro. Tratar LOWNDES
E SONS - Av. Presid. Vargas,
290, 2° - T.I. 223-9525 -
CRECI 204.
TIJUCA - Alugo ap. sala, 2
quartos, dep. garagem. Rua
Valparaiso, 22. Chaves c/ zela-
dor Norberto. ______________________

ALUGO ótimo quarto. Pode la-
var e cozinhar. Rua Santa Cris-
lina, 4. Quarlo 17 com Raimun-

APARTAMENTO - Frente, sala,
2 quartos e demais depend.
Rua Sta. Alexandrina, 75 apt.
105. Aluguel NCrS 380,00. Cha-
ves com o porteiro. Tratar teli
252-5496. CRECI 1 280.

CATUMBI - Casas e apts. sfm
pedir favores. Inf. 261-7699 -

200,00 - 250 - 300 - 350,00.
Inf. Buenos Aires, 204 - 6?
and.
CASA de sala, 4 quartos, etc.
fronte para rua. Tratar 222-6048,
de 9 às ISh. Chaves na Rua
Pereira Nunes, 158-B.

CONDE DE BONFIM 63, esq.
Valparaiso — apto. 302, de
¦frente 

p\ Va .paraíso, pintado
s_la, 2 qtos., coz., banh., dep,
emp. arm. emb. Chaves cj
pert. 234-0508 à noite. Alu-
g.jl, taxas e cond. 500,00.

CATUMBI - Alugo. R. Santa
Catarina, 367, fundos, casa de
vi!_ c/ sala, quarto, cozinha,
«rveas. Chaves no armazém. —
Tratar R. Quitanda, 49, 4.0 and.
s s-la J^
HADDOCK LOBO 456 ap. 503
— 2 qts. sl, deps. empr. Cnava
port. Tel. 243-6491. Mello
(CRECI 1111).

TIJUCA - Aluga-se ap. sala,
2 qtos. e demais dep. cl gara-
qem. Ver à Rua Carlos de Vas-
concelos, 54 ap. 111. Chaves
c! porteiro. Alug. 450.00. Tra-
tar ALIANÇA IMÓVEIS - Pca.
Pio X. 99 r- 3.9 and. ¦- Tel.
2-3-59T1 -' CRECL 1 «zOB.

TlJÜCA - Aluga-se apto. a
Rua Maria Amalia n.° 39415.
Tratar pelo tel. 254-3119 cu
243.2O34_^Wuqj«IJ_lCr_S__36J_J)0.
TIJUCA - Aluga-se apto. saia,
2 qtos., dependência de empre-
gada. Rua Valparaiso, 63, ap.
404. Telefone 228-3144.

TIJUCA - Aluga-se R. Carv.-
lho Alvim, 551 apt. 201, sala,
quarto, vestíbulo, cozinha,
área, quarto empreg. Ver Io*
cal. Tratar R. Teofilo Otoni,
117 3.o - Tele*. 243-8132 -
Proprietário.
TIJUCA - Aluga-se apto. s|
201 com 3 quartos, sala e ou-
trás dependências. Ver Rua Ma-
ria Amalia, 547 e tratar Av.
Pres. Vargas, 542 sl 1613. Tel.
243-3113. 
TIJUCA - Aluga-se apto. C-05
de quarto e sala separados e
dependências. Ver no local. Rua
Conde de Bonfim, 177. Chaves
c| porteiro. Tratar Av. Pres.
Vargas, 542, sl 1613. Tel. ..
243-3113.
TIJUCA — Aluga-se amplo apt
3 quartos de frente pj familia
fino trato NCrS 600 Rua Zame-
nhof ü esq. Haddock lobo.
Chaves porleiro 235-1232.

ALUGA-SE ap. em prédio s/pi-
Iotis, c/ elevador, I qto. gde.
sala, coz, banh. e depend.
ccmpl. empreg. R. Arthur fAe-
nezes, 12 ap. 403 Chaves por-
teiro¦ Tralar t.l. 223-9247.
A 156,00 (ANDARÃO peq. ca-
sa. Inf. Buenos Aires, 204 —
ó.o andar. 261-7747 - 223-8678
Forneço fiador p| outros imó-
veis.

ALUGA-SE a Rua Cabuçu, 43,
Bloco 4, ap. 301, com 3 quar-
tos, sala, dep. empreg., cozi-
nha, área com sinteco e pintu-
ra moderna. Ver no local com
o porteiro e tratar a Av. Pre-
sidente Vargas, 417 sl 901 -

Tel. 243-5729.

ALUGA-SE ótimo quarto a ra-

paz em casa de familia cl on-
trada independente. Rua Assis
Carneiro — 205 — Piedade,

ALUGA-SE ólimo apartamento.
Rua Assis Carneiro 177. Pieda-
de. Telefone 229-1683.

ALUGO quarto grande a casal
slfilhos ou 2 moças - Eduar-
do Raboeira 143 - Eng. Novo
- Frente Col. Pedro II.
'ÁLÜGA-SE 

sala cirande de fren.
te Rua 24 de Maio 835 -. En-
genho Novo.

CASA — Alugo qlo. sl. coz.
banh. e área 150 R. Aloçjoinha
37 Sulacap saltar Caixa E.ono-
mica dos Afcmos seguir Av.
'.'A".

CAMPO GRANDE alugo apt. pl
da estação 2 qts, s. coz. var.
deps Estr. Rio S. Paulo, 457,
ept. 202. Chaves 101, - Tel.
249-6862.

ALUGA-SE qto. coz e banh. a
Rua Lins de Vasconcelos, 559,
T.l. 49-0241.
ALUGA-SE - 20 de Março, 11,
aplo. 107, 2 qlos, sala, coz,
área e dep. empr. NCrS 350.
Chaves cl zelador. Trat. Lown-
des E Sons. Tel.- 223-9525.

CASA peq. modesta cimentada
aluga 120 e um quarto 70, de-
pósito. Rua Araúio Leitão, 1035
c/ 14. S. R. Cabuçu.
LINS - Alugo apl. Rua Dona
Francisca, 305. Chave Rua Sarg.
Jupi, 3, salão, qlo. sep.. b. coz.
área. Desde NCrS 250. Tralar
228-1492.

ALUGO" - Ap. 303 Rua Dr.
Garnler 490 cl 2 qts. sal. ba-
nheiro e dependoncia emprega-
da. Tratar tel. 225-7366 Sr.
Vajter.
AROU IAS CORDEIRO, 890 -
Bloco 9 aparto. 201 - Aluga-se
cj sala 3 quartos, cozinha, ba-
nheiro área cl tanque, chaves
no próprio imóvel das 8 às 11
horas. Preço e condições pelo
Tel. 223-8788 - Sr. Marques Pe-
reira. CRECI 1433.
ALUGO ap. 2 qtos., sala, etc.
Estrade Portela 529 ap. 101, fs.
Chave 631 fds. c| Iraci. Telef.:
34-0907. Fiador. 230,00. Não
tem condomínio.

DIAS DA CRUZ - 270.00 oti.
mo apt. Buencs Aires, 204 -
6.0 and. 261-7747 - 223-4509.
Forneço fiador p/ outros imo-
veis.
ENGENHO NOVO - Aluga-se a
Rua Cabuçu, 43, o apto. 302,
c/ 3 quartos, saía, coz, e banh.
área cjtanque e dep. ccmpl. de
empregada. Chaves c/ porteiro
e tratar 222-8387 de 2a. a 6a.
feirvi.

NCrS 170,00 aplo. Piedade. -
Inf. hoie Buenos Aires, 204 -
6.° and, Fornoço fiador pj ou-
Iros imóveis. 261-7699.

Clubes

ENGENHO DE DENTRO - Fren-
te a estação, aluga-se casa com
3 quartos e saP_ e dependen-
cias e quintal. Aluguel 220. —
Ver na Av. Amaro Cavalcante,
1631, casa 6. Tratar Telefone:
249-549.

ALUGO aplo. 2 qts. sala etc.
Juriari, 5 ap. 201 frente á es-
tação M. Hermes T. 34-0907.
Fiador 250,00 não tem condo-
mínio. Chave na quitanda.

APARTAMENTO - Ia. locação.
Frente. Av. Vinte e Oito da
Setembro, 191 apt. 803. Sala,
1 quarto, banheiro, cozinha o
área. Chaves com o porteiro.
Tratar tel. 252-5496. CRECI
1280.
BOM QUARTO - Aluga-s* em
residência familiar, a casal dis-
linto ou duas moças honestas,
com ou sem pensão. Rua Goma.
ga Bastos 267 — Vila Isabel.

CASA sala, cozinha, dois quar-
tos, banheiro • área Rua Sou-
sa Franco, -448, c| II. Tratar no
local. Chaves na casta I.

LINS VASC. - Aluga-se um
bom apartamento com sala, 2
quartos, dependência. Ver à
Rua Nelson Faria de Cttstro 45,
apto. 204 osquina Rua Araújo
Leitão a chave com porteiro,
aluguel NCrS 290,00. Tels. ..
246-3994 e 243-9474.
LINS - Aluga-se apto. sl. 3
qtos. coz., 2 banhs. ****. ^
lustres e sancas. R. Aquidabã,
708/302. Cbave» ep. 202. Tra.
tar fcne 31-0749. Av. Rio Bran-
Branco, 123IÓÒ5 - GRECI 338.

GRAJAU — Alugamos fr.nt. ti.
2 qts. cox. ban. arei serv. dap.
•mp. comp. iRua Itabaiana 137
ap. 201. Chaves ap. 302 «ratar
ABC IMÓVEIS Av. Gemas Frei-
r. 196 s| 302 - T.l. 232-9002
CRECI 1884.

TIJUCA — Alugo apto. de fren-
te, sala. 3 quartos banheiro co-
zinha, dependências completas,
e garagem. Aluguel 600,00 —
Rua Ladislau Neto 65 ap. 301
Tratar com o proprietário. Av.
Pres. Vargas 446 gr. 1206 Tels.
223-0126 e 223-1330

TIJUCA - Aluga-se aplo. 401
da Rua Maestro Vila Lobos n.°
114, com 3 quartos, sala, de-

pendência completa, chaves na

portaria. Tratar ha RIOPOLIS
IMOBILIÁRIA S|A. Av. Rio
Branco, 277 - grs. 809|10 -

tels. 232-7726 - 232-2896 -

CRECI 895 - Aluguel NCrS ..
550,00 mais taxas.

TIJUCA - Muda — Alugamos
magnífico apto. .de frente c|

garagem, armários embutidos,
3 qtos,, salão, coz., banh.,
área c| tanque, deps. empreg.
na Rua Otávio Kelly, 20 «pto.
501. Chaves c\ porteiro e tratar
Imobiliária Sagres Ltda. Av.
Alie. Barroso, 22 sl. 606. Tele-
fone 231-0660. CRECI 1238.

TIJUCA - Alugo ap. q. s.
Travessa José Higino 197 ap.
i; Aluguel 320,00 taxas. Ver
no lotai tratar Av. P. Vargas
583 s 712 9-12 das 17-19.

TIJUCA - Aluga-se ap. 203 da
Rua Conde de Bonfim, 18, c/ 2
qts.. sala e demais depend.
Chaves c/ porteiro. Tratar Li-
der Imóveis. Tel. 232-4010 e
222-1297.
TIJUCA - Alugo apl. 3 qts.
sala coz. dap. «mp. sint. sala
fast. arm. amb. gar, R. Lu-
cio d. Mendonça 27 apt. 105
chaves n.° 36 apt. 308 elev.
fund. prox. Inst. Ed. • Col. Mi*
litar.

GRAJAU — Aluga-se ólimo
apartamento, pintado de nôvc,
sito à Rua Canavieiras n.° 498
ap. 301, com três quartos, sa-
Ia, cozinha, dep. de emprega-
da. Tratar no apto. 202.

GRAJAU — Alugamos excelen-
*e apto. c| 2 qtos., sala, coz.,
banh., área cj tanque, dep. emp.
na Rua Comendador Martinelli,
185 apto. 405. Chaves c| zela-
dor e tratar na Imobiliária Sa-
gres Ltda. à Av. Alte. Barroso,
22 sl. 606. Telefone 231-0660.
ORECI 1238.
GRAJAU - Alugo ap. 201. R.
Teodoro da Siíva, 950, frente,
c/ si. 3 qtos. banh. coz., dep.
empr. Aluguel 500. Tratar tel.
232-9400. ORECI 413.

GRtAJAU — Alugo diversos aps.
3 qts., st., coz. varanda d«p.
comp. a part ir de 420 mi I e
txs. Rua Canavieira» 822, cha-
ves no local. Tratar Dr. Eugê-
nio Sen. Dantas, 117, sl. 721
- CRECI 1335.

LINS VASCONCELOS - KAIC
aluga ap. 302 da Rua- .rn-sti-
na 79, c/ «Li 3 qtos., coz.,
banh. social, dep. empreg. e
área c/ tanque. Chaves c| per-
leiro. Tratar Rua do Carmo 27.
B, Tel. 232-1774 ou Domingos
Ferreira 219-C. Tel. 257-8060 -

CRECI J-72.

LINS — Aluga-se casa com 2
quartos, sala e dependências.
Ver Rua Guapui, 32. Chaves
casa 29. Tratar Av. Pres. Var-

gas, 542 s| 1613. Tel
243-3113.

ALUGO casa R. Maior Mascare-
nhas 51-A, E. Novo: sl. 2 qls.
copa, coz. banh. c| box- área
cj tanque, 2 varandas cobertas
dispensa, quinlal: ¦ Ann'r

32-3594.
400 00. 1.

ALUGA-SE apl9 3 als. sala,
banh., coz., dep. empregaria.
R. Angélica n? 107 apl? 102
— Encantado.
ALUGA-SE um quarlo para uma
ou duas moças. Rua Maria Cal-
mon n? 116 ap. 210 - Méier.

ENGENHO NOVO - Aoto. 2
qots, sl, saleta, banh, depend.
empreg. área c| tanque. Alug.
350 00 e taxas. Ver R. Vaz de
Toledo, 78 apto. 302.
ENG. DENTRO - Alug. apt.
102, R. Mons. Jerônimo, 880,
c| sl. 3 qt. sl. e dep. Chave c|
porteiro. Tratar ADM. IMÓVEIS
PROVÍNCIA, Alfândega, 8, 8."
and. Tel. 243-4898.
ENG. NÒVÒ - Aluga-se casa
qto., sala, coz. R. Propícia,
55-B, cl 4. NCrS 220,00 mais
taxa*. Tratar R. Barão de São
Felix, 91, tel. 243-2576.

OSVALDO CRUZ - Aluga-se ca-
sa sala, quarto, coz e banh. —
Rua Henrique Braçja, BIO. Fone:
42-468ò_ - Preço 180,00.
PIEDADE - Aluga-se casa, 2
qtes., sala e demais dep. com
quintal e garagem. Ver na Rua
Figueiredo Pimentel, 118, c/ 3-
A — Chaves na cata 4. Alug,
250,00. Tratar ALIANÇA IMO-
VEIS - Pça. Pio X, 99. 3.» and.
T.l.: 232-5911 - CRECI 1608.
PIEQADE - Alugo ap. 2 qls"
sl,, etc. pintado. Assis Carnei-
ro, 662, ap. 202. Chaves loia

Tratar Alm. Barroso, 91 —
419.

PIEDADE — Aluga-s» um bom
apartamento na Rua Quiriim,
19 (fundos), com sala, quarto •
dependências. NCrS 250,00 (sem
taxas). Fon.: 29-6374.

ALUGO casa em Madureira c/
3 qtos., 2 *!s. .etc. tudo novo.
Aluguel NCrS 230,00. Av. Mi-
nistro Edgard Romero n.° 707
casa 30. Chaves na casa 38.
Tratar pe-lo Tel.: 242-8942.

ALUGA-SE cas. d* quarto, sa-
Ia, cozinha, banheiro. Travessa
dos Cardosos, 48 — Cascadura.

ALUGA-SE apto. c. 2 qls. sala
coz. banh. qto. empreg. ar-
mario embut. sinto:o e 2 va-
randas. 'R. Baronesa de €ng9
Novo, 2661205. Chaves no Iccal
cl Sr. iPinto. Tratar na Rua Mé-
xico, 45 grupo 401 CANAM
IMÓVEIS 222-8509. NCrS ..
380,00.

LINS - Boca do Mato - Alugo
lindo ap. todo de esquina,
quarto, sala e dependências. -

Rua Aquidabã n.° 1339|302. -

Prop. lei. 222-5828.

RUA Heráclito Graça, 80 c!2 í.p.
202 - Aluga-se cl :ala, 2 ouar-
tos banh. coz. dep. emp. ele.
Chaves cl zelador. ADMINIS-
TRADORA NACIONAL - Av.
Pres. Antônio Carlos, 615 —

2.9 pavto. Tel. 242-'3i 1

JACAREPAGUÁ
ALUGA-SE casa 2 qls, sl. e
deps. inclusive ent. p| carro.
Rua Verdadeiro Patriota, 76 -

Junto a Taquara, tel. 242-1454
— Chaves local.

ATENÇÃO MEI6R - Aluga-se ap.
sala, banh. Rua Carolina Meier,
38, sl. 403. Chaves c| porteiro.
Tratar na CIPA S/A. Rua Mé-
xico, 41, s/loia. Tel. 222-8441.

ENGENHO NOVO - Alugam-se
aptos, à Rua Souto Carvalho,

22 apl. 202 e 18 apt. 201 com
quartos, sala, aluguel NCr$

380,00. Chaves no apto. 103 -
do n.o 22 - Tratar na RIOPO-
LIS IMOBILIÁRIA S|A. Av. Rio
Branco, 277 - grs 809|I0 -
tels. 232-7726 - 232-2896 -
CRECI 895.

PIEDADE — Aluga-se meia água
a casal que trabalhe fora. Ru*.
Assis Carneiro. Tratar Rua Cal-
das Barbosa, 19.

QUINTINO - Aluno casa c|
var. sl. qt. coz. banh. • quintal.
Alug. 180,00 — fiador proprie*
tário. R. Ester Correia. 16 —
c| 4 — Chaves c| 3. Trat. PRE-
DIAL IBÉRIA LTDA., R. Dias da
Cruz. 127 — 6.° andar — Míier
- Sod. própria. T.ls. 229-1788,
249-1622 • 249-6238 - Corr.
r.sp. M. Alvar.do. CRECI 1214,

QUINTINO - Rua Clarimundo
de Melo, 1 134 — Ótima resi-
dência, sala, 3 quartos, varan-
da, banh. coz. quintal, entía-
da pl carro. NCrS 350.00. Cha-
ves no n.° 1 138. ADMINIS-
TRADORA _ NACIONAL - Av.
Pres. Antônio Carlos 615 —
2.° pavto. Tel. 242-1314.
QUARTO - Aluga-"se 90,00 ca-
sa famílib pode lavar cozinhar
Rua Conselheiro Jobim, 146 —
Eng. Novo.

ESTAÇÃO RIACHUELO - Alu-
ga-se ap. 203 da R~. Alice Fi-
gueiredo n.° 60, com 3 quar-
tos, sa.a, dependêncik comple-
ta. Chaves no apto. 102 — Tra-
tar na RIOPOLIS IMOBILIÁRIA
S|A Av Rio Branco. 277 -
grs. 809|10 - tels. 232-7726 -
232-2896 - CRECI 895 - Alu-
guel NCrS 420,00 mais taxas.

FSTAÇAO RIACHUELO - Alu-
ga-se 2 apto. c| 2 qtos, 1 sa-
Ia. mais dependências, 1 po-
rão c! 2 qrts. Rua Filgueiras

QUARTO grande e indep. ou
uma sala de frte. Alugo pode
lavar e cozinhar. R. Vital 230,
apl. 102, esq. R. Goiás — Quin-
tino.

Lima, 59 fds.

ALUGA-SE qto. podendo 1'avar
e ccz. na Rua Juiz Jorge Sa.o-
mão, 191 
ALUGO um quarto pessoa Ira-
balhe fora, cozinha lava. Rua
Estevão Silva, 392 - C|.chembl
— Méier. _J
ALÜGA-SE casa pequena Rua
Solvador Pires, 114-A. Méier.

TIJUCA — Aluga-se «pto. sala,
seleta, 3 qtos. e efemais dep.
Ver n_ Rua Dr. Oscar Pimen-
tel, 55, ap. 202. Chaves no lo-
ca(. Alug. 500,00. Tratar na
ALIANÇA IMÓVEIS - Pça. Pio
X, 99, 3.° and. Tel-. 223-5911
- CRECI 1608.

MUDA - Casa rríodesja 260,00
cl desconto ou 1 mês depôs,
(sem fiador). 243-3413. R. Bue-
nos Aires, 204, 6.° andar.
MUDA - Casa 300,00 apartam.
280,00 - Inf. Tel. 261-7747 -
243-3413, Buenos Aires, 104 -
6.° and. Forneço fiador p| ou-
tros imóveis.

TIJUCA - Alugo apto. grande,
3 qts., sala, |ar_. inv., dep.
completas. R. Gonçalves Crespo,
315 apto. 302. Chaves epto.
101, próximo fundos Inst. Edu-
cação
TIJUOA - Aluga-se »p. sala, 2

qtos. e demais dep. Ver na
Rua Ccndo de Bonfim 934, ap.
304. Chaves no ap. 303. Alug.
400,00. Tratar ALIANÇA IMO-
VEIS - Pça. Pio X, 99, 3.° and.
Tel.: 223-5911 - CR.CI 1608.

TIJUCA - Aluga-se apto. sala,
2 qtes., banh. cor, coz., dep.
empreg. garagem, área/tanque.
Rua Felix da Cunha, 11, apto.
804. Tratar n. CIPA S/A. Rua
México 41, s/loia. Telefone:
222-8441.

TIJUOA - Aluga-se ap. sa,!-,
qto. e demais dep. Ver na Rua
18 de Outubro, 328 apto. 306
— Chaves c/ porteiro. Alug.
360,00. Tratar ALIANÇA IMO-
VEIS - Pça. Pio X, 99. 3.9
and. Tel.: 223-5911 - CRECI
1608.
TIJUCA - Aluga-se ap. 2 qtos.
sala e demais dep. Ver na Rua
Uruguai, 123 a-p. 202. Chaves
c/ porteiro. Alug. 350,00. Tra-
tar ALIANÇA IMÓVEIS - Pça.
Pio X, 99, 3.o and. Telefone:
223-5911 - CRECI 1608.

TIJUCA - Aluga-se ap. sala,
e qto. e demais dep. Ver na
Rua Tiaçu, 77, ap. 101. Chaves
no Iccal. Alug. 250,00. Tratar
ALIANÇA IMÓVEIS - Pça. Pio
X, 99, 3.0 and. Tel.: 223-5911
- CRECI 1608.

GRAJAU - Aluqo éxcelenje
apto. entrada, saleta e qfo.
conjuqado banheiro completo,
cozinha e área c/ ri.tqu. -

Lindo p/ casal. Rua V;5c. St..
Isabel n9 481 aplo. 308. Tratar
237-J972.
GRAJAU - Alugam-se ap. 206
Rua José Vicente. 27 c/ sala 3
quartos, coz- banh, área c/tan-
que, depend. empreq. comple-
tas, mais paragem, ver no local
ch. c/ porteiro. Tratar ria Finan-
ciai Administradora, tel.: 
242-7645 Sr. Agostinho. -

CRECI 266.
GRAJAU (265,00). Qto. o sala.
Inf. 261-7747 - 223-2233. Bue
nos Aires, 204 - 6.° and. For-
neço fiador p| outros imóveis

ALUGA-SE ot.ima residência a
Rua Capitão Meneses, 159 -

(Travessa S/ Narciso 61), com 4

quarlos grandes, 3 salas, copa e
cozinha, local aprazível. Chaves
no local. Tratar tel. 243-9701.
Sr. Cassiano^ ,
ÃIUGO apto. c/ 3 q. e demais
dep. Rua Capilão Meneses 530,
aot 302. Tralar Rua da Assem-
bléia 93. sala 605 ou 607. T.
252-4435 e 252-6200 Dr. Ruv
Neves — 2 salários minimos^

ALUGÃ"-E 1 casa c| 2 qtos,
sl. coz. banh.. Cidade de Deus

Quad. 88 c| 24. Jacarepaguá.
Trat d Altamiro R. Vitor Via-
na, 

'45-F.

ALUGA-SE uma casa i Rua C«n-
dido B.nicio 84 cas. 10. Ja-
car.p.gua, cl 3 qtos. sala, «te
Aluquel 400,00.

ALUGO Rua Visconde de San-
ta Cruz 154, ap. 202, sala, 3
qtos, 2 ba. coz. área, varan-
d., Engenho Novo, perto da
Rua Barão do B. Retiro, c| sin-
teco. Tel. 261-6833.
ALUGA-SE quarto a pessoa so.
Rua Conselheiro Mairink, 422
— Rocha. _____

ALUGA-SE ao. de frente tipo
casa e mais uma casa de vila
à Rua Junqueira Freire, 85 tra-
tar pelo lei. 234-3537 -- Eng.
de Dentro.

ABOLIÇÃO — Aluqo ao. salão
2 qts. sinteco. R. Ferreira Sam-
paio 19!202. Chaves 302. tel.
234-4933.
ÃLUGA-SE apto. 201. Rua Lino
Teixeira 299-2 quarlos, sala
demais dependências. Aluguei
NCrS 300,00.
ALUGA-SÉ ap. com 2 q. sala e
mais deps. por 180.00 e taxas
em Campo Grande. Rua B, n.°
216 na Vila São João. Teleto-
ne 261-9028.

ENCANTADO - Alugo aps. s„
2.3 qts. coz., banh,, irea cj
tanque. Rua Pedro Domin guas,
40. Das 9 às 12hs.

ENGENHO DE DENTRO - KÃIC
aluqa _p. 403 da Rua Arquias
Cordeiro 8B6/894, Bl. 11, c/ sl.
2 qtes., coz., banh., área c|
tanque. Tratar fiua do Carmo,
27-B. Tel-: 232-1774 ou Do-
minqos Ferreira 219-C. Telefone
257.8060 - CRECI J-72.

ENGENHO DE DENTRO - 1.»
locação, NCr$ 270,00, apto. sa-
ia, 3 qtos., banh., coz. Ver
apto. 304, R. Arq. Cordeiro,
890. Chaves zelador. Tratar
ANA. Tels. 242-5468/4707.

QUARTO bom independente po-
de lavar. NCrS 125,00. Rua
Paim Pamplona 118. Estação de
Sampaio. Tel. 248-9330 fiador.

QUARTO — Alugo p| lavar coz.
e ter crianças, ; 100 mil. R.
Goiás, 442, Encaníado, trai. R.
Marcilio Dias, 201402.

QUINTINO alugo casa Rua
Manoel Murtinho C-3 aluguel
150,00 fiador chaves no 74 tra-
tar Av. P. Vargas 583 i 712
das 9-12 das 17 às 19.

RÜCHÜEIO - R"üa~FUgueírâr
Uma, 71, casa 3, apto. 101.
Aluçja-se, com 2 quartos, sala
e demais dependências. Chaves
por favor casa 7, sp. 201. Alu-
guel 400,00. Tratar Rua Assem-
biéia, 45, 8.° - fone 231-1139

RIACHUELO - Ãluga-se casa,
qto. WC, coz. c/ gaz. R. Bar-
besa Silva 28. Tratar fone: ...
31-0749 - CRECI 338. 

ALUGO 1 apto.
pequena. Tudo

GRAJAU — Alugamos ótimo
apt. p/ casal c/ sala. quarto
conjugado, coz. banh. completo
área c/ tanque. Ver Rua Ara-
xi, 116/401. Chaves por favor
no ap. 101 — Tratar na Finan-
dal Adm. ¦ Tel. 242-7645 Sr.
Agostinho. NCrS 260,00.

GRAJAU — 2 quartos aluga-se
2 pessoas todo respeito com di-
reitos. NCrS 180. NCrS 150. R.
Barão Mesquita, 965/702. Tel.
258-5701.

MARIS E BARROS - Aluga-se
a casa 1 da Rua Ibituruna, 63.
Chaves na casa 5-A. Tratar tel.
2223412 com Dr. Monteiro.

MUDA — Aluqo çjde. apto. 3
ti., dependências, 3 banhs. Oti-
mo ponto, garagem telefone.
Rua Radmacker 54 — Sr. Fran-
cisco.
MUDA DA TIJUCA - Aluq. a
Rua Mal. Trompowskv n° 11
aot. 604 com sl., 2 qts., coz.,
ba.nh.. dep. de empreq. e ga*
raqem c/ oortão priv. Preçoi
500, c/ garagem 550. Ver no
Iccal e tratar p/ tel. 232-6349.

PRAÇA SAENS PENA - Alugo
ap; sala, quarto banh. coz.
Av. Maracanã 1001/208. °.
N_CrS 330,00. Ver c/ porteiro."PÊNSIONATO 

- Moradia com-
pieta para moça. Rua Dr. Satã-
mine, 49. Tel. 228-8509.

TIJUCA - Aluga-se Rua Fran-
cii-co Xavier n.° 269, apto. 801
Ia. loc. salão, 3 qtos., 2 ba-
nheiros, coz., dep. comp. em-

pregada. 800 mil . taxas. Cha-
ves no loca.. Tratar Eugênio.
Sen. Dantas, 117, .1. 721. CRE-
Cl 1335.

TIJUCA - KAIC aluga na Sua
Desembargador Isidro 13, casa
XI, d sala, saleta, 3 qtos., coz.
banh. social, WC empreg. érea
.' t&nque. Chaves na casa 8.
Tratar Rua do Carmo 27-B. Tel.

232-1774 ou Domingos ferreira,
219-C. Tel.: 257-8060 - CRECI
J-72.

TIJUOA — A(uga-se na Rua
Ccnde de Bcnfim, 535, o apto.
202, em expfendido etfado, c;
2 quartos, ampla sffla, ooz. e
banh. dep. compl. de empreq.
e área c/l£nque. Chaves na
portaria e tratar 222-8387 de 2a.
a 6a.-feira. . .
TIJUOA - Saens Pena - Alu-
ga-se apto. 3 quartos, sala, co-
zinha e banheiro em cer e dep.
de empregada. Tem grades per-
5ianas, lustres e sinteco. Cen-
trato cem fiador. Rua General
Roca, 586 apto. 201. Chaves na
barbearia. Tratar com Azevedo.
Tel. 248-4144. Aluguel 650,00
mais taxas.
USINA - Apt. c| 2 qts. 400,00.
Centrato 2 anos. Depósito de 1
mês ou deset. em folha. Tel.
261-7747 (6 às 22 hs.) 223-2232.

TIJUCA - KAIC aluga ap. 101
da Kua Gal. Silva Pessoa, 35
c/ 2 salís, 3 qts., coz. banh.
social, varanda, banh. empreg.
e irea c/ tanque. Chaves apt.
201. Tratar Rua Carmo, 27-B.
Tel.: 232-1774 ou Domingos Fer-
reira, 219-C. lei. 257-8060 -

CRECI J-72.

QUARTO — Aluga-se em apto.
d 1 casal ou 2 senhoras p. la-
var e coz. NCrS 120,00 - Av.
Paulo do Frontin, 390 ap. 101

OUARTO — Aluga-se indepen-
denle, lavar cozinhar R. Aguler
21 apto. 101 — Lgo. da Seg.-
Feira — Tijuca.
QUARTO AMPLO, are.ado, fren-
fa, alugo a casal ou 3 maças
distintas. Rua Padre Miguel!-
no, 6, largo do Catumbi — 10
lado do Correio,
QUARTO aluga-se com direito
a lavar e cozinhar. Rua Uruguai

¦ 51 — Tüuca. _____________________
QUARTO - Tijuca alugo 85,00
— Rua dos Araújos 62 ELZA.
OUARTO - Alugo p/ I rapaz
80 iri.\ mobiliado. Casa família
- Referências. Tel. 254-3153 -
Rio Comprido.

QUARTOS ai. ind. ambiente sos-
segado e familiar. Rua Dr. Sa-
tamínt 81.

TIJUCA - KAIC aluga Rua Pau-
Ia Brito 71 - Ap. 308, c| «l„
2 qlos., coz., banh. dep. emp.
área c/tanque. Chaves c/ por-
leiro — Tratar Rua do Carmo,
27-B. Tel. 232-1774 ou Domin-

gos Ferreira 219-C. Telefonei
257-8060. CRECI J-72.

TIJUCA - Aluga-s» apt. 401, R.
Conde de Bonfim, 1138, sala,
2 quartos, corredor, dep. empr,
alug. 420,00. Chv. porteiro.
Tratar Lowndes e Sons. Av.
Presd. Vargas, 290. 29 Tel.
223-9525 - CRECI 204.

URUGUAI - Qto. e sala 300,00.
Inf. 261-7747 - 223-2233. Bue-
nos Aires, 204 - 6.° and. For
neço fiador pl outros imóveis.

GRAJAÚ - Aluga-s. amplo ap.
802 da R. Visconde Santa lu-
b.l, 279, 2 qlos., sala, dep.
compl. Ver port. Tratar na Rio"ranço, 

14, 10.°. BRASIIUSO.

GRAJAU — Aluga-se ótimo ap.
com sinteco. Ver na Rua Cam-
pinas, 200 — Chave» no S-101
- Aluguel NCrS 450,00.

MARACANÃ - 360,00 c| 2
qls. Inf. 261-7699 - 243-3413.
Buenos Aires, 204 — 6.° and.
Fc-meço fiador p] outros imó-
veis.
MARACANÃ - Aluga-se apto.
301. Av. Maracanã n.° 419, sl.
2 qts., banh., sec, dep. emp ,
área c/ tanque. Alg. 400,00.
Ch. ap. 102. Tratar LOWNDES
E SONS. Av. Pres. Vargas, 290
2» andar. Tel. 223-9525. CRE-
Cl 204.

Á 156,00 (TAQUAR.A) casa. Inf.
Buenos Aires, 204 - 6° and.
261-7699 - 243.413. Hoie. For-

neco fiador p! outros imóveis.

ÃÍUGA-SE 1 casa com sinte-

co, sala, 3 q.. copa. Rua Co-

mendador Siqueira n.° 386 .n-

trar pela Rua Coronel T.ndim.

ÃV~GÈRlMÃRÍÕ DANTAS, 273
aluga-se apto. 302 (dc frente),

3 quartos, sala, dependências,
piscina e vaga garagem. Chave»

portaria. Trata tel. 248-9439 -

Dr. Pessoa.
CASA
banh.
zes 31

- Aluga qt. sla.
. área 200,00. R.

V. Valqueire^

cor.
Lila-

MARACANÃ - Alugo casa com
3 quartos, 2 salas. Rua São
Francisco Xavier, 790. Chaves
804.

ANDARAÍ, GRAJAÚ
E VILA ISABEL
Xgên_Tã^eMrTl"mõveTs
— Aluga apto. 104 Rua Heber
de Bôscoll, 80, qto., sala sep.,
dep. emp. e garagem. Tel.: ..
52-4211. CRECI 7B1.
ALUGO - Quarto pode lavar,
e cozinhar aluoo também uma
garagem. R. Visconde S. Isa-
bel 542. v

TIJUCA - Aluga-se apto. 101
Rua Barão de Mesquita, 463
sala, 2 quartos, banheiro, cozi-
nha, área serviço, dep. empra-

gada, vaga garagem. — Alug.
550,00. Ch. c| porteiro. Tralar
Lowndes e Sons. Av. Presd.
Vargas, 290, 29. Tel. 223-9525
- CRECI 204. .

ATENÇÃOI Alugo apto. de lu-
xo à Rua Campinas 205 apto.
102 junto à Praça Verdum
composto de: hall, ampla sala
cem sancas, ótimo quarto, ba-
nheiro em cór, cozinha, área
cm tanque, quarto menor, ba-
nheiro de empregada. Aluouel
NCrS 320,00. Ver no local. Tra.
tar Tel. 226-0281 cu 246-7603.
CRECI 763.

MARACANÃ - KAIC aluga apt.
102 da Rua Jiquibá, 179, c/
saleta, sl. 2 qtos., banh. coz.
ó&p. ccmpl. empreg. e área c/
tanque. Chaves 'porteiro. Tna*
Ibt Rua Carmo, 27-B - Tel.:
232-1774 ou Domingos Ferreira,
219-C - liei.: 257-8060 - CRE-
Cl J-72.
MARACANÃ - KAIC aluga ap.
201 da Rua Turfe Clube, 12, cj
vest. sl., 2 qlos., banh. dep.
empreg. área c/ tanque. Cha-
ves c/ porteiro. Tralar Run do
Carmo, 27-B. Tel.: 232-1774 ou
Domingo. Ferreira 219-C - Tol.
257-8060. CRECI J-72. 

JACAREPAGUÁ - Taquara -

Rua Caçú n.9 84 - Aluga;».
cas. com Iodas as dependen-
cias. .
JACAREPAGUÁ' - Alugamos
excelente apt. c| 2 qtos., sala.
coz., banh., área etc. a Rua

Alexandre Ramos, 78. apt. 201

Chaves ao lado e tratar IMO-
BILIÁRIA SAGRES LTDA. Av.

Almte. Barroso, 22, s| 606. Tel.

231-0660. CRECI 123B.

Jacarepaguá - Alugamos ap.

qt. e sala separados, coz. banh.
área na Rua Cândido Bem cio,
1684, apt. 307. Chaves c] ze-
ledor Amaral e tratar IMOBi-
LIARIA SAGRES LTDA. - Av
Almte. Barroso, 22, s| 606. Tel.
231-0660 - CRECI 1238.

uma rasa
Rua Vital,

338. Quintino. Prico módico.

ALUGA-SE c»», sala. quarto
. dependências. Rua Quintão,
668. Próximo R- Amália. ônibus
279.
A 150,00 (BANGU) ótima casa,
Inf. Buenos Aires, 204 - 6.°
and. 261-7747 - 243-3413. For-
ní>ço fiador p/ outros' imóveis.

ENGENHO NOVO - Alugamos
apartamento com sala 2 quartos
cozinha, banheiro, dependen-
Cias completa de empregada.
Ver diariamente o apartamen-
to 304 da Rua Paim Pamplona
238, chaves no apartamento
302. Inf. MAS IMÓVEIS LTDA.
Av. Nilo Peçanha, 12 s/922/26.
Tel. 2227JJJ5 -_ CRECI J-329.
ENGENHO NOVO - Alugo ca"
sa estado nova, 2 quartes. sa-
Ia. co7, banh. área. Phtf.r
prop Rua Antônio Portela. Tr..-
tar no 59-A, Telef. 261-7B35.
ENCANTADO - Aluga-se 

"apt. 
2

quartes quarto etnoregada NCrS
290. Rua Goiás 414, casas I e
lll - Chaves local 237-9862.

ENGENHO NOVO, Bom Retiro,
aluga-se bom apt. Av. Marecha-1
Rondon. 2 794 - Tel. 238-4702
- D, folha.

RUA Dias da Cruz, 193 ap. 504
— Ampla sala, 2 quartos, banh.
coz. dep. emp. e área. Cha-
ves c| porteiro. ADMINISTRA
DORA NACIONAL. Av. Pres.
Antônio Carlos, 615 - 29 pav.
Tel. 242-1314.
RUA Basilio de Brito,. 31 ap
102 — Aluga-se cl sala. 2 quar
tos, banh, coz. área c! tanque
Chaves no ap. 101. ADMINIS
TRADORA NACIONAL - Av
Pres. Antônio Carlos, 615 — 2.c
pavto. __[._242J3_4__ _.
ROCHA - Aluga-se ólimo ap.
de sl. e 2 qts. pintado e com
sinteco. R Tavares Ferreira n.9
70, ap. 301^ Chaves na 201,

RÍÃCHÜÊLÒ' - Alugo Rua Cia-
ra Barros 63 c/ II 2 qlos. 2
salas demais dependências, cha-
ves na casa I. Tratar p/ tele-
fone 237-3346 das 19 às 21
horas,

MAGALHÃES BASTOS - Aluga-
se casa, sl. 2 qtos. coz., va-
randa, área, quinta.. Rua São
Lino 113. Chaves lado. Tratar
fcne 31-0749. Av. R:o Branco,
123/605 - CRECI 338.

RIACHUELO - Aluga-se ót.
casa de s., q., ... b. e a. Rua
Esmeraldino Bandeira 45.

ANCHIETA - Aluga-se casa 2

q, 2 s. c, banheiro, quintal, va-
randa. Chaves Rua Maniloba, 134
ao lado Dna. Laide. Tralar Bue-
nos Aires, 17 s| 31. Aluguel
130,00.
ÂLUG. casa duplex 2 qls., sl..
2 banhs., var., coz., cop. ent.
carro NCrS 450,00. Rua Dr. Gar-
nier, 329.
ALUGO
ap. 401

JACAREPAGUÁ - Aluga-se ap.
sala, qto. e demais dte-p. Ver
na Rua Marquês de Jacareoa-
guá, 465 apt. 102 e 202. Cha-
ves no local. Alug. 170,00 -

Iralar ALIANÇA IMÓVEIS -

Pça. Pio X, 99, 3.0 and. Tel.:
223-5911 - ORECI 1608.

JACAREPAGUÁ - Aluga-se ca-
sa de sl. 2 qts. coz-, banh.
área'tanque, quintal. Trav. Teo-
domiro Pereira 211, c/ 2. Tra-
tar fcne 31-0749. Av. Rio Bran-
co 123/605 - CRECI 338.

Ãv. Suburbana, 8303,
 ... ». 2 q. coz. etc. Alu-

guel 230 fiador das 10 . à»___l_____

ABOLIÇÃO - Alugo 1 apto. c/
todo conforto. 2 qto»., sl. gran-
des, banh. completo, gaz da rua
2 anes. Vor e tratar R. Mo-
reira 370. .
APARTAMENTO de frenle: com
garagem. Alug. 300 mais ta-
xas, c/ sala, 2 qlcs. coz., bh.
área, dep. empg. Ver Trav.
Cerqueira Lima, 216, aplo. 101.
Chaves c/ porteiro. Trt. CYRIL-
IO SANTOS IMÓVEIS E ADMI-
NISTRAÇÒES. CRECI 717. Rua
Dias da Cruz, 155, sl. 410 -

Tel.: 249-5217. 

ALUGO apto. 2 sis. 2 qtos., 2
banhs. coz. área. Rua Mario
Calderaro 761, apto. 201. Ent.
Rua Mons. Geronimo, (prox. a

estaca o).

MEIER - Aluga-s. apto. sl. qt.
coz. banh. dep. en>preq. Rim
Jrsé Veríssimo 13, sl. 02. Tra-
tar fcne 31-0749. Av. Rio Bran-
co, 123/605. CRECI 338.

MADUREIRA - Alugs-se apto.
sl 2 qtes., coz., banh. área.
Rua Martinho Garcez, 195/306
bl. 2 - NCrS 190.00. Tratar
fcne 31-0749. Av. Rio Branco,
^ióOS. «ECI 333.
MEIER - Alugo apto. grande,
sai!a, 2 bcAS quartes, sancas e
sinteco, c! 8 metres, 2 banhei-
ros. Tratar e ver Rua São Joa-
quim 102, spto. 101 .

MADUREIRA - 200,00 casa d
2 qts. Inf. Buenos Aires, 204,
6.° en_l. Forneço f;ad?f p/ ou-
tros imóveis. Recebo depois. —
223-4509 - 261-7747.
MEIER - Aptos 102, 2Õ3, Rua
Cônono Tcblas, 138. Parle
Shoppinn Cenler. NCrS 396,00
tex.s. t.l. 236-1873 ou por-
firo,
MADUREIRA - Alugo 3 casas
150, 160 e 1, 2 qts. Vaz Lr-bo
230 c|l mês depósito Tr. Est.
Portela 

'29 
s!302 - Madureira.

MÉÍER - Todos Santos - 
'Wo,

- 270.00 casa e aot. - Inf.
261-7747 - 223-2233. Buenos
Aires, 204 — 6.° and. Forneço
find-r.

SENADOR CÂMARA - Aluga
se apto. 406 R. Salda, 174. C/
sala, 2 qtos., banh. coz. de-

pend. completa de empreg.
área c/ tanque. Alug. 280,00
mais taxas. Chaves c/ port.
Tratar Palmares tel. 22-6048.

SAMPAIO - Alugo casa nova,
si. 2 qts. ban, com, c! box, coz.

qto. emp. área cl tanq. Sem
cond Fiador R. Paim Pamplo-
na, 220, c| 13 e 15, Ch. c| 1.

SÃO FRANCISCO XAVIER -

Aiug. a Rua Nazario 71 apt.
101 2 quart. sal. coz. banheiro
gsiz da rua nova pintura p. ..
350,00. Chaves no 102 e 202
F. 261-6204.
TODOS SANTOS - 180,00 casa
modesta. Inf. Buenos Aires 204
ó.° and. Forneço fiadcr p! ou-
tres. imóveis. Recebo depois.

TODOS OS SANTOS - Aluga-
se casia 2 qts, sl, coz, banh.
280,00. Rua São Bris 130, t
25. D.sc folha. Tr. no local.

BANGU - 170,00 apto. c/ 2,

qts. Inf. Buenos Aires 204, 6.°
and. Forneço fiador p/ outros
imóveis. Recebo depois.

JACAREPAGUÁ - Aluga-se aps.
102, 202 e 204. Rua Baicarii,
355. Ver no local. Chaves no

103. por favor. Tratar Rua

MARACANÃ — Aluga-se oliivo
spto. 402 Rua Vise. Itamarati
70 cl 2 qs. dependência» chave
padaria tratar Quitanda 49|203
NCr$ 380,00

RUA Uruguai, 194-A apto. 802
Aluga-se cj sala e quarto se-

parado, banh. coz. dep. emp.
área. Chaves ci porteiro - AD-
MINISTRADORA NACIONAL -
Av. Pres. Antônio Carlos, ÓÍ5

2.° pav. Tel. 242-1314. .
RTo COMPRIDO - Aluga-se
prédio de dois andares cl duai
residência separadas. Tralar no
local de 13 às 18 hs. Rua
Navarro 764.
RUA Sampaio Viana, 240 ao.
102 — Aluga-se cl sala, 2 quar-
tos, banh. coz. dep. emp. e
érea. Chaves cl porteiro, das 9
às 12 hs. ADMINISTRADORA
NACIONAL Av. Pres. Antônio
Caries. 615 - 2.° pav. Tel.
242-1314.
RUA Gal. Roca. 426 aptos. 301
e 30Ó — Frente, ampla sala, 3
quartos, banh. coz. dep. t-rrp.
Chaves cl porteiro. ADMINIS-
TRADORA NACIONAL. Av. Pre«
Antônio Carlos, 615 — 2.° pav.
Tel. 242-1314

TIJUCA - Aluga-s» apto. 301.
R. Pareto, 36 c| qlo. sala se-

parado, banh. coz. pint. nova.
Alug. 350,00 mais taxas. Cha-
vi cl port. Tratar PALMARES
Tel. 22-6048.
TIJUCA - Aluga-se apart. c|
sala, 2 qts. banheiro compl.
c| boxe, coz. qt. e dep. emp.
na Rua Conde de llaguaí, 16
bl. B ap. 401. Alug. NCr$
450,00 mais taxas. Ver no lo-
cal c| zelador. Tratar c| pro-
curador Josi Maria Av. Nilo
Peçanha 26 »l 1201 Telefones:
222-0191 e 242-0448

TlJÜCA - Aluga-se apto. 203.
R. São Francisco Xavier, 262. Cl
3 qtos., sala, varanda, 2 banhs.
dep. empreg. sinteco. Breve te-
telefone. Ver no local. Al.650.00
mai» taxas. Tratar PALMARES
Tel. 22-6048.

ATENÇÃOI Aluqo apto. de lu-
xo à Rua Barão de Mesquita,
796 apt?. 705 composto de:
hall, ampla s*la, varanda, óli-
mo quarto, banheiro, cozinha,
irea c/ tanque, auarto e ba-
nheiro de empreqada. Aluquel
NCrS 310.00. Tralar tel
226-0281 ou 246-7603. Chave»
c/ o porteiro no local. CRE-
Cl 763. 

NCrS 250,00 - Casa no Anda-
ral. Inf. Bueno» Aire», 204, 6.°
and. Forneço fiador p| outro»
móveis (100%). 261-7699

QUARTO pl possoa só ind, grd,
ext. Tel. 248-8340.

ALUGA.SE apto. 201, casa 1-A
óa Rua S. Francisco Xavier 711.
Sala, 2 qts., depends. Tel.
278-2351. Chaves apt. 202.

ALUGO — P.. B5o. Drumond
15, 49, 2 gds. qts. sl., sintk.
área d tq., dep. comp., feira/
Pc. Leão - 45-2183 - Çav. 201.

ALUGA-SE auarto». Rua Dna.
Maria 14 - Vila l»abel.

3#S^

RUA CONDE BONFIM, 208 aps.
503 e 603, alugo e 

'vendo 
salão

2 e 3 qts. dep. completas gara-
gem. Tratar F. CORREIA,

______ 248-5477 - CRECI 531 base

( 
¦('r 

;MCrS 700.

KiO COMPRIDO — Aluga-se ca-
ia, tal», quarto, cozinha, bs-
nheiro, quintal. Rua Itapiru 792.

TIJUCA - Aluga-se apto. du-
plex luxo R. Gonzaga Bastos,
347 fundos, em baixo c| va-
randa, salão, coz. área cl tan-
que, dep. complet. empreg.,
banh. social, em cima, escrito-
rio, coz. copa, varanda, bann.
social qto. duplo. Alug
1 200,00 mais taxas. Chaves no
347 frenle. Tratar PALMARES
lei. 22-6048.

TIJUCA — Aluga-se em casa de
familia quarto de frente mo-
biliado, a cavalheiro. Rua Ba-
rão de Itaipu transversal a B.
de Mesquita perto da P.ua Uru-
quei.. Tel. 258-6653.

ALUGO ap. 101 (casa-ff.e.), Rua
Paula Brito, 384, c/ 2 qts., sa-
lão, banh. comol., coz. e 2
áreas, fiad. Idôneo. Inf
243.896.

QUARTO Aluga-se p/ casal
il filhos ou senhoras, -p/ lavar
e coz. Rua Cons. Paranaguá,
15. Começa Souza Franco, Vila
Izabel.

QUARTO — Alugo o/ lavar coz.
e ter crianças. 80 mil. Ver R.
Barão Vassouras, 36. Vila Isa-
bel. Trat. R. Marcilio Dias,
20/402. __J

ap.
Aisembléia 45,
231-1139.

8.0 and. Tel.:

JACAREPAGUÁ - Aluga-se oti-
mo apto. 202-A à Rua Francis-
ta Acquaroni, 116, c/ sala, 2

quarlos, banh. coz. Ver no lo-
cal. Chaves c/ port. e tratar
tel. 222-7808. PREDIAL CANA-
DENSE LTDA. Álvaro Alvim, 21

gr. 120618. CRECI 1357.

CASA - Alug. c| 2 s's. 2 qtos.
copa, cor., dep. empreg. ga-
ragem, peq. quintal. Ver Rua
Paimiro Alves, 268 - Bangu.
Trt CYRILLO SANTOS IMÓVEIS
E ADMINISTRAÇÕES - CRECI
717. T. 249-5217. R. Dias da
Cruz, 155, sala 410.

CAXAMBI - Aluga-se conforta-
veis aptos, de sala, 2 qtos-,
banh. comp. coz., área c/ tan-

que e depend. empreg. Ver na
Rua Estêvão Silva, 160, aptos.
302 e 202. Tratar peloa tels.:
246-2063, 232-0274 e 232-9720
ou na Av. Nilo Peçanha, 155 —

Sala 601.

MADUREIRA - Aluqa-se uma
casa ria Rua Oliva Maia 190 c!
3 fundos. Aluciuel NCrS 160 00.

MEIER - Aluga-se q; ». cozi-
nha, demais deoendèncias. R.
Fábio da Luz, 62.

MEÍER — Em casa de famí-
Ha — Alugam-se vagas para
moças que trabblhem fera. R.
Magalliãe» Couto, 26-202.

MADUREIRA - R. Daomar da
Fonseca, 131, Alua. ótimo ao.
térreo de frente, 2 qtes. grds.
_a'a, dem. dep. varandas —

Trafw l"çal_8_às _[2__>s_:
MADUREIRA - Aluqa-se meia-
áoua na R. Cerqueira César, 98,
fundes. Entrar na Esl. Porlela.
Ia. a direita.
MEIER - Aluga-se 'R- 202.
Rua Pedro de Carvalho. 242.
Saí. var., 2 quart.. deo. emp.
Tel. 229-8096 - 256-4887. Cha-
ves ao. 102.

LEOPOLDINA
ÃLÜGÒ a Rua Maria Rodrigues,
168 aplo. 202 c/ 2 qls. sala
cox. banh. a dtp Chav. no
aplo. 101 tratar tel. 242.0337.
Bas.^50;
ÃLÜGAM-SE casas e aptos, om
Braz de Pina — Amplas d con*
fortáveis - 220, 250, 300 a 350
— Ver a tratar Dospachant». —

Chaves: Av. Antenor Navarro,
99 sob. - 230-7311.

ALUGA-SE apt. Rua Bento Car-
doso n9 30, em frente Hospital
G. Vargas. Chaves no ap. 404.
Tel. 230-3374 cl Sr. Joaquim.

RUA PINHEIRO DA CUNHA n°
85 - Aluqa-se o ap. 302 c/
il. 3 qls., 2 banh., dep. ga-
ragem -- Administradora Pl-
NHEIRO GUIMARÃES - Teli.:
242-8903 e 232-9354. CRECI J-
332. 

ANDARAÍ - Aluga-se uma cala
com sala, quarto cozinha e área,
tratar Rua Ferreira Pontes, 279
— casa 5.
ALUGO apto» c/ 4 qtos. living,
s. j. copa-coz., lavand. Preço
550,00, Cnda vista. Rua Jorge
Rudge, 208 - Vila Izabel.

VILA ISABEL - Aluga-se oti-
mo apartamento c/ 1 saleta, 1
sala, varanda, 2 quar toe. ba-
nheiro, cozinha e dep. de em-

pregada. Aluguel 350,00 mais
taxas. Ver hoje de 9 às 13 hs.
na Rua Teodoro da Silva, 825
ap. 203. Tratar Trio-Terrenos
Rio Lida. Rua do México, 164
10.° end. salas 103/5. Tel.:
242-5011 - CRECI J. 188.

ALUGA-SE 2 casas. R. Barão de
Itaipu 2 sl. 4 q. coz. e banh.
(sobrado) e 3 s!s. 3 q. coz.
banh. (t_rreo) reformadas. Visi-
tas 248-0307.
ALUGA-SE casa, »l, 2 qts, bsnh.
ooz. d sint. R. Ferreira Pontes
726. T. 238-0702. AiidaraN

ALUGA-SE ap. sala, 2 qtos. coz.
copa, banheiro, área. Rua Con-
selhéiro Autran 32 junto a Av.
28 de Setembro.

VILA IZABEL - Aluga-se ap.
2 qtos., sala e demais dep.
Ver à Rua Gonzaga Basto», 176
cl 11, ap. 201. Chave» na ca-
sa 9, ap. 101. Alug. 468,00.
Tratar ALIANÇA IMÓVEIS -

Pça. Pio X, 99, 3.° end. Tel.:
223-5911 - CRECI 1608.

JACAREPAGUÁ' - Aluga-se à
Travessa Pinto Teles 109 casa

grande d dep. empreg. Infor-
mações no local diariamente 14
às 16 horas.

JACAR.PAGUA' - Alugo Est.
Cafundá, 750, apto. 102, fte. 2

qts , sl , coz., banh, comp. dep.
empg Chaves 103. ORG. OR-
LANDO MANFREDO. Barão
Iguatemi 86. Tel.: 248-0804 -

CRECI 82.

JACAREPAGUÁ' - Casa 5. à
Rua Teles, 77 - Aluga-ie. Ira-
tar_252-72O0 - Dr. José Iniclx

JA~CAREPAGUA - Alugo na Rua
Araguaia, 1616, apts. c| 1, 2 e 3
qls., sl., coz., bonh. e derna.t
depen. Ver local. Chaves com
porleiro e tratar 242-9774 e
232-2076^
LARGO DO TANQUE - Aluga-
se Rua José Braga, 182, c/ 3
com sl., qlo., coz. e depds.
Fiador idôneo. Chaves no n.°
155. Tratar Tel.: 258-8274 -

Dr. Orlando.

JANQUE-i- 156,00 casa c| 2
ots. Inf. Buenos Aires, 204,6.°
Forneço fiador p| outros imó-
veis. 261-7699 - 223-8678.

VILA VALQÜEIRE - Aluga-se
apto. terno, ci saJa. 2 qtos.,
coz., banh., área serv. Ver R.
Azaleas 991105. Chaves no 205.
Aluguel 234,00 - Entrar p! R.
Camélias. Tratar 242-545814707,
Ana. _______„_

CASCADURA - Apts. e casas
desde 175.C0. Inf. Buenos Ai-
rei 204, 6° and. Forneço tia-

der p1 outros imóveis. FacMito.
223-8578 - 261 -7747.

CASCADURA - Alugo 3 casas
150, 170 e 3 em Enq. Dentro
NCrS 160, 250 dl mès depó-
sito Tr. Est. Portela 29 sl 302
Miad ureira. .

CAMPO GRANDE - Jardim
Santo Antônio - Alugamos casa
cl 2 qts., sala, coz,, banh., área,
auinlal à Rua Pedro Leão Ve-
loso 245-A. Chaves ao lado.
Preço: 160,00 - Tratar IMOBI-
LIARIA SAGRES LTDA. - Av.
Almte. Barroso, 22, si 606. Te-
lefone 231-0660 - CRECI 1238.

CASA MODERNA - Quarto -

sala - saleta — garagem - de-
pendências, Junqueira Freire,
134.. Ver 4a.. 5a. e 6a. feira -

14 às 18 horas.
CAMPO GRANDE - Aluga-se
casa de quarto, sala. cozinha e
banheiro. Rua Paraibano, 50 —

Esl. do Mendanha - Aluguel:
120.00 mais laxas.

CASCADURA - Alugo qlo. sla,
coz, banh. área, R. FlorE-nti-.,
90, c] 1. Transversal Cerquei-
ra Daltro.

ALUGO casa oeqj.na quarto
sala cozinha. Rua Santarém 107,
fundos - Circular da Penha.

ÃLUGA-SE casa 2 q. s. c. NCi$
170,00. Rua Gregório de Matos
331. Tralar na mesma no 3<t —

Viga r i o_ Ge r a l._ 

À 156,00 cava na Penha. Inf.
Buenos Aires, 204, 6.° andar.
Forneço fiador ploutros imóveis,
261-7747 - 223-4509 (7 a._7)._

ALÜGA-SÉ grande casa 2, Rua
Uranos 1290. Sala, 2 qls., coz.
b*nh quintal. Tratar Rua B.
Bom 

' 
Reliro, 901, ap. 301 -

Eng, Nôvck

VILA ISABEL - Alugo ótimos
quartos e vagas na Rua Sousa
Franco, 789.

VILA ISABEL - Rua Torres Ho-
mem, 1264. Alugo ap. c/ sala,
2 ots. 2 banhs. área c/ tanq.
e depend. Chaves no ao. 402.

VILA ISABEL - Aluno casa 10.
Rua Teodoro da Silva. 688 com
4 quartos, sala, sancas, florões
e sinteco. Chave casd 6. NCrS
430.00. Tralar: Raul S. Afonso.
Rua da Quitanda 49 »/ 211.

CENTRAL
ALUGA-SE casa tipo apto. 2
sala*, 2 quartos, Travessa Luiz
Soares n.° 3. Fica a Rua 24
de Maio, 697. Sampaio.

ALUGA-SE - Cachambi - Oti-
mo apt. de 3 qts., 2 sil, •
dep. Rua Miguel Cervantes 143
Chaves nos fundos. Tel. ...
254-04I3_.
ALUGO a Rua São Francisco
Xavier, 903 aplo. 102 c/ 2 qts.
grandes sala coz. are* c/tan>
que dep. Chav. •/ port. Tratar
t.l. 242.0337. Bas. 330.

CASA - Aluga-se de quarto,
coz. e banheiro e tambén um
quarto pequeno, pede lavar e
coz. Rua Ferreira de Andrade,
.254, perto do Jard'm do Meier.

CASCADURA - Alugo Rua Sou.
to 147, d 1. apto. 101. 1 qto.
sl. e dep. 170 mil e taxa..
Tratar Dr. foqênio. San. Dai*
tas, 117, . 721 - CUECI 1335.

MEIER - Aluqa-se apto. 308,
pintado novo Rua Tenente Cos-
ta n.° 117 sela grande, 2 quar-
to_, coz. bnh. dep. emp. área
cL tinque. Ali. 320,00. Chv.
-el-dor - Tratar LOWNDES E
SONS Av. Prsd. Varcias, 290.

1__ _I____?______£_ÍC!_50i:
MEIER - A'.uga-se ap'o. iala,
2 qtos., banh., coz., dep. emp.
qar3-»_-m, ápa-i/tanque. Rua Jo-
sé Veríssimo 19, in. 505. Cha.
ves c/ portero. Tratar na CIPA
S/A. Rua México, 41, s/loia.

2*7: 222-8441.
MEIER - Alugo casa p«q. sala.

quarlo • dep» Pr. 140.00. V.r
dlAriamanl. R.' Vilor P.nlanna
112, pio. final ônibui CamarU-
\9 Méier,  ______,.
MÉIER - Aiuoãse apto. 102.
fundos, Rua Fábio da Luz, n.°
197 tala, 2 qts, coz., banh-,
irea serviço - Alg. 300,00.
Chv no 275. Tratar LOWNDES
E SONS. Av. Pres. Varoas, 290
2.0, Tel. _223-9525._CRECI_204.
MEÍER-- Aluga-se apto. 106,
Rua Tenente Coita n° 117 DU,
ouarto, coz., ban. Alg. 2:10 00.
Chv. zelador. Tratar LOWNDES
E SONS. Av. Presd. Varoai 290
2.°. Tel. 223-9525^ ÇREC___204
MEÍÊR - Áluqo R. dos Cari-
iós 27. F. 2 bloco int. 204. It-
Ia 2 quartos deo. emp. Aluguel
380. Chaves aot. .04. Tr.stsi
37-2253 e 47-1730 Samuel

MEÍER - Aluga-se R. Miguel
Fernandes 626, ap. 102. cl »!,.
2 qts. dep. empreg. c| llnt.
Tratar R. Relação, 15.

CENTRAL — Aluqo caia pequena
confortável, ótimo p/ quem v«i
casar-se. 120 00. fiador ou das-
conto. Tel. 232-2190. CRECI
1243.
CASCADURA — Aluga-«e casa
na Av. Suburbana, 9717, com
3 qlcs. sala, banh. e coz. Alu-
guel 350,00. Ver no local. Tra-
tar 252-1055 das 12 às 18 hs.

ALUGA-SE ap. ' 201 R. Caruna,
165. Cordovil, 2 qtos, sl. deps.
NCrS 250,00. tel.: 234-2677.

ALUGA-SE Bonsucesso IAPTEC
Rua 24 de Fevereiro, 15 ap.
101 — Tipo casa, quintal gran-
de aclmentado, sala, 2 quartos,
coz. banh. completo, área c]
tanque coberto. Chaves no ap.
201. Administradora Nacional -

Av. Pres. Antcnio Carlos, 615
2.° pvt. Tol. 242-1314.

ALUGO (ípto. luxo, 2 ftos. cl
linteco. sala, 2 qls., ban. ioc.
coz dap, comp, emp., 2 var.

gás rua, escolas públicas: prim.
Gin. prof. próximas, toda cond.

porta mesmo. Av. Damocráti-
cos, 533. Ver, 1.1. 230-7825.

CASCADURA - Aluga-sa ótima
casa cem amplas acomodações.
Ver à Rua Bario do Bananal
n." 322 - Aluguel NCrS 350,00.

MEIER - Aluga-se casa, 3 qts..
1 sala banheiro, área - Ver
no local das 10 as 12hs. - R.
Dias da Cruz, 595, casa 1.

MEIER - Alugo ót. apl. c! sa-
lão 2 bon» ql». quarto emp.
Não falta água. NCrS 340 e
taxas R. Coração de Maria, 166
apt, 302.
MEIER - Aluga-se ótima casa
de esq., c! 2 qls., sala e demais
d-apend., na Rua Còne_o To-
biai, 189. Chaves no 171. Tra-
lar líder Imóveis Tel. 232 4010
e 2221297.

ALUGA-SE 2 aplos. novos. -

I90.C0 cada, desconto em folha
ou liador. R. Alvarenga Peixo-
to, 27, perlo da Estação Vige-
rio Geral.

BONSUCESSO" - Aluga-se apto.

qto. e sa'n e deps. Ver na Rua
AVaro do Cabo, 189, ap. 302
fritar ALIANÇA IMÓVEIS -

Pça. Pio X, 99, 3.° and. Tel.
223-5911. CRECI 1608.

BRAZ DE PINA Alugo aparla-
mento grande. Ver Rua Pin-
cumã, 83 Chaves no 79. Trat .r
Rua Ouvidor, 130 sala 903 -

Preço 250,Ou_ la___.2.''?:i„_:

BONSUCESSO - Alugamos apt.
2 qts., sala, coz., banh., área
na Rua Juitino Serpa, 25. apt.
101, fds. Chaves apt. 202 e
tralar na IMOBILIÁRIA SAGRES
LIDA Av. Almte. Barroso, 22.
a| 606. CRECI 1238. Telefone
231-0660.
BRÁS DE PINA - Aluga-se apl.
Av. Antenor Navarro, 265, apt.
202, um quaito e demais de-
pendências. Alug. 230,00.

BONSUCESSO - Alugo aplo.
3 qts., sala, dep. de empregada
e garagem. R. Bonsuceiso, 404,

ap.J06^raJaj7P_teKJ28-3144._
BONSUCESSO - Apto. 250,00
Inf Buenos Aires, 204 - 6.»

and. 261-7747 - 223-4509. For-
r____Ji_tc_J?_._^Si-~'^
BONSUCESSO - Av. Teixeira
de Castro 308, apts. 201 frenle
e 101, fundos. Aluqa-se ótimos
apt9s d 1 sala, 3 quartos dep.
como. de emp. e garagem.
Chaves no local d encarreqado.
Tratar à Av. Franklin Roosevelt
39, qrupo 1502. Dai II ás 18
horas. Aluguel, 380,00 . ..
400.00 mal» encargo».

AERONÁUTICA •— Hi-fi amigo amanhã, das 22
à 1 hora da manhã. Traje esporte. Amanhã tam-
bém o Chope Amigo, para os amigos do chope.

O Aeronáutica transferiu o Baile das Debu-
tantes para o dia 12 de dezembro, a. pedido das
próprias debuta-ntes. Mais urn gesto do clube.

Glória Reis vai defender as côres das asas do
Aeronáutica no concurso Senhorita Rio. Simonal
avisa que a festa de- encerramento será no dia 10,
ás 21h30m, no Canecão. A turma que vai dar
força está convidada desde agora. — Um novo
grupo do consórcio de carros já está em forma-
ção. Entregará dois coitos por mês.

FLORESTA — Os sócios proprietários de aparta-
mentos que quiserem reformas devem procurar a
secretaria para informações. — A sauna e a ses-
são de cinema aos sábados está sendo muito fre-
quentada e bem. — O novo alambrado da qua-
dra de vôlei já está pronto para ser massacrado
pelos jogadores. —- O Floresta vai dar seu pré-
carnaval no dia 22. Chamaram de Baile do Pa-
reô. Os sócios têm ingresso livre. Para os convi-
dados existe uma pequena taxa a ser acertada na
secretaria-. — A piscina já foi remodelada. — O
pavilhão infanto-juvenil já está quase pronto.

FIRAQUÊ — O Dia da Desforra será hoje. A
hora da desforra é 21. O pessoal: Lee Van Cleef
e Tomas Millan. Bang-bang em côr. 18 anos. —
Boate Chope Amigo amanhã, às 22 horas. Músi-
ca de fita e disco. Chope grátis, aproveitem. Tra-
je esporte para maiores de 18 anos. As atividades
do clube serão encerradas às 21 horas de sexta-
feira por motivos de ordem superior. — Mini-
Boate Jovem no sábado, das 22 às 2 horas. Mú-
sica de fita e luz negra colorida, para maiores de
15 anos e menores de 80. As 22 horas haverá tam-
bém mais desforra (O Dia da Desforra). Para
maiores esclarecimentos sobre o filme ler um
pouco mais acima.

GÁVEA GOLFE — Sábado, terceira volta da.
Taça Marvin (feminino). Medalha mensal hoje.
(masculino). Primeira volta do campeonato
(masculino) do Estado da Guanabara no sábado
(Itanhangá).

TIJUCA TÊNIS —¦ Esses Homens Maravilhosos e
Suas Máquinas Voadoras, hoje e ontem, às 20h
30m, Stuart Whitman, Sara Mils, Alberto Sordi,
Red Skelton, é livre. Comédia colorida em cine-
mascope. — A equipe de tênis do Tijuca voltou
da Bahia trazendo a Taça da Confraternização
(2.° lugar). — A equipe juvenil de water-pólo é
a campeã da cidade de 1969. — Sábado que vem
o Grupo Unidos de Ginastas vai fazer uma apre-
sentação de ginástica moderna na sede do Tijuca,
às 20 horas, e às 22h30m, na Noite Dançante com
luz negra e acoplada. A fita será gravada em
som ecodinamic e slides eletrônicos. Tema: Apo-
lo-ll. Para moças de 14 anos e rapazes de 16
anos. Reservas na gerência.

SÍRIO — A Boate de Aladim será no sábado às
22 horas. Curso de Psicologia Infantil para adul-
tos será às quartas-feiras, às 18 horas. Começa
no dia 19 de novembro e acaba no dia 24 de de-
zembro. — O Lions Clube de Botafogo vai dar
aulas de arranjos de flores amanhã, às 16h30m,

para os sócios sírios e libaneses. — Atenção ma-
mães c criançada. Falem com a professora Nilcéa
e com Dona Sila Raies para aprender a cantar,
dançar e representar. Se já sabe venha ajudar.

MONTANHA — A Montanha Pra Frente será
amanhã, às 22 horas no Ginásio. Os Analíabitles
e The Bubbles vão ajudar com traje esporte. —

Os veteranos da Montanha vão jogar hoje com o

C. C. Tijuca um futebol society às 20 horas (2.°
time) e 21h30m (1.°), no C. C. Tijuca.

O Montanha apresentou mais 14 sócias no
Baile da Primavera ao seu quadro social. Foram:
Angela Maria dos Santos, Angela Regina de Sou-
sa, Cláudia Osório da Silva, Cláudia Teresa Ma-
ciei Nascimento, Denise Mancebo, Eliana Barros

Mendes de Oliveira, Janice Aparecida Rosa, Li-
liana Barros Mendes de Oliveira, Maria Elisabete
Pinto, Maria da Glória Faria Leal, Regina Hoff-
man Bairral, Silvana Maria de Freitas, Solange
Marina Nessrala, Zani Raposo Saião. No Baile
foi eleita a Rainha da Primavera, Patrícia Regina
Nessrala, e as Princesas Vonda de Carvalho e Za-
ni Raposo Saião.

GRAJAÚ COUNTRY — O Ginásio Estadual Luís
de Camões promove amanhã, às 23 horas, uma
festa franqueada aos sócios do Grajaú.

BAFO DA ONÇA — O Bafo vai dar o seu Grito
de carnaval no dia 15, ás 21 horas, no A. A. Ti-

juca. A Rainha da Minissaia vai ser coroada.

CASA DOS POVEIROS — A Casa concedeu ao
Ministro Venâncio Igrejas o título de sócio nono-
rário. Para comemorar ofereceu um jantar onde
íoram homenageados o Ministro Igrejas e o che-
fe do gabinete do Secretário cie Obras Sociais,
Dr. César Machado. Presentes o Umo. Sr. Gover-
nador cio Pará, coronel Alacid Nunes, o General
Antônio Linhares Paiva, o coronel Magalhães, o

Sr. Raul Serrano, e o Dr. Paulo Roberto entre
outras personalidades. — O Baile do Adeus às
Aulas será no sábado, às 22 horas. Homenagem
ao Grêmio do Instituto de Educação. Conjuntos
Red Snakes, Bybbles e Deedee Sharp. Será no
Ginásio Rangel Gomes.

COPALEME — Chá-Biriba com desfile de mo-
das infantis amanhã, às 16 horas. O Lions do
Bairro Peixoto promove em beneficio de obras so-
ciais. — No sábado haverá boate com fita stereo,
às 22 horas.
COFF — O Ginásio Estadual Rivadavia Correia
outras personalidades. — O Baile do Adeus
convida para o Chá-Dançante (Avenida Presiden-
te Vargas n. 1 314), de sábado, às 15 horas. Toca-
fitas e luz negra. — O Baile Pró-Canudo será no
dia 15, às 23 horas, no Big Center Któlicos com
os Któlicos (Rua República do Líbano n.° 61).

A. A. BLOCO CARNAVALESCO UNIDOS DO
BRASIL — Samba de Caridade no dia 8 (domin-

go), às 18 horas. (Rua Alvares Cabral n.° 159 —

Cachambi). A ala Com Nós Mesmos da Man-

gueira vai dai- o seu recado.

SAMPAIO A. C. — Baile dos Cobras com Os
Cobras no sábado, às 23 horas. — Jautar de Con-
fraternização amanha, as 21 horas, com o Show
Funeral 1917.

GRES UNIDOS DE PADRE MIGUEL — Grito de

Carnaval com A.s Dez Mais Elegantes do Sam-
ba, no dia 8. (Rua Mesquita, 8). Estarão pre-
sentes o Governador Negrão de Lima, o General
Siseno Sarmento, o Secretário de Turismo. Levi
Neves e o Administrador Regional Dr. Hugo Quei-
rõs. além da imprensa e outras autoridades.

AUTOMÓVEL CLUBE FLUMINENSE - Foi em-

possada a nova diretoria para o biênio 69-71:

Presidente — Severino Veloso de C. Neto; 1.° vi-
ce — Lílio Barreto de Siqueira; 2.° vice — Lun-

dendorff Boeschenstem; 3.° vice — Dr. Carlos GI-
coral — Orbilio Bastos; 1." secretário — Luis
Cândido Peixoto; 2." secretário —Tarcilio Cordel-
ro Filho; tesoureiro geral — Dr. Maurício Viana
Cordeiro; i_ tesoureiro — Geneci Ribeiro.-

MELO T, C. — Baile das Debutantes, no dl» 14,
com o Jmpacio-8. ^ ¦

CASCADURA T. C. — As inscrições par» O B_-
le das Debutantes no dia 20 já estão aberta».

t,- ,._e>»c¦>-.-'•'.-*<•--»»_»~^r¦¦»», ^«B_sm»wiw_r--w-^»**i»"
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BONSUCESSO - Aluga-so um
quarto independente * rapaz.
R. Urano» 541-F.
CORDOVIL — Aluga-se caia
— sala, quarto, banh., coz.
tiuintal — Rua Barão Melgaço,
440.
HIGIENOPOLIS - Rua Carneiro
da Rocha, 297 - Alugam-se os
«pts. 102, 103 e 301 - c|
íala, 2 quarto-, banh. coz. dep.
e:np. terraço e quintal. A par-
tlr de NCrS 280,00. Chaves 'c|

zelador. Administradora Nacio-
nal, Av. Pres. Antônio Carlos,
615 - 2.0 pav. Tel. 242-'314.

HIGIENOPOLIS - Alugamos ex-
celente apt. frente, 2 qtos., sa-
lão, coz., banh., área, deps.
empreg. saleta, sinteco na Rua
lente. Abel Cunha, 141, apto.
201. Ver no local. Chaves apt.
401. Tratar IMOBILIÁRIA SA-
GRES LTDA. Av. Almte. Barroso,
22, s! 606. Tel. 231-0660 - CRE-
Cl 1238.
HIGIENOPOLIS - Aluga-se
apt. sala, 2 quartos, 2 banhei-
roa,' irea, cozinha, grande va.
randa do frente. Rua Tenente
Abel Cunha, 44. Fone 247-3162

VILA PENHA - Bicão. 170,00,
casa. lnf. Buenos Aires 204 —
6.o and. 261-7741 - 243-3413
Forneço fiader p/ putroi.

AUXILIAR E
RIO DOURO
ALUGAM-SE casas 2 quartos,
tala, cozinha e área Rua Taça-
ratu, 259 - Rocha Miranda, das
B às 15 horas.
AGENCIA FEDERAL IMÓVEIS -
Aluga apt? 304 Av. João Ribeiro
623, sala, 2 qti„ área NCrS
260,00. Tel. 252-4211. CRECI

'81

ALUGO otlmo quarto. Av. Sv
burbana 6116, apl? 101 - Pi-
lares.
ÁLUGA-SE ótima C3sa com vaga
para Volkswagen, à Rua Pira-
canjuba n.° 242. Vila Kosmos.
Aluguel 280,00.
A 156,00 casa Inhaúma, lnf-
Buenos Aires 204, 6.0 andar.
Forneço fiador p/ outros imo-
veis (100%) 261-7747.

HIGIENOPOLIS - Alugo-se
apto. R. Darke de Matos, 98,
cj ». 2 q. varanda, áre\at lan-
que,' entrada para carro. Al.
370,00, taxas e fiador.

HIGIENOPOLIS - Aluga-se ap.
201, d 3 qts. dems. depds.
Er.. Velha Pavuna, 117, B-2.
Al. NCrS 300,00. Chaves apto.
103 - Tratar 7/12 hs.. Telefone
222-7999, 14/18 hs. 252-6930 e
à noite. 261-7768 - CRUZ -
(Cer>j. IV Centenário).
HIGIENOPOLIS - Av. Damocra-
ticos 501. Aluga-se olimo apt.
térreo amplos cômodos. Situa-
ção privilegiada.
HIGIENOPOLIS - Alugo a Rua
Frederico Albuquercjuc, 1-40, aD.
101, cj ti. 2 q. dep. fogão gás
r 203 c| «alão < ban. Chaves
p| favor ap. 202.

A 156,00 {Rocha Miranda), ca-
sa. lnf. Buenos Aires, 204, 6.°
and. 261-7747 - 223-8678. For-
neço fiador pl outros imóveis.

JARDIM GUANABlARA - Alu-
ga«se apto. «I. qto. coz. banh.
área/tanque. Rua Cambaúba n.
1201, ap. 102. Trat«r fone ...
310749. Av. Rio Branco, 123/
605. CRECI 338

LOJAS, ESCRITÓRIOS
E CONSULTÓRIOS

PAQUETA' - Aluga-se ap. c;2
qls., tala, banh., cozinha, to-
talmente mobiliado cl geladei-
ra, colchão de molas etc. Rua
Tomás Cerqueira, 62(104. Cha-
ves em frente. 243-33B8. Jorge.

ESTADO DO RIO

NITERÓI E
SÃO GONÇALO
A 200,00 centro Niterói (aplo.)
lnf. Buenos Aires 204, 6.° and.
- Forneço fiador p/outros imo-
veis. 261-7699 - 223-8678

ALUGA-SE 1 apt. com sala
qrt. 1 boa área « dem, dep,
à Trav Muritiapina n.° 86 —
apt. 201 - Próx. à Rua Turvo
- Viconte Carvalho. Chaves 86,
fundos.
ALUGO — Cavalcante - 2 qts.
saia Rua Maria Passos, 567 cs-
sa 2, aluguel 230, ver no lo-
cal T. Av. Rio Branco 156 -
s| 1002 Dr. Nilton. 
ALUGtA-SE apartamento de fren-
te la. locação, 2 quarlos e dep.
empregada com garagem. Rua
Conde Azambuja 461, apto. 202
Maria da Graça.

HIGIENOPOLIS - Alugo lindo
ap. 3 quartos, sala e depen-
dencias. Rua Francisco Medet-
ros n. 1761102. NCrS 312,00.
Proprietário. Tel. 222-5828.
JlARDIM AMERICA - Aluga-se
ceia da ri., 3 qts. coz. banh.
varanda, área coberta, pintura
nova. R. Furquím Mendes 647.
Tratar fone 31-0749. Av. Rio
Branco, 123/605 - CRECI 338.
LOBO JÚNIOR - 180,00, óti-
ma case. lnf. Buenos Aires n.
204 - 6.° and. Forneço fiador,
p| outroí imóveis ¦— 261 -7747

OLARIA - Aluga-se casa 2 qts.
1 sl. * demais dependências a
R. Iriguati 27, esta rua fica per-
to da R. Par-nhos, tratar a
R. Antônio Rego, 210

BELFORD ROXO - Alugam-se
casas à Rua Uruguai, 184 c/2
quartos, sala • dems. depends.
compls. chuv. elétrico e quintal.
Aluguel 160,00 mais_ taxas. Exi-
ge-sa fiador proprietário. Chaves
n/n? 204 — Sr. Antônio, tratar
Rua da Assembléia, 93 - S/1404
d/manhã c/ Martins.
COELHO NETO - 180,00 casa
c/2 qts. lnf. Buenos Aires, 204
6? and. — Forneço fiador p/ou-
tros imóveis- 261-7747.
COLÉGIO - Alugo casa, 2 ots.
sl., coz-, banh., quint. 250,00.
R. Almirante Oliveira Pinho,
171. Fica fte. n? 3290 da Aut.
Clube.

NITERÓI - Fonseca sl. 3 qls.
coz. ban. dep. compl. «mp.
área c| tanque. Dezembargador
Barreto Dantas 21 ap. 201. Cha-
ves pl favor ap. 202. Tratar
ABC — IMÓVEIS Av. Gomes
Freire 196 li 302 — Telefone
232-9002 - CRECI 1884.

CENTRO
ALUGA-SE grand» loj* com 2
sobrados de 12 quartos, junto
ou separado. Av. Mar-chil Fio-
riano n. 140. ___• ^_
ALUGA-SE patte de escrit.
mob., c| tel., a corretor, repr.,
desp., etc. lnf. Av. Rio Bco.
128, sl 202 ORECI 525

CENTRO — Escritório montado
— Passa-sa contrato de locação
em sala de 35 m2 c| banheiro,
prédio novo, 2 apnretí-os tela-
fonicoi instalados, ar condicio-
nado o mobiliado. Preço d*
custo. ístuda-se contrato novo,
baso NCrS 370. Tratar fones
232-0568 e 232-7445. Av. 13
de Maio 45 g. 602. Celso An-
drado. CRECI 1187.

ALUGO ótimo ponto em escri-
tório secre.aria para atender re*
cados. Aluguel 70. Tratar Av.
Mar. Floriano, 143, »| 1304 -
CRECI 430
ALUGA-SE R. da Lapa 120 s/
1005 de frente c/ banh. compl.
Chave porteiro, Infs. 56-19J8^
ALUGA-SE - Centro - Otlmo
sobrado comercial na Rua Lean-
dro Martins n. 9 com 7 salas
e dep. Ver no local. Tel. ...
254-0413

CAXIAS E
S. JOÃO DE MERITI
CASA S. J. de Meriti aluga-se
com 3 cômodos perto estação.
Aluguel 110,00. Ver tratar até
domingo no local. Da. Áurea
Rua Lourenço dos Campos, 320
casa 5 perto do Hospital. Pede-
se fiador.

CAXIAS - Aiuga-se Av. Rai-
mundo Correia, 287 apt. 203
de sl. 2 qtos. e dep. Chave
padaria. Tratar PREDIAL. CATETE,
tel. 242-0722
CAXIAS - 125,00,. casa - (Bar
Cavalheiro», lnf. Buenos Aires,
204, 6.0 and. - Forneço fiador
p/outro» imóveis - 223-4509.

ALUGA-SE, à Av. Pres. Vargas,
417-A _ 19.° and., (frente), esq.
Av. R. Branco, um amplo coni.
de 4 salas com saletas de en-
trada, 2 banh. 'sociais, para es-
critérios ou firmas de fino tra-
to - Tratar no local cl prop.,

1905 ou tel.; 243-3515.

CENTRO 250,00 p| escrit. õü
resid. lnf. Buenos Aires, 204,
6.° and. Forneço fiador pi ou-
tros imóveis. 261-7747 (7 x 7)

CENTRO - Alugo sala fte. c/
2 tels., R. Pedro I, n? 7, gr.
303. Alug. 280 cruz. e taxas.
Tratar local. Tel. 252-9231-
CENTRO — Aluga-se grupo de
salas da Av. Pros. Vargas, 542,
sis. 1313|14. Chaves na sala
2207 do próprio prédio, de 10
as 12 e 16 as 18 hs. Tratar
líder Imóveis. Tel. 2324010 a
222-1297.

ALUGA-SE loia 39 da galeria na
Rua Fco. Otaviano 67. Sem lu-
vas. Contrato longo. Tratar ..
252-7783 GREC.I 488
ALUGO grupo 302 Av. Copa.,
680 Ed. Central Copa c| hsll
saleta sala banh. Chav. port.
Tratar R. Gonç. Dias 84|602 -
Tel. 52-0982 e 52-8551. CRECI
1294 - Dr. Lisboa.

ESCRITÓRIO mobiliado e com
telefone. Passa-se. Largo de São
Francisco, 26 sala 1.403 - Edi-
ficio Patriarca. Tel. 223-1380.
ESCRITÓRIO - Alugo mesa,
máquina, tel p. recados — pode
ter alvará. Rua Senador Dantas
n. 117 - S. 441.

CENTRO - Aluga-se aala 201
servindo p| escritório, consulto*
rio etc. Ver R. Buenos, Aires,
228. Aluguel 390,00. Chaves
port. Tratar fones 242-5468|4707
Ana.
CENTRO - Aluga-s. sala 1635
para escritório Edificio Santos
Valle. Kua Senador Dantas 117

chav» com porteiro.

ALUGO - Quitanda 47|9 sl
106 quase «sa. Rua Sele 2.°
pav. Ver no local e tratar tel.I232-1666 depois 13 horas,

CENTRO - Aluga-se sala 1801,
Av. Presidente Vargas, 633, la.
locação. Dois salários encar-
gos. Chaves com Sr. José na
sala 409 da 2a. • 6a.-feira das
11 as 17 horas. Tel. 223-3224.

ALUGO s. 1207 R. Almte. Bar-
roso 6, hall. sala, banh.. kitch,
frente; 2.25% do salário. Ver
c/ zelador. T. 32-3594.

OLARIA — Aluga-s* ótimo ap.
térreo de 2 q. sala e área gran-
de. Tratar Rua Gomensoro 118|
201.

OLARIA - Rua Anspeçada Me-
lo, 5 apt. 102 - Aluga-se c|
sala, 2 ' quartos, banh. coz.
quarto emp. o área. Chaves no
apt. 101 Administradora Na-
cional - Av. Pres. Antônio Car-
los, 615 - 2.0 pavt. Tel. -
542-1314
OLARIA casa 156,00. lnf. Bue-
nos Aires, 204 - 6.° and. Tel.
561-7747 - 223-8678. Forneço
lisdor Irrecusável p| outros
imóvei

HONÓRIO GURGEL - Alug. 1
ap. 2 q., sl., coz., banh., área
c] tanq 230,00. Aeaito dese.
em folha. R. Frei Pedro Slnzig
56, ap. 101. Frente à estação.
INHAÚMA - Rua Esperança n.
51. Aluga-se ap. 201, c/ sala,
qto. separados, banh. coz. e
área.serv. la. locação. Chaves
ap. 101. Tratar DELTA ADM.
IMOV. LTDA. R. México, 21,
7,o and. Tel. 252-2956 e ...
222-4873 - CRECI 1392.

NOVA IGUAÇU
E NILÓPOLIS
A 130,00 casa c/ 2 qts. Nilo-
polis. lnf. Buenos Aires 204,
ó.o and — Forneço fiador p|
outros imóveis — 261-7699^
CASAS Nilópolis. Aluga-se com
6 cômodos perto estação. Alu-
guel 140,00. Ver tratar até do-
mingo no local Da. Cerina ca-
sa 3 Rua Ernesto Cardoso 358.
Pede-se fiador.

ALUGO no melhor ponto da
Av. Marechal Floriano espeta-
cular loia c/ 188 m2 mais h-
rau e 2 aptos, nos fundos.
Contrato 5 anos. 'Entregj ime-
diata. Tratar 235-7077 ou a
noite 237-4990. CRECI 1780
ALUGO comercio ou ind. belo
grupo, 3 salas, frente mais dep,
2 entradas, mostra zelador. Rua
Luís Camões, 75 quase esquina
Av. Passos. Telef. 222-1742,
ALUGO - Sobrado, 100m2, R.
Livramento, 40, esquina Sacadura
Cabral, fácil estacionamento.

CENTRO - Aluga-se sela fren-
fe para escrit c/ telef. e alguns
móveis rra Rua Buenos Aires n.°
175, 3.0 and. Tol. 243-8243
CENTRO - Aluga-se explendl-
da? satlas p/ escri.c_i.o9, na Rua
Camerino, n.° 71, job., cj eiU-
cionamento no local. Chave* c/
Sr. Manuel no n.o Bl e tratar
222-8387 de 2a- a 6a. feira

ESTÁCIO - Aluga-se loja Rua
Heitor Carrilho, 150-A. 4 portas,
com força. Chave no 160-A loja
EDIFÍCIO PATRIARCA - Alu-
ga-se 89 and. 2 sal. mais imp.
cond. e laxas. Tel. 242-3969

Caetano
EDIFÍCIO BULLDOG - Alugam-
sa grupos satã* • lojas Rua Sa-
cadura Cabral SI t.ls. 243-8770
• 2234071 Nair.

ALUGO comércio ou residência
Posto 5, R. Francisco Sá, 88|503
- Chav. 811. Al. 450 mais ta-
xas. Tel. 52-0982 e 52-8551 -
CRECI 1294 - Dr. Lisboa
A 270,00 apt. Copac. pl escrt.
ou resid. 261-7747 - 223-4509.
Buenos Aires, 204 - 6.o and.
Forneço fiador pl outros

RUA SANTA CLARA. 33 Grupo
1002 - Frente, 2 salas, banh.
privalivo. NCr$ 300.00. Chaves
c| porteiro. — Administradora
Nacional — Av, Pres. Antônio
Carlos, 615 - 2.0 pav. Tel.
242-1314.
SANTA TERESA - KAIC aluga
apto. 101 o 201 da Rua Joa-
quim Murtinho 348. para fíns
comerciais c/ 2 s!s,, 2 qts.,
coz. e banh. c/ dep. comol.
empreg. área c| tanque. Cha-
ves c| porteiro. Tratar Fua do
Carmo, 27-B. Tel. 232-1774 ou
Domingos Ferreira 219-C. Tel.
257-8060 - CRECI J-72

Alugo conjunto de loja
(140m2) c/ sub-solo (180m2) e mais 2 gru-

pos de salas independentes na sobre-loja {190
m2), junto ou separado, à Av. Mal. Câmara

(Castelo), aluguel comercial sem luvas. Aceita-
se proposta para venda. 242-3193 e 242-8751

AV. COPACABANA, 540
Aluqa-se os grupos 903 e 1105
c| 2 salas, hall, banh. privati-
vo. Chaves c; porteiro — Ad-
ministradora Nacional — Av.
Pres. Antônio Carlos, 61S. —
2.Q pav. Tel. 242-1314.

LOJA — Vaxia contrato 5 anos
bem localizada cl tel. 232-0740
R. Conselheiro Josino 13-A —
(Cantro) a noite 228-8547 Sr.
Adelino
LOJA nova, Beco Bragança es-
quina Rua Quitanda. Edifício no-
vo, alugo, espaçosa. Serve p/
qualquer negocio, lnf, R. Qui.
tanda, 20, sl 305. Telefonei
23-1-0917. .

ALUGA-SE ótim conh. c| sale-
ta atapetada, grande sala, ba-
nheiro, coz. Rua Siqueira Cam-
pos, 43, sala 634. HARPARI -
lnf. 23-6327 - CRECI 170.

SALA comercial - Av. Princesa
Isabel 323 sala 1002 - Aluça-
se no Edif. Pancreto ótima _a-
leta sala banh. - kit. ar cond.
chaves com porteiro. Tratar Ruí
do Carmo n.° 38 - s|loia. Tel.
252-8927 ou 42-1228 Sr. An-
tenio

CENTRO - Rua Vise.
de Inhaúma, 50 — Alu-
gam-se salas 512 e
513 e banh. kit. Estu-
da-se oferta. Chaves c|

porteiro. Tel. 252-9827
- CRECI 1769. (3

NILOPOLIS - Alugo linda casa
ampla sala 2 quartos, quintal
murado jardim. Aluguel 250.
Rua Soares Neiva 131. Tratar
37-6598.

PETRÓPOLIS
TERESÓPOLIS
E SERRAS

IRAJA' — Alugam-se limpos
apt. 2 qut. s. coz, cem sinteco,
área podo por carro. R. Cato-
16 163. Chaves ao lado n.o
151 Tratar Av. P. Vargas,
1146, sala 903. Tel.: 223-0449.

OLARIA - R. Aurélio Garcindo,
301. Aluga-se apto. térreo -
Sala e quarto grandes, área co-
berta, etc.
OLARIA - Aluga-se apartamen-
Io, 2 quartos, sala, cozinha,
bsnheíro, varanda, jardim, 2
entradas etc. Rua Vitorino do
Anlc-ral, 41, ap. 101. Informar
no 201
OLARIA - Aluga-ste «sa à
Rua Uranos 1 518, c| 2 salas, 2
qts., varanda e área. Alug, ..
400,00 Chaves no local. Tra-
tar Av'. Rio Branco, 135, s| 815.
Tel.; 222-1577.
OLARIA - Aluga-se ap. amplo
1 boa sl. cl varanda 2 qtos. ba-
nheiro. comp. 1 boa coz. área c|
tanque fechada. Ver Rua Anto-
nio Rego 713 das 10 as 12
com o próprio. Alug. 300,00

INHAÚMA - Aluga-se porto
praça casa pintada q. *. c.
banh. compl. etc. R. Eng. Rai-
nha, 128 c/l. Tratar Av. Pres.
Ant. Carlos, 615. 29.
ÃÃÃRTa DA GRAÇA - Alugas.
2 qtos. sala e demais dependên-
cia, à Rua Conde de Azambuia,
1174
PILARES — Alugam-s« duas ca-
sas quarto, r^la, coz. a depen-
dencias. NCrS 170.00, NCrS .
180,00. Rua Francisca Ziera,
126, casa 1 — casa 1

APARTAMENTO mobil. c/ telef.
Temoorada. Casal sem filhos.
Conceição 227-0916
EM TERESÓPOLIS - Alugo ca-
sas com piscina excepcional-
m»nt» p| famílias de tratamen-
to. Tratar. Tel. 261-5687.

ALUGA-SE um coniunto de 3
salas e um banheiro - Avenida
Nilo Peçanha, 26 aalas, 701,
702, 703.. Ver com o porieiro.
Tratar pelo fone. 245-1352
ALUGA-SE vaga escritório bem
montada. Rua da Assembléia,
36 sala 903. Tel. 231-0207.
ALUGAM-SE - Salas tom ba-
nheiro, próprias pl escritórios,
consultório- etc. 'Ia. locação.
Ver Av. Passos 91 esq. Alfan-
dega. Tratar 242-54681242-4707
Ana

CENTRO - Grupo c| 2 salas,
alugamos pl escritório, cônsul-
tório, etc. Ed. gabarito, la. loc.
de frente, c| banh. priv, •

LOJA — Transfere-se Oi con-
trato de uma grande loia, c/
sobreloja e subsolo, ótima para
Agêncra Bancária. Av. Mem dw
Sá - Tel.t 242-5860
LAPIA — Aluga-se ótima sala,
comercia, na Rua da Lapa, 120
sl 402. Ver no local e chaves
c/ port. e tratar tel. 222-7808.
PREDIAL CANADENSE LTDA. -
A.v?to Alvim, 21, gr. 1206/8 -
CRECI 1357

BOTAFOGO — Alugamos loja
Frente de rua e| 126 ms. Ver
Rua da Passagem, 83, c| por-
teiro. Tratar na Financial Adm.
Tel 242.7645, Sr. Agostinho -
CRECI 266.

SANTA TEREZA - KAIC aluga
na Rua Francisco Muratori 118
os apts. 201, 301 o 301-P, para
fins comerciais, c/ sl., 2 qtos,,
coz., banh. dep. compl. cm-
preçj., área c/ tanque. Chavss
c/ porteiro. Tratar Rua do Car-
mo, 27-B. Tel. 232-1774 ou Do-
minqos Ferreira 219-C. Tel. ..
257-8060 - CRECI J-72-

BOTAFOGO - KAIC aluga as
loias I e J c/ banheiro, na Rua
Voluntários da Pátria 452. 30
m2 cada uma. Chavos d por-
teiro. Tratar Rua do Carmo, 27-
8. Tel. 232-1774 ou Dominqos
Ferreira 219-C. Tel. 257-8060
- CRECI J-72.

LOJA — Cinelandia, 130 m%
frtnte Avenida, cedo contrato
ou aceito agenciar negócios ou
vender mercadoria consignação.
— Bas* 6 000 mensais minimo.
Av. Rio Branco n? 277. loja H.
MARQUES DE HERVAL - Du

de frente, c| banh. pnv. a plex com ar condicionado e sin-
Rua Quitanda, 195, gr. 1 102. teço, banhe.ro e cozinha, com
Chaves c| porteiro e tratar na 74 m2.Av. Rio Branco, 185,

BOTAFOGO — Aluga-se as lo-
ias 3, 9, VI da Praia de Bo-
tafogo n.o 324. Mug. 500,90,
700,00. Chv c/ ene. da obra.
Tralar LOWNDES E SONS. Av.
Pres. Vargas, 290 - 2.» Tel.:
223-9525 - CRECI 204.

Petrópolis

ZONA NORTE
ALUGO salas 901/2 Conde Bon-
fim 370. Frente, lado c/Cine
Metro 390,00, Chaves local. Tra.
tar dias úteis- 222-2838.
ALUGAM-SE loia e boxes a
NCr$ 207,00 e NCrí 107.00. Rua
Padre Manso 48 - Madureira.
Tratar 25-2498 - Lima

COPACABANA - Alugo sala
comercial edificio novo, la. Io-
cação. Frente. Ed. Central Co-
pacabana, Av. N. S. Copaca-
bana 680.'Chaves no local na
lota subsolo N. Trat. 232-1494

ALUGO - I. Gov. loja em
ponto de grande movimento.
Av. Piranapuan 1941. Chaves
ao ledo
ALUGA-SE, sl luvas, ótima loja
a R. Vereador Jansen Muller,
452. Chaves no (ocal. Tratar à
R. México, 45 gr. 401. CANAM
IMÓVEIS 222-8509. Aluguel: -
NCrS 280,00

Precisa-se de casa ampla ou

grupos de salas no centro. A casa

deverá ter um mínimo de cinco

quartos, podendo ser altos e baixo

e que tenha cômodos amplos, para

instalação de instituição, cultural.

Propostas para Dr. Castro, tel.

222-1835 - Rio - GB. - Av. Graça

.Aranha, 327- 12.° andar. (P

IMOBILIÁRIA SAGRES LTDA.
Av. Almte. Barroso, 22, sl 606.
Tel. 2310660 - CRECI 1238.

ALUGA-SE grupo 2101|3 na Av.
Treze de Maio, 23 - Tel. ...
243-6049 - Sr. Gonçalo.

ROO'A MIRANDA - Rua Apei-
ba n? 525 - Aluga-se boa
casa 2 q. sala e demais 180,00
2 m/dep. Tratar c/SIDELIO. Av.
Automóvel Clube 3 349. Cole-
ciio.

FERIAS TERESÓPOLIS - Alu-
go bungalows c/living banh.
coz. varanda piscina, mobil.
q. esportes charrete telef. etc.
15 diest 1 qlo. $290; 2 qts.
S340; 3 qts. 0490. Reservas
Rio: 47-0161 111-22 hsr).

PRECISA-SE para alugar casa
em Petrópolis. Para família de
tratamento. Que lenha piscina
e telefone. Tratar pelos telefo
nes 232-1176 e 232-5077.
TERESÓPOLIS - Áluqo ap. 1/
casa c/ iard. sala 2 qts. mo-
bil. compl. para temporada,
copa/coz.. qrt. empr., quint.
etc. - 257-3945.

ALUGA-SE a sala 1110 do Edi-
ficio Central na Av. Pres. Var-
gas, 417 A. Chaves ni sala
1101J2 Tratar no local. Tel.
243-8092 - CRECI 1798
ALUGA-SE sala c| ou sem mo-
veis, em ótimo edif. comercial.
Tratar na CANAM IMÓVEIS -
R. México, 45 gr. 401

gr, 2107-

OLARIA - 156,00 peq. casa.
lnf. Buenos Aires, 204, 6.° and.
— Forneço p/ outros imóveis.
261-7747 - 223-4509 - (7 hs).

OLARIA - Aluga-se. qto. sal.
coz. banh. completo quintal.
R. Uranos 1290 apt. 103. Ver
semente hoie das 7 às 12 horas.

ROCHA MIRANDA - Turiaçu -
Alugamos excelentes casas c! 2
qtos., sala, coz., banh., área C|
tanque, na Rua Aponía, 66, fs.
cl 101 103 e 104. Chaves na
frente e tratar IMOBILIÁRIA
SAGRES LTDA. Av. Almte. Bar-
roso, 22, sl 606. Tel. 231-0660
- CRECI 1238. 220,00.

R. MANGARATIBA

ALUGA-SE sala peq. independ.
própria jsj profético, c| insta-
lações de água, gás, bancadas.
Tratar na CANAM IMOV6IS -
R. México, 45 gr. 401.
A 255,00 apt. n/ Centro p/
escrt. ou resid. Trato 1udo. For-
neço fiador p/outros. 261-7747.
Buenos Aires, 204 — 69.
ALUGO sala 1604. Rua México,
111. Tratar Dr. Hermar, tel.
227-9970. Chave na portaria.

OURIA - Alugo, apto. sala,
quarto, cozinha, área. Rua Nos-
mia Nunes, 629. Telefone:
228-7309.
PENHA - R- Belizario Pena,
822. Aluga-se ep. 101, c/ 2
qtos., 2 salas, cor., banh. va-
r_nda e área. NC.-S 350,00. Ver
Iccal. Tratar DELTA ADM. IMOV.
LTD.. R. México, 21, 7.° and.
Tel.: 252-2956 e 222 .873 -
CRECI 1392.
PENHA CIRCULAR - Alugamos
apto. pintado novo, com 2 qts.,
sl., coz., banh., área, dep. em.
preg. na Rua Irapuá, 241, apto.
202 Chaves eo lado e tratar
IMOBILIÁRIA SAGRES LTDA.,
Av. Almte. Barroso, 22, s. 606.
Tel. 231-0660. CRECI 1238

ROCHA MIRANDA - Aluga-se
ótimo op. 201 de ls. 1 q.
duplo etc. Rua Rubis, 994. lnf.
225-4989. Leopoldo. NCr$ ..
202,00
ROCHA MIRANDA (160,00) ca-
sa. lnf. Buenos Aires, 204, 6°
and. - Forneço fiador p/ ou-
tros imóveis. (100%). 261-7747
SÃO MATEUS - Alugo casas na
Rua Antônio Hermont n.° 201
— Ver hoje e amanhã de 9 as
ló heras

PRAÇA DO CARMO - Alugo
o apart. 202 da Estr. Vicente
ds Carvalho, 1443 c| Sala, 2
quarlos, coz, banh. e dep. Cha-
ves no apt. 301. cl Santos.
PENHA - Casas e apts. Alugue
aem pedir favores. 160,00 —
2:0 00 - 300,00. lnf. 261-7747
- 243-3413. Buenos Aires, 204.
PENHA - Aluga-se apto. 202
da Rua' Panamá, 120, com 2
quartos, tala, dependência em-
preçisda • garagem. Tratar na
RIÓPOLIS IMOBILIÁRIA S|A..
Av Rio Branco. 277 - grs.
809Ü0 - Tels. 232-7726 - ..
232-2895 - CRECI 895 - Alu-
oucl NCrS 300,00.

VAZ LOBO - Aluga-se 3 casas
à Rua Bezerra de Meneses n.
214, a saber: 2 c/qto. sala
sep. coz. banh. e quintal, cada.
1 c/2 qtos. sala, coz banh.
dep. empreg. quintal. Ver local.
PREDIAL VILA RICA. Tel
222-1067 - R. Netlo - CRECI
1.593.

IBICUI — Temporada alugo casa
3 qs.. s. coz. 2 banhs. mob.

c/gel. T. 248-8809.

COMÉRCIO
E INDÚSTRIA

CASAS
COMERCIAIS

ALUGA-SE salas para escrito-
rio à Rua Santa Luzia 376 óti-
mo ponto. Tel efone 242-1454.
ALUGA-SE prédio a R. Costa
Ferreira, 30 todo ou sep. loia
e salão de 120 m2. Chaves no
32. Tratar tel. 245-6621,

CENTRO - Aluga-se «ala com
banh. privativo. Ver • Rua An-
filófio de Carvalho, 29 l| 1418
- Chaves n| s| 1417. Alug.
700,00. Tratar ALIANÇA IMO-
VEIS - Pça. Pio X, 99, 3.9 and.
TeL 223-5911 - CRECI 1608.
CENTRO - Aluga-se coniunto
comercial c| salas, «alota e banh.
Própio p| grande Cia. Ver 

^Av. Rio Branco, 37, s| 302 -
Chaves n| local. Alug. 820,00
-TRATAR ALIANÇA IMÓVEIS
Praça Pio X, 99, 3.0 and. -
T^923-5911 - CRECI 160B.
CENTRO - Rua Senador Dan-
tas, 20. Aluga-se sala n.° 213
c! banh. privalivo e lejetone. -
Ver local. Tratar DELTA ADM.
IMOV. LTDA. R. México, 21, 7.9
and tel. 252-2956 . 222-4873.
CRECI 1392. . ..
CENTRO - Aluga-se espetacular
sala comercial c| 60 m2 c| banh.
privativo e garagem. Ver a Kua
República do Líbano, 61, sl 706
- Chaves c| porteiro. - Tratar
ALIANÇA IMOVE S .Pça..Pio X,
99 3.0 and. Tel. 223-5911 -

CRECI 1608.
CENTRO - Aluga-se salas pl
comércio. Ver "a Rua M.guel
Couto. 134 sl 604 e 1204. Cha-
ves cl porteiro. Alug. 400,00 -

íratar ALIANÇA IMÓVEIS Pça.
Pio X, 99, 3.° and. - Telefone
223-5.11 - CRECI 1608.

PRIMEIRA locação a Av. Pre..
Vargas, esquina R. Uruguaiana,
2 salas com banheiro no 19.°
andar c| área de 50 m2 no Ed.
Pres. Kennedy. Tratar cl Luiz
Paulo pelo tel. 264-8717 ou
228-11637

COPACABANA - Aluga-se lo.
|a frent» jirau, ban. priv. ga-
ragem, 1 vaga Av. Princesa
Isabel, 254. loja B. Tralar na
CIPA SlA. Rua México 41, slloja

Tel. 222-8441

PRESIDENTE VARGAS 633 esq.
Uruguaiana. Alugo sala 218 cl
sanitário privativo. Ver no lo-
cal das 9 as 12 horas.
RUA SEN. DANTAS, 117
Aluga-se a sala 1.540 cl sala,
kit e banh. Chaves cl portei-
ro. Administradora Nacional, —
Av. Pres. Antônio Carlos, 615
2.0 pav. Tel. 242-1314.
RUA SENADOR DANTAS, 20 -
Aluaa-se gr. 9011903 com sale-
ta, 

'3 
salas, banh. chs. s. 905.

Tratar 227-4151 - NCrS 700,00,

COPACABANA - Aluga-se gru-
po de 3 sis. a R. Miguel Le-
mos 441604. Tratar tel. 31-0749
- Av. Rio Branco 1231605. CRE-
Cl 338.
CATETE - KAIC aluga a ióia
G da Rua Silveira Martins, 110.
Chaves c/ zelador Sr. Farias.
Tratar Rua do Carmo, 27-B.
Tel. 232-1774 ou Domin nos Fer-
reira 219-C. Tel. 257-8060 -
CRECI J-72

ALUGO para comércio aparta-
mento com duas salas grandes
e mais dep. a Rua Dias ds
Cruz n.o 121 apart. 202
Méier.

ALUGO — Inhaúma — Loja em
frente a Capela R. Álvaro de
Miranda, 449. Chav. 413. Ideal
bar, casa de flores, armazém.
Tratar R. Gonç. Dias 84|602 -
Tels. 52-8551 e 52-0982. CRE-
Cl 1294 - Dr. Lisboa.

COPACABANA - Aluga-se sala
pl comércio. Ver a Av. N S.
Copacabana, 435, s| 210. Cha-
ves nl local. Aluq. 280,00 -
Tratar ALIANÇA IMÓVEIS. Pça.
Pio X, 99, 3.° and. — Tolefone
223-5911 - CRECI 1608

ALUGA-SE loja, 20m2k insta-
liação prdnta. Tratar Casa Al-
vorala. R. Sáo Francisco Xavier
393-A, das 12 ís 19hs. lnf. tel.
258-5702.
A 220,00 ótimo apt. Meier p|
escrit ou resid. Trato tudo —
Forneço fiador pl outros. Tel.
261-7699. Buenos Aires, 204.

Procura-se casa
Para família estrangeira, de preferência

Santa Teresa, Laranjeiras, Gávea. Três quarto»,
jardim, garagem. Aluguel NCr$ 1 500. Telefo-
ne: 246-0162 dias úteis.

MADUREIRA — Alugamos exce-
lenle sala com banh. priv. p|
escritório, consulíd R. Car-
valho de Sousa, 2**/, >| 204.
Chaves c[ port. e tratar na IMO-
BILIARIA SAGRES LTDA. - Av.
Almte. Barroso, 221606. Telefo-
ne 231 0660 - CRECI 1238.

SOBRADO - Centro - Aluga-
se à Rua Marcilio Dias, 40 ou
salas separadas, chaves na loia
n. 42, informação e tratar Rua
Assembléa, 45 - 8.°, fone ...
231-1139.

ALUGA-SE (esq R. Bco.) con|.
5 salas, 2 banhs. copas, 2 entr.
duas. frentes, sinteco, inst, no-
vas, ares condlc, arm., teto re-
baixado, tapetes, vulcapiso, etc.
Teófilo Otoni 82, 20.o and. -
Tratar 18.0. Tel. 223-9448 -
223-2840

SALA grande para comércio e
moradia. Aluguel a combinar.
Rua Riachuelo, n.o 276.
SAÜA de frente alugo por ...
230 00 para comercio ou outro
ramo. Rua Teófilo Otoni 97,
ei-q. Rio Branco.

BAR PASTELARIA - Fabulosa
féria, ponto espetacular, esq.
Sta. Luzia e Av. Rio Branco -
Passo, contrato novo com dono
256-6588

VICENTE DE CARVALHO
Aluga-se casa quarto, sala, co-
zinha Rufa Cambuci do Vale,
485. Aluguel: NCrS 180I00;__
VAZ LOBO - Apts. de 160 -
220,00. lnf. Buenos Aires, 204

ó.o and. 261-7747 e 223-2232
Forneço fiador p/outros imo-

veis

EM FRENTE a Estação de Ma-
dureira passa-se, uma grande]
sala, cem roupas feitas »m geral
fregueiia própria, com oU sem
instalação. Contrato bom. Alu-
guel 100,00. Rua São Geraldo
38 s| 106. Tel. 90-2619.

ALUGA-SE salas iuntas ou sena-
radas para escritório ou comer-
cio. Gomes Freire 51B l.o and.
ALUGO vaga escritório^ dirt. tel.
máq. etc. Tem socretiri,. perma<
nentê p| atender recados. Mé-
xico 70/1 103. - 242-3355.

ALUGA-SE excelente sala di
frente 30m2 cl ban. • kitch
Rua México, 111 s| 1004 - Ver
no local. Chaves na sala 1001
- CIMBRA - Tels. 232-7766 •
222-9615. CRECI J 210

CENTRO - Ed. Sao Bo.ja._Alu-
ga-se gr. com 3 salas cl 70m2
Av. Rio Branco, 277 - gr. 1504
_ Chaves na portaria. Tratar
no 8 0 andar, salas -09110 -
Tels 232-7726 - 232-2896 -

CRECI 895 - RIÓPOLIS IMO-
BILIARIA SlA.
CENTRO - Aluga _e sl. 1 127,
da Av. Rio Branco n.o 156, sa-
I» Ititdi » banb. Alg. 624,00.
Chv Sta. LOWNDES I! SONS.
Presidente Vargas 2|0 2.° i«id.
Tel. 223-9525 - CRECI 204.

CENTRO - Aluga-se «ala 504.
Ru» Visconde de Inhaúma n.»
50 Alg. 300,00. Chv. porteiro.
ÍTatar LOWNDES E SONS Av.
Pres. Vargas 290 2 o Telefone
2_3J9525_=_CREaj041___
CENTRO - Aluga-se - Av. Rio
Branco n.o 9, salas a partir de
205,00. Chaves port. - trarar
LOWNDES E SONS. Av. Pres
Var.-. 290, 2». Tel. 223-9525

CRECI 204

PENHA CIRCULAR - Alusa-se
casa, s. e dois quart. • de-
nend. d sinteco. 280,00 d
fiador. R. Cuba 544,
PENHA — Aluga-se com farta
cendução, amplo ap. frente, la-
do sombra c| sala podendo ai-
vidir e grande qto. separado,
coz. banh. área, entrada serviço
Av. N. S. Penha 504 ap. 302.
Chaves no ap. 304. Tratar ..
242-5468 - 242-4707 'Ana,

PRÃCA DO CARMO - Aluga-
se casa de 2 quartos sfa e
deoendencias, na Rua Ca:ique
83. Aluguel NCrS 260 00.

VAZ LOBO - Aluga-se 1 apart.
2 quart. 1 sala e demais de-
pendências. Ver na Rua Manuel
Machado 246 - apart. 304 Tra-
tar Av. Rio Branco 156 s| 2503
Tel. 222-6140
VILA KOSMOS - Aluga-se óti-
ma casa, 136 à Rua Piracanju-
ba, d sala, 3 quartes, varanda,
b_nh. copa, coz., arca c! tanq.
Ver no local. Chaves r»a casa,
123 e tratar tel. 222-7803. -
PRER1AL CANADENSE LTDA. -
A'varo Alvim, 21, gr. 1206/8 -
CRECI 1357

LOJA — Passo contrato de oli-
ma loia, própria para clíni*
ca, oficina autorizada, fabrica
de confecções, otc. Aiualmen-
le está servindo como escrito-
rio, contraio novo d» 5 anos.
Instalação de ar condicionado
conlral de 5 HP — Confortair.
- Área total de 82 m2 e mais
um jirau com altura de _t,25m
em toda a extensão — Total da
área aproveitável 160 m2, divi-
dido em salas com eucatex
acústico. Ver e tratar na R. li-
cínio Cardoso n. 318-B — Est.
de São Francisco Xavier. Tel.
261-8935 ou J26T-8937.
LOJA DE MODAS em Copacaba-
na 70 m2, passa-s-e contrato no-
vo de 5 anes. Aluquel fixo
600,00 entreqa-se vazia^ ou com
estoque. Serve também para
outro ramo. Tel. 237-9884

A-UGA-SE uma boa loja c| gi-
rau, com deposito ou sem de-
posito, em frente » Cidade No-
va. A Rua Joaquim Palhares,
429. Tratar na Rua Barão de
Ubá n.o 16. Tel.: 248-0627
aos domingos 228-1699.

SALAS - Aluga-se grupo 1703
da Av. Pres. Varqas 446^ ata-
petado, cortinas e qclade ra.
Chaves d porteiro. Trelar: ..
223-1071. Av. Pros. Varqas,
509, s/ 1602

COPACABANA - Sala comer-
ciai, oasta-se contrato 5 anos
_ lnf 231-0843 N-vais CRECI
596.
COPACABANA - Comercial mo-
biliado, aluga-se, apto. 1202.
Rua Siqueira Campos n.° 43,
hall, sala, qt. banh. kitch. Alg.
500 00. Chv. porteiro — Tratar
LOWNDES E SONS. Av. Pres.
Varaas 290 2.o. Tel. 223-9525
CRECI 204

SALA pequena psr_ escritório,
aluga-se na Cinelandia. Rua Se-
nador Dantas, 39, sl- 205
SANTO CRISTO - Aluga-se lo-
ia na Rua América, 197, sl.
350. Tratar Sen. Dantas, 117.
sl 721. Tel.: 252-8867 - CRECI
1335

COPACABANA - Aluga-se lo-
jas em primeira locação para
comercio de artigos finos, áreas
superiores a 110 m2, ponto de
çirar-de valor comercial, condi-
ções razoáveis. Contratos de 5
anos. Ver Rua Dias da Rocha,
20 A, B, C, D, e tratar TSIO
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
Rua México 164 10.° ü 10031
5. Tel. 242-5011. CRECI J.

ANDAR CORRIDO -
São Cristóvão, com
460 m2, Rua Figueira
de Melo 426 esq. de
Sousa Valente, lado
da sombra, 5 sanita-
rios, 2 entradas. Pro-
prio para grandes em-
presas, clubes, cursos,
deposito de mercado-
rias de leves. Telefone
252-3695 e 236-3304.

(B

MEIER - Alug. loja no Ca.
chambl, R. Getúlio, 483-A -
Chaves c| zelador no local —
Tratar lei. 223-002* - T«m ji-
rau.
MERCADO SÃO SEBASTIÃO -
Lojas. Alugamos na Rua 8 n.°
110 a loja C d 50m2. Aluguel
3 salários mínimos, Na Rua 9
n.o 105 a loja D c/ 50 m2.
Aluguel 3 1/2 salários mínimos
Na Rua 9 entrada pela Rua 1
n.o 84 a sala 205 c| 52m2 por
1 1/2 salários mínimos. Chaves
c/ Sr. José Augusto, na loja
da Rua 2 esquina da Rua 9. Tra-
tar TRIUNIÃO, -Rua da Alfan-
dega, 108, loja. Tel. 223-1875,

Aluga-se
ANDAR 4 Av. Treza d.

Maio, 41, 10.° por NGr$ ...
4.000,00. Para ver • tratar,
telefone 222-3182.

,n_I

ALUGA-SE loja Rua Lobo Júnior
871 — Ver no local, telefone
254-4117, das 6hs àl 12hs.

OLARIA - Loias t/luvas a NCrS
50,00. Rua Tenente Pimentel,
140, esq. d Uranos — Infs.
252-6667 - 242-2100
PRAÇA BANDEIRA - Alugo loja
c. jirau, força e luz, contrato
5 anos, sl luvas. Rua Teixeira
Soares, 117:' Tratar 236-0030,

SALA — Cinelandia — Aluga-se
de frente na Praça Floriano 55
7.Q gr. 701. Tel, 252-6689.

COPACABANA - Aluga-se para
fins comerciais apto. 404. R.
Figueiredo Magalhães, 226 c/2
salas, kit. banh. c/telefone. Ver
e tratar CARNEIRO MENDONÇA
IMÓVEIS. Av. Copacabana, 861,
s/504. Tel. 237-0426.

ALUGO - R- Andradas, 29 So-
breloia, 203 — banh. privativo.
Telefone — Tratar sala 201 —
300 e taxas. CRECI 85 - Ro-
betto Pereira
ALUGO mesa em escritório de
advocacia tem montado com
telefono R. México 111 «I 1304
Telefone 242-1516.

VICENTE DE CARVALHO - Alu-
ga.c apt. de quarto e sala se-
parados e demais deoenrlon-
cias oelo aluquel de 200 00.
Ver na R. Capinluba n? 9, apts.
101 ou 201. Chaves com o _r.
Abilio no n9 5 da mesma 'ua.
Tratar na Av. Franklin Roose-

„_._J__L---90-- Tel. 202-3337-
VILA KOSMOS - Aluga-se óti-
ma casa de dois pavimentos.
Ver no local. Rua Alecrim, 54
Aluguel - NCr$_40O,OO.

PASSO contrato loja boa no
Centro comercial Copacabar^i
com «lelrônica • consertos,
aceito sócio mesmo ou outro
ramo. 256-4592
PASSO contrato loja armarinho
serva qualquer ramo com
36,00m2 Visconde Piraja, 531-B
- Emílio - 247-0567.
PASSO contrato loja de aves
e ovos Posto 6, valor 12.000,00.
Aceito oferta ou permuta por
auto. Fone. 2 2 7-0766 ou
277-9852. Miro. 
PASSA-SE contrato boutique em
Copacabana. Tratar C/ Divina,
pelo tel. 227-5597.

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS
633. Edifício I Presidente Ken-
nedy. A.ugam-&e salas e çjrupos
em la. locação. Tratar no mes-
mo prédio em A. JARDIM
IMÓVEIS - Gr. 201/2 - Tel.
223-9437 - CRECI J-272.

CENTRO - Aluga-se uma loja
Rua da lapa. 135-A d banh.
Alg. 550,00. Chv. Tratar lown-
des e Sons. Av. Pres. Varqas
_!o 2,o - Tel. 223-9525. CRE-
Cl 204
CENTRO - Aluga-se, nl» 1204
Rua da Quitanda n.o 194 sal»,
bnh. kite. Alg. 270^00 Chav
porteiro. Tratar LOWNDES E
SONS Av. Pred. Vargas, 290,
?j t.1. 223-9525. CRECLJOj.

CENTRO - Alugam-se p/fins
comerciais os conjuntos, 204,
205 e 206 - Av. 13 d- Maio,
45 _ la. locação, d bantt.
privativo e saleta de espera
(coni. 204). Chaves na portaria
è tr. Av. Rio Branco, 114. 149
1 Tel. 242-3300. EKASA. CRECI
1743.

SALA — Procuro uma vazia in-
dependente, pequen» para alu-
gar em edificio comercial. Pago
200/220. Dou depósito ou fia-
dor. Milton 256-5023. .
SANTO CRISTO - Aluga-se am-
pia loia toda reformada como
nova, o melhor ponto do bairro
para diversos negócios - Rua
Santo Cristo, n9 269. Tratar na
mesma rua 247.
SALA p/ escritório. Aluga-se
Av. Pres. Varqas 401/414, po-
dendo ser aluqadas iunf.as ou
separadamente. Chaves d zela-
dor Paulo. Tratar-Ad. Sta. Rita
Cássia, Rua Ouvidor 130/903.
Tel. 242-4546.

SALA - Aluga-se pl qualquou
ramo. Rua das M.irrecas, 36
iunto a Mesbla. Cha.es c| <
porteiro. Tel. 222-7396

COPACABANA - Alupa-ec Av.
Copacabana 680 o/ escr.t. co-
mercial prupo de saleta, sala
e banh. Marcar hora pr.ra visi-
ta. CRECI 80 - 222_12S

ALUGO loia c/ 61 m quadra-
dos bom ponto. Av. Maracanã
perto Praça Saens Pena. Agên-
cia, padaria, fábrica; super mer-
cado. lnf. 222-3913 Sr. José -
Depois d3_ 14 horas.
ARQUITETOS - Saens Pena.
Alugo casa térrea adaptada pl
escrit. com 5 salas, 2 banhs.
etc. comercio em geral — Tiia-
tar 238-8772.

ALUGO 60,00 mais encargos,
R. Tenente Pimentel, 140, box
59. 12m2, s/ luvas. 14 hs. as
16 hs. Ramalho. Olaria. Tel.
234-0794.

PILARES - Aluga-se loia co-
mercial c| 44 m2. Ver a Av.
João Ribeiro, 623-C. Chaves c|
administrador. Alug. 350,00 -
Tratar ALIANÇA IMÓVEIS. Pça.
Pio X, 99, 3.° and — Telefone
53-5911 - CRECI 

'1608,

PASSA-SE o contraio de uma
loja em Bonsuccesso, Av. Nova
Iorque, 35-C. Tratar na Rua do
Ccuto, 466. Penha.
PRAÇA DO CARMO - Alugo
loias. Ver Av Brás de Pina,
896 — sob. Tratar loja andar
térreo. Procurar Sr. David.

DENTISTA - Copacabana - Alu-
ga-se consultório de luxo ou
aceirs sócio. Tardes ímpares. Av.
Princesa Isabel, 323, sala 306
- Tel. 36-1862,
IPANEMA - Passo contrato co-
mercial, sobrado. Rua . Monte-
negro. Inform. 242-4433.
LOJA - Copacabana - Av.
Copac. 435 loja L, com telefone
aluguel, 468, cont. 5 anos, pa-
samos. Tratar no local.
LOJA - Áluga-se n. 56. R. Al-
mirante Tamandaré, 26 cl 20m2
- Ver local e tratar PREDIAL
CATETE, Tel. 242-0722

ALUGA-SE salas para fins comer-
ci&is ideal para salão de beleza
cu consultório medico; Rua Ba-
rão de Mesquita, 200
ALUGO p/ escrit. sl. 607. Rua
Ccnd_ Bcnfim, 369, banh. priv.
frente Pr. Saens Pena. 2 salár.
mínimos, lnf. 34-0902. Ver as
15 horas.

RUA FREDERICO MEIER. 12 i|
404 — Aluga-so para fins co-
merciais c] sala « banh. Chaves
cl zelador. — Administradora
Nacional - Av. Pres. Antônio
Carlos, 615 - 2.° pav. Telefone
242-1314.

Centro - Loja
AV. RIO BRANCO, 185

Alugamos a loia n. 4 c|

120m2 » 2 banheiros, servin-

do diversos ramos, preço

muito conveniente. Ver c|

porteiro Daniel, após 13,30h

e tratar na KAIC, Rua do

Carmo, 27-B. Tel. 232-1774 -

CRECI J-72.

Galpão 850 m2
Força 50 HP ligada

CAXIAS - Rod. Rio P«-

trópolis. Aluguel — 7 tala-

rios m. Tels. 236-2193 -

222-0392.

RIO COMPRIDO - Alugo Loia
D na Rua Sta. Alexandrina, 174.
Chaves c/ porteiro e tratar tel.
231-3671/2 diretamente com o
proprietário.

BOM PONTO - Passo conlrrto
Av. Rio Branco _ 185, gr. 907,
frenta Caixa, móveis aço for-
maço, a chagar, telefona 
252-7696, máquinas, instala-
ções, sinteco, licenciado, pr«-
dio misto, pode morar e tra-
balhar, conlrato 7 anos, facili-
ta-se pagamentos. Inf. Tel.:
222-8730 ou ir local ati 12hs.
CENTRO - Aluga-se grupo de
2 salas. Av. Pres. Vargas 633/
1907. Chaves Av. Rio Branco,
123/605. Trata, fonei 31-0749.
CRECI 338

CASTELO - Aeroporto - Alu-
qa-se por 800 grupo 806 da
Av Beira Mar, 406. Contrato
comercial 5 anos s/ luvas, 60
m2 vista para o mar,^ 1 q. s.
2 b. Chaves na portaria. Tratar
Rua Laranjeiras, 477 grupo 803,
tel 225-7649 das_8 as 12 hs

SALA - Aluga-se grande pela
metade com telefone e mo-
veis, à Av. Erasmo Braga, 255,
5,0 _ 501-A. Castelo.
SALAS P| ESCRITÓRIO - Mui-
to amplas, banheiro privativo,
no melhor ponto do centro Ay.
Marechal Floriano, 38, edifício
Santos Seabra

PENHA - Alugamos a casa 1
da Rua Califórnia 73 com sala iqros., ..... . ••-, •-—¦--
quarto cozinha, banheiro .«.. I área . mais dep Ru. Tembe,

VILA COSMOS - Aluga-se apt.
de frente, índependenU c. 2
qtos., sala c| sinteco, varanda

ClUariO tOZ-nino, uani^nu w.~_.
Aluguel NCrS 200,00 sem Ia
yia%. Ver «diariamente chaves
no n.° 73. lnf. MAS IMÓVEIS
LTDA. Av. Nilo Peçanha, 12
s| 922126 - Tel. 222-3115 -
J. 329.
RAMOS - Aluga-se casa,c| var-,
2 q„ tal., coz., banh., área,
jardim • quintal. Conteca —
2310338
RAMOS - Aluga-se na Rua Mil-
ton 184, fundo» «pto. 2 quar-
tes, sala, etc. cerni ervtrada pa-
ra carro. Ver daa 3 da tarde
as 6 - Tratar r. André Pinto
n.o 20-
RAMOS — Alugamos magnifico
aplo. c! frente, salão, 3 qts.,
coz., banh., área com tanque,
dep. empregada, na Rua Fe is-
belo Freire, 479, apt. 301. Cha-
ves cl Sr. Almir no térreo fd.
e tratar IMOBILIÁRIA SAGRES
LTDA, Av. Almte. Barroso, 22. s|
/W, Tel. 231-0660. CRECI 1238.

RAMOS 200,00 apt. de frente.
Irrf. Buenos Aires, 204, 6.° and.
— Forneço fiador p/outros imo-
veis. 261-7747 - 223-223^

... 351, aplo. 202 P. P.
15 V. Cosmos. ^^

ILHA
DO GOVERNADOR
E PAQUETA

PASSA-SE uma loia e oficina
de aparelhas elétricos doméstj-
cos com boa freguesia por moti-
vo víaqem. Tratos no local, R.
Bento Lisboa 76, Loia 9-10
SOBRADO — Ótimo ponto. Ca-
tele. Passo contrato p/ comer-
cio com telefone. R. Correia
Dutra 32. sob.

ALUGO apto. sala, quarto e
depend. mebiliado. Praia do
Zumbi 127
ALUGUE na Ilha, aptos, c casas
sem pedir favores. 200,00 —
270 - 350,00. lnf. 261-7747.
Trato de tudo. Dou o fiador.
A 255,00 aí>t. na ilha. lnf. Bue-
nos Aires 204, 6.0 and. - For-
neço fiador p/outros imovei».
(100%) 261-7699-223-1369.

INDÚSTRIAS

CENTRO - KAIC aluga a 'oia
C da Rua Uruquaiana n? 109 d
banheiro. Chaves e tratar Rua
do Carmo, 27-B. Tel
232-1774 ou Dominqos Pereira
219-C. Tel. 257-8060 - CRE-
Cl J-72
CENTRO - KAIC aluga a sala
1012 de frenle na Av. Treze
de Maio 47, d kitch e banhei-
ro. Chaves no 289 andar secção
de condomínio D.a Carmen.
Tratar Rua do Carmo, 2ZrB. Tel.
232-1774 ou Domingos Ferrei-
ra. 219-C. Tel. 257-8060 -
CRECI J-72

CASTELO - Graça Aranha 416
salas 224 e 225 banheiro, pr|va-
tivo. Aluquel NCrS 700,00.
Chaves portaria. Tralar Praça
15 Nov. 20. sala 412

VAGA em escritório, com tele-
fone ¦ recepcionista. Aluguel
NCrS 200,00. Largo d» Sao
Francisco, 26, sl. 1415,

ZONA SUL

LOJA - Praia de Botafogo, 324
— Aluga-se a loia XV — la.
locação, área 20 m2 NCrS ..
600,00. lnf. - Administradora
Nacional - Av. Pres. Antônio
Carlos, 615 - 2.0 pav. Tel.
242-1314.
LOJA — Copacabana - Aluga-
se cl 3,10x24 mis., nova, ver
ni R. Barata Ribeiro n.° 707-F
das 13 às 17 hs. • Iratar cl
prop. 227-4422."LEBLON - Loias s/luvas a NCrS
150,00. Av. Ataulfo de Paiva,
1.174 - Infs. 2526667 -
242-2100.

ENGENHO NOVO - Alug. loja
112-A, R. Barão Bom Retiro —
perto R. 24 do Maio. Chaves
na loia 102-A — Tratar lolefo-
ne 223-0024.

SALAS comerciais — Centro
Olaria - Aluga-so base 130,00
Rua Dr. Alfredo Barcalos 546,
— Olaria.

HIGIENOPOLIS - Alugamos
ampla loja de esquina, com ba-
nheiro priv. à Rua Cambuçá,
134, esq. Santa Mariana. Tra-
tar Imobiliária Sagres Ltda.,
Av. Almte. Barroso, 22, -1606
Tel. 231-0660 - CRECI 1238.
Aluguel 250,00.

ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
ga-se amola loja ci banh. pri-
vatlvo. Ver a Estrado da Por-
tela, 10, loia A. Chaves no bar.
Alug. 350,00. Tratar ALIANÇA
IMÓVEIS - Pça Pio X, 99, 3.°
and. Tel 223-5911. CRECI 1608.

ALUGO Rua S. Clemente, 98 -

loia 5 (não é box) m\m. 15m2
dois salários contrato 5 anos,
sem luvas. F. 56-6339

CENTRO - KAIC aluga a sala
1608 d 30m2 na Av Pres.
Vargas, 590. Chaves d por-
teiro. Tratar Rua do Ca-mo, II-
B Tel. 232-1774 ou Domingos
Ferreira 219-C. Tel. 257-8060
- CRECI J-72
CINELANDIA - Al-fla-se uma
sala deWrente, com banheiro.
Ed. Odeon sala 806. Tratar
com o porteiro^

ALUGA-SE grande armazém. -
Avenida Brasil perto do Viadu-
to Lobo Júnior. 230-8586-
BONSUCESSO - Aluga-se ga •
pão comercial. Ver a Rua Al-
varo do Cabo, 189, loja. Tratar
ALIANÇA IMÓVEIS - Pça. Pio
X 99, 3.0 and. Tel. 223-5911

CRECI 1608.

ALUGA-SE quarto cozinha e
banheiro NCr$ 130,00. 2 me-
ses deposito. R. Frei João 135
Cocotá. Fim da R. Morávia,
BEIRA MAR («düido moderno).
Aluga-se apto. e qto. indep.
c/ ou sem mobília. Tel. 96-0764
CETEL - P da Rosa 1249 -
Dendê.

RAMOS - Alugam-se os aplos
205 • 303 da Rua João Ro-
mariz, 107, c| 2 quartos, dep.
empregada • vaga garagem.¦ 
Al: 400,00. Chaves c| portei-
ro' Tratar Av. Rio Branco. 135" 

.1 815 - Tel.t 222-1577.

RAMOS - Aluga-se 3 vagas pa-
ra moças que trabalhem fora
únicas inquilinas. Rua Parannos
- 68-
VISTA ALEGRE - Alugo oli-
mo aD -202 Rua Proietada A.
n - 60, em frente R. Monte
Santo, altura Av. Brás Pina,
1779. Tratar 243-9342. Al.: - -
200. 
VILA DA PENHA - Aluga.*
«pio. c| 2 q., sala o demais
dependências c| sinteco. Ver a
RurManoel Cicero, 10, esquina
de Av. Brás de Pina, apto. JOJ.
das 13 às 17hs.
Vi LA DA PENHA - Aluga-se
por NCrí 202,80 - apto, de
Sa, qto. ooz., banh Ver Mães-
tro Henriquo Vogeler 353 -

epto. 202. Tratar ANA Tels.:
542-5468Í4707.

COCOTÁ' - Apart. duplex tipo
casa de eala., 2 quartos, gara-
nem, R. Ancora, 77. Chaves
com o próprio no local. Fone.
229-5504.
ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
ga-se apt. 207 Estrada da Bi-
ca n.o 327 sala, 2 qls. coz.
banh. garagem, dep. emp. alg.
450 00. Chv. zelador — Tratar
LOWNDES E SONS. Av Pres.
Vargas 290 2.0 Tel. 223-9525

ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
gam-se aptos, saia, 2 qtos. ban.
cor, azulejo até o teto, dep.
emp. garagem, área c. tanque.
Rua Tâmisa, 37, aps. 103, 104
e 203. Chaves c/ porieiro. Tre-
tar na CIPA S]A. Rua México,
41 s/loja. Tel.: 222-8441

DEPOSITO ou armazém geral -
Aluga-se, no melhor ponto de
São Cristóvão. Galpão com 300
n.2, cobertos, área total 1.300
m2; escritórios e depósitos fe-
criados. Serve para qualquer
ramo. Força e teiefone. Tralar
GVI Ltda. Rua México, 98, gru-
pos I2I2Í3. Tels. 222-5912 e
242-5863 - CRECI 956.
DEPOSITO cl escritório e tele-
fone, passa-se contrato de um
depósito com 3O0m2. C| escri-
lório e telefone. Inform. Tele-
fone 264-5133.

CENTRO - Aluga-st ó ima sala.
R. Senador Dantas, 117 s/610.
Ver • tratar Rua Senador Dantas,
117 s| 836. Alug. 300,00 mais
laxas

ALUGO loia M - Voluntários
da Pátria, 212. Tratar TRIUNIÃO
- Tel. 222-1875. Alfandegu,

J08;
ALUGO sala com tel., frente
não tem condomínio. 312,00.
Ver • tralar no local cl GUI-
LHERME. Vise. Pirai» 572, 19
and.
ALUGO loia para oficinas NCrS
350, «em luvas. Ver R. Aniba
R.is, 90-A. Começa Rua Real
Grandeza. 366. Tel- 246-8296.

LOJAS - R. B. Ribeiro, 54
_ Contrato 5 anos - 242-5837
e 252-7669 d Lopes .(CRECI
330).

LOJA — Aluga-se à R.
Barata Ribeiro, 83-A,
com 100 rir.2. Tratar
TRIUNIÃO, Rua da Al-
fandega, 108. (B

CENTRO — Fins comerciais —

Alugo sala 229 Av. Rio Bran-
co, 185 - Tratar R. Ja*'"0
Otoni 117 3." tel. 243-8132 -

Proprietário.

ALUGA-SE na R. Ronald de Car
valho 265, loia "B", de frenle,
térreo, d 127 m2. Ver n. jo-
cal e trat.ar na Av. Ftankhn
Roosevelt 126 d 906. Tel. ..
252-3337

CENTRO - KAIC aluga sala
1529 da Rua Senador Dantas
117 c/ saleta. kitch e bf.nh.
Chaves e tratar Rua do Carim,
27-B. Tel. 232-1774 ou Domin-
qos Ferreira 219-C. Tel.: ...
257-8060 - CRECI J-72. vendo rimnn... ¦ ¦;-;—„-•-

ÊÍNTRO - KAIC aluqa as sa- Av. Rio Branco 277, loia ti -

Ias 234 e 1511 da Av. Pres. Beatriz

CENTRO - Fins comerciais.
Alugo sala 502, Lgo São Fran.
cisco 26. Tratar R. Teófilo
Otoni, 117 3.o, Tel. 243-8132.
— Proprietário .
CENTRO - Lapa - 

Çob.rlura
comercial «alão 35 ml. banh.,
2 ttrraço. 173 m2s alugo o»
vando financiado • tornbtnar.

Ã" ESTRELA DOS IMÓVEIS -
Vista pl mar, pinlado novo, sin-
teco novo. Saleta, sala, çoz.
peq. a banh. NCr$ 350,00. Ver
com porteiro. Av. Copacabana,
1137 ap. 705. Tratar Copaca-
bana, 605, .1 405. 237-4641 a
235-7638 - CRECI 971.

LOJAS - Várias - Copacabana
e Ipanema, esquina ponto es-
petacular para bar fino e ou-
tros ramos - Alugo contraio
bom, 256-6588. .
LOJA - Flamengo, aluga-se c|
du» frentes. Rua Senador Var-
gueiro n." 93, loja D, la. loca.
ção, sem luvas. Ver no local -
Chaves com o Sr. Vala.

LOJA — Alugo em
Cascadúra bom ponto
para qualquer negocio.
Ver na Av. Suburbana
9836 e tratar das 16 às
18 hs. pelo telefone
234-2175 ou à noite
pelo tel. 248-3550. (B

SAENS PENA - Aluga-se uma
sala à Rua Condo de Bonfim,
370, sala 807 a chave com por-
leiro, aluguel NCrS 190,00. Tels.
246-3994 e 223-4379,
SALAS — Aluqa-se Beco dos
Barbeiros, 6 (1.° di Março, 7).
Ver c| porteiro a tralar Rua
do Ouvidor 50 — 8.° andar, c|
D. Dirce.
SALA de frente com 4 ianelas,
sob. na Pça. Bandeira, .t'ugo
p3ra comercio. Aluquel 250,00.
R. Joaquim Palhares 595.
SÃO CRISTÓVÃO - Loh aluqa-
se 60 mets. por 5 salários. Av.
Pedro II 232. F. lnf. 227-7384.

LOJA — P. Miguel — Passo ç
ou sj tal. B..r _tis-Ímo. R. F
guoiredo Camargo, 253-A.

TIJUCA — Aluga-se sala com
banh. privativo. Ver a Rua Con-
de de Bonfim, 377 s| 504. Cha-
ves c| porteiro. Alug. 300,00 -
Tratar ALIANÇA IMÓVEIS. Pça.
Pio X, 99, 3.° and. - Telefone
223-5911 - CRECI 1 608.

TIJUCA - Alugo -tima sala c,
instalações próprios- para qabi
nqte dentário, à líJa Conde da
Bonfim, 422 s/ 304. chaves d
oorteiro. Tratar tel. 2320306.
Genecvlo - CRECI 1417

Loja -
S. Cristóvão

Alugo c| sobreloja, 450m2,

construção nova, ótima p|

grande firma, indústria ou.

depósito. Ver R. Sinimbu,

387 e Iratar R. S. Luiz Gon-

zaga n. 122.

Classificados
do Est. do Rio

IMÓVEIS
Compra e venda

PASSA-SE loia, contraio 5 anos
apropriada para Boutique, arma-
rinho, papelaria, etc. Instalações
adequadas. Ver, Largo rio Ma-
crado, 29 l/loja. 235 (edificio
Condor)

LOJA cl sub-solo aluga-se ver
9 às 15 hs. R. General Bruce
925-A S. Cristóvão, tratar c|
Sr. Souza tel. 264-6225,

TIJUCA - Aluga-se loia. Rua
Professor Quintino do Vale, 62-
D. Tel: 228-7309

LOJA — Aluga-sa com ou s|
luvas de esquina cj subsolo.
Rua Conde do Bonfim 28. Tratar
cl proprial-rio. Tal- 264-5736-

RUA FRANCISCO SA, 88 -
Alugam-se as salas, 304, 305
a 306, em Ia. locação. NCrS
250,00. Chaves cl porteiro. -
Administradora Nacional - Av.
Pres. Antônio Carlos, 615 -
2.o pav. Tal, 242-1314,

LOJA AMPLA - Frente Conde
Bonfim prox. Saens Pena. Pas-
so d instai. Novo contrato.
Condições olimas. Urgente. Mu-
rillo Freitas - 234-3529. CRE-
Cl 354
LOJAS - Alugo 2 novas com
algumas vagas d« garagem, 3
salários cada uma. Rua 24 de
Maio, 516. Tratar Praça do En-
ganho Novo, 16,

TIJUCA - Aluqa-se loia à Rua
Conde dc Bonfim, 177. Ver no
local e tratar Av. Pres. Vargas,
542 sl 1613. Tel. 243-3113.

NITERÓI E
SÃO GONÇALO
VENDE-SE uma casa com la|«,
água e luz, 4 quartos, 1 sala,
banheiro, cozinha, varanda tipo
L e uma meia-água, tõcla mura-
da. 30.000 a enlrada de 10.000.
Tralar, Rua Libório Viana, 253.
Mutuaguassu, São Gonçalo. Om-
bus 104, Mutua • Avenida Cen-
tr.-.l. Urgente^

VAZ LOBO - KAIC aluga na
Av Min. Edqard Romero EC4
as loias B e C c/ banh. Cha-
ves d porieiro. Tralar Rua do
Carmo, 27-B. Tel. 232-1774 ou
Domingos Ferreira 219-C. Tel.
257-8060 - CRECI J-72.

VILA ISABEL - Aluga-se loia
'ampla, bem localizada. Rua Tor-
res Homem, 150-C Chaves ap.
202 Tralar 242-470715468. Ana.

NOVA IGUAÇU
E NILÓPOLIS

Vargas 633 c/ ban.teiro. Chaves
e Iratar Rua do Carmo, 27-B.
Tel. 232-1774 - CECI J-72.

GALPÃO - Aluga-se D. de Ca-
xias Rua Francisca Tome 91 -

para industria ou deposito, área
coberta 300 m2 grando terre-
no descoberto. Ver no local
tratar telef. 222-1304 Carneiro.

CENTRO - R. Joaquim Silva,
11/1001 — la. locação. Sale,
banh. com 23m2 - Aluguel ...
300,00. Visitas d porteiro. Tra-
tar - ADMINISTRAÇÃO E
REPR. SCHILLE« LTDA. - Rua
Rodrigo Silva 181602 Telefone;
242;84J8J  
CENTRO - loja aluga-s. ampla
cm excelente localização cj ins.
da força, a poucos passos di
Av. Mal. Floriano, para depósito
ind. ou comércio, lnf. lei. ...

___M_
CENTRO - Aluga-sa na Rua
Buenos Aires 243, salas para
comércio ou profissio liberal.
Informacõas na loja

CENTRO - Fins Comerc ais,
alugo sala 1714 Av. Pres. Var-
oas. 542. Tratar proprietirlo,
Rua Teófilo Otoni, 117 3.» -
Tel. 243-8132-
CENTRO - Aluga-se salas 601 «
602 Rua Miguel Couto, 174. Ver
no local e tratar Av. Pres.
Vargas 542 s| 1613. Tel. ..
243-3113.

TlHA DO GÒVE_N .DOR -
o,!ugo «sa com 2 q'os._ sala
área com tanque qu:ntal, a K.,a
Erico Coelho 186. casa 104.
Chave no n9 176 por favor. Es;
ta rua começa na Av. Paranapua
1636. Tratar Av. Rio Branco
39 sala 1809. Aluq- -50.00.

GALPÃO - Alugo próximo à
Arv. Brawl, na Rua Jamaica, n.
420-A 2 pav. 800 m2. Tratar
corretor Loureiro. Tel. 232-9400

CRECI 413
GALPÃO — Passa-se contrato
novo, serve para industria ou
comércio com força ligada. Rua
Silva Vale, 901. Cavalcanr

CENTRO - Aluga-se saia 915
917 920. 'Rua Araúio Porto
Alegre n.° 70. Alg. 350,00 e
300,00. Chv. porteiro. Tratar
Lowndes e Sons. Av. Pres. Var-
gas 290 3.O. Tel. 223-9525 -
CRECI 204

CENTRO - Aluga-se salas no
edifício Carioca, no Largo da
Carioca, n.o 5. Chaves com o
zelador, na portaria. 
CENTRO — Aluga-se loio do Pa-
tamar do Edifício Carioca no
Largo da Carioca, n.° 5. Cha-
ves com o zelador, na portaria.
CENTRO - Aluga-se «Ia» no
Edifício São Francisco, ne Av.
Rio Branco, 91 - Chavei com
o zelador, na portaria.

GALPÃO - Benfica - Alugo
1 000 m2 área coberta 7,5 m
pe direito muita igua Rua Dr.
Odilon Benevob 264 - Fone
258-0100 junto viaduto Benfica,
PRÉDIO-industrial a comercial
- São Cristóvão - Alugo c| 3
pavtos. dep. força, 400m2. A
parte d« cima poda ser usada
pi moradia. Tel. 254-4117 ou
2-2-1454. Rua An» Nén, 612-f.

CENTRO - .Aluqa-se as salas 1,
4, 5 e 6 da Rua Luiz de Ca-
rr? .s n.o 77. Alg. a partir de
140,00. Chv. Tratar LOWNDES E
SONS. Av. Prsd. Vargas 290,
2.0 Tel. 223-9525 CRECI 204,
CENTRO — Aluga-se ótimos con-
iuntos de n.°s 506 e 1004 c|
sala, saleta e banh. la. loca-
ção. Áreas 60 e 35 m2. Ver
Av. Passos 122 - chaves cl
porteiro Vanderlei. Tratar Trio
Adm. Imovois Rua México 164
- IO.0 g. 10315. Tel. 242-5011
CRECI. J. IB8.

CENTRO - Locação comercial.
Alugamos à Av. Rio Branco,
18 a sala 708. Aluguel 1 «alino
mínimo. Chaves porteiro. Tratar
TRIUNIÃO - Rua da Alfândega
108 - loja. Telefone 223-1875.
CENTRO - Locação comercial.
Alugamos na Rua Franklin Ro-
osevelt, 39 a sala 1 420. Alu-
quel NCr$ 300,00. Chaves por-
teiro. Tratar TRIUNIÃO - Rua
ds Alfândega, 108 - Loja, Tel.
223-1875-
CENTRO — Aluga-s» andar cor-
rido ci muita luz, pi peq. in-
dústria, oficinas, laboratórios, es-
critórios. Rua Luiz da Camões,
101 — 2.o and. Chavos na loia
- Tratar ci Gomes, R. Ouvidol
131.133 - Tal. 222-0013.
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LOJAS 100 mts. qdrs. frente
estação Av. Rio D'Ouro 456/
458 mais qalpão • terreno óti-
mas p/ supermercados superpo-
pulação São João deMerili Es-
tação de Agostinho Pôrf-.o e tra-
tar com o proprietário Rua Piauí
72 — Todos os Sanlos.
LOJA — Praça da Bandeira -
Alug. Rua Ceará, 74. Chave n.o
43, loia. Antiga Rua São Cris-
tóvão, loja, girau, ban. — Tel.
228-1492.

DIVERSOS
PASSA-SE escrit. espaçoso, Rua
Otávio Tarquino, 74, s. 706,
servindo p/ cont., advoc. ou
consultório méd. ou dentar.o,
contrato direto c/ j proprietá-
rio. Preço NCrS 3 030.00 faci-
lítados, aluquel NCr$ 120,00.
Tralar local ou tel. 243-6.86.

PADARIA — prédio a inst. no-
vas contr. 7 anos, alug. 40. fer.
13.500 com 3 de rua, tenho 2,
vendo esta com 25 mil d» entr.
facilito 5. a 60 dias, o melhor
negócio do ano. iA. C. Dias, Av
Amaral Peixoto, 350, «I 12. N.
Iguaçu. .

PETRÓPOLIS E
TERESÓPOLIS

LOJA - Al. em zona comal.
tamanho media. Cont. 5 a. c/
porta de aço força ligada. R.
Ana Neri 750. prox. Lgo. Li-
ci nio Cardoso — S. Fco. Xavier.
LOJA Passa-sa grand» c| r»si-
dência, quintal • grande galpão
cl forca ligada. No melhor pon*
to S. Cristóvão. Tal. 228-4667.

PASSA-SE Rua Da. Maria, 52 S.
João de Meriti. (Agostinho
Porto - RJ) 26 PI266 mts. aua-
drados contrato novo, ver no
local de 5a. a domingo de 9
às 18 hs. Chaves com Alcibla-
des. .

MADUREIRA - Sam luvas
Alugamos lojas Shopping Cen-
ter Tenludo - do qual \i eslao
Art. Palácio — Correio - Bob s
CETEL - INPS - Gerbo - Co-
letoria Estadual - Ministério
da Fazenda - Pavilhão Gro»-
landia • outras - rara opor-
tunidad» para quem deseja «•
pandir-s» ou instalar.» na Ca.
pitai do subúrbio com aluguel
barato. Tralar no local c/ admi-
nistrador Sr. Jaime.

MELHOR PONTO da
Penha Circular. Salas,
escritórios consultórios.
Rua Lobo Júnior 1624.

(B
MEDICO - Oportunidade. Alu-
oam-se salas em sob. de esqui-
na iunto a dentista, ambiente
de luxo. Rua Aristides Lobo,
222 sob. Tel. 36-1862.
MEIER - Alugo tala» c/ banh.
orivalivo. R. Arauia» Cordeiro
474 - Edif. «marcial: 160.00.
Ver e/ zelador. T. 32-3594.

IMÓVEIS
DIVERSOS

PRAIAS E
VERANEIOS

TERESÓPOLIS - Vende-se odci-
na elétrica, com boa ferramenta,
perto do centro telefônico. —
Procurar o Sr. Miguel - Ala-
moda das Pimenteiras, 70-D.

OUTRAS CIDADES
VENDOITROCO - Cabo Frio -
2 lotes Sítio Vista Alegre. Ent.
3.000, restante 100 d» 40,00 -
Raul, tel. 243-1759.

IMÓVEIS

BÚZIOS - Precisa-se de sócio
para casa iá alugada. Tratar a
Rua Rodolfo Dantas, 931902 -
Sr. Lacerda.
CABO FRIO — Temporada ou
fím de semana, apartamento
mobiliado cont sala, dois quar-
tos, dependincis • garagem
Tralar na Av. Rio Branco n.°
185 - Sala 1.405 - Tol.
252-5297. CRECI 1710.

Aluguel
CAXIAS E
S. JOÃO DE MERITI
LOJA DE CAXIAS - Passa-»»
contrato boa. Av. Nilo Peçanh»,
449, Centro.

CAMBUQUIRA - Alugo casa
grande mobiliada para têmpora-
da. Tratar lei. 238-5325,
CABO FRIO - Féria», lua de
mel o fim de semana, ap, du-
plex cl 3 qts., mobiliados c/
garagem na Praia do Forte —
Tel. 258-3475.
MIGUEL PEREIRA - Aluga-se
casa mobiliada, 3 qts., saia, va-
randa, qaraqem, iardim, bairro
plante cale - Fone 228-9298,
SAO LOURENÇO - Alugo, para
temporada confortável casa c/
quatro quarto», e outra menor.
Iratar Rio - R. Araúio, 90/
302 d« 9 » 12 hora».

NOVA IGUAÇU
E NILÓPOLIS
CASA — Aluga-se, N. Iguaçu,
J, Boa Esperança, 2 qts., s., c
ban., ter. 20x20, 6nibu» na por.
ta. N. Iguaçu a P. Mauá, 180,00
e taxas, desconto em folha. Rua
Ipequeá, Q. 27, L. 25. Inform».
(.o-;-- com Simão, ao lado.

MESQUITA - Aluga-se bom
apt. de 1 ». 1 q. duplo «te.
Estr. Feüciano Sodre, 1745. lnf.
225 4989. Leopoldo - NCrS 120.

PETRÓPOLIS E
TERESÓPOLIS
TERESÓPOLIS - Alugas» ca**
Várzea, temporada ou 4 m»«»»|
Tratar tol. 27-8999.
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UTILIDADES
MÓVEIS E
DECORAÇÕES
ARCA jacarandá 280, cadeira c|
patinha 65, mesa redonda 1,10
m colonial jacarandá 220, guar-
da-roupa duplex 780, cama mar-
quesa 95, jogo 3 mesas com
mármore 130, canapé, console,
banco de igreja, vitrine, camas
com palinha, apliques, dormitó-
rios de estilo, salas de estilo,
õbajures, etc. Grande fábrica
mudando de ramo quer deso-
o par lugar. Temos também col-
chôes ortopédicos e do_ espuma
de nj fabrico. Rua Honório, n,°
1427 (quase esq. Rua Cacham-
bi) fono 261-1483. Venha antes
acabe nosio estoque. 
AGORA _M~Í. ANEMA - A
prazo fazemos irmano» embu-
lidos, lambris, fechamento • co-
bertura d» áreas. BF LTDA. R.
Vise. de Ptrajá, 452, sub. solo
li. I lols._227-0.39, 247-7616.
ATENÇAO - Tf. 232-0111. Quo
compraremos os seus móveis
usados. Pagamos os melhores
preços. Salas, dormitórios, Jaca-
randá, marfim, caviúna, impo-
rio. Cadeiras medalhão. Arma-
rios duplex. Atendo rápido tô-
da • cid.d». Tf. 232-0111.
ATENÇÃO - Vende-se duplex
a partir de NCrS 600, marfim
caviuna jacarandá de 2, 3, 4,
5, 6 portas aceita-sa sau dor-
mitório em troca facílita-se Rua
H.ddoclc Lobo 370-B.
ATENÇÃO dormitório e sela
marfim e caminha em estado
de novos ba ra tklmos p. deso-
copar Av. Salvador d. Si, 184,
ATENÇÃO — Vendo para deso-
cupar urgente, dormitório de ca-
tal rústico 290,00 e uma sala
de marfim. Aristides Lobo n9
128.
ATENÇÃO vendo móveis de ja-
carandá. Arca 150, cadeira mi-
neira 60, medalhão 80, mesa
redonda ou console. Cama mar-
quesa caiai e solteiro 150, cu-
modas aimário sofá-cama mar-
quesa duplo. Grupos estofados.
Es (antes moduladas. Mesinhas
'fido sofá abajours. Carrinho de
chá canapés, banco de igreja,
espalhos, apliques, biombo, es-
crivaninha e tudo mais que de-
core meu luxuoso apto. — Rua
Santa, Clara, 166 ap. 207.
ATENÇÃO — Compra-se móveis
vsados Prtcisamos de grande
quantidade de dormitórios • sa-
Ias de jantar. Paga-se bem.
Atende-se rápido em qualquer
bairro. Tal.: 228-822..
ATENÇÃO — Dormitório jacaran-
dá moderno de casal artigo
de luxo. Vendo muito barato.
Urgente. Rua Haddock Lobo, 18.
ATENÇÃO — Compro móveis
usados, dormitórios, armários
duplex. Chipandale, Império,
arcas • salas, pau marfim « ca-
viúna. Rústicos, Coloniais, me-
dalhões — Atendo rápido. Pa-
go valor máximo. Telefone:
248-0996.
ATENÇÃO ^ — Compro moveis
usados conjuntos de dormitórios
• salas do Iodos os estilos •
armários duplex. Pago bem •
atendo rápido. Tel. 222-0967.
ATENÇÃO compro móveis usa-
dos 2484119 dormitórios chip.
rúst. modernos Império o arma-
rios duplex, salas caviúna, ja-
carandá, Império e arcas. Aten-
demos rápido, 248-4119.
'A venda qualquer preço poltro-
nas espelho tapeie armário ca-
deiras e objetos. R. Carvalho
de Mendonça 12 apt. 704 esq.
R. Duvivier Copacabana — lido.
ANTIGÜIDADES - Vende-se
mesas brasileiras antigas. Rua
Raimundo Correia 10 ap. 601.
ARMÁRIOS embutidos em ce-
dro pj pintura. 150,00 m2. Fa-
hricaçào própria. Facilito. Tel.
-32-1665.
ALÕ compro seus dormitórios
usados salas conjugadas, atendo
ripido, 52-9835.
BARATÍSSIMO - Vendo móveis
usados melhor do que novos,
dormitório» caviúna, marfim,
chipendale, maciço, armários
duplex, sala de diversos estilos,
modernos e clássicos e grupos
estofados. Tudo por preço muito
barato. Rua Haddock Lobo,
303-C. 

'
CHIPENDALE guarda-roupa 200,

¦ cama casal cômoda o masínha
200. Poltrona Drago c mesa TV
100. Av. Atlântica 2710 ap. 203.
CABANA MOVEIS E DECORA.
ÇÕES — Fabricação própria. —
24 fi aniversário. Diretamente
ao público finíssimo sortimen-
to todos estilos em decoração.
Menor preço do Rio. Oferta ani-
\ersario, conjunto mesa de
mármore e jacarandá do 600,00
por 300,00. Praça das Nações,
394, Bonsucesto. Tel. 230-7646.
COMPRO - Móveis, dormitório,
armários, salas, camas, de mar.
fim, caviuna, o formícas. pago
- vista. Tel. 264-2535.
CHÍPENDALE dormitório de ca-
sal vende-se em et imo estado
per preçD barato. Rua Haddock
Loba, 181,
CHIPENDALE dormitório casa em
perfeito estado, vendo barato
para desocupar lugar. Rua Had-
dock Lobo, 18.
DOfiMITORIÒS novos grande li-
qi-idüçao a partir de 450,00 à
vista cu até 24 meses completo
garantia de fábrica. Av, Gomes
Freire 547 loja. Centro.

MOTIVO d» viagem, vondo to-
dos os móveis bi cama solt.,
c.rna Marquesa, armários, sofá
poltronas, mesa redonda coloni*l
cadeira medalhão e mineira etc.
Tudo barto. Ver Rua Santa Cla^
ra n.o 75, apto. 303, .té 22 ha.
MOVEIS USADOS - Em estado
de novos, agora você pode
comprar móveis de sala e quar.
to desde 10 cruzeiros novos,
mensais ou a partir de 60,00
à vista — Verdadeiras pechín-
chás. Grande variedade paraescolher. Vendemos também
peças avulsas. Só nestes dois
endereços da Rui Mafra: Aris-
tidos Lobo, 134, no Rio Com-
prido. Monsenhor Félix, 538-A,
em Irajá — Duas lojas que só
vendem móveis usados.
MOVEIS — Liquidamos, camas
Marquesa dupla de Ia. de 390
pl 180,00, Arcas d, [ac. d, 490
p! 310, Sofá-cama Marquesa, de
830 p| 529, Conjunto mesas 1
cenlro 2 lat., de 395 p| 199,
Espelhos e consolos de jac. pj
parede, a preço sem competi-
dor. Var Vol. Pátria, 416-A,
até as 20,30 horas.
MOVEIS — Vendo um quarto
de casal 350,00. Uma cadeira
do papa. 75,00. Uma sala
Chipendale 250,00. Uma TV
180,00. Poltronas espuma a
30,00. Av. Mem de Sá, 21 sob.
Lapa. Até as 22 horas.

MOVEIS — Compre na
fábrica — Dormitórios,
grupos estofados, es-
tantes, colchões e gran-
de estoque de peças
avulsas. Ofertas do
mês. Bi-cama Marque-
zita tecido ou Courvin
NCr$ 399,70 - Arma-
rio duplex jacarandá c|
8 portas NCr$ 749,00.
Cama Marqueza NCr$
92,00. Vendas também
a prazo. Exposição e
vendas. Tijuca: Rua
Conde de Bonfim, 142
tel. 234-9644 - Aber-
ta até 22 horas. Méier:
Rua Dias da Cruz, 827.
Tel. 249-6452 - Cha-
ve de Ouro. Penha:
Av. Brás de Pina, 796.
Tel. 230-1595 - Pra-
ça do Carmo.
MOVEIS estado novo» vdo.
barato dormitório casal, soltei-
ro, salas, armários, camas, mui-
Ias peças avulsas, quarto, sala,
ver Pres. Vargas, 2963-A,
MOVEIS AÇO - Armário, mesa
3 poltronas. Preço 600,00 cruzei-
ros. Ver Rua México 41 s/l 702.
MACIÇOS vendo chipendale da
sala e quarto de casal cm
estado de novos, claros gavetas
curvas. Aristides Lobo n° 128.
NAO VA aliás d, lorotasl -
Seu tampo è precioso. Fazemos

Sualquer 
negócio. Aqui vale tu*

o que poupe seu bolso. E tu-
do legítimo — Grupos esto-
fados em logítíma espuma de
450,00 por 280,00. Superluxo
de 680 p| 390. Diplomata, d,
850 p| 460. Sofá-cama espuma
pj 188. Sofanele espuma, 130,
145. Colchões de molas, super*
luxo, c{ lados pj inverno e ve-
rão, suporgnrantidos, 88,00 e
98,00. Casal 120, camas 98,00,
bicama Marquesa, 180,00. Em
caviúna ou c] jacarandá,' Mesa
redonda, 220, ova!, arca de 2,

3 e 4 portas em jacarandá, des.
de 220, cadeiras medalhão ou
mineirinha ou Império a 65,00.
Dormitório modelo 69. Em fór-
mica, caviúna com 3, 4, 5 por-
tas, desde 680,00, g.«vestidos c|
ou sj sobrado de 2, 3, 4, « 5
portas, pela metade doa preços
nomais. Jogos de mesa. Orma-
Mte com 3 peças, 168 cj ou sj
mármore, 170 «peças avulsas.
Venha já porque êsses preços
só valem esta semana. Praça
Onze n.° 445 — Frente i Cia,
Telefônica.
OCASIÃO - Vendo luxuoso
grupo de espuma (350 mil) e
bons moveis de sala (arca, me-
sa e cadeiras). Tudo novo e
perfeito pj met, valor. Rua Ba-
rata Ribeiro, 54 apto. 301. Tel.
235-2297 após 1. hs. no local
cl decorador.

Papel de parede
Presidente

AGORA NO MÉIER
Laváveis e inselizados. Orçamentos sem compromisso

pelo tel.: 249-8660.
Exposição e vendas

Rua Carolina Méier, 19 — 1.°
Tel.: 249-8660.
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TELEVISÃO T.lokino 23" mo-
derna, estado de nova cinema
NCrJ 330,00, Rua Domingos For-
reira, 187, apt. 37. 49 andar."TELEVISÃO 

- Vendemos Zenilh,
ABC, Semp, c/garantia de 6
meses, preço de f áb. 825,00.
Temos outras usadas, func. nos
5 canais, 17, 19, 21, a 23
pis A partir de 200. R. Concei-
ção, 111 esq. M. Floriano.
TELEVISÕES ,- Grande liquida-
ção a pwlCf de 150,00 modernas
novas e usadas õ vista e ató
24 meses aceito sua em troca
novas a partir de 500,00 de
13, 17, 21 e 23 polegadas todas

as marcas. Av. Gomes Freire
547 loja Centro. Garantia de
fábrica.
TELEVISÃO: Temos várias mar-
cas de fama a partir de 150,00,
Todas funcionando nos 5 canais
e leva grátis 1 antena. Rua
da Conceição, 145 ao lado do
Colégio Pedro II. '
TELEVISOR Teleking Centenário
19 p. Ultimo modelo perfeito
vendo por 350,00. Av. Copaca-
bana 435 aplo. 410.
TELEVISÃO Philco "Peraflex"

23" poucos dias d» uso, custou
1.3S0 vendo por 670 Av. Copa-
cabana, 387/209.
TELEVISÃO Philco um cinema
pegando todos os cinco canais
23 pol. Vendo NCrS 280,00 com
grande prejuízo — Tel. 56-1721.
TELEVISÃO Philco 23, 3 D, mod.
68, cinema 5 canais. Vendo cj
prejuízo m| mudança p| 380.
Tel. 56-5135.
TELEVISORES - Vendemos vá.
rias marcas Philco 23, Philips,
19 ou 23, Zenith 23, Teleking
21, GE, Semp e outros tipos a
partir d. NCrS 200,00 com an-
íena e transporte grátis. Ver
para crer. TEGELAR, Rua May.
rink Veiga, n." 11, sala 701,
próx. P. Maui. Aberto de 9 is
19 hs.
TELEVISÃO - Temos várias
marcas o modelos funcionando
nos 5 canais,. Grátis 1 antena.
Visite-nos s| compromisso. Rua
Camerino n. 176 sob. éiq. AAa*
rechal Floriano.
TV 19 pol. portátil Zonilh USA.
Novinha c| pouco uso. Vendo
300 NCr$ Rua Almirante Ta-
mandará, 41 «p. 1015. Fia-
mengo.
TELEVISÃO Philco, pouco uso
peg. 5 canais v| 380 c| preiui-
zo mot. desoc. lugar. Rua An-
chleta 5 apto. 203 - Leme -
35-0941 - Ten. Lage.
TELEVISÃO GE 21" de mesa,
ótima imagem, som, nos 5 ca-
nais NCrS 230,00. Desoc. lu-
gar. Av. Copacabana 387 ap.
901.

NOIVA - Vestido lindo, Rodia.
nll, viu, »tc, manequim 44146.
Preto 300,00 facilitados. R. Mé.
xico, 7011103 - 42-3355.
PERUCAS — Soçaite as afamadas
de Mme. Lúcia cabelos naturais
Inteira, rabos e chanel, oficina
p/qualquer conserto em 24 hs.
Traga a sua peruca velha e
troque por uma nova ou reforma
237-947. e 256-2556. 
VESTIDOS usados, saias • blu.
sas, bluiões e calças de ho-
mem, compro a domicílio, pa*
go bem. T.l. 222-3950 - Sr.
José.
VENDE-SE um vestido de noiva
bordado, c| véu e grinalda, tu-
do por NCrS 90,00. Rua Rapú.
blica do Peru, 3261304.
VESTIDO de noiva, le renda
•cm uso, preço NCr$ 56,00 e
completo NCrS 85,00. Infs. tel.
245-0533.
VE5TIDO noiva vendo mod. Ger-
son melhor oferta. Marcar hora

pelo telefone 258-4234.

Atenção
revendedores

Calçados de Franca direto de
fábrica

Modelos de hoie preços de

ontem. Depósito: Rua Arquias
Cordeiro, 316, s| 301. Conhe-

ça ainda hoje. ;

Ternos usados
Tel.: 222-5568

COMPRO A DOMiCÍlIO

Calças, camisas, sapatos,
etc. Pago melhor que qual-
quer outro.

FAMÍLIA — Que viaje vende
1 arca de jacarandá, 1 mesa.
c/tampo de mármore, 6 cadei*
ras, 1 geladeira, 13 pés, jogo
de mesínha c/tampo de marmo-
re, 1 televisão Philco,, 1 espe-
lho, 1,80x0,80, moldura dourada,
1 mesa console de jacarandá,
1 bi-cama marq. 1 vitrine Luiz
XV e grupo estofado Luiz XV,

1 grupo estofado em courvin,
1 sofá-cama de casal 1 par
de abajour em iacarandá, lus-
tres, tapetes, console lourado,
1 piano alemão. Ver Rua Barata
Ribeiro,' 153, apto. 201-
FAMÍLIA estrageira vende tape*
tes persas Boukhara, Khoum
(antigo e velho). Freezer Brás
temp, tapeçaria pequena fran-
cesa. Tol. 247-4437. Ipanema.
FAMÍLIA retira-se vende tudo
sala jantar, sofás trem Líonel
e m iodes as, Vor República do
Peru, 193 ep. 31 - Aluge-se
o apart. Tratar no local.

TV PHILIPS 23" automática mo-
dema ventilador GE 16" USA
baratíssimo. R. Duvivier, 211
602. Lido. Copacabana.

VENDE-SE 1 mesa oval elást.
c/tampo de vidro 8 cadeiras,
2 vitrines de canlo p/desocupar
espaço preço de ocasião. Rua
São Salvador, 29 ap. 401.

Granjas

VENDE-SE armário 4 portas,
150,00 aspirador Walita, 70,00.
Tel. 226-5869.

VENDE-SE uma radiovitrola ABC
com tocn*disco Philips automáti-
co e 1 sofá-cama perfeito esta-
do. Rua Bento Lisboa 09 ept,
302.

VENDE-SE televisão, stereo, ;.
poltronas máquina etc. Rua
Ataléia 97-F. Praça do Carmo.

FAMÍLIA qu. vai viajar vend.
moveis, geladeira, maquina Ia*
var. Urgente, Avenida Portu-
•,al. 584, apt. 502.
FAMÍLIA ESTRANGEIRA, vende
barato cristal Murano, geladeira,
ar condicionado, mobilia conv
pleta, miudezas, etc. Fone:
943.8596 com o Sr. Jack.

JÓIAS E RELÓGIOS
RELÓGIO Cyma, Omega, Mido,
Seiko, Universal etc. Consertos
com peças originais o garantia
absoluta. Retojoaria 7, Rua 7 de
Setembro, 43. Perto da Praça
XV.

ÓTICA E
FOTOGRAFIA
ASAHI PENTAX SPOTMATIC,
lente 1.1:4, nova. Vendo. ALMIR
256-4511 depois 19 horas.

VENDO rico dormitório jacaran-
dá est. chip. casal 10 peças
c/2 espelhos cristal 1 d e
1,60x60 NCrS 1.000. Leopoldo
Miquez 169-402.
VENDO sala de iantar de fór-
mica, 1 sofá-cama, 1 mesa pa-
ra copa, J sofanete, 1 

'cama

de casal, 1 discoteca Mogno,
outras peças. Ver na Rua Ba-
rata Ribeiro, 200, apl. 235.
VENDEM-SE 2 sofas-camas Av.
João Ribeiro n.° 345 ept. 202
Püares, nesta.
VENDO 2 camas beliches c/col-
chões e 2 guarda-roupas c/3
portas e gavetas preço ocasião.
Av. Copacabana 209 apt. 804.
VENDO dormitório e sala chi-
panda le maciços, claros vale a
pena ver, baratos p. desocupar
espaço. Rápido Av, Salvador Sá
184.
VENDE-SE dormitório de casal
em marfim e caviúna de 4
portas 350. Também uma sala
de jantar 230. Aristides Lobo
n9J 28;
VENDO canva casal colchão cri-
na, penteadeira, armário, 3 per-
sianas 85 cm. Dois de Dezem-
bro 22 ap. 709, das 11 às 17
horas.

GELADEIRA Westinghouse
Duplex 14 pés bom estado geral
vendo urgente por 480,00. Av.
Copacabana 435 apto. 410.
GELADEIRAS - Grande estoque
várias marcas pintura nova na
côr de sua escolha. Visite-nos
s-i compromisso, Rua Camerino
n. 176 sob. esq. Marechal Fio-
riano.
GELADEIRA - A partir de 150
200, 250 — Seminovas com ga-
rantia. Troca-se pela sua mes-
mo parada. Facilita-se o carreto.
Vários tamanhos e marcas. Ver
Barão de Ubã 62 Praça da Ban*
deira.
GELADEIRA Frigidaire 8 pés,
estado de nova muito gelo, pi
280,00. Rua Bela, 262,A São
Cristóvão. Dou carreto.
GELADEIRA Brastemp — estado
de nova 335,00. Rua São Luiz
Gonzaga, 320-A. São Cristóvão.
Cancela, ao lado Mar e Terra.

VENDE-SE móveis usados de
quarto e sala de todos os ti-
pos e peças avulsas — Rua Ge-
neral Antigas, 325-D. — Leblon.

DORMITÓRIO Chipendale casal
est. novo p. barato. Rua Pa-
reto 36 apt. 1004.
DORMITÓRIO'est. moderno cia-
ro 200,00 desocupar espaço. R.
S. Salvador 1-907. 245-0974.
DORMITÓRIO CHIPENDALE -
Sala colonial urg. Rua Bento
Gonçalves 185 esq. José dos
Reis. Enq. Dentro.
DORMITÓRIO e sala marfim, ca-
viúna, estão como novos. Vendo
iuntos ou separados. R. Haddock
Lobo, 18-
DUPLEX - Vendem-se armários
de 3 — 4 — 5 — 6 porlas
de caviúna marfim e peroba,
e também salas. Rua Aristides
Lobo n9 128. P. H. L.
DESFIZ NOIVADO - Vendo
sem uso grupo estofado a Imo-
fadões soltos costas _¦ acento
torio corvin outro todo tecido
bouclé, mesa redonda, cadei-
ras, arca e'n jacarandá, espelho
e console dourado, sofá avulso
pufs, arquinha, cama casal me-
tal dourado, jogo mesinhas már-
more rosa, espelho oval, aba-
jures etc. R. Ronald Carvalho
275 apto. 302 - Lido — Tenho
transporte.
ESPELHOS DE CRISTAL, c/ moi-

dura dourada, 1 de 1,80x80 ou-
tro de 1,50x70, vendo baratisst*
mo. Av. Copacabana, 387/209.
ESPELHO DE CRÍSTÁL 1,80x0,80
moldura dourada. Custou 800,
vendo 220,00. Tel. 2364951.
ESPELHO cristal novo c| -mol-
dura, dourada toda trabalhada
de 1,80.80 custa 800 vdo pl
190,00 deu transp. Tel
261-4601 R. 24 de Maio.

FABRICAS DE MOVEIS fazem
exposição * Av. N. S. de Con-.
cabana, 38 6/1002, fone
236-2529. Arcas 280, carrinho
de chá 240, mesa redonda c/
tampo de mármore 220, grupo
estofados c/almofadas soltas
5:O,00, banco de Igreja c/baú,
baú, dormitórios infantis de fór*
mica, estantes, camas detodos
os tipos, duplex, cadeiras de
todes os estilos, enfim tudo
que possa ornamentar o seu
apartemento.

PAPEL de parede — Diret_.m-.n-
te da fábrica super lava vol be-
lissimos padrões, desenhos clás-
sicos. Portas para box, em alu-
mfnio, diretamente da fábrica.
Solicite o nosso representante
sem compromisso, à Rua Cons*
tanta Barbosa, n." 125 — 1.°
andar - Méier - T.ls. 229-2092
- 249-3261 - 229-7695.
PAU MARFIM e caviúna dormi-
tório e sala de jantar vende-se
juntos ou separados. Rua Had-
deck Lobo, 181.
QUADROS a óleo, vende-se lin-
dos deslumbrantes, de pintores
de prêmios de viagem, desde
de 150 tel. 46-4424 e 46-3422.
SALA — Por motivo de mudan-
ça, particular vende sala coto-
nial em jacarandá c[ 16 peças
artisticamente trabalhadas a mão
- Ver das 13 as 17 a R. Itapl.
ru 1257.
SALA jantar colonial legítima
com 17 peças (mesa oval) estado
de nova, particular venda moti*
vo mudança. Tel. 245-5527.
SALA de jantar renascença ven-
do motivo viagem 10 peças. —
NCrS 550,00. Moura Brasil 53
ap. 702. Laranjeiras.
SÕFA' com 3 almofadas confor-
taval, bom preço. Aceito ofer-
ta. Rua Gomes Carneiro 130
ap. 806.
SOFÁ' GELLI — T. em courvin,
novo, vendo. Tei. 26-0466. Rua
Muniz Barreto 44-203.
SALA de jantar Luís XV em
marfim, muito bonita, vendo
barato para desocupar lugar. —
Rua Haddock Lobo, 370-B.
SALA de jantar colonial com*
pleta c| bar espelhado, preço
barato R. Haddock Lobo, 181.
TAPETES persas, particular ven-
de 2 grandes e 3 peq. a quem
quiser ótima qualidade e não
só preço. Rua Raimundo Correia
n.° 65 ap 602.
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Em alumínio anodiiado.
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GELADEIRAS E AR
CONDICIONADO 

'

ATENÇÃOI - Técnico alemão,
conserta geladeira, nos do miei.
lios. Troca-se relê, automáticos,
motor, carna de gás. Serviço ga*
rantido. Tel.: 228-4400 - Sr.
Stifan.
ATENÇaO — Técnico alemão
con parta geladeira, ar condido-
nado, troca de motor, automá-
tico, rela e gfs. Serviço garan-
tido. T.l. 234-9079 - Sr. Frani.
ATENÇAO técnico alemão con*
serta, pinta geladeira, ãr cond.
com garantia, pintura 60,00,
borracha 30. Tel. 242-7969.

TAPETES PERSAS - Vendo vi-
rios nevos, diversos tam. pre-
ços batendo toda concorrência.
Ver Praia do Russel, 344-E —
Tel. 225-2408 Sr. Tino. Também
lavo e consertos tapetes em
oeral.
VENDE-SE - 2 toalhas da Ma-
deira. Muito barato. — Telefo-
nn 247-1889
VENDE-SE uma sala pau mar-
íim om sofá-cama casal. Rua
Manuel Leitão 35Í3Q1. Tijuca.
VENDE-SE 2 poltronas pequenas
em perfeito estado. Rua do Ria-
choelo 147 ap. 804.

GRUPO ESTOFADO de courvin.
Custou NCr$ 1 400, sola d- 4
lunares. — Vendo por NCr$
350,00, urgente. Tel. 256-1721.

GRUPO estofado sofá cama ae
casal 2 poltronas a partir de
210,00 novo de fibrlca e sofi
avulso a parlir d« 130,00. Av.
Gsmes Freire, 547 loja, Centro.
GRUPO - Vendo 1 sofá e 2
poltronas pl desocupar lugar.
Rua do Resende n.o 80.

GRUPO estofado de espuma c|
ferro de curvtn, modernissimo,
custou 1 500. Vendo por 650.
- Av. Copacabana, 3871209.

GRUPO ESTOFADO de courvin,
Custou NCrS 1 400,00. Vendo
urgente por NCrJ 350,00. Tratar
p/ Tel. 36-4951.
GRANDE PECHINCHA — .Ven-
de-se, muitíssimo barato, com-
pletamenle novo, um conjunto
do uma esplendida mesa re-
donda com 6 luxuosas cadeiras
« 1 Itndo e moderno buffef
(tudo em fórmica). Rua Barata
Ribeiro 13, apt. 803.

VENDE-SE guarda-roupa duplex,
cinco portas caviúna e marfim,
cama casal, 2 de solteiro com
colchão mola. Domingos Fer-
reira 125 apto. 715.
VENDE-SE urna sala Chipendale
conjuqada oeroba perfeito este-
do preço NCr$ 220,00. Rua Ba-
rão de Mesquita 133 apt. 201
— Tijuca. .
VENDO barato, um dormitório
e dois sofás cama Probel. Praça
Onze n. 445 apto. 5.
VENDE-SE por 600,30 novos,
conj. móveis taqueado noves pj
moça. Constando de 9. roupa.
Penteadeira, cama c| colchão —
mesa cabeceira — banqueta.
Telefone 247-5258.
VENDO urg. p| desã lugar —
Sofá cl 4 almof. soltas, espu-
ma (fab. Celina Decorações) e
estante jacarandá c| bar, linha
moderna. Rua Figueiredo Maga-
Ihães 780 ap- 103.
VENDO uma mesa redonda en*
talhada com mármore pérola, 6
cadeiras medalhão. Barato. Rua
Pedro Américo, 351

AR CONDICIONADO - Modelo
df 1 H.P., vendo barato. Sr.
Jacte, fone; 243-7151. _
ATENÇÃOI — Técnico alemão,
conserta galad.iíra, nos domici-
lios. Troca-se relê, automáticos,
motor, carga do gás. Serviço
garantido. Tal. 228-4400 — Sr.
Stefan.
ATENÇÃO TÉCNICO de qeladei-
ra e ar condicionado, consertes
de qualquer marca e pintura
no local c/garan.ia, Não
cobramos visitas. Tel. 227-7589
— Antônio,
ATENÇÃO consertos pinturas e
reformas de geladeiras e ar con*
dicionado a domicilio c/ garan*
tia tel. 249-8615 Sr. Ferreira.
AR CONDICIONADO 4 apare-
jhos .para oficinas. — Vendo
barato. Rua da Relação 55.
BOAS GELADEIRAS 

'funcionando

muito certinho. Vendo Rua do
Matoso n? 77.

GELADEIRA - Admirai, 10 pés,
pouco uso, vendo barato. Sr,
Jack, fone. 223-3699.
VENDE-SE gelao-ira GE 11 pés
RetÜinea porta magnética estado
de nov — Ver na Rua Prudente
de Morais 814 com o porteiro.

TV EMERSON 23' nova func.
perfeito NCrS 350,00. Av. Copa.
cabana 1236/303.
TV PHILCO port. amer. como
nova vendo uma pegando todos
canais. Rua Machado de Assis
31/702. 
TV 23" Admirai cinema nos 5
canais na garantia 320,00. Ur-
gente, melhor oferta. Rua da
Capela, 554, Piedade - Apt.
101.
TELEVISÃO - Philco GE Invic-
tus Emerson Teleking Phillips,
Semp Standard antena grátis 17
a 23. pl. funcionando 100% no
estado de nova a partir de 170
R. Senador Pompeu 234 sobrelo-
ja a 50m da Central,
TELEVISÃO - Liquidamos nula
de 100 func. a partir de 150.
Av. Gomes Freire, 176 sala 902
ele 20 horas. P. Tiradentes.
TELEVISÃO Philips 17" imagem
d-5 cinema todos os canais, per-
feita em tudo 150,00. Av. Prado
Júnior 281 loja I galeria.

VENDE-SE uma geladeira Col-
dspot. Em perfeito es tacfo de
conservação. Ver e tratar na
Rua Alves Monte, 15 S. Cristo-
vão. Tel. 248-6578.

RÁDIOS E TVs
A INSTALAÇÃO d. som - a pri-
zo em Boite, «scritório rastau-
rante. Posto Telefunken em
Ipanema. Técnica ultra moderna
KLYSTRON - R. Vise. Piraü,
452, sub-solò li. 1 — Telefones
227-0939,247.7610^
A TROCA — Tubo TV a praio.
Ipanema Madureira — KLYS-
TRON ITDA. Vise. Pira|i 452
sub-solo, li. 1, 247-7610, ...
227-0939. R. Carv. d. Sousa
262 l.o and. - 90-5530 - M.
H. 134.
A VISTA compro televisão coni
defeito; atendo na hora em
qualquer bairro pago até NCrS
150,00 - Tel. 229-2972.
A VISTA — Compro televisão,
estéreo, Hi-Fi de qualquer mar-
ca cu tipo, telefone hoje para
257*1596. Hoje qualquer .hora.
ALTA FIDELIDADE 69 - Stéreo
em rádio e vitrola,, caviúna
com garantia de fábrica custeu
1.500, vendo 550,Julio de Casti-
lho, 8/108. 47-0920. P. 6.
CONJUNTO stereofônico Pio-
neer, com AMiFMmulfiplex pró-
fissional japonês móveis luxo
original. 238-7028.
COMPRO uma televisão 17 ou
19 polegadas usada mesmo pa-
rada ou con. defeito até NCrS
100,00. Recados 230-0598 - Sr.
João.
COMPRO uma televisão ho|e
mesmo, pago ótimo preço. Por*
tétil ou outro tipo. Telefone
257-2802;
COMPRO t.l.visio, rádios, \vl-
Irolas, locadiscos pago bam —
230-3320 ou calai 91-4123 Araú-
io.  
COMPRO — Televisão, radio*vl-
trolas Stereofõnicas gravadores,
toca-discos, amplifkadores •
auto-falantes. Pago bem a vis*
ta com dinheiro atendo rápido
até 23hs, T.l. 236-3954.

GRAVADORES Mini Casssle,
Mitsubishi, Sharp, Jecorder, Na-
tional, Crow Corder, fitas vir*
gens marca "TDK". Preços e:-
peciais para revendedores. Pro-
jetor de slides. Largo de São
Francisco, 26, sala 223. Ed. Pa-
triarw.

GRAVADORES - Todas as mar-
cas liquidamos qualquer preço
R. Visconde Rio Branco 59.

COMPRO geladeira mesmo com
defeito. Atendo urgente pelo
tal. 261-7308.
CONSERTA-SE. pinta-si, r.for.
ma-se ar refrigerado, galadei*
ras, bebedouros, colocação de
máquina carga de gás, borracha
- Fecho - Tel. 252-1230.
ENCERADEIRAS Electrolux p/
metade do preço, Amo, Real
de 120 por 69,00, Walita, GE,
Epel de 110 por. 59,00, Aspira-
dores Electrolux, Arno, Wdlita
58,00. R. da Carioca, 28 sob.
entrar pela joalheria.
GRAN^É""LÍQL)TDÀÇÃO. 50 gela-
deiras a sua disposição desde
150,00. Muito qêlo. Garantidas
e carreto imediato. Rua da Rela-
ção 55.
GELADEIRA Kelvinator 8 pés,
poria útil gaveta etc. Ótimo
estado, venoe-se, 250,00. Av.
Mem de Sá 145 sobrado.
GELADEIRAS ATENÇAO. Serão
liquidadas acima de 70 geladei-
ras da todos os tipos a marcas
desde 150,00 garantidas. Rua
dos Inválidos 59.
GELADEIRA a querosene e a
gás or. butijão. Vendo. Rua da
Relação 55.  ____

VENDO moveis de bebe estado
novo. Preço barato. Av. Rio
B'anco, 20 - 3.° andar.
VENDO sofá-cama drago novo.
NCrS 200,00 novos. Tel.
252-5580. Lapa 248/20L
VENDE-SE uma belissima sala
de jantar colonial legitima, ¦
um belo quarto de dormir com-
pleto. Muito barato. Rua Candi-
do Benicio número 2560 apart.
101.

GELADEIRAS - Grande liaui-
dação novas e usadas a partir
de 150,00 pintura nova meder-
nas, nova a partir de 500,00
aceito sua em troca ou a prazo
até 24 meses garantia de fábrica
5 anos todas as marcas e lama-
nhos. Av. Gomes Freire 547
loja Centro.
GELADEIRAS: A parlir de 150,00
- Várias marcas e modelos.
Todos gelando bem — Kelvina-
tor, GE, Brastemp, Climax e
outras. Rua da Conceição, 145
ao lado do Colégio Pedro II.

GRAVADORES - Stéreo Hita-
chi mod. trq. 737 8W por ca-
nal. Ocasião, Rua das Marre-
cas 36 sj 606 Cinelândia
GRAVADORES, vitrolinhas, rá-
dios, toca-fitas, amplíficadores.
Vendo barato. Rua das Marrecas,
36, s/606. Cinelândia.
MOTIVO VIAGEM - Vendo
gravador Aiwa, tipo mala 007
e transmissor, receptor Sony ai-
cance 30 km. NCrS 720,00 cada.
Tel. 227-1098.

RADIOVITROLA portátil Belair
japonesa nova. Vende-se. Ver e
tratar à Rua Evaristo da Veiga
83/907.

RADIOVITROLAS grande liqui-
dação a partir de 100,00 móvel
e portátil pihla e luz. Av, Go-
mes Freire, 547. loja Centro.
RÃpiOVITRÕT/flelefunícen Do.
minante stareofÔnica con* FM.
Várias faixas de onda, reycrbe-
ração e câmara de eco, último
modelo em estado de nova, ven-
do barato com urgência. Tel.
236*-3954.
RADIOVITROLA Phillips Stereo.
fenica com F.M. entrada e sal-
da para gravador bafles sepa*
rados para agudos, be!i._imo
mtvel em jacarandá estado de
neva vendo baratiislmo. Av.
Prado Júnior 

'281 
apto. 914.

TELEVISÃO 23 pol. estado de
nova 320.00 radiovitrola aut.
alt. 220.00 Av. Democráticos n.
690-8 i;-rto da Uranos.
TVS PHILCO 23" • 16" Solid
Slat. mod. 69 70. O melhor
preço do Rio. Aceitamos troca,
pegando até 300 pl seu TV
usado. T.l,: 246-5102.
TELEVISORES - Temos 8 a _3
pois. de mesa portáteis e preço
de rádio, barato mesmo, todas
funcionando 100% nos 5 canais,
est. de novas, damos antena.
Veia: Av. Passos, 115, 6.9 andar,
sala 605, esq. Mal. Floriano.

FII.MADOR Bel Howel 16m V.
250,00 « proletor de 16 E-8m.
400. M. laxica J foto 300. fl.x
binóculo M. viagem R. Almi-
rante Alexandrino 1886-101 Sta.
Teresa.
FUMADORES • proj.lor.s d. 8',
16mi.. e super 8 cj Zom, máq.
fotográficas Reflex de 35mm e
6x6, ampliadores 35mm, 6x6 e
6x9, iBodolitos, binóculos, mi*
croscópios . films 120, 127 >
135 em preto e branco • co-
lorido, tudo pelo menor preço.
V.ndo . troco. T.l. 237-6541,
Av. Copacabana, 610, SI. 212.

FAMÍLIA estrangeira do regresso
vende: armário dupie»; 3x3.50

Buffet — cama de ci.3.i USA
sofá veludo — tjuardi--oupa

5 corpos caviúna, htlts.ima ca-
ma solt. Luiz XVI z. colchão
molas — geladeira Frigidalre 7
pés ótimo estodo — móveis e
carrinho bebê USA miudezas —
Av. Copacabana 312 ao. 703.

GELADEIRA Frigidaire 8 pés
porta magnética, 1 ano de uso,
vendo 300, ventilador cjpouco
uso, vendo barto. Rua Almi-
rante Tamandaré, 41 ap. 1015.
Flamengo.
GELADEIRAS -. Novas a partir
de 450, Cônsul, Gelomatic, c/5
anos de garantia. Fazemos tro*
cas. Temos Tv». novas d. 13,
16, 23 pois. a partir de 490.
Étnpire, Admirai, Advance, ABC,
e outras func. nos 5 canais.
A partir de 200. Ventiladores
Faet, Lustren. a preço ds fabri-
ca. Ru da Conceição, 111-
esq. c/ Mal. Floriano,
POR MOTIVO viagem desfaço-
me todos os rríóveis sofá, pol-
tronas, mesa centro, cama casal
c| 2 cridos-mudos, pa,.teadeira,
cama solteiro, colchões erma
vegetal e mola, cadê,tas e me*
sas avulsas, acessórios cozinha,
TV c| mesa gir.tór.a. Ver riià.
riamente Pça. Serzedeto Correia
.2I|10.°.

VENDO aspirador Kenmore com-
pleto, um serviço iantar Rosen-
thal 44 peças, mala americana
fibra preta 90x55x60. Telefonar
247-2905.

VENDEM-SE 3 estantes c/portas
um armário c/3 portas, um grill
americano automático, aspirador,
máquina ds escrever Olypia
carro 44 — Raimundo Correia
16, cobertura, elevador fundos.

VENDE-SE geladeira G o I d s I
Point 9 1/2 pés - Olimo estado
NCr$ 350.00. E televisão Admi-
ral 23" — Aceita-se oferta —
Rua São Manoel, 37 - apt?
503 - Botafoao.

PRATAÜIA - Portug. vendo ur-
oente, por motivo de doença.
Baixela chá, palitelros, cande-
labro, castiçais e algumas peças
pequenas. Ri das Laranjeiras,
102 apt. 308 Ma, Costa. Te1.
245-8715

NIKON NIKKORMAT FTN, quas.
novo com lente* Nikor, 35mn\
solígor 135mm, filtros outros
acess6rios. Tel. 257-3532 _ noile.
MAQUINA FOTOGRÁFICA Pola-
roid último tipo bate e revela
em 30 segundos preto e bra,.-
co e colorido. v*endo bartío
motivo viagem. Rua Almirante
T.mandaré, 41 ap. 1015. Fie-
rrengo. 

TELEVISORES - Aproveita a
feira da Elelrôniça AÍmar, desde
150,00, de 17~'a 23 pois. Todas
as marcas, funcionando 100%.
Estado de novas, leva a jnt.na,
veja. Rua do Senado, 322, pró-
ximo Av. Mem de Sá.
VENDO TV Philco 23 p. com
prejuízo, novíssima pj NCrS ..
300,00. Tel. 256-1641.
VENDE-SE por preço de ocasião
uma televisão Comodoro de 23
p. com pequeno defeito, junta-
mente com 1 ajustador de vol-
ragem Atlas. Tratar à Rua An*
tõnio Saraiva, 78, Cavalcante.

Consertos
de TV.

Vitrolas e Hi-Fi
257-8344

Todas as marcas. Não co*
bramos visita. Serviços garan-
tidos por 60 dias. 257-8344.

TV consertos
e antenas

Conseita-se qualquer tipo
con» garantia em sua residên-
cia. Não cobramos visita. Or-

çamenlo sem compromisso —

Atende-se todos os dias, do-
mingos e feriados — Sr. Mes-

sias ou Caio, tel. 225-8438.

PAINÉIS FOTOGRAFI-
COS - NCr $ 70,00 m2
a cópia, facilitados,
qualidade M.E.I.R.A.
SíA. Rua Sete de Se-
tembro, 43 s] L. Tel.
252-2295. (B
VENDO proietor Eumig Mark-M
super 8, 200-250 volts 50 ci-
cios, novo. Ver Avenida Rui
Barbosa 910, 2.0 andar de 8
às 12,30 e de 14,30 às 17,30.
VENDE-SE Rolleifleit 1.3.5 F.75
mm com fotometro acoplado.
Nova e barata. Tel. 230-3178.
Sr. Pedro.
VENDO preço barato, filmador
Zelss-lkon, câmara Polaroid. Av.
Rio'Branco, 20 3.° andar.

DIVERSOS

SALA de iantar D. João V iaca-
randá com bufet. cristaleira, e-
tajair, mesa, 10 cadeiras « duas
poltronas, estátuas lustres, Iam-
piões, tifani, candelabros cotu-
nas, relógios, quadros, porcela-
nas serviços de cristais baccarat,
grupo dourado etc. Galeria São
Pedro. Av. Princesa I i a b e I,
450-0. Túnel Movo.

VcNDE-SE 5 lustres de bronze
1 de Serves e 1 de Versai les,

5 bron^es c|figuras, e 1 piano
Pleyel 1/3 de cauda tel. 46-4424
e 46-3422.

Antigüidades

e moedas
COMPRA-SE

Lustres, Cristais, Bronre,
Biscuits, Porcelana, Prata, Mó-
veis e Moedas.

Telefone: 243.1945.

Compro tudo

58-0121
TV, máquinas de escrever,

ventiladores, geladeiras, rá-
dios, móveis, louças, roupas
usadas etc, tudo mesmo com
defeito. Casas inteiras. Aten-
do rápido, pago e retiro na
hora.

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

DINHEIRO,
HIPOTECAS E
CAUTELAS
AUTOMÓVEL - Resolvo hoie
seu problema de dinheiro, sob
garantia ds seu carro oue fica
em «eu poder e nome. Telefone
242-3765 - Sr. Bento.

ATENÇÃO — Promissórias vin-
culadas de imóveis na Zona Sul
procuro descontar 26 milhões,
recebendo 20 milhões, prazo 6
meses. Tel. 222-4337, 12 hs is
18 hs.

ANTIGÜIDADES compro: prata-
rias, quadros a óleo móveis
franceses « brasileiros, cristais,

Íiorcelanas, 
mármores, bronre,

uslres, lampiões, tifani e tape-
les persas. Pago bem Galeria
São Pedro. Av. Princesa Isabel,
450-D. Tei. 237-12C0- 237-3428.
COMPRO para meu uso 1 dor-
mit, sala, grupo sofá, peças
avulsas, estante, livros, maq. os-
crev^r, apar. elétricos, piano.
34-9637.
COMPRO — Televisão, máq. de
escrever, gravador e toca-fita.
243-8030, Sr. Wagner, das 7,30
às 14,30 hs.

APÓLICES LEI 1414 - Compra,
mos pagando no ato ótimo pre-
co. Av. Rio tlranco 156, qrupo
1718 (Ed Av. Central), í/18h.

CONTAS d, lur, - Òbrinaçõ-i
Apólices, — Compra.se paga-s*
ótimos preços Rua Buenos Aires
84 - 1.9 and. ,1. 1 , 2

CON1AS de lur e obrigações,
enos 1964 a 1969, pagamos bem
c con. absoluta cerreçao, Av.
Rio Branco 108 e 106, ll.o, u,
Ia 1109.

COMPRO MPOIICES - íeis ..
1614, 303 e 14. Pago a vista.
Visccnde d« Piraiá, 468 - Lo-
ia.

CONTAS DE LUZ, Obrigações,
moedas antigas, apólice esta-
duait, compro, pago bem, qual-
quer quantidade Av, Ernani
Cardoso 58 - S| 503 - Cas.
cadura.

CONTAS DE LUZ - De 64 a
69. Obrigações ate 80%. Aso-
luta conc;ão. Av. Pres. Vargas,
482, sa'a 424.
DINHEIRO X AUTOMÓVEL -
(Não venda seu carro). Rasolvo
hoja seu problema financeiro.
O s| carro fica s) posse e no-
me. Tel. 242-3765 - Sr. Bento.
DINHEÍRO x AUTOMÓVEIS. Re-
solvo hoje sob garantia do seu
carro que continua a seu noma
o poder. Tel. 254-1016 Irlneu.

DINHEIRO - Ganha 4 000,00
mensais. V. S. • proprietário
na Zona Sul, desfruta da boas
refs., ofereço esta renda man*
sal a V. S. sem pracisar sair
d* casa, basta ter escritura de*
finitiva para assinar contrato dt
locação para inquilinos selecio*
nados. Vise. d, Piraiá, 572, 1.9
andar, cj Guilherme.
DINHEIRO x AUTO - levante
80% valor seu carro quitado e
pague em peq. prest. op. ban-
caria. Av. Rio Branco, 156Ü21I-
DINHEIRO X AUTOMÓVEL -
Juros bancários. Resolvo hoie.
O carro continua seu poder e
nome. 42-4516 Sr. Anseio

DINHEIRO??? Somente p/quem
seja prop. de Imóveis ou comer-
ciantes. Não faz-se retrovenda
nem hipotecas. Inf. Buenos Ai-
res, 204/69 and.
EMPRESTA-SE NCrS 5, 10, 20,
30 a 50 mil c| hip. ou promis-
.órias vinculadas a imóveis Zo.
na Sul e Tiiuca e aceita-se ca-
pitaíistas. R. Alcindo Guana-
bara 25 gr. 1103, tel. 242-5884.

LEILÕES

ELETRODOMEST.
E FOGÕES
A SUA LAVADORA ENGUIÇOU?
Consertos e reformas em todas
at marcas com garantia. Compra
e vendas de maquinas usadas.
Av. B-irtolomeu Mitre n. 637 —
Tel. 247-4262.

BATEDEIRA - liqüidificador
Walita. Preço ocasião - An!-
I_ Garibaldi 3811001 de 11 as
18 horas.
FOGÃO A GAS 50,00 com bu.
|ão, 4 bocas — Tenho 2 semi*
novi. Levo em sua casa. R. Co-
ração de Maria, 451, apt. 201
— Cachambi.

MAQUINA de costura Vigorelli
Rcbot, portátil, nova vendo ur-
gente por 250,00. Av. Copaca-
bana, 435 apto- 410.
MAQUINA costura Singer Ponto
Ouro último tipo nova. Vendo
170,00. Vendo: R. Japeri 95-B
Rio Comprido. Final R. Ma-
toso.
MAQUINA costura multiponto
Singer, nova, por 450,00. R.
São Luiz Gonzaqa, 320W. 5.
Cristóvão — Larqo da Cancela.

STEREO Philips ampli.icador 25
W. Nova. Caixa acústica etc
Custa 2.600 v| urgente p| 500.
Tol. 256-5135.
TV GE. CUSTOM 67 - 23"
59cm. ótimo estado máquina
Singer, ponto de ouro, 600c.
com motor e farol, nova, por-
tátil, particular vende urgente.
Pelas melhores ofertas. Ver hoje
e amanhã da« 11 hs. Às 17
hs. Rua Fagundes Varela, 402.
casa 4. Ponto final ônibus 249.
Água Santa Piedade.

GELADEIRA Frigidalre de luxo.
Vendo 1 cl 11 pés gavetas e
prateleiras na porta, interior
amarelo. A R. Teodoro da SII-
va 227.

TELEVISÃO GE 23" nova cinema
5 canais, moderna antena NCrS
420,00 — Rua Domingos Ferreira,
187 apto. 37. 49 and.

MAQUINA lavar Brastemp, su-
perautomátiea, seminova 450,00
ou Bendix pj 295,00. R. S.
Luiz Gonzaga, 320-A. S. Cris-
tevã-, — Cancela.
MAQUINA Brastemp superauto-
mática, por 395,00 bendix mo-
derna na garantia por 290,00
urgente. Rua Bela, 262-A — S.
Cristóvão. Tel. 264-2535.

SINGER portátil. Máq. costura
último tipo anveric. elétrica
maleta. Vendo R. Major AvÜa
455 apto. 514 Bloco 8. Saens
Pena.

VENDO ventilador
Tel. 64-3203.

« autoran..-..

VENDE-SE — Três máquinas;
chulear ADIER tipo S.M. - '12,

cortar CONSEW de 4 polega;
das « ELGIN de costurar. Tra-
tar na Rua Senador Dantas, 117
sala 611.

VENDE-SE diversas máquinas de
costuras a partir de 50,00 com
garantia. Rua Bento Lisboa 76-A
loja 9/10.

MODAS E ROUPAS

TELEVISÃO - 23 pol., General
Electric, um cinema cir- todos
cs canais pj 365,00. Rua São
Luiz Gonzaga, 320-A. São Cris-
tóvão.

CABELO — Vendo Iodos lama-
nhos. Rabos dt 60 cm. 170,00.
Chanel 160,00. Av. Copacaba-
na, 435 sala 303. - Telefonas
237-6046_- 135-30JH.

CALVET PERUCAS - As mais
findas da praça inteiras, chanel
chinol « aplique. Vendas « pra*
zo * a vista cídesconto. Av.

I 13 de Maio 47 sall 210».

OPORTUNIDADE EXCEPCIONAL

PARA INDÚSTRIAS CONGÊNERES!

FÁBRICA DE
TRANSFORMADORES

=» extinguindo-se *=

LIQUIDA, LEILOANDO:
MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Tornos mecânicos - Furadeiras - Retíficas - Guilhoti-
nas — Capacitores — Exaustores, etc.

MATERIAL ELÉTRICO
Fusíveis - Relays - Bases - Chaves - Bobinas — Cai-
xas — Alavancas — Eixos - Suportes — Hastes — Blo-
cos - Terminais - Controles de Circuito - Text-plugs

Varmetros —. Amperímetros, etc.

MATERIAL ISOLANTE
Cabos — Isoladores de Porcelana (Cerâmica Santana) —

Isolantes (Linhas completas) — Fios Magnéticos - Ba-

quelite - Fibras de lã de vidro - Borracha de vedação
Laminadores.etc, etc.

FERRO GALVANIZADO
CONEXÕES: Cruzetas - Acoplamentos - Eixos - Cha-

pas - Suporters - Ângulos - Clips - Pinos - Válvulas
Joelhos - Buchas — Ameias - Luvas — Uniões — Tês
Tampões, etc, etc.

ELETRODOS
Linhas completas. Grandes quantidades.

DIVERSOS
Pneus de vários tamanhos e finalidades. Papéis isolan-
tes. Folhas de Flandres. Tintas e Vernizes, etc, etc.

N.B.: Tudo novo. Catálogo completo, no JORNAL DO CO-
MÉRCIO (RIO) de 6/11/69.

LEILÃO ÚNICO: Amanhã, dia 7, a partir das 13 horas, na Rua
Miguel Ângelo, 37 — Maria da Graça — RIO.

Para ver antes, procurar o Sr. AGEU SANTOS (Seção de
Compras) no mesmo endereço.

LEILOEIRO PÚBLICO

FERNANDO MELLO
Rua da Quitanda, 62 — 4." andar

Tels.: 242-8205 e 242-0706 - RIO

NOTAS AVÍCOLAS

Continua firme o mercado ele frangos vivos,
na Guanabara. Os abatedouros continuam pagan-
do NCrS 2,00 pelo quilo. A situação do abasteci-
mento de milho, entretanto, continua grave, o que
está ocasionando a subida constante do preço dst
ração.

Através dos técnicos Rubens Tellechea Clau-
sei e ícaro Alves, ambos de São Paulo, a União
Brasileira de Avicultura está estudando um novo
regulamento de Inspeção sanitária avicola — re-
ferente ao abate — para a apresentação, sob a
forma de sugestão, ao Ministério da Agricultura.
Como é do conhecimento no meio especializado,
o atual regulamento apresenta falhas graves em
virtude da sua obsolescência, constituindo-se mes-
mo um. fator llmltante do progresso da Indústria
avicola. Dentre as principais falhas, destacamos:
obrigatoriedade do descanso das aves antes do
abate, a exemplo do que é recomendado para a
matança de bovinos; proibição da embalagem de
carcaças frescas com gêlp triturado ou em láml-
nas, ao contrário do çué acontece nos países de
lndústiia avicola mais adiantada onde a adição
do gelo é obrigatória; obrigatoriedade do uso de
azulejos nas salas de matança e processamento,
quando é sabido que acabamentos com r.esinas
plásticas são muito mais higiênicos e resistentes.

Aumentou, na Guanabara c no Estado do
Rio, a incidência de casos de encefalomiellte avi-
ária, doença causada por vírus e que prejudica,
de modo sensível, a criação de frangos de cor-
te. Em todos os paises de avicultura moderna a
vacinação contra a encefalomiellte é medida de
rotina. No Brasil, entretanto, as autoridades ofi-
ciais ainda não permitiram o seu uso rotineiro, só
o autorizando em casos especiais e sob controle
do Instituto Biológico de São Paulo.

A CORAL entregou à Associação Fluminen-
se de Avicultura 18 mil sacos dr milho para dis-
tribuição aos associados dentro de critério quo
considerou as reais necessidades de cada granja
recebedora. A iniciativa do presidente da entida-
de de classe, Sr. José Paulo de Azevedo Sodré Jú-
nior, foi atendida com a máxima presteza pelo
Sr. Carrano, chefe do Serviço de Operações da
COBAL.

Cientistas da Estação de Pesquisa Avicola
de Houghton, na Inglaterra, acabam de publicai
um trabalho através do qual informam do êxi-
to que obtiveram no desenvolvimento de uma va-
rek, que é um tipo de leucose. Apesar de os tos-
tes terem sido realizados com um pequeno nume-
ro de aves, em condições de laboratório, tudo Indi-
ca que se tenha conseguido um significativo pro-
gresso na luta contra esta doença de importância
econômica.

TROMOÇAO — De 22 de novembro a 7 de de-
zembro, serão realizadas três importantes promo-
ções. no Parque do Ibirapuera, em São Paulo: TI
Fetag — Feira da Técnica Ajrícola; I Feira In-
ternacional da Alimentação e Congresso Latino-
Americano de Alimentação e Desenvolvimento
Econômico. A Fetac, que visa a apresentar tu-
do aquilo que a indústria produz para a agricul-
tura, deverá este ano, graças a um bem orientado
esforço de divulgação, em âmbito nacional, supe-
rar de muito o sucesso anterior e receber um
mimero dos mais expressivos de compradores e
visitantes. Informações detalhadas sobre a Fetag
serão fornecidas em São Paulo, na Rua Gabriel
dos Santos n.° 443, telefones: 51-0104, 52-6152 e
51-0141, ramais 78 e 79.

ADUBAÇAO — No ano agrícola que agora se lnt-
cia, serão instalados no Sul de Goiás, Triângulo
Mineiro e Sul de Minas, mais de 400 campos de
demonstração do uso de adubos, nas culturas de
milho, feijão e arroz. Isso faz parte de um pro-
jeto mantido pela FAO — Organização de AU-
mentes e Agricultura das Nações Unidas — Asso-
ciação Brasileira de Crédito e Assistência Rural e
Associação Nacional para Difusão de Adubos. A
Agrcceres forneceu 300 quilos de sementes que se
rão utilizadas em 40 campos do Estado de Goiás
e 102 campos no Estado de Minas Gerais.

PORCOS — Ao contrário do que geralmente se
afirma, os porcos não gostam de sujeira. Noutras
palavras: os porcos não são porcos, mas sim llm-
pos! A verdade é que os porcos não gostam de la-
ma, mas sim de água. Por isso é que nas mo-
dornas criações há sempre água corrente e limpa
para que os porcos nela se deitem. E Isso também
contribui para que eles ganhem peso mais depres-
sa, porque-na lama sempre há vermes e micro-
bios que prejudicam a saúde.

VETERINÁRIOS — Para defender a saúde dos
rebanhos brasileiros — só bovinos temos 80 ml-
lhões de cabeças — contamos com apenas 3 mil
veterinários. Aliás, a carência è geral em toda a
América do Sul, onde o número desses profissio-
nais não vai além de 10 mil. Uma circunstância
agrava ainda mais a situação dos rebanhos nos
Estados do Norte, Nordeste c do Oeste brasileiro:
é que lá existem pouquíssimos veterinários, pois a
maioria está prestandoaserviços em São Paulo ..
(900), Minas Gerais (600) c Rio Grande do Sul
(500).

MEDALHA — O presidente da Confederação Na-
cional da Agricultura, Senador Flávio da Costa
Brito, acaba de receber a medalha comemorativa
da Estação Agronômica de Lisboa, que lhe íot
conferida pelo professor Domingos Rosado Vitó-
ria Pires, ex-Ministro da Agricultura de Portugal
e atual diretor daquele estabelecimento de pes-
quisa. A medalha foi entregue pelo jornalista Ale-
xandre Fernandes, técnico da Confederação, re-
centemente chegado da Europa e que esclareceu
que fora a Lisboa a serviço da entidade ruralista
nacional, para concretizar os estudos de um con-
vento sobre Jornadas Agropecuárias Luso-Brasl-
leiras.

PROMISSÓRIAS vinculadas a
imóvel na Zona Sul ou Tijuca.
Disnonho de até NCrS 40 000,00
para descontá-las pela Tab. Pri-
ce. Tel. 247-7507 de manhã^
PRECISO NCrS I 000 por 30
dias. Paga-se juros, garanlia ca-
»a — Botafogo. Recado com Ro-
berto - Tel. 2.2-7045.
PROMISSÓRIAS vinculadas ran-
ria imóvel Leblon NCrS ....
200 000 negócio parla ou lo-
da. base 3% mensais, Av, Rio
Branco, 277, loja H. Beatriz.

PROMISSÓRIAS vinculadas a
venda de imóveis. Compro as
12 primeiras, solução imediata
58-4931.
100 Mil CRUZEIROS NOVOS -
Hipoteca. Preciso da quantia
acima sob garantia d* prédio
no centra da cidade, avaliado
em quatrocentos mil. Av. Rio
Branco, 185, sala 1 405. Tele-
fone 252-52.7. - CRECI 1 710

Anéis
Brilhantes-Jóias

CAUTELAS DA CAIXA ECON,
Compro, pag. a vista p. mi

oferta do valor atual. Com-

prove agora. Vou a domicí-

lio. Sr. Cosia, tel. 243-6171.

Ações da
Dominium

COMPRO À VISTA

Tel..- 252-1016 - Sr. Gomes

Brilhantes
- Cautelas

Tel. 235-5127
Compra-se ouro velho, |ól«»

usadas e brilhantes.
Pago à vista. Rua Santa

Clara 33, sala 212, Copac»-
bana.

Brilhantes
e jóias

Pago o melhor • maior prec»
por kitate

Cautelas, pratarias t falai
cm ger,il. Cubro qualqu«i
oferta. Atendo a domicilio.
R. do Ouvidor, 169, 3.«, i|
301. Tel.: 243-5233, S». C»-
banas.
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Brilhantes
- Jóias

Cautelas da Cx. e pralarias.
Nao aceite falsas ofertas ou
propostas mirabolantes!I! Pa-
gamento ò vista, baseado no
dólar. Endereço pl um nego-
cio honesto. R. Ouvidor, 169,
_| 703. Tels. 243-2312. Sr.
COELHO. Atendo a domicílio.

Brilhantes-Jóias
Tel.: 254-2966

CAUTELAS DA CAIXA ECON
Pratarias. Compro. • Pago

realmente, o valor atual de
suas cautelas e jóias, sem in-
termediários. Atendo a domi-
cilio. Resolvo • pago na ho-
ra. Comprove o qu» anuncio.
Sr. Miranda. ,

ATENÇÀOI Compramos loUfo.
n«, linha.: 23| 43, 25145, 27147,
30, 32152, 36157 • 38;58. Von-
demos: 26, 27, 29, 48 .61.
Sr. Paulo - 232-1361. Álvaro
Alvim, 33137, sl 1 101.
ATENÇÃO! - Compro . vondo
tol. das linhas: 27 - 47 - 25
45-26-46-30-32 -
52 _ 42 _ 298 299 - 28 - 48
23 — 43. Pagando em dínhoiro
__ 243-5933 - Geórgia,

AVISTA - Compro 23|25i43|45
— Pago agora om dinheiro.
Profossor Ramos - 234-9433 ou
264-4433.
ATENÇÃO! Tel.fon.s — Com-
pro, vendo, troco: 22|32|42I52,
23'43, 25145, 26]46, 27|47,
28Í34|48[54, 29149, 30, 31,
35|36|37|56l57, 38[58. Pagamon-
tos à vista em dinheiro, confor-
m. D.c. Est. 682. Profossor
Ramos - 234-9433 o 2644433

MARACANÃ - Cadeiras perpe-
tgM _ Vendo no melhor setor
— Duas cadeira* junias NCr$
1.800.00 cada. Tel. 227-3017.
SÓCIOS (as) — Imp/exp. -
financiam. Edições serv. gráficos
— lançamentos novid. utilid.
procuro 3 podendo continuar
só em 1970. ORGEX, 309 -
3026 Edif. Av. Central.
SÓCIO — Tenho ótima lota cen-
tro c/telefone escritório, depósi-
to c/fôrça p/indúst. e com.
Aceito sociedade p/negócios sé-
rios ou passo loja. Sr. Frank
- 252-5745 ou 2460252.
SÓCIO para padaria ; com pe-
queno capital. Tratar à Rua An-
tonto Alves Corrêa Nunes, ó8
- Pantanal — Vila São José -
Caxias. Padaria Boin Jesus.

ATENÇÃO! - Telefone, linha
2747. Compro. Pago n» hora
em dinheiro. Urgente, Sr. San*
tos - 58-1109.
ATENÇÃO! — Compro • vondo
telefones das linhas 27, 47, 26,
46, 25/45, 30, 32, 31, 48, 34
37, 56j 23, 43, 38, 58, 29, 49.
29.8, 4?,9 Pagamento em dí-
nheirey*Sr Santos - 58-1109.
ANT" Ot COMPRAR ou ven-
der »?- telefone verifique os
nossos preços. 36, 56, 27, 47,
25, 45, 26, 46, 32, 42, 52, 23,
43, 28, 48, 34, 54, 29, 49, 38,
58, 30, 31. Tel. 246-1772 - Sr.
Castro ou Dona Maria.

Contas de luz
e Obrigações

Compra-se Obrigações pa-
go até 80%. Contas de luz
64, 65, 66 até 170%; 67, 68,
69, até 42%. Av. Kio Bran-
co, 133 s| 403 - Vise. Pira-

já, 468 loia, Pça. Pio X, 78,

sl 1116, Senador Dantas, 23,
si 62.

Cautelas de jóias
e mercadorias
Compro da Caixê Económi-

ca pago o míximo, em ouro

velho, jóiis antigas ou mo-

dernas a platina e pratas, bri-

Ihantes. Av. 13 de Maio, 47,

sala 610. Tel. 222-0348 - Ed.

Itu.

BANCO - Precisa urg. tel. 23
ou 43 27 ou 47. 32 ou 52 = 30.
Av. 13 Maio 47 sl 2009 Luiz.
COMPRO - 25 - 45 - 27 -
47 - 26 - 46 - 38 - 58 - 32
42 - 52. Tralar 246-1772
243-9086.

TÍTULOS DE CLUBES - Compro:
Jóquei late Club., • outros.
Vendo Caiçaras. S.nasa. Rua da
Quitanda, 49 sl 201. Telefone
222-2491 - Ary Bruni.

TITULO - Montanha Clube, ce-
do categoria sócio-proprietário.
Dr. Raffo, Tels. 242-8441 <
222-3057. :_¦ ,
TITULO Hospital Silvestre, ven-
do quitado NCr$ 600,00 - Tel.
235-2745.
TÍTULOS Proprietários - Vendo
late Clube «io Janeiro, Fluml-
nense F. C. e Touring Brasil Tel.
245-0794. Simões.

Dominium
Compro Ações. Pagamento

vista. Tel. 242-5018.

MUTERiniS P/CONSTRUCBO

Turismo!
Aceita-se sócio c| freguesia

de rscetivò, câmbio ou pas-
sagem em firma de turismo
categoria "A" ou vende-se —

Não tem passivo. Cartas para
o n. 040 333 na portaria dês-
te Jornal.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS

Vendemos mais batato»entregamos mais fàpido.

só o NOSSO BAZAR
TEM TUDO PAM 0 SR. COMEÇAR E ACABAR

Coniunto Ideal Stander lindas cores 10 poças 180,00
Vasos sanitários brancos 8 60Cerâmica retangular • 3200
Caixas Mcntana *iq'oO
Chapas Goiana cores •;.•..
Chaoas Formiplac °°'

AHTQ K (OMPUR t0«Wn 0 «OSSO BAZAH

_ K. afanai- -./'&•*
-®^ TIM TUDO MHMO 

[»!».$*>
RUA IABAO Df MISQUITA H.> «I . ^ *

Qimk eto. «na Uruguai • filodonomento oo lodo

Alguém
lhe deve?

Serviço especializado co-
branca de promissórias, du-
plicatas, letras de câmbio
cheques, vales, ele, sem de?-

pesas iniciais. Rua do Ouvi-
dor, 63, sala 907.

VENDO - Fluminense. Floresta.
Costa Brava. Tiiuca — laie.
Hosp. Silvestre. Reg. Guanab.,
outros — Av. Rio Bco. 156
s/2925 tel. 232-8215 - JUANI-
TA.

ARMÁRIO X 16, gavetões pero-
ba, 3 armários vitrine x beti-
que, secadores e bancada p| ca-
beleireircs - 135. si 206. Pra-
do Jr. .
FRIGORÍFICO - Vendo para
açougue ou peixaria com duas
portas em perfeito estado. Ver
Largo do Machado 299. Cantina.

VENDO tituli
Tratar p/ tel.

Club* F»deral.
225-4759.

COMPRO — Urgente, telefone,
linha 30. Paqo na hora em di-
nheiro, Sr. Santos - 58-1109.

VENDO titulo late Clube Rio
de Janeiro. Preço: NCrS ....
9.000,00. Chamar Fernando Fal-
cão, telefones 222-4180 • ..
225-4545.

CETEL — Compro mznivsla. Tô-
das as estações, pagando^ em
dinheiro no ato da transferência
- 43-5933.
COMPRO troco e vendo 23,
43, 57, 36, 49, 29, 48, 38,
47, 45, 46, 30, 22, 32. Tel.
223-8910 e 256-9029.
CETEL compro tel. CTB e CE-
TEL, CTB 49, 29, 61 e manive-
Ia. CETEL qualquer estação Trat.
T. 235-5151. Nancy. 
CETEL — Compro telefone da
Cetel, tr. R. Divlnópolis, 109,
casa 2-F esq. R. Picul, Bento
Ribeiro, L6a ou Isa 90-2266.
CETEL - Compro tel. da CETEL
e da CTB, CETEL qualquer es-
tação, CTB, 49, 29, 61 e ms-
nivela. Trt. 11. 261-9164. NI-
quita.

Compro ações
da Dominium

Pago na hora

Tel. 222-0172

Tel. 232-9155

INSTALAÇÃO COMERCIAL -
Vende-se completamente nova
em peroba. Serve para papelaria
ou boutique. Pecas iuntas ou
separadas. R. lucidio Lago, 126
- Loia B.
VENDE-SE - Balcão frigorífico
6 metros. Registradora Balança
Armação, para desocupar lugar
— Rua Cardoso Quintão, 925-B.

Portas para garagem
(DE CONTRAPESO)

Recolhendo no teto, leves, bonitas, não ocupam es-

paço. Em cedro maciço, em lambris ou almofadas de luxo.

SÉSAMO IND. E COM. DE PORTAS ITDA.

Avenida Brasil, 11231 - Tel.: 228-9922.

DETETIVES
S.E.I.P-

Sl«VIÇO ESPfCIAUZADO EM
INVESTIGAÇÕES PARTICULARES

/ffSl\ * PARADEIROS
?ír? J* FLAGRANTES

SINDICÂNCIAS
VIGILANCIAS.ETCtk

AV RIO BRAIJC0.108-GR.1105
* TEL. 242-7940 * |

ENSINO
E ARTES

COLÉGIOS, CURSOS
E PROFESSORES

VENDE-SE p/desocupar lugar
geladeira tipo Coca-Cola NCrJ
6.00,00. Maceira grande p/pada-
ria NCr$ 5.000,00. Cilindro p/
padaria NCrS 900.00. Máquina
cachorro quente NCrS 2.00,00.
Máquina Wafer NCrS 50,00. Rua
Conde de Bonfim n° 430. Tele.
248-0440, 248-9797,
VENDE-SE sorveleira Kibon com
8 bocas, melhor oferta, ótimo
estado — Rua Dcna Claudina,
382-C. Meier. Sr. Carlos.

Srs.
construtores

Sua firma precisa compra

jaús, andaimes, guinchos, be-

toneiras ou quaisquer outras

maquinarias. Compre à vista

pelo menor preço que nós

lhe arranjamos o dinheiro pa-

ra pagamento em até 36 me-

ics a iuros bancários. Av.

Treze de Maio, 23J 1.933.

EXPERIMENTE comprar, vender
e trocar tel. p| meio de nosso
serviço. Solução em 24 hs. à
vi ita mesmo. Dentro da lei e
reg. da CTB. Dr. Amaral, ma-
nhã: 56-9860 - 35-5494 e Av.
P. Vargas. 542' 1907, tarde.
TELEFONE - Vendo hoje, linha
57. Aceita-5» oferta. Telefon»
243-5933 — Geórgia.
TELEFONE não é mais problema
— Antes de vender, comprar,
permutar seu aparelho, faça uma
consulta sem compromisso. Pro-
movo transação rápida mediante
pagamento em dinheiro c/trans-
ferèncie de nome endereço de
acordo com norma CTB. Vendo
61, 32, compro 23, 42, 36,
29, 34, 47, 61, 64,_ 46 • manive-
ia. Referências idôneas, Sr. Ma-
chado. Miquel Couto, 27-A, s/
602. Tel. 52-3321.

MÁQUINAS
E MATERIAIS

AUTO ESCOLA ATLÂNTICA -
Aprenda dirigir Volks s| matrl-
cuia. Aulas dia, noite e dom.
ap. domicilio. Av. Copac. 435
,1913. Tel. 235-7126.
AULAS PARTICULARES - Fran-
cês. Ginásio (preparo p/provas
finais). NCrí 15/hora. Dominqos
Ferreira 130-401. Cop.'235-307l
AULAS Inglês particular
inglês. Tel. 23749826.

Prof.

AULAS PARTICULARES - Aca
tiemico Engenharia leciona FI-
tica e Matemática do ginasial
ao universitário. Tel. 227-1098.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

Mudanças
Star

Locais interestaduais, NCrS
25,00 por hora. Telefones:
222-9264 - 230-3256. (P

A VISTA compro um piano de
cauda ou armário. Pago melhor
preço. Chamar a qualquer hori.
Telefone 245-1581
A CASA MILIAN - Especial!-
zada em pianos estrangeiros,
nacionais, cauda, apartamento,
• armário a longo prazo/: sem
juros, 10 anos da garantia. —
Ouvidor 130 2.° indar loias
218 e 221.

AUTO-ESCOLA - Volks s| ma-
Iricula. Aulas dia, noite. Ap.
domicilio. Tel. 256-3043¦ 

MÁQUINAS
INDUSTRIAIS
ALUGA-SE compressor de ar pa-
ra perfuração e desmonte de
rocha. Tel. 230-3178 Sr. Pedro.

CONJUNTO GERADOR - Com-
pra-se grupo gerador Diesel com
potência aproximada de 20K.VA
Nacional ou estrangeiro - Tra-
tar com Dr. Glandut ou Paulo
tel. 252-0909.

TELEFONE 35, 36, 37, 56, 57
compro urgente. Pago a vista
até 2.200. Tratar com Sr. José.
Tel. 46-2882. 
TELEFONE 26-46 compro ur-
gente pago à vista até 2.3C0.
tratar com Sr. José. Tel.
46-2882. .
TELEFONE - Vendo 52 — insta-
lado na Rua Buenos Aires —
Número fácil e repelido — Teia-
fonar 243-9890 - Sancler.
TELEFONE, vendo linha 28 e
29 e 42 e compro 45 ou 25
e 57. Tel. 223-8910 e 256-9029,

DESEMPENADEIRA de chapa
desbobinadeira vendo liquida-
ção, Pres. Dutra, 590.

MAQUINA de escrever Smith
Corona Secretarial, vendo
250,00. R. Costa Rica, 188 -
Penha. D. Tdalina.
MAQUINAS - Liquidamos troca-
mos, p. veículos, etc. Geradores,
motores eletr. Diesel, compres-
sores, maq. solda, mecânicas e
outras. Tel. 226-2160. 
MAQUINAS de escrever e so-
mar, variedade de marcas e
modelos, preço de revenda, Av,
Rio Branco, 9, sl 305.
MAQUINAS - Somar, calcular,
•scrover mimaógrafo pi profes-
sores novos e usados. Vende-
mos « compramos — TeMonei
942-5273 e 252-6916.

CAR1EIRAS ESCOLARES — In-
dividuais, vendo 30. Todas em
estrutura de ferro. Av. Copaca-
bana. 1120 - 2.° and. Telefone
2563134.

A PIANOS DE CANDA - Arma-
rio, apto. A Casa Motta vende o
mais belo estoque, 10 anos ga-
rantia à vista e longo prazo.
2 Dezembro, 112, Catete,

Mudanças
RÁPIDAS E EFICIENTES

228-7649
CAMINHÕES FECHADOS

ACORDEÃO
quer estado.

— Compro qual-
Tel. 246-8698.

"CARTEIRAS - Vendem-Se em
ólimo estado. Ver < tratar a
Av N. S de Copacabana, 647'ala 

1012.
DISTINTO ex-professor Corpo Di
plomático Washington, da Cias
se Inqlès. A domicili
222-9990, apartamento 301

Tel.

FRANCÊS — Senhora diploma-
da pela Aliança Francesa ensi-
na gramática e conversação
part^ular ou grupo. Telefona
256-5845 - Copacabana.

GERADOR 250 amp Politriz 3,3
HP. Vende-se melhor oferta. —
Rua luiza Figueiredo, 130 —
Penha.
MAQUINA costura industria]
"Singer" e rrfáq-ina de cortar à
disco, vendo novinhas na emba-
lanem, facilito, para desocupar
lunar. Tel, 249-1549 - Luisa.

TELEFONES
ATENÇÃO - Qualquer linha da
GB, troco, compro a vista, ven-
do. só recebo quando estiver
em seu nome — D. Lia — Tel.:
225-4096.
ÃO COMPRAR, vender ou trocar
icu telefona linhas 31, 22, 32,
42, 52, 23, 43, 28, 34, 48, 54,
64, 38, 58, 25, 45, 26, 46,
36, 37, 57, 56, 27, 47, 29,
49, 29 - 9;8, 61 e 30 faça-o de
acordo com a le! a respeito as
normas da CTB. E mais rápi-
do e seguro, Nossla longa ex-
periência lhe dará a solução
certa, imediata e lucrativa, com
pagamento imediato a tm di-
nheiro. Procure-nos de praforén*
cia pessoalmente, Dr. George -
Tel. 222-3267, Praça Floriano,
55, grupo 901. Cinelândia. Horí-
rio comercial de 2a. «té 6a.-
feira, .

TELEFONES - Particular cede
telefone ser instalado, sala
edif. Santos Vahlis. Outras Inf,
247-2356. 

ATENC&O - Compro, vendo,
tro.o tel 25, 45, 26, 46, 27, 47,
35 36, 56, 37, 57, 23, 43, 22,
32 42, 52, 28, 48, 34, 54, 64,
38, 58, 29, 49, 67, 30, Pago
máximo.

TELEFONES - COM-
PRO - VENDO - TRO-
CO, todas as estações
da GB, pelos melhores
preços. Contador
VIANNA - 254-4987.
256-7178. (B
VENDO - 46 - 23 - 61 - 34.
Tratar tel. 243-9086 e 246-1772,
ou Av. Mal. Floriano, 13, sala
201. .

MAQUINAS solda elétrica e l
ponto. 5 anos garantia conso-
mem 50% menos energia, des-
de 130,00. R. José de Queirós,
195 - Bento Ribeiro - Troco
e reformo. '¦_ .
MALHARIA - vende-se 1 máq.
Coppo 7, uma Over.ox e 1
Singer. indi. Ensina-se. — Tel.
964)385. Residência.

OLYMPIA - Vendo maquina es-
crever s_ mi portátil, rigorosamen-
te nova, em estojo. Rua Rai-
mundo Correia, 65, ap. 602.
REI DOS KARDEX Remington
Securit todo (amanho mesas ca-
deira aço e madeira cofres. Má-
quina de escrever e somar, In-
válidos 33 loia.
VENDO máq. escrever Reming-
ton Monarch, portátil na emba-
lagem último tipo lindo estoio

INGLÊS — Professora diploma-
da c| prática ensina NCrS 20,00
per mes. Ótimo pl ginasianos,
Clássico, Artlgc 99, Conversa-
ção, etc. Tel. 228-0148 - Praça
Saens Pena.

A. A. A. PIANOS DE CAUDA,
armário e apto. variado estoque
estrangeiros e nacionais, 15
anos de garantia. Longo prazo
R. Santa Sofia, 54. Pça. Saens
Pena.
ATENÇÃO - Compro piano de
qualquer marca ou lipo. Nego-
cio ráoido e a vista — Telofone
hoje 257-1596 - Urgente.

Pinturas
e reformas

De casas, aptos., serv., jar.
20 anos prática. Profis. com-

pelentes, educados, orçam. s|
compromisso — 256-7887 pj
favor. Jack. L. Miguez, 174|
304.

COMPRO 1 piano, tenho urgen.
cia. De cauda ou armário, mes-
mo precisando reparos. - Pago
bem e a vista. Tel. 256-5093.¦_
COMPRO UM PIANO - De
qualquer marca ou preço. Mes-
mo precisando reparos 5olução
rápida, hoje. Tel. 243-8128.

INGLÊS — Aulas recuperação e
vestib. método Ibeu, Oxford.
10 anos experiência. Êxito 9*
ranlido. Tel. 225-1759 - Miss
li d...
lANOFIX - Mitsubishi Brolh.r
_ Aulas d.miciliares — esque-
mas e confecções. 225-3994. -
D. Janete. __*

COMPRO 1 piano de uso parti-
cular, mesmo precisando repa-
ros. Pago bem • a visla. Tel
222-8168.

Pinturas
Reformas

SERVIÇOS CORRELATOS

Executamos, tendo por prin-
cipio qualidade do serviço e

preço razoável. Empreiteiro
JOÃO DA SILVA - Tels.:
222-0167 - 229-5247^

CONJUNTOS amplificadores as
melhores marcas a parlir de
NCrS 150. Rua Visconde Rio
Branco 59.

MOINHO-MOTOR - Vende-se
moinho 48 martelos, motor de
30 H.P. em estado de novo,
pela melhor oferta. Estr. Mon-
teiro, 649. C. Grande.

VENDO máquina escrever porta-
1il, Olivetti littera 22. Tel.
236-4131. '.

TERRAPLENAGEM

MAQUINA de solda elétrica
110 220 volts. 60O arnprs. 2
anos garantia vdo. 100 mil R.
Metrovich 18 1APC Irajá, per-
lo Sandu. __ „
MAQUINA solda elétrica, 300,
403, 600 ampr. trabalha 24 dirt.
3 anos garantia. 150,00 fabrica.
R Gervasio Ferreira, 7 - IAPC
- Iraiá próx. Av. Brasil, 17 778,

VENDE-SE PBX cinco troncos se-
riadoi, quinse ramais, e*taçà_
243 - Franeis - 223-9396.
VENDO — Um telefcne 26. Tra-
tar dlretamenle cl o preprietá-
rio. Tel. 226-0367 e 237-9889.

ALUGA-SE trator tobata, com-
piessor Atlas e Retro escava-
deira _ Valetadeira Ford - Be-
toneiras. Tel. 249-2870 - Sr.
Francisco.

DIVERSOS

PRECISO prof. (a) ci reg pa-
ti 99, Geo. Hist. Port. Hora-
rio: noturno. Rua Barío Jagua-
,i - 255 - Irajá. ,

PROFESSORA dá aulas partícula-
res Inglês, qualquer nivel. Pre-
para para exames. ^Metocte alta-
mente eficiente,
Gilda. 

228-2199. D.

BOMBA flutuante cisterna, oti-
ma casa de campo. 140,00 Pr,
Bctafcgo, 356, apt. 1103. Tam-
bém um carrinho para geladeira.

COFRE — V. N. Gaia, gr. máq.
e escrever Reminçtcn, 1 relógio
parede marca Junghans alemão,
ludo ót. estado junto ou náo
T. 230-1559.

PORTUGUÊS - Professora lecio-
na para ginasianos, e literatura
para alunos de clássico e cienti-
fico. NCrS 10,00 > hora. Tratar
- 237-4449.
PORTUGUÊS - Atualijaçío e re-
dacáo. Aulas Individuais. E. P.
E.," 237-551 .. ;

CONCURSO JUIZ SUBSTITUTO -
O Desembargador EBERT CHA-
MOUN iniciará as aulas de Di
reilo Civil do curso preparato
rio, a partir de 10 de novem-
bro corrente. Inscrições Av. Rio
Branco. 173. 16.° andar (fone
232-8854), das 10 às 12 hs. *
das 15 às 19 hs. Cursos Jundi-
cos de Pos Graduação. Coorde-
rwdores: iuizes Gama Malcher
c Uchôa Cavalcanti.

SUPER SYNTEKO
DedetizaçiQ
Vitrificador»

ARCO-ÍRIS LTDA.
Aplicadores Autorizados

FACILITAMOS
261-9103-«22-7871

JUSTIÇA DO ESTADO DA GUANABARA

CIDADE DO RIO DE JANEIRO

QUARTA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
CARTÓRIO DO 1.° OFÍCIO

EDITAL DE . ... ,
CITAÇÃO de Raul Anlônio de Campos Mattos, Arnelia de

Campos Mattos, Maria Dulce da Silva Campos Fontes, Rosa

Jacome da Silva Campos, Júlia Jacome da Silva Campos,
" • Hospital da Misericórdia de Póvoa de Varzim, Beneficência

dos Pobres de Povoa de Varzim, e os af ilhados_ do finado

Raul da Silva Campos que comprovar esta condição, na qua-
lidade de herdeiros e legatários, com o prazo de 30 (trinta
dias).

na forma abaixo:

O DOUTOR ALBERTO GARCIA, Juiz de Direito da Quarta Vara de

Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
FAZ saber aos que o presente edital virem ou dele co-

nhecimento tiverem que, pelo presente cita RAUL ANTÔNIO DE CAM-

POS MATTOS, AMÉLIA DE CAMPOS MATTOS, ROSA DE CAM-

POS MATTOS, MARIA DULCE DE SILVA CAMPOS FONTES, ROSA

JACOME DA SILVA CAMPOS, JULIA JACOME DA SILVA CAMPOS,

HOSPITAL DA MISERICÓRDIA DE POVOA DE VARZIM, BENEFI-

CÊNCIA DOS POBRES DE PÓVOA DE VARZIM, e os afilhados do fale-

cido RAUL DA SILVA CAMPOS, que comprovarem esta condição, que
se encontram em lugar incerto e nos termos do art. 479 - parágrafo
único do Cod. Proc. Civil fora do termo ou Comarca, com o prazo de

30 (trinta) dias, para se habilitarem no inventário dos bens deixados

pelo finado RAUL DA SILVA CAMPOS, falecido em 8 de setembro do

corrente, no estado civil de viúvo de D. Carlinda Pinto da Silva Campos,

sem ascendentes, nem descendentes, deixando como herdeiros seus so-

brinhos, na forma do art. 1617 do Código Civil § 1.°, e com testa-

mento, no qual faz vários legados. Que o inventariante indicado pelo
testador, Sr/ Manuel Jacome da Silva Campos, prestou as primeiras de-

clarações, figurando como herdeiras, Raul Antônio de Campos Mattos,

Amélia de Campos Mattos, .Rosa de Campos Mattos, Maria Dulce da

Silva Campos Fontes, Rosa Jacome da Silva Campos e Júlia Jacome da

Silva Campos, entre outros, e como legatários o Hospital da Miseri-

córdia de Póvoa de Varzim, Beneficência dos Pobres de Povoa de Var-

zim e os afilhados do inventariado que comprovarem esta condição.

Tendo requerido que se expedissem editais de citação com o prazo de

trinta dias para os herdeiros e legatários se habilitarem, nos termos

do art 479 - parágrafo único do Código de Processo Civil, cujo reque-

rimento foi deferido. E para que chegue ao conhecimento dos interes-

sados e não possam de futuro, alegarem ignorância, expedi o presente
e outros iguais que serão publicados e afixados na forma da lei, com

o prazo de trinta dias que correrá em cartório, pelo qual ficam citados

os herdeiros e loatários digo legatários para ciência da abertura do

referido inventário, habilitando-se, constituindo advogado para repre-

sentá-los, pronunciando-se sobre as primeiras declarações ja prestadas,
bem como, os demais atos do inventário até final, sob pena de revelia

prosseguindo-se com o Dr. Curador de Ausentes. Cientes também, que
o Cartório funciona na rua D. Manoel n. 29 - 5.° andar. O que se

cumpra Dado e Passado, nesta Cidade do Rio de Janeiro, aos 29 de

outubro de 1969. Eu Lourival Motta Escrevente Juramentado datilo-

grafei. E eu Ascendino Leite, Escrivão subscrevo.

(a.) ALBERTO GARCIA
Juiz de Direito

GUITARRA luxo c| amplilicador
_ A vista 700,00. Vale 1 £00,00
R Babaçu 1Ü201. Tel. 96-1156
-' Praia da Bica.

PEDREIRAS - Compra-se um de-
.snader, marteletcs, brecas etc.
TM 222-3807. Av. 13 de Maio,
il s| 2 211.

Costa 236-0283.
ATENÇÃOI - COMPRO - VEN-
DO - TROCO TELEFONES 26|46

27147 - 25145 - 35|36|37!57
_ 56 - 31132 22 4.2152 - 23;43
_ 28148134164 - 39Í58 - 29149

61 o 30, Ofereço melhoras
preços pelas «stações acima.
TransforÍndo*je direitos na CTB,
de acordo com • lei. SRA. LI-
DA - 256-2209.

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 e

compro todas estas linhas pe-
los melhores preços. — Con-

suite PAULO ROBERTO. Rua

dá Conceição, 105, 17.° an-

dar, sala 1707. Tel; 223.2200;

FIANÇAS

TR .NSFORMADOR - Vende-se
50 K.V.A. em estado do novo,,
pela melhor oferta. Estr. Mon-
teiro, 649. Campo Grance.
VENDE-SE uma plaina mecâni-
ca 400 MM 1 gerador da ato-
tiler.0 6 KG. Preço barato. Av.
Suburbana, 9270 - Quintino cl
Augusto^

ELEVADOR Atlas, estado dc no-
vo, completo, automático 6 pa-
radas. Vendo Av. Amaral Pei-
/cto 84-701 - Niterói. 
ELEVADOR - Posto de Gasoh-
na de 7 e 5 tonelada. Vendo
ou trooo, carro nacional. Base
2 500 veada) Rua Proclamaçáo

30 Sr. Sérgio.

GUITARRA - Violão amplifi-
cador AlEX. padal vibrato. Ba-
rato R. Potir.ndaba, 224 - V.
V»lql»-irt, Sr. Ivo, 5a., 6a.,
dom.

Super synteko
Tel. 225-2245
FIRMA IDÔNEA aplica o le-

gitimo super-synteko com 5
anos de garantia. DEDETIZA-

ÇÃO. Pinturas. Limpeza geral.
Diariamente, das 6 às 20

horas, inclusive domingos.
Rua Estêves Júnior, 22|l0.

MAQUINA registradora Hugm
semi nova. Vendo níelhor ofer-
ta. Rua Barata Ribeiro 96 apto.
1 004. Armando.

VENDE-SE compressor dc ar Die-
sei Jenbach 104 pés 3',m. Tel.
230-3)78 Sr. Pedro.
VENDE-SE uma guilhotina ma-
xima 82 cm, semi-automática e
uma Davidscn oficio - Av. dos
Democráticos 792-B - L. Cal-
esdrs. .

AÒ COMPRAR, vender ou tro
car seu tal., procure-nos • ob-
tara 1 solução rápida • segu-
rf», Operamos baseadono Dacr.
682, obedecendo * Iodas as
«xigências da CTB. Paulo ...
32-1261 Álvaro Alvim 33|37,
sl 1101J

ÃviSÕ-ADVERTENCIAI Opero
Ci todas as linhas, dentro do
melhor preço. Se V. me vende,
psgo no ato, cm dinheiro. 5e
V. compra, psgue c| a assina-
tura no sj rome e satisfeito c|
c prazo da instalação garanti-

. do pela CIB. E se V troca,
dou-lhe a solução ideal. or.
Wilson 226-2616. ,
ATENÇÃO - COMPRO TELE-
FONES LINHAS 27147 - 26.46
- 25145 • 37136137157156, pa-
gando hoi« em dinheiro • a
vista. CONTADOR ROLANDO -
256-9395 I 235-3021.
ATENÇÃO - COMPRO TELE-
FONES LINHAS - 28, 48, 34,
54, 61, 38, 58, 29, 49 • 30,
pagando ho|* em dinheiro • •
vista. Contador Rolando — 
256-9395 ; 235-302K
ATENÇÃO - COMPRO - VEN-
DO - TROCO TELEFONES 26!
46 - 27147 - 23143 - 22132|42,52
36 37157156135 - 25145 - 31 -

28148 34 54 - 61 - 29149 - 38]
58-30 . TELEFONES DESLI-
GADOS EM TRANSFERENCIA -
Possuo para negociar hoja,
quaisquer das linhas acima, pe-
los melhores preços da GB,
transferindo responsabilidades
na CTB, d» acordo com o Dec.
E.tadual 682 de 28-9.66. CON-
TADOR ROLANDO, especializa-
do na legaliiação • tramitação
de papéis, em quaisquer rêpar-
lições públicas deste Estado-
R.g. no CRC sob o n.° 4 158,
Ru. Barata Ribeiro, 96, s 211.
Tels.; 256-9395 a 235-3021.

ATENÇÃO - Não dc dinheiro
adiantado. Se deseia llyguar,
trato de tudo, indico fiador
irrecusável, recebo depois. Dou
referências. 223-2233 - 243-3413
_ Buenos Aires, 204/69 and.
(7 à-JK
ABÈ - Fianças - Forneço fia-
dores proprietáries e comerc.
garantia absoluta. Nao cobro
nad. adiantado. Rua Buenos
Aires^ 140,->ala.603^6.'>ranaar,
ALUGUEIS"? Fiadores c\ ólimas
referências, solução 'ápida, na

POR motivo de viagem ao exte-
rior, vende-se um cofre comer-
ciai. Tratar na Rua da Gambo,.,
365 (frente ao Arm. 11). Com
o Sr. Levi. Diariamente.

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

TAQUIGRAFIA MARTI - 30 ay-
la- individuais. Port. Francês
Inglês Alemão E.P.E. 237-5514
— Curso Secretariado.
vTOLAÒ e canío popular grá-
tis. O Prof. Medeiros Jr. está
oferecendo bôlsss de estudos.
Haverá uma taxa única de NCr$
30,00. Também dou aulas indi-
viduais d hora marcada. Noite
e dia. Tel. 229-2759.

Inglês 2 meses
Para viagens, empregos c

bons exames — prático e au-

diovisual — aulas diárias de

hora- e meia NCr$ 70 por
mês — não precisa ler base

comece iá — Brilain Course
— Rua Siqueira Campos, 43,

sl. 603.

GUITARRAS elétricas todas as
marcas Polo Gianini a partir
de 120 cruzeiros novos. Rua
Visconde de Rio Branco, 59.

OTÍMO PIANO alemão cordas
cruz vendo 850,00 facilito -
Rua Cap. Resende 448 c/l ap.
102L Méier.
PIANO Essenfelder novo, d«
luxo, c| banqueta, 88 notas, 3
pedais. maravilha ocasião. Ru*
Domingos Ferreira n. 187, apto.
37, 4 o andar. Copacabana.

da aápíntado. Joaquim Méier n.
54, _| 5 frenle a_ponte.
ALUGAR??? Indicamos fiadores
c/vários imóveis o ótimas reis.
bancárias, credenciados a resol-
ver s/problema em qualquer
imobiliária ou banco. Assem-

__.-_-_!— a-!-_?°2-
COMERCIANTE e prop. de yá-
rios imóveis- em Ipanema assina
diretamente o seu contrato de
alúaüel.'lhf:'.223^678> ._
FIADOR - 

"Proprietários cl vá-
rios imóveis. Forneço para lo-
cação d. casas, aps. Doçumerf
tos na hora. ótimas refs. S «¦

ção 24 horas. Av 131 da Maio,
47,_ sala_1009 _?T«li..- M2-«69^

FIANÇA -"Particular fornoc. f\-
anca garantida. Solução em 24
h,,jS Documentação 100%.
íacilito ._11._276.3937;
FIADOR - -"? Proprietários
e| vários Imóveis, ofereço para
licacáo de casas, aps , fiadores
da alto gabarito. Docurnen >•
cão na hora. Garantia. Absolu-
ta da resolver seu problema d»
moradia am 24 ,hor»s 

Av '3
d. Maio, 47, sala 1 ,°°'- 

T'l«-
fona 222.9669 _u 222-6473_ _
FIADORES só p/alugueis lir

Srs. industriais
O Sr. necessita incremen-

tar sua produção com maqui-

narias novas. Compre pelo
melhor preço à vista que nós

lhe arranjamos o numerário a

juros bancários para paga-
mento em até 36 meses. Av.

Treze de Maio, 23Í1.933.

AREIA do Guandu, terra preta
saibro NCrS 11,00 m3 - Pedra
e materiais de construção em
geral. Av. Suburbana, 4 152_. -
Tel. 249-2870 - Sr. Francisco.

MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO

CIMENTO IRAJA' 6,65. Par.
7,40 e Mauá. Tijolos 3 Rios, la.
aual. 100,00. Pedra, areia, etc.
Póslq__bra_ 234-7990 - Sylvio.
LOUÇA SANITÁRIA - Azulejos,
cerâmicas, fogões, esquadrias,
tacos, madeira, tudo mais para
construção em 4, 7, 10 presta-
cões • i vísta eom grand» des-
contos. T.l. 229-5097 a 219.1710
R. Adolfo Bargaminl n. 111 —
113.

LIVROS, ARTES
E COLEÇÕES

PIANO — Vendo um HALBEN
importado, três pedais. cordas
cru.adas, eslado excepcional.
Av. Atlântica, 324, aplo. 33 -
Ume. „
PIANO - Vend_-se ótimo pl
estudos NCrS 700,00 c! banqus-
ta bem conservado. Ver R. Ba-
rão Iguatemi, 404, c] XI. P.
Bandeira.
PIANO marca alemã tipo apto.
nôvo c| cruzadas, 88 notas, 3
pedais Vendo urgente NCrl
1-700,00., Gustavo Sampaio,
5201104 - lama;
PIANO - 675, claro e| banco a
transporta. Por demolição na
garantia, ,a particular. Av. Sa ¦
vador da Sá, 38, fundos (vila).
VENDE-SE - Piano inglês de
aoartemento com 3 pedais. Tel.
2303170. Sr. Pedro.

Super Sinteko
DEDETIZAÇAO
NCr$ 4,50 m2

BRINDE: V. S. ganhará grá-
tis o SUPER-POLIDOR-SYNTEX
p] conservar muitos anos bri-
lhando. SAPHA CARNEIRO
COM. REP. LTDA. Rua Sta.
Clara, 33 G'| 811.

Tel.: 237-6717

Animais e
Agricultura
ANIMAIS E AVES
BASSET HOUND - Vende-se
6 meses — Montenegro, 120
Ipanema.

CODORNAS 1 a 3 dias 0,50,
casais, 2,00, fêmeas 1,80, ma-
chos 0,40 ovos, reprodução
1,20, para consumo 0,50, gaio-
las, vendas no local com o cria-
dor.'Av. Roberto Silveira 206.
N. Iguaçu - Centro.

PISOS plásticos Plastigel - Pias-
lipiso tipo mármore e p«dra p,
coz. banh. áreas, etc. Telefone
238-2189 - Dou ref.

A1ENÇ/SC — Moedas, compro
e vendo e compro cédulas anti-
gas - Alfândega n° 111-A sala
202. fcne 243-1945. 

VENDE-SE um piano tipo apar.
tamento. Tratar Rua Visconde
Pirajá n.° 438 aoto. 401.
VENDE-SE piano Swartzman
cordas cruzadas 3 pedais. NCrS
1 500,00 à visla. Tel. 248-1775.

Super sinteko
4,00 m2

5 anos de garantia, aplica-
dores do legítimo, raspagem

para cera e limpezas em ge-
ral. Rua Senador Dantas, 20

sl 211. Tel. 232-3788.

CACHORRO COU com 4£ dias
1 macho e 3 fêmeas. R. Csnudos
532 ap. 101. Irajá. Sr. Cid.
- IAPC.  _
CACHORRA pequinés perdida
chamada Kiss gralifica-se a quem
entregar à P. Olivfiira da Silva
48 c/7.

PASTOR - Vendo linda fêmea.
- Tel. 257-4320.

Super Synteko
NCr$ 4,50m2

C| 4 camadas. Garantia 5
anos de firma. Acima de 40

m2. Preço NCr$ 4,20. Dede-
tização grátis. Praça Floriano,
19, sala 66. Tel. 252-0316 -

Atende-se aos domingos.

PEQUINÉS - Belíssimos filhotes.
Puros. Pais premiados. Praia do
Flamengo 82 ap. 805 - Tel.
245-4337.

PASTOR ALEMÃO - Excepcio-
nais filhotes c|pedignee,_ manto
preto e netos de cam-peão. Ver
R João Rodrigues 55 - Fone:
261-9742.

Condomínio Edifício
Tuffy Nicolau Habib

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convocados os senhores Condôminos

para a assembléia geral extraordinária, a ser
realizada, no dia 18 (dezoito) novembro 1969,
3a.-feira, às 20 horas em primeira convocação,
e às 20 e meia hora em segunda e última con-
vocação, com qualquer número, para delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Relatório final da Comissão de Re-

presentantes sôbte a construção do
Edifício.

b) Despesas ainda em aberto a serem co-
bradas dos ors. Condôminos e sua
forma de pagamento.

c) Assuntos gerais.
Rio de Janeiro, 5 de novembro 1969.

NELSON DE MACEDO ABREU - Síndico

SIAMESES - Lindos, raça pura,
pais recebidos diretamente da
Tailândia. Vende-se filhotes. -
Rua Paissandu, 162, ap. 801,

VENDO cachorro Poodle preto
— Lindo presente — 35 dias.
Tel. 225-5648.

DIVERSOS

Declaração
Geneal S/A Gêneros Alimentícios estabe-

lecida nesta cidade à Rua Carmo Neto n.° 17ó
— declara que foi extraviado a fotocópia da

guia n.Q 108 1252 no trajeto para seu escritório.

TIJOLOS Furados 20 x 20 Posto
nas cbras direto olaria, mil
95,00. Enlregas Rápidas. Fone.
257-0145.

OMPUTADORESI
i imnnt wÃncÃi I

CURSO BÁSICO - INTROD.
PROGRAMAÇÃO IBM/360 ;:_--'
PROGRAMAÇÃO BURROUGHS/3 500
ANALISE E PROJETOS DE SISTEMAS

5/11/69
5/11/69
6/11/69
19/11/69

ATENÇÃO - COMPRO TELE
FONES UNHAS - 31, 22, 32
42 52, 23, 43, pagando ho|e
cm dinheiro e à *M'~CÍ''?},Í.'"
Íol»ndiJ^395jL23Mq21^
ÃTÊNCAO - Cedo e adquiro
Tel 32 42, 52, 23, 43, 25,
45,' 26,' 27,' 47,' 28, 34, 54
29-8 29-9. Av. 13 Maio, 47
Í\ 2ÓC9. Luiz - 242-9317,

recusáveis) Não recebe-se nada

ARQUIVO oficio 4 gav. kardex,
prensai,-fichado cofre, cadeiras
c| rodízio, balcões, bureau, me.
sas dc madeira e aço. Rua Invali-
doi, 33 lcja_.
CALCULADORAS FACIT - Mar-
chant, escrever Remington e
0'ivelti, mimeó. Gestetner mod.
130. Rua 1." de Março 24, sU.

DEPOSITO MAQUINA escrever,
contabilidade, mimsograto, ai-
uuivos e kardex. Novos e us»-
dos. Facilidade pagamento. R.
WachueloLJ73i_gr_1_505J__
ESCREVER, Somar, Calcular a

160,00 e conserto. K. dn

VENDO 2 conjuntos louça colo-
rida e complementos p| banhei-
ro e bancada mármore comple-
la c| pia, torneira etc. p| co-
zinha. Tel. 235-3432. 

'

ames de aprovado. Inf. R. Eng.
Nôvo, 378 -¦ 243-3413 -

223-2233.

TÍTULOS E
SOCIEDADES
COMPRO - Jóquei. Caiçaras.
Panorama P. Hotel (24 cotas)
Cad. Maracanã (2 e 3 juntas).
Permuto. Av. Rio Bco. 156-5/
2925 tel. 232-B215 JUANITA

Telefone

Azulejos
decorados

25,00 — em Cêramus, I.
A. S. A., Klabin, cores, bran-
cos, baixo e allo-relévo. Mo-
délos lind. Melhor preço;
256-7887 p| favor. Ana Lúcia.
L. Miguez, 1741304.

f 
f 

ÍL Buenos., 90 - ,.808 - Tel?52-9514

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
DIVERSOS

COMtUCIO E SfPRESlNtAÇÔtS
SANIA. CLARA ITDA.

RASPAGEM PARA C.RA
PORTAS PARA BOXES
CORTINAS JAPONESAS

257-8583-256-8175
RUA SANTA CIARA, 115/301

DECLARAÇÕES
E EDITAIS

ADQUIRO 32, 42, 52 p/meu
escritório e tel. de Madure,*,
até Santa Cruz, CTB. m/residen-
cia. T. 222-6459 s/interm.

XfETTcÃÕ^C-t-rp Vendo li-
nh-_s 90. 91. 92 96^,97 - Ur-

gente. Compro 94, 95, ,98, 99
cu troco por CTB. Negocio ri-
nldo conforme normas Cetel -

tel 243-9890_=L^anc|er.__1___
A COMPRA, VENDA ÕU TRO-
CA do nu telefone, poder- ser
folli fiíllment» por nossoim
f.rmidlo. T.mos para negocio
im.di.lei 22, 32, 42, 52 31,
30, 61, 29, 49, 27, 47, 26, 46,
35 37, 57 56 28 48, 34_, 54,
38 58. 23 • 43. Transferenciai.
,1. -.,-.!-, com o Dec. Est. 6B_,
•!. Víl .11,1,, obedecendo todas
M normal d» CTB, com ¦ p'«-
•nn>> dos Inltinurlo». cu O.
Hii-tll. T.l. 225.7906.

COMPRO - Fluminense - Jo-
ckey e oulros. Vendo late RJ
Federal oulros. TI. 222-01/4,
232-9155.

Quitanda;' 186, 2.°
243-8573 - CayJido. 

m^üInTíe^scpTevèr- IBM
eletr. ainda sem uso (na caixa),
„,. oportunidade. Preso.multo
abalx^d^çusjo^el. .236-0598.
MAQUINA de escrever Rcval
de mesa, vendo I tipo pérola,
_ 1 de calcular Und-rwood. _-
A Rua Teodoro da Silva, ill.

mãqüTnãT^FToTítabilidX
DE Audit. Olivetti, N-tional 3U
30 e 3 000, Burroughs F-6 200
t F-l 500, Ruf 7/35 e Intro
27 Remington. Um ano de ga-
rantia c/programaçao e 'ichas.
Oficina especializada 222-379J
Compramos e financiamos
24 meses.

Piso plástico e

papel de parede
Melhor preço de fábrica e

qualidade. Lavável, p| casas
comerciais • residenciais. Co-
locação s| quebrar piso ante-
rior. Orçamento grátis em

qualquer bairro. — Av. Rio

Branco, 257, sl 713. Telefone
222-6024. 

ALVARÁS - Comércio, indús.
iria e autônomos. Pagamento
parcelado. Escritório especializa,
do. Serviço rápido. R. Ouvidor,
169, sl 905 - Dr. LUIZ - 12
às 20.
ARMÁRIOS EMBUTIDOS - Du-
plex, iacarandá, fórmica - pl
pintar etc. Móveis Iodos os t1
pos. Financiamos.
- Paulo.

Tel. 234-4854

ale
CADEIRA PERPETUA - MARA-
CANA - Vendo uma na Qua-
dra A ao lado da Tribuna de 

^AQU,NA de contab Reming-
Honra - NCrí 4 OUO.UU. lei.. ^_ 5 jom^oresj NCrS 6C0.
22279TU  vende-se Leandro Martins, . -

ECONOMISTA, procur. e| ur-

gôncla sócio p| Ind. • com. «
se organizar, no Campo Meti-
lúrgico. Excel.nl. "•9««> P"»
quem disponha d. NCrS 00,200
mtl ., tempo par. •»_»•'.*»»
direção. Cartas pl n.» 408 957

deste Jornal.na portaria _
MÕTÍTCLUBE' MINAS GERAIS
_ Vendo titulo soco prop.
quitado. Melhor oferta. T.l.fo-
n. 245-3MlJ_^r:_Feim»jrd«l:__
MÕTÊrMTNAS GERAIS - Ven-
do .11. nuit. s| out d.s£ barts.
lócio prop. Tel. 243-18.X..

vende-se
306 Max

Teto em
gêsso

Rebaixamento de teto, san-

cas, divisões internas (pare-
des). Preço especial p| cons-

trutores.
Solicite orçamentos á PLAC-

SERVI LTDA. Tel. 264-7394.

A. DETETIVE PORTEILA - In
vestigaçõ.i particuiar.i, fligrnn-
1»s, prova» fotográficas — L°n-
ga prática. Sigilo absoluto. -
Av. Rio Branco, 108, sala 210.
Telefon. 222.8727.
AGORA «m Ipen.ma - Faze-
mos .rmários embutidos, Iam-
bris, cobertura . fechamento d.
áreas, persianas; serviço dê p«*
dreiro, ladrilh.iro, bombeiro,
eletricista. Instalação d. nuisi-
ca ambiento, técnicos d. rádio,
Tv, ar condic. • geladeir.l -
R. Vise. Pirajá, 4S2 sub-solo 1|.
1 (prédio dos Correios) - BF
LTDA. T.l. 227-0939, 247-7610.
EMPRESA BRASIL - Reformai
de prádioi, casa» • aptos. Pin;
turas «m geral, s.rvisoi il.tr.
, hidráulico!. Or?. s| compro-
misio. Facilil. pagto. S.n.dor
Dantas, 117, gr. 1410. T.l. ...
242-5634.

GESSO STONE LTDA.
Sancas, florões, rebai-
xamentos de teto qual-
quer serviço. Rua Bar-
reiros 585-D. Ramos -
Tel. 230-3952. (B
LUSTRADOR profissional a do-
micilio. Moveis, pianos etc. El-
io - 91-3344 Cetel 106. Fala-
e& melhor bem cedo ou a noite.

Super Synteko
Tel.: 232-6111
Aplicadores autorizados —

Preço especial. Serviço ime-

dialo e garantido c| fino aca-

bamento. Marco Antônio Mar-

tins. Rua Uruguaiana 104,3a-

la 509-A. Dedetização grátis.

Super-Synteko
NCr$ 4,00 m2

4 camadas garantia 5 anos
- Reformas, Pinturas, Deco-

rações - Rua Acre 47 sala

405 - Tel. 43-7743.

Aviso
a praça

Açougue Para Todos Ltda.

estabelecido na Rua Azevedo

Lima 15 nesla cidade, conci-

ta aos seus credores para

que no prazo de 3 (três;

dias deverão comparecer em

sua sede para saldar os seus

débitos, findo o prazo não

terá mais responsabilidade

nos mesmos,' uma vez que

dará baixa- da sua razão so-

ciai.

Domingoi da Molla Carvalho

Teixeira

Edital de convocação
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BANDEIRANTt

"RAPOSO TAVARES"
Pelo presente Edital, ficam convocados os Senhores Con-

dominós do Edifício Bandeirante RAPOSO TAVARES a se

reunirem em primeira convocação, às 17 horas do dia 10

de novembro de 1969, om segunda convocação 4s 18 horas

do mesmo dia, na Rua Visconde de Inhaúma n.° 134 con-

iunlo 718 a 723, a fim de deliberarem sobre • seguinte or-

dem do dia: , ;
a) Aprovação da Convenção do Condomínio;
b) Deliberação sobre as medidas a serem tomadas

em relação aos condomínios em atraso, de acordo

com as parcelas estabelecidas na Assembléia de

18-08-69.
Fixação do esquema para liquidação do saldo de-

vedor até conclusão da pbra.

de Janeiro, 04 de novembro de 1969.

c)

Rio

PINTURAS - Casas, apartamen-
tos c etc. Orçamento s! com-
promisso, autônomo. - Telefone
232-1187 e 245-5213
IRADUCÕES DO FRANCÊS -
Faço NCrS 3,00 pag. datilog.
entrenas. Av Frankl. Rooscv. 23|
_OB._TeL_222:8803. Correia.
RÊGÍ5TRO d. firmas - Alteração
contratos, transferencia Alvará.
- MAWAP - Cond. Aud. lld
Praça Flori.no, 55 gr. 603. Til
232-9031.
RECEBO • transmito recados co-
merci-is. Ligue de 8 às 13
e de 5 ès 22, 243-8123.

Aviso ao publico

TRADUÇÕES DO FRANCÊS -
Faço NCrS 3,00 pag. datilog.
entregas Av Frankl. Roosev. 23j
308. Tel. 222-8803. Correia.

Matrizes para linotipo
Vendem-se fontes completas e incom-

pletas.
Ver e tratar na Av. Rio Branco n.° 110,

1.» andar, com Sr. Gilberto. <p

ãInvestigações partícula.
RES - T.l. 245-3141 - Deletiv»
Fernandes. Serviços altamente
confidenciais. R. B.nlo Lisboa
n." 10:402 - Ct.l.;
AO SINTECO, barato, bonito e
garantido, pinturas, dcdetizaçõei
vulcaoiso etc. Tratar Av. Trezo

_ Maio,_47M406._J_i___22______i-
EMPREITEIRA LÓFER LTDA -
Box, esquadrias d. alumínio,
pinturas, pastilhas, t.lhados, in-
cên§r»dor»s, ravastimantos, r«-
form.» im üiril. Pr. Tir.den.
t.i. * il 1101. T.l. 242-7128.

Alguém
lhe deve?

Promissórias, duplicatas, che-

ques, letras de câmbio, vales
e tudo que represente valor.
Serviço especializado, cobran-

ça rápida, sem despesas ini-
ciais. Rua Buenos Aires, 17,

gr. 22, tel. 231-3255.

A fim de salvaguardar o Ingresse 
de tef-

ceiros e o meu próprio, comunico a Praça que,

no dia 4°10/969, fui furtado dos seguintes do-

cumentos:

la e 2a vias da Carteira Profissional n.°

35 434 _ Série 69-MG. Certificado de Reservis-

ta n.° 196.773 - 4a. RM.

Uma carteira de identidade fornecida pelo

Est. de Ms. Gerais.

Uma Escritura definitiva de cessão de di-

reitosdo apto. n.° 1.018 - da Rua Senador

Dantas, 117 - Rio de Janeiro - lavrada no 23

ofício de notas da GB. - livro 1342 - fls. 11

- datada de 10/9/968;

1 título de eleitor

1 carteira do antigo IAPB.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1969

(a.) BENEDITO RUBENS VONO SILVA 
j

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

DPO - DGE - DOF

Comissão Especial de Obrasn.M

LICITAÇÃO 2/69

Aviso
A Comissão de Licitação da

CEO/4 chama a atenção dos inferes-
sados para a licitação a ser realizada
no dia 25 Nov 69, às 15 horas, para
construção de 1 prédio residencial,
na Fortaleza de São João, em em-

preitada de mão cie obra. O edital,

plantas e especificações poderão ser
obtidos com a Comissão de Licitação
da CEO/4, Praça General Tibúrcio
83, fundos, Praia Vermelha, Rio de
Janeiro, 5 de novembro de 1969.

José Souza da Fontoura
— Major

Presidente da Com.
de Licitação

¦Jr
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EMPREGOS
CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 5.°-feiro, 6-11-69 - 13

EMPREGOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMAD.
E COPEIRAS
AGENCIA NOVAK 237-5533 «
236-4719 - Domésticas efetivas,
diaristas o faxineiros idôneos,
Av-Copacabana 610, »ll°|a_205.

AHI AGENCIA - S6 de 5
Martha 256-8346, Babís, copl
arr e cozinheiras eapricnu.a-
mente sele:. Av. Copacabana
10851604
ARRUMADEIRA de 2S » 35
anos com bom físico. Precisa-
sa eom carteira d» saúde, do-
cumentos • referências no ml-
nimo de um ano d* casa de
tr memento. Quando for pre-
ciso ajudar • servir com o co.

poiro. Falar com Snr. Correia na
portaria d» 12 hora» «m diant».

AVIADORES AMERICANOS pre,
cisam 2 copeiras _. 2 coz. com
does. e reis. - 235-1024. Av.
Copacabana, 1 085 ap. 604.

ARRUMADEIRA - Pri -ia-se pl
arrumar e serviços leves. Sal.0
)&G novos. Preferência p! por-
tujuèsa. Tratar pessja'mente
Av. Visconde de Albuquerque
í;o.
A MISSÃO Evangélica oferece
domésticas altamente seleciona*
das. Garantia permanente. Tratar
R. Uruguaiana, 226, sob.
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pre-
ciso com prática e referencias.
Pago muito bem — R. Sta. Cia-
ra, 47 ep. 1 201.
ACOMPANHANTE preciso pl
menino. Pago bem. Exijo boa
aparência. Av. Atlântica 2536
auto. 201.
ARRUMADEIRA-PASSADEIRA -
Precisa-se à Rua Barão de
Mesquita, 159 — Ordenado NCrS
150,00 dá-se preferência a moça
portuguesa durma no emprego,
e casa e comida. Apresentar-sa
r/ref. e documentos.
AGENCIA RIZZO oferece copei-
ros (as) um mordomo espanhol e
duas arrumadeiras copeiras de
gabarito, lavadeiras e diaristas
lel. 252-5644. 
ARRUMADEIRA - Ordenado
NCrS 100,00. Rua República do
Peru, 334 apt. 901. Telefone
256-4458.
BABA' — Preciso com muita
prática para 3 crianças, ordrna;
do ótimo a combinar. Av. Rui
Barbosa, 500/120 2. Tel.
225-3177.
BABA' E 1 COZINF'EIRA - Pre-
ciso c/boa aparência, does. o
refs. de ano. Ord. 300.
235-1024. A v. Copacabana,
1085/604.
COPEIRO - ARRUMADOR -

Faxineiro - Precisa-so, se-
nhor sabendo perfeito servir a
francesa. Idade 35-50 anos j 

-

Referências de casa de família
de alto tratamento — Dormindo
fora — Rua República do Peru,
193 apt. 90. 

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-
cisa-se na Praia de Botafogo n.°
422, ap. 606. Ordenado. NCrS
100,00.
CÕPSIRO - FAXINBIRO, de
25 a 35 anos, com bom físico
— Precisa-se com documentos,
carteira de saúde e referen-
cias no mínimo de um ano de
casa Serviço à francesa. Fa-
lar 

'com 
Sr. Correia, da 12

horas em diante na portaria.
DOMÉSTICA. Paga-se bem não
dorme. Travessa Guimarães Na-
tal, 71303 - Copacabana - pe-
la tarde.
EMPREGADA Níssbí ou chinesa

psra todo o serviço; em casa
tio senhora com menino de 6
anos. Salário inicial NCrS 
150.00. Telefonar para 252-1437.

AGENCIA NOVAK 237-5533 e
236-4719. Domésticas cozinhei-
ras efetivas e diaristas, idôneas
Av. Copacabana 610, sjloja 205.

AHI AGENCIAI Só de D. Mer-
tha, 256-8346. Cozinheiras, cop/
trr. * babá caprichosamente es.
colhidas c/ does, t boas refi.
AGENCIA NOVO RIO - Ofere.
co coz. cop. «rrum., babás, dia*
ristas cu mcnsaíisras. Av. Co-
pacabana 605|I203. Tel.: ...
237-9936.
AGENCIA NOVO RIO,- Precisa
coz. co-p. arrum. babás, etc. —
Av. Copaoabana, 605, sl. 1203.
Tel. 237-9936.
ATENÇAOI Preciso cozinheira
trivial fino que durma no em.
prego Exi|o carteira e refe-
rências. Pago NCrS 250,00 -
Tratar Tcl. 226-0281 ou 246-7603

EMPREGADA - Precisa-s. d.
senhora qua saíbe cozinhar —
Folga aos domingos — Rua Sou-
to, 416 - apto. 101 - Casca.
dura.
EMPREGADA — Preciso p| co.
zi_ihar * passar de bons costu-
mes e referência» -- Rua dos
Araúios, 1 l-A apl. 204 • Bloco
IV.
EMPREGADA - Só para cpzi-
nhar .cem prática - Precisa-;*
na Rua Ailan Kardec, 50, o_sa
VI — En^enh o Novo — Tel.:
261-3861 - Paga-se bem.
EMPREGADA - Preciso maior 25
¦unos, cozinha lava pasta p| ca-
sal. Sta Tecasa, durma no empr.
180, R. Júlio Otoni 518. Tal.
454508.
EMPREGADA - Precisa-se se"
nhora para cozinhar, moça tfv-
ra_copa e babá. Fone 227-0766.
EMPREGADA — Precisa-se .ativa
p[ cozinhar, arrumação leve.
— Folgas domingo. Referências.
NCr$ 150. Visconde Pirajá 48|
3W.

AGENCIA SENADOR - Precisa
de cozinheira, ótimo» ordena-
dos — Rua Senador Dantas, 39,
2.0 andar, sala 205. 252-4604.
AVIADOR precisa cozinheira tri-
vial, outra simples. 160 e 120
mil. Passe camisa. Rua 7 Se-
tembro 176 epto. 11.

COZINHEIRA trivial fino e va-
riado. Ordenado NCrS 150,00.
Durma no emprego. Exige-se re-
ferências — Paula Freitas, 83,
ep. 1001.
COZINHEIRA - Praclsa-ia.
com muita prática do trivial
fino e variado. Sfaga-s» _ mui-
to bem. ixigem-s» referências
e que durma no emprego. Tra-
tar » Avenida Maracanã, 1322,
(Próximo i Ru» Uruguai). 
COZINHEIRA - Precisa-se com
referências para «erviço pequena
familia. Av. Delfim Moreira, 552
ap. 301. Tel. 227_!541. Ord.
150 mil.
COZINHEIRA - Precisa-se com
prática. Rua Visc. de Caravelas,
68. Fone: 226-6747.
COZINHEIRA - Que saiba cozi-
nhar muito bem com iniciativa
e responsabilidade, durma no
emprego e dè boas referencias.
Paga-se bem. Tratar somente à
tarde na Rua Maria Amélia 106
— Tijuca.
COZINHEIRA com pratica preci-
sa-se na Praça Irmã Paub 6 —
Penha.
COZINHEIRA - Para familia de
fino trato. NCrS 150,00 - Tel.:
227-2969.
COZINHEIRA - Arrumadeira -
Precisa-se de uma com muita
prática para trabalhar em_ ca-
sa dt família. De preferência
portuguesa. Paga-se ótimo or-
denado. Rua Barata Ribeiro, 63,
ap. 102. 
CASAL precisa empre-gada que
cozinha, lava peças miúdas,
dando referencias. Tel. 225-0052
Rua Pinheiro Machado 76 ap.
301.

EMPREGADA D9MESTICA -

Precisa-se com prática e boas re*
ferências. Paga-so bem Tratar
na Rua Marques do Abrantes,
107, ap. 812.

EMPREGADA - Para todo ser-
viço ap. 2 pessoas, sabendo
cozinhar bem. Ordenado 150,00
e folga eemanal. Dormir no
emprego. Referências. Rua S.
Salvador, 80, ap. 902 - Ca-
tele.

' 
EMPREGADA - Preciso para
Bjudar em casa. Av. Bartolo-
meu Mitre, 792 apto. 602 -

leblon. _______

COZINHEIRA - Procisa-se forno
o fogão com muita prática de
casa de alto tratamento. Exige-
se referências d» pelo menos 1
ano de casa de famflis. Ord.
NCrS 220,00. Rua Xavier da
Silveira 118 apt. 1 001.
COZÍNHEIRA — Precisa-se para
trivial variado. Ordenado NCr$
150,00. Necessário dormir no
emprego. Praia de Botafogo ..
516 ap. 401.

EMPREGADA - Cozinhar e ar-
rumar. Extg. referencias. Fi-
gueiredo Magalhães, 771 apto.
806.
EMPREGADA — Precisa-se saiba
cozinhar p/pequena f a m i I I a\
Ord. NCrS 100,00. Tratar Rua
Pacheco leão, 506 — Casa XI
— frente à TV Globo. J. Botani.
co!

PRECISA-SE — Cozinheira para
casal. RUa Almiranto Sadock de
Sá, 360. Fone 227.7452.
PRECISAMOS — de cozinheiras
de forno e fogão ou banque-
teiras sal. NCrS 400 a 500 •
mais 20 coz. do trivial fino sa'.
ató NCrS 300 arrumadeiras 1C0
atá 200 NCr$. Rua das Marra-
ca« n.° 38| l.o and.
PRECIJA-SE
Referencias.
Souza Uma

cozinheira trivial.
Poga.se bem. Rua
279 ep. 401.

PRECISA-SE cozinheira
fino, casal sem filhos,
bom. Tel.: 245-2987.

Trivioi
Paga-a 5

PRECISA-SE cozinheira forno e
fogão ou trivial fino. — NCrS
180,00. — Copelra-arrumadcira
|ovom. NCrS 130,00. Exijo b_-
tanta prática R. Assis - Br.i-J,
571702. Cop.
SO COZINHAR trivial variado
cem referencias, ordenado CrS
120 mil. Folga 15 em 15 dias.
Vde. Piraiá, 175 - ap. 801. Tel.
27-5726.

LAVADEIRAS
E PASSADEIRAS

AUXILARES 2 ótimos dts.c|180
toques pratica escrit. 350 400
1 assist. cont. 420 - 1 Abas-
tecedor avião ati 28 anos 180
Av. R. Branco, 151 i|lo|a s|09.

ADMITE-SE secretária c/ ótima
aparência e outra moça p/en-
trevistas externas. Erasmo Bra-
ga 227/315.
DATILOGRAFA admitimos clnra-
tíca de seguros, solteiro boa
aparência, -sal. inicial NCrS
300,00. Av. 13 de Maio, 47.
S-la 1507.

VENDEDORES/AS para artigo
exclusivo. 20% de comissão pi-
go» na hora. Rua 24 de Maio
n9 1. São Fsco. Xavier.
VENDEDORES (AS) - Ind.Con-
fecção em fase do expansão es-
tá admitindo vendedores (as).
Com conhecimento do ramo.
Tratar na Rua Cachambi 6-3.

DATILOGRAFAS - Precisamos
duas firmes em cálculo de m2
até 30 anos. Duas até 25 anos
c| boa aparência .Uma aux. de
contabilidade. R. Sen. Dantas,
117 Grll826.
DATILOGRAFA - Com prática
e conhecimento» d» serviço» d*
escritório, precisa-» na Rua
da Conceição 130 — _______
DATILÓGRAFOS - Pr.cIsa-s»
com pritica. Rua Evaristo da
Veisa, 35, gr. 1817.

VENDEDORAS - Produtos de
beleza e medicinal. Olimoi lu-
crcíL. Oarmen — 257-3451.

DIVERSOS
ACADÊMICO DE DIREITO, óli-
mo datilografo com relativa
prática forense,' oferece seu»
préstimos a escritório de advo-
cacia com horário Integral —
450,00 a 500,00 - Tel. 
231-1662 - Nilson.
AJUDANTE — Precisa-se urgente
'I011. .CS 

"I 
_ 

•oSoj-iog - ei .
-o| til '-zapucJQ I» _ 'na cu

MEIO EXPEDIENTE - Admiti,
mos 10 rapazes de boa apre-
sentação c curso Ginasial com-
pleto. Média NCrS 600,00. En.
ire vista Sr. Edson opôs 13 ho-
ras. Av. Rio Branco 185 — sala
712.
OFERECE-SE urna senhora para
consultório médico tem oratica
e dá ótimas referencias, Telefo-
ne 256-0992.
OFFICE-BOY — Procura maior ou
menor, boa apresentação, cur-

2.a série qína-sando mínimo
sial, ótimo salário.
13 de Maio. 23 -

Tratar na Av.
gr. 61314.

CABELEIREIRA preciso com

Gráfica 
de penteado o pintura,

rrjente Av. Paris 13, Bonsu-
cesso.
CABELEIREIRO - Precisa d»
ajudante com prática. Paga-so
bem. Rua General Roca, 440
loja.
CABELEIREIRO - Precisa do
uma ajudante que trabalhe bem
Av. Henrique Dumont, 85 s|206
Ipanema .

Luz

MANICURE - Procisa-se urgente
na Rua Real Grandeza, 193, Lo-
ia 13 - Botafogo. Tel. 246-6101.

OPERADOR RUF - Precisamos
cj prática, que possa iniciar
imediatamente. Excelente am-
biente e salário inicial de NCrS
550600,00. Tralar c| Sr. RE.
NATO na Av. 13 d. Maio, 23
- ars. 613;4

.MANICURE - Competente preci-
sa-se salão Amo tia. R. Sam*
oaio Ferraz 9-D. Fone 248-3965.

EMPREGADA - Precisa-Se cozi-
nheira arrumadeira. Rua Cana-
vieiras, 219. — Grajaú.

EMPREGADA para coz. ar. com
ou sem dormida, tenha ref. Av.
N. S. Fátima, 22|801.
NECESSITA-SE para casal maça
boa aparência p| cozinhar, ar-
rumar e lavar. Ordenado inicial
NCrS 150,00. Exigem-se refe-
rências. Marcar hora. Tel. ...
234-1998.
OFERECEMOS ótimas cozinhei-
ras de várias categorias ^com do-
cumentos e boas referencias —
Tel. 252-4604.
OFERECE-SE cozinheira fina.
Quero ganhar 120 mil. Dou ref.
6 anos. Quita. Tel. 243-1366.
PRECISO boa cozinheira, com
prática outros serviços. Exijo
referências e documentos. Tel,
257-5454, «pós as 12.00 horas.
PRECISO cozinheira comp et en-
te de forno » fogão. Tel.: ..
227-3366.
PRECISO cozinheira trivial fi-
no sabendo ler com referên-
cias. Ordenado NCrS 180,00.
Tel. 227-3366.

PRECISA-SE: Cozinheira forno •
fogão ord. 200,00. Ay. Nie-
meyer n. 722 casa. leblon —
Tel. 227-5938.
PRECISO cozinheira compbten-
te. NCrS 150,00. 237-7267. Rua
Assis Brasil. 621201.
PRECISA-SE ótima cozinheira
para todo serviço de casai. Tra-
tar apps 13 horas Rua Hilário
Gouveia n.° 71 apt. 906 — Co-
pacabana.
PRECISA-SE uma cozintisira-a.ru-
madeira, no Largo do Machado.
21. ap. 712,
PRECISO cozinheira para dormir
no emprego. Rua do Lavradio
'1 sob.

ADRIATICA TÊXTIL COM. IND.
S. Á. precisa dc pass idor para
calças de honvem. Apresenlar-se
à Rua Dois de Maio ó.o — Ja-
caré.
ENGOMADEIRA r Oforece-sa
perfeita lavadeira,' com pratica
de lavanderia, efetiva ou dia-
rista. Tel.t 243-0092.
OFEREÇO uma passadoira profis-
sional. Tel. 236-0276.
PRECISA-SE d» uma emprega-
cl» para repassar ternos • la-
var roupa fina, dormindo fo-
ra. Rua Félix Pacheco, 130. Es-
ta rua começa ne Ru. Coda|ás
— Leblon.
PASSAtJOR para máquina a va-
por c/prática de calças, precisa-
se também costureiras internas.
R. Bonfim, 298, salão 301, S.
Cristóvão.
PRECISA-SE passadeira calan-
drista. Tinturaria Guaiporé. Tel.
245-0030.
PRECISA-SE passadoira
rência, 1 vez sernãfll

aptodu 186 705.

c| relê-
Pfissan-

TINTURARIA - Precisa-se de
passadeira com pratica. Rua
Uruguai 266-B.
TINTURARIA — Precisa-se passa-
dor ocm prática, Avenida 28 de
Setembro, 362-- Tel. 238-0053.

DIVERSOS
OFEREÇO-ME para tomar. cen.
ta de um doente na Flerte da
noite. 222-5120 - Osvaldo.
PRECISA-SE rapaz para arrurrtar
• limpar, das 7,30 às 12 horas
diariamente. Tel. 227-3366.
PRECISA-SE rapaz até 16 anes
para limpeza e para' esperar
c\uq durma no emprego — Hilá-
rio Gcuveia, 87.
PRECISAMOS de 2 casal êll
mordomo ola coz. forno e fo-
gão só serve estrar_gei.es com
boas referências. Sal. NCrS 800
Rua das Marrecas n.° 3B| i.u
and. D. Adelia.

COZINHEIRA - Pr=cisa-se para
trivial variado e levfií e pas-
sar roupa miúda p_ra •¦ fair.lia
pequena. Exigem-se referencies.
Praia de Botaíogo i9õ apt. 402,

COZINHAR e limpezas, com re.
ferência, família piouena. Le-
blon - Carlos Góis 55'ap. 303.
COZINHEIRA - Preciso c| prá-
tíca. Trivial simples, pago bem.
Rua Senador Vergueiro 66|902.

COZINHEIRA - Precisa-se for-
no e fogão e mais serviços apt.
3 pessoas. Exige-se boas referen-
cias. Tel. 237-4998. Ord. a
combinar.
COZINHEIRA - Trivial variado.
Paga-se muito bem. Pede-so re-
ferências. Rua Santa Clara, 18
ap. 1101. Tel. 257-0039.
COZINHEIRA: Av. Gal. San
Martin 211 apt. 202 - Leblon,
telf. 227-5178. Cozinhar para
cinco pessoas. Ordenado mini-
mo 120,00.

EMPREGADA - Precisa-se, to-
do serviço, casal si filhos. Av.
Copacabana 324 - ap. 30. Re-
ferônc'?5 ou carteira.

ÉMP-P" -DÃ lodo servlto de
arrum io c as vezes fazer
companhia a 2 meninos, preci-

so c. refs. e documts. NCrS
150,00. R. Urbano Sanos - 72
— Urca, esquina de Av. Pas-
teur.

EMPREGADA - Moça para ser-
viços gerais apartamento de tres

pessoas. Estrad» Vigário Geral,
830 apt. 303. Parque Iraja. ¦

WXÍNHA de 12 a 15 anos,

para serviços leves em casa de
familia de 3 pessoas. R. Castro
AI1es__i-__-__rr
OFEREÇO moça espanhola p| co-
oeira arrumadeira ou todo ser-
viço de casal. NCrS 250 a 350.
Tel. 252-5644 - Ag. RIzzo.

COZINHEIRA trivial fino, que
durma no local e possa dar re-
ferências. Ordenado de NCrS
180,00 - Rua Belford Roxo,
271, áp. 901. Copacabana.

PRECISA-SE empregada para to
zinhar e arrumar. Exige-s? 'e-
ferências, paga-se be-n. Tratar
pela manhã à Av. Osvaldo Cruz
n. 78 apt. 501.
PRECISA-SE emp-egada p| co-
zinha e demais serviços de ca-
sal, c| refer. e -ubeYtdo ler.
Paissandu, 186 vio. A. 5.

RAPAZ honesto e trabalhador
c| pratica de grania. Oferece-se
tel. 237-4373.
RAPAZ - Preciso 17 o 22
limpeza, arrumação, aprender
tratar senhor paralitico, baixo,
bastante ativo, inicial 150,00,
casa e comida. Rua Russel, 388
ap. 1001, Glória, 225-0382. _
SERVENTE p! senhora «camada.
Preciso diarista c| documentos.
Hilário Gcuveia 741202.

'DATILOGRAFAS 
- NCrS 300/

380,00, 3 moças, prática, gina-
sial, p/Z. Norte/Centro, 19/30
anos. Sen. Dantas, 117 s/813.
DATILOGRAFA - Admite-se
com boa letra para eiC.itório de
contabilidade .Tratar rta Rui
da Quitanda n. 194 — sl loia»
2041205 - Salário NCrS 200,ÇQ.
MOÇA Datilografa oonheça no-
ras íi_rais e faturamento. Pça.
Onze Junho, 217 — Escritório
gráfico
MOÇAS Ta_.uigrafa5-Datilog.afai
18 a 25 anos 2.° ciclo comple-
to Rua Senador Dantas, 117 s/
506.
MOÇAS dalilógrafas e contado-
ra z. norte 3 dats. 30OI3S0 pra-
tica 3 anos 1 tec. cont. c|
pratica 500 — 1 operadora
Oliv. 400 1 oper. ruf. 350 1
cont. 360 Av. Rio Branco, 151
sl loja sl09.
PRECISA-SE de um rapaz, da-
tilografo, boa caligrafia que te-
nha bastante prática de ICM.
Guia do INPS, Fundo de Ga-
rantia, folhas de pagamento,
para trabalhar no Deparf|aimen-
to Pessoal. Exige-se boa apro.
sentação. Idade 24 a 28 anos,
solteiro. Apresentar-se com ne-
ferência e documentos, na Rua
Senador Dantas. 45 — 10.» ín-
dar, conj. 1002. D. Cléa ou
D. Mathilde.
PRECISA.SE datilografa com
prática, conhecendo os demais
serviços de escritório. Tratar
Rua Teófilo Otoni, 117 - 3.»
andar.
SECRETARIA RECEPCIONISTA -
Aux. escritório c! muita prati-
ca. Salário de acordo c| capa-
cidade. Rua Iramaia, 380 — Lu-
á
SECRETARIA - Grande empre-
sa européia procura moça atá
30 anos, c: curso secundário,
redação própria • prática «m
serviços de escritório. Salário pt
Inicio: NCrS 700800,00, su-
jeito a reajuste. Procurar Sr.
CÂMARA na Av 13 de Maio,
23 - gr. 61314.

AUXILIAR P| ESTOQUE - Pro.
curamos, cj prática de seção, de
preferência conhecendo ramo de
jóias (souvenir). E' essencial
apresentar carta de referencia.
Excelenta ambiente « salário pl
intdo de NCrS 400,00. Tratar na
Av.13 de Maio, 23 - gr. 613|4

COBRADORES - Precisa-se_ de
pessoas idôneas, de preferência
aposentadas. Exigimos referên-
cias e carta de fiança. Paga-se
bem — Apresentarem-se muni-
des de documentes, à R. Russel,
300 - 4.°, em horário comer-
ciai.

CAIXEIROS - Precisa-se com
prática de padaria à Rua Teo-
doro da Silva 1016-B.
CAIXA — Precisa-se de uma
moça de boa aparência com
prática a referencias recentes
de preferencia da zona sul. —
Tratar à Rua Visconde de Pira-
|á, 592-A. Em trente i TV
Excelsior.

PADARIA — Precisa rapaz para
entregas a 1 balconista c/prátl-
ca. Rua São Francisco da P rainha
27 Praça Mauá.
PRECISA-SE menor 16|17 anos,
para limpeza de escritório s
pequenas entregas, semana de
cinco dias, ord&nado mínimo,
Av. Jslvador de Sá, 111-A -
2.0, das 9 às 11 horas — ió
para quem more perto.
PADARIA caixeiro de balcão —
Pracisa-sa com prática na Pa-
daria Popular de lrajá — Av.
Brasil 17850 - IAPC lrajá.

PRECISA-SE de manicure, com
prática a boa aparência apresen-
t»r-se do 11,00 às 13,00hs, h
Av. 28 de Setembro 178-A.
PRECISA-SE de aiudante de ca-
beieireiro cl prática — Av. Cc-
pacabana, 7281306 — Telefene
37-3165. ___[
PRECISA-SE aiudante de cabe-
leireiro c/ prática Estrada Ti es
Rios 15ó fundos Freguesia, Ja-
carePa9"á ~ Tratar D. Nelci.
PRECISA-SE ajudante de Cabo-
leireiro cj prática. Av. Mem de
Sá, 126. Salão Dom Sérgio.

PRECISA uma moça para caixa
padaria c__m prática — Conde
Bcnfim, 3.

PRECISA.-SE de uma cabelei-
reira com freguesia do bairro
Ipanema. Tratar Avenida Henri-
que Dumont 63 loja E.

PRECISA-SE — Menor para ser-
viço externo c/ primário com-
pfeto, de idade máxima 16
anes. Tratar cem o Sr. Sobas-
tião das 7,00 as 9,00. Rua Tay-
Ior, 39 s/ 1304. Lapa.

CAIXEIRO — Precisa-se com
prática de balcão para padaria
— Rua Conde Bonfim, 25-A.
CAIXA admitimos moça c/prátl-
ca eletrodoméstico, extração no-
tas fiscais, recibos e crediário.
Boa aparência. Av. 13 de Maio,
47 sala 1 507.

CONTINUO - Admitimos rapaz,
quitei ci serviço militar, boa
aparência, desembaraca'do e es-
teia cursando o 3.° ginasial.
Av. 13 de Maio. 47 sala 1 507.

PROFISSIONAIS
Dl= ESCRITÓRIO
E COMÉRCIO

AUX. ESCRITÓRIO
AUXILIAR Principiante - Moças
e rapazes sem prática em escri-
tório temos algumas vagas p/
preenchimento imediato. O s
candidatos que não puderem ser
aproveitados estamos oferecendo
200 bolsas de estudo grátis p/os
seguintes cursos: datilografia es-
tenografía aux. escritório, conta-
biíidade secretariado, etc. Av.
Pres. Vargas, 529, 189 and. Dna.
Marilia s/1807.
ADMITE-SE moça — Aux, escri-
tório, boa apresentação, ótima
caligrafia, Semana 5 dias. Se-
nador Dantas, 20 506ÍI0.

OFERECE-SE arrumadeira fina e
urra cozinheira chegada Amazo-
obs 30 e 38 anes - Tel. . -.
243-1366.
OFEREÇO — Olima copeira-arru-
madeira - Serve à francesa.
Rua do Lavradio 11 sob.
222-7205.

COZINHEIRA - Para cozinhar
c lavar roupa paga-so bem. Tra-
zer referências. Dormir no em-
prego. Tralar Rua Barão de Mes-
auita 643 casa 18. _______

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se moça ou rapaz boa
iparencia datilografa salário ini-
ciai 180,00. Av. Treze de Maio,
23 sala 1 933.

COZINHEIRA - Precisa-se. Or-
denado 150,00 na Rua Ministro
Artur Ribeiro 219. Esta rua c
a primeira transversal à Rua
EuricD Cruz qual começa no
inicio da Rua Jardim Botânico.
COZINHEIRA - Precisa-te para
pequena família. R. Aires Sal-
danha 135 apto. 501. Copaca-
bana.
COZINHEIRA - Preciso 1 pa-
ra todo serviço casa familiar
pequena. Tenho passadeira, pa-
go bem. Rua Gustavo Sampaio,
760 epto. 301. Tel. 237-2700.
Trazer carteira ou referência.

OFERECEMOS ótimas babas, co-

peiras e arrumadeiras _ com do-
cumentos e boas referências —

Tel. 252-4604.
PRECISA-SE doméstica 40-45
anos, c/documentos c referen-
cias, p/atender apto. do pessoa
só alende das 18 as 20h. R.
Marques de Abrantes, 142. aplo.
303. .BI. A, .
PRECÍSÃ-SE de doméstica para
parto da manhã. Tratar Rua Vis-
conde de Piraiá. 525 aot. 311.
Ipanema.
PRECISA-SE de mocinha arru.
madeira, das 12h ás 18 h. Av.
Ernã^CarcIosOjJl^S.
PRECISA-SE de empreqada que
olhe uma criança de 3 anos
c faça outros serviçcs. Exige se
referencias e boa aprenda. Rua
Conde de Bonfim, 1 328 ap.
502.

COZÍNHEIRA - Precisa-se c|ref.
qeu lave e passe. Dorme no
emprgo. Or. 130,00 - R. Ni.
sia Floresta, 73. Tel. 258-1242
— Tijuca. *»

AUXILIAR escr. MJR 350. Dat.
(oa) 400. 2.° ciclo, 26 anos. Se-
cretaria, 500, operador National,
400 Oliveli. Assi. Cont, 600.
Dat. (a) copíing. 600. Dat. com
red. 600. Dat. meio dia, 250.
Secretaria executiva est. c| ing.
1 500. Desenhista projetista, 900
esteno iniciante, dmonstradora
7 de Setembro, 63, 7.°.

MENOR — Escritório comercial,
admite rapaz, 14 à 17 anos,
b/aparência, c/prática serv. es-
critório orden. combinar. Seleção
candidatos somente dentro dêste
horário, 10,00 ás 16,00 hs. Sr.
Paulo. Av. Copacabana, 1085 •/
_08.
PRECISA-SE — Moça para escri-
tório de gráfica com prática
de datilografia, notas fiscais e
faturamento. Tratar: Hoje das
8 às 12 hs. Praça Onze de
l.mho. 217.

RAPAZ auxiliar-escrítorio, mi
nu», cont. RJ aux. tesouraria.
M| Raux. dep. pess. M! dat.
c1 ginásio. Mldemonstr^dora.
Ml telefonista cl ginásio. RI
aux. esc. Av. Treze de Maio,
nP 23 s!2132.

BALCONISTAS

VENDEDORES
E CORRETORES
AMBOS OS SEXOS - Precisam-
se p/ganhar mínimo 345 fixos
mais comissões c/o melhor ne-
gócio' da atualidade em vendas.
Av. Erasmo Braga, 227/1015. A
tarde.
ATENÇÃO — Senhores e senho-
ras. Venham ganhar NCr$ ...
500,00 semanais nas suas horas
de folga, em ótimo ambiente
de trabalho. Procurar. Av. Pre-
sidente Varqas, 590, sala 1118
com Sr. Alves Lima, das 8
òs 18 horas. 
ADMITE-SE demonstradoras para
produtos dè beleza à base de
Geiéia Real. Ótima comissão,
amostras grétis e brindes men*
sais. Não há compromisso de
horário. Informações na Rua São
Cristóvão, n9 1 195 c/19. Tel.:
248-3457.
ATENÇÃO - . Precisa*e dê
vendedores pode ser^ bico, pa-
gam-se 20% mais prêmios. Rua
Dona ClâiKJina, 382-C, Méier
- Sr, Carlos.
CC.SETORES: - Pr.cisa-s. .
br se de comissão pira venda
de apartamenos fin an_| idos
pelo BNH. Apresentar-se no
"stand" de vendas à Av. Bra-
sil n.o 11 9(1, em frente ao
Mercado São Sebastião, com o
Sr. Cassiano, das 11 às 17hs.

AUX. ESCRITÓRIO - Admito
moças # rapazes maiores e -ne-
nores pl início de carreira. R.
Dias da Cruz, 1851223.
AVENIDA CENTRAL - Vaga es-
critório. Tratar 232-4614 ou ...
222-8004.
AUXILIARES Escritório sem prá-
tica, meças, raps. esses maio-
nes 19 anos c! gin, 2o. ciclo
n| sistema empregos; salar, ..
170Í380 Av. R. Branco, 151 s|
loja b09.

COZINHEIRA oferece-se trivial
fino, levando filha mocinha ba-
bá cu copeira. Tel. 2430092.
COZINHEIRA - Trivial lino -
Precisa-se com pratica referen-
cias. Av. Rui Barbosa. 4B0 -
«oto. 601.

PRECISA-SE empregada para
todo serviço de um casal. Tra-
tar na Rua Dona Claudma, 382
- ap. 302, Méier, de 9 as 11
herãs.

(senho-PRECISA-SE empregada
ras preferencia portuguesa,
religiosa (educada) que saio;
tratar de senhora doente, Iam
bem portuguesa, que saiba_ co

zinhar para duas pessoas
e filho). Fazer limpeza,
pras e visitar um filho
as quintas e domingos
quiser dá-se um quarto
morar (pode escolher

(mãe
com-

doente
_ Se

para
folga)

COZINHEIRA - Precisa se para
casa) com filhos. Exigem-ie re-
ferências. Forno • fogão. Pga-
se NCrS 400,00. Tratar na Rua
Primeiro de Março, 21 — 8.° an-
dar — Pa, Maiia Helena.
CASAL precisa cozinheira. Pa-
ga-se bem. Exige-se referências.
Domingos Ferreira 104J703.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se, c;m amplos conheci-
mentos. Tratar: Sargento Silva
Nunes 384-B. 
ADMITE-SE - Rap. s./Aux. Esc.
Dal. 180 300/Aux. D. Pess. Prát.
de Treinamento. 500. Tec. Cont.
£00. Aux. Cont. Z./Sul 350.
Rí.p. c/Curso Tec. de Edifica-
çôes. 800. Op. Olivetti. Merc.
500. Cxa. RecbO s/350. Av. P.
Vargas, 435 s/605.

ADMITE-SE em Ióia d» soouve-
nir balconistas. Tal. 246-0854.

BALCONISTA - Procuramos pl
loia d,-gabarito, 2 moças a 2
rapazes, cj conhecimentos dos
ramos de tecidos. Salário base
inicial: NCrS 300,00. Tralar na
Av. 13 de Maio, 23 - s| 614.

BALCONISTA - Precisa-se com
pratica de mercearia. Rua Ma-
chado de Assis, 63-A.

BALCONISTA - Preciso raoaz
c' prática comprovada. p| casa
de louças e ferragens. — Av.
Ataulfo de Paiva. 558-A.
BALCONISTA - Precisa-se com
prática de padaria. Tratar a R.
Nascimento Silva, 62. Ipanema.

AUXILIARES ¦- SECRE1ARIAS
900/1 000, : Aux. Contabilidade
450, Datilografai, Boy menor.
Serventes. Av. 13 Maio 47 s/
1307.

COZINHEIRA - Precisa-se. Co-
zinhar e arrumar. Tem !avt_dei-
ra. Dormir no emprego. fVj-
dem-se referência-s. Rua Mar-
tins Pena, 39 - Ap. 301. Pra-
ça Afonso Pana. NCrS 110,00.

' 
Mar-Tratar com Horácio na Rud

quês de Pombal n. 49 l.° an-
dar. Praça 11 Junho de 2,30 às
4 horas da tarde.

PROCURA-SE empregada para lo-
do o serviço paro uma pessoa
só. Percisa saber ler e escrever
ler experiência no serviço. Pe-
do-sc carteira e referências. In-
f ormações_237-6320.
IVÊCISA-SE _ Empregada para
todo o serviço. Exiio «rteira
ou referencias. Ordenado UO
mil. Tratar depois das 3h da
tarde Rua Gustavo Sampaio 195
ept. 502 Leme.

PRECISA-SE de empregsda pf
ra todo serviço. Paga-se mui-
to bem. Exigem-se referencias.
R. Tonelercs, 13 aplo. 901 -

Te'. 237-1838.

COZINHEIRA - Precisa-se de
pessoa de responsabilidade pa-
ra cozinhar, bom assea.Vi e
ccmpel_.nte> Ordenado: NCr$ .'
220,00, Referências e documen-
tos. Rua Prof. Azevedo Mar-
ques, 36 — começa na Dias
Ferreira, 105 — Leblon.
COZÍNHEIRA - Prcçisa-s» com
bastante prática. Cbfleira e fe-
ferências. R. Xavier da Silvei-

_.- 55, ap. 201. Tel. 236-7244.

COZINHEIRA - Forno e fogáõ^
pago bem. Maior dc 30 anos
ci ref. Rua Apeaçaba, 49, tér-
roo. f. do Governador — &3-
nanai.
COZINHEIRA - Precisa-se pa-
ro o trivial e mais serviços.
Pcdenvse referências. Barata
Ribeiro, 587. ap. 201

COZINHEIRA - Procisa-se para
casal com 2 filhos exige-se, refe-
rências. Apresentar-se no horário
do 13 às 16 horas a Rua Gomes
Carneiro, 86 apto. 602 em Ipa-
rtpma.

AUXILIAR Deo. Pessoal - NCrS
350,00, 2 rapazes, prática 1 ano,
F. Garantia, b. datil. p/.Z Norte,
22/32 anos. Sen. Dantas, 117
s/R13.

BALCONISTA - Tapeçaria pre-
cisa-se com prática de venda
de püsticos e materiais para
esiofddores. Rua da Passagem,
81-A. _____._.
CASA DE MÒÒÀS precisa bal-
con!s.a com muita praticai e
ótimas referências. Paga-se bem
Rua da A1r-"d»9' n.°. 3«_.

PRÉCISA-S- de rapaz para bal-
ção de armazém - Rua Guarau-
na, 70 _____ Vicente Carvalho.

PRECISA-SE moça balconista -

Carvalho do Mendonça. 29-A
-^ Ccpacabana depois- 10 .nora»*

PRECISA-SE de balconista tíe
ir.ercear;as cem prálica. Rua
Verna Magalhães n. 227 - Eng.
Nôvo.

DEMONSTRADOR. S - Procura-
mos moças desembaraçadas, p|
serviço interno e de gabarito.
Salário inicial de NCrS 400.00
e ótimo ambiente. Tratar na Av.
13 de Maio, 23 - gr. 6134.
DEMONSTRADORA - Vend.-
dora — Precisa-se de uma bem
desembaraçada, excelente apa-
rência, cursa secundário, ex-
periência comprovada para Io-
ja em Copacabana. Meio ex-
pediente (13 às 19hs), ci almô.
Ço. Salário em aborto. Tel.:
256-0480. D. Yara.

ESTOQUISTA, cem prática. Pre-
cisa-se jovem ambicioso. Tratar
Sargento Silva Nunes, 384-B.
ESCRITÓRIO CONTÁBIL preci-
sa-se de rapaz ativo para ser-
viço de Rua e que dê referên-
ciai, Tratfar na Rua Alcântara
Machado. 36 - sala 1 101.
HOTEL ZONA SUL - Admite
jovens fr-aparas) falando idio-
mas, com curso ginasial com-
pleto e ótima apresentação pa*
ra cargo junto a administração.
Favor entrevistas dat 10 às
Uhs. com Sr. Santesteban à
Ruyj Visconde de Pirajá, 254.
MOÇAS — Relações Públicas e
Vendas, precisa-se diversas.
Oferece-se bois condições. Tra-
tar à Estrade da Agua Gran-
do n.° 1272 — Bairro Vista
Alegre, das 14,00 às 18,00 -
óa.-feira e "2a.-feira.

MOÇA c/ prática atendimento
ao público firme em calcules
25 a 30 ano* Rua Senador Dan-
tss 117 ula 506.
MOÇA — Boa aparência — Tra-
balho externo — com referen-
cias — Rua São Francisco Xa-
vier, 884 — Sr. Venancio.

PRECISA-SE caixeiro com prá-
tica de bar R. Raimundo Cor-
rea, 5.
PRECISA-SE moça para caixa
com prática. Confeitaria S. Se-
bastião. Rua Conde Bonfim, 430
PRECISA-SE rapaz maior para
trabalhar em casa de malas e
pastas c/prática tratar a partir
de 9hs. na A Mala Primor.
Av. Mar. Floriano n? 153.
PRECISA-SE de uma «mp. para
todo serv. que durma no èmp.
e dê referências. Paga-se bem.
Barata Ribeiro-340 apto. 401.
PREClSA-SE um caix.iin corP
prática balcão de padaria - —
Rua da lapa 16.
PRECISA-SE de moça com boa
aparência, para recepcionista de
pôsto de gasolina. Tratar Rua
Cândido Benício, 3 530. Jacaré-
pagui.
PRECISA-SE caixeiro para traba-
lhar em balcão de padaria. Rua
Jardim Botânico n? 734 Gávea.
PRECISA-SE de balconistas e fa-
xineiros cem prática apresen-
tar-se na Rua das Laranjeiras
n.° 404.
RECEPCIONISTA - Precisa-se
para hotol na Zona Sul, com
inglês, exigem-se pjferôn j._*_.
Apresenlar-se munido de do-
cumentos, ã Rua João Ura 68
— Leblon.
RAPAZES — Precisamos para
entreg.s de pequeno perte.
Rua Figueira de Melo. 230-A.
RECEPCIONISTA, precisa-se mó.
ça maior para elevador, expe-
diente 6 horas. Tratar na por-
ta. ia. Rua Fig._ei._ido Maga-
ihães 28ó. Galeria Condor.
TELEFONISTA PBX. Chaves 5
troncos — 15 ramais c| prat.
200-300 mansa! preferencia se
cret. recepc. Rua Iramaia, 380,
Lucas.

PROFISSIONAIS
DE INDÚSTRIA

METALÚRGICOS
E SOLDADORES
SERRALHEIRO cl orat.ind. me-
taiurgica. Serve aposentado. Sal.
de acordo capacid. Rua Iramaia,
380 - P. Lucas.
SERRALHEIRO — Precisa serra-
lheiro alumínio t ajudante rtfá-
tico aeralheiro. Tratar Rua Ura*
nos 1509-A de 8 às 17 hs.

CARPINTEIROS
E MARCENEIROS

FUNC. Púb. estudantis, bane.
Ótima trabalho pj pessoas de
ambos os sexos. Tempo inte-
gral ou horas disp. Possibilida-
des acima NCrS 1 000. Rua Al-
cindo Guanabara, 17(21 grupos
l 206 » 1 207.
FITAS MAGNÉTICAS - Precisa'-
ze da vendedor autônomo, com
boas relações nes esntros de
processair.-ento de dados, para
venda de fitas importadas. Tra.
tar à Av. Presidente Vargas,
590 - Conj. 2205 com Dr.
SABOYA de 10,00 hs às 14,00
hs.

CARPINTEIRO que se|a :omps-
tente, 18,00 diários. T-alar c|
¦ferramenta, se possível, Av.
Rio Branco, 123, ci. 1110 ex.
clu-ivamente das 8,30 às 9,30.

MARCENEIRO - MARCADOR
— Admite-se pessoa com bas-
tante experiência da função
pnra trabalhar em fábrica de
móveis de estilo. Telefonar pi-
ita 237-2922.

MARCENEIRO ou mclo-oficial.
Precisa-se -a R. General Polidoro
n9 330-A. Tratar c/ Valdo. Tel.
226-4350.

TÉCNICO ELETRÔNICO - Com
mais de 2 anos de experiência
cm conserto de aparelhos tran-
sisrorizados. Paga-se
Alv.ro Alvim, 33;37
09:00hs. em diante.

bem. R.
s 816 das

GRÁFICOS
CARTONAGEM - Precisa-se de
moças c/ bastante prática em
forrar caixas papelão. As inte-
ressadas deverão comparecer a
Rua Chanlecler, 26, esquina de
São Luiz Gonzaga, 1375.

PRECISA-SE aiudante de cabe-
leireiro menor com experiência
Rua Visconde Pirajá, 175-A.
PRECISA-SE uma cabeleireira(o).
Rua Barata Ribeiro 250-B.
PRECISA-SE de uma manicura
de boa aparência e que trab.-
lhe bem, à Rua Paissandu, 179
— Loja C. Salão Liss Palmas.

SAPATEIROS
PRECISA-SE da forrador dt sal-
tos e balcão, sapatos esporte
de senhoras. Av. Suburbana,
3253. Del Castillo.
PESPONTADOR precisa-se para
cbra esporte de senhora e chi-
nelão, para fora. Rua Gonçal-
ves Ledo, 59.
SAPATEIRO - Precisa-se de
cortador, Rua Nípoã 63 próx!-
mo à Estr. da Agua Branca, es-
quina do Hospital Padre Oliva-
rio. Realengo.
SAPATEIRO - Precisa-se pes-
pontador para sandália. Apre-
sentar-se na Rua Claraíba,
760-A. Ricardo de Albuquerque.
SAPATEIRO — Precisa-se monta-
dor, virader pi_3patcs de crian-
çc-s — Rua Lageado, 364. Cole-
9rÕ,
SAPATEIROS - Precisa de cor-
tador (bico), para Luiz XV —
Rua Firmino Fragoso, 297. Ma-
dureira.
SAPATEIROS - Precisa-so de
deis montadores. Rua Montevi-
déu 1133. Penha.
SAPATEIRO - Precisa-se de um
para brotinho à Rua Dr. Pach»
Fa'i° n.° 59-B - Méier.

SAPATEIRO - Precisa-se oficial
para solas Inteiras homem a
senhora à Rua Almirante Gavião
n? 11 loia E. Tel. 234-5452;

ENFERMEIRAS E
LABORATORISTAS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM -
Precisa-se para hospital no Es-
tado do Rio de Janeiro, exige-
se diploma. Tratar pelo Telefo-
ne 236-7200.
ENFERMEIRAS - Auxiliar c|
certificado - Precisa-se residen-
te pi Corrêas (E. Rio). Divers.
salar. (250 até 500) e horárias

r Tels. 236-3162 - 34-1253.
ENCARREGADA - Moca precisa.
se de 25 a 35 anos, apresenta-
ve!. s/compromisso, c/prática,
p/controlar os serviços interno.
do Casa de Saúde, pitrabalhar
no horário de 9 às 20hs, deven-
do dormir no emprego. Paga-so
bem. R. Conde de Bonfim, 497
depois de 9hs,
MOÇA - Precisa-se de 20 a
30 anos, p/Caia do Saúde na
Tijuca, c;pratica de enfermagem
devendo -dormir no emprego.
R. Conde de Bonfim, 497 depois
do 9hs.

CARTONAGEM - Precisa gram-
peederes e coladorcs. Os inte-
ressados deverão comparecer a
R. Ghantecfer, 26, esquina Rua
São Luii Gomaga, 1375.
GRAFICA - Precisa-se d3 Se-
guidor para máquina OFFSET
(SOLNA 132) - Horário netur-
nn — Mcnccrva FJ.hoi 105.

CONSTRU. CIVIL

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
AAôça até 30 anos, precisa-se pi
Casa de Saúde, aprescntável,
desembaraçada, cj prática servi-
çcs gerais escritório, seja da ti-
lógrafa, tenha boa letra. Tratar
c| o empregador L. Cirio&a, 5
sa!a 210 de 10 hs. em diante.

PADARIA - Precisa
Rua Pereira Nunes
Isabel.

balconista
233. Vila

COZINHEIRA - Trivial fino, pre-
clsa.se 30 anos. Trazer cart, Av.
Atlântica 3786-801 - Telefone
247-7736 - NCrS _[_____¦

I ti>l

PRCCURA-SE empregada para
t-do o serviço em apartamento
de 3 pessoas adultas em Do-
taf-go. Tratar na Rua São Cie-
mente 120, Bloco B. apto. 504

todas as noites depois das 8

h-ras ou sábado_das 2 — 6.

SENHORA com I filho de doze

enes ofeifce-se para o serviço
doméstico em casa de família.
Telefone 237-2595.

COZINHEIRAS
A AOINCIA RIACHUELO >:m»
desde 1934 vem servindo a eli-
te da Guanabara — Tem cot.,
cop., arms., etc, eom docums.

referências
232-5556.

Tel.: 232-0554

EMPP1BGADA - Preciso para
cozinhar, arrumar e lavar pe-
ças pequenas. Pago bem. Rua
Toneleros. 185, ap. 902, Co-
pacabana

PRECISA-SE de balconista com

pratica em gêneros alimentício»
trazer carteira profissional c
ssúde, uma foto 3x4 - Rua
Santo Cristo, 197.

LOJA DE DISCOS - Precisa
de vendedor indispensável prá-
tica no ramo. Rua Rodolfo Dan*.
tas, B5;B._^ '____
MOÇAS E RAPAZES - Vende-
d_r.s materiais escritório R. Sa-
nador Dantas 117 s^ala 506.
MOÇAS boa aparência preciso
p. vendas a domicilio Largo
da Carioca n9 s/213. Snr. Abe-
lardo.
MOÇAS i RAPAZES - Éstaihoa
admitindo com ou sem prática
de venda. Oferecemos comissões
prêmios. Curso de Vendas psra
os principiantes. Exigimos boa
apresentação e desembaraço,
documentos e dois retratei, R.
Assembléia, 34 i. 302^

BOMBEIRO ELETRICISTA c ga-
zista. Precisa-se de bom #n-
pregado para trabalhar em ofi.
cina tratar na Barata Ribeiro n.
645 C. Copacabana. '¦___

PRECISO de 3 serventes de ne-
dreiro. Rua Merques de Abran-
tes, 164. Botafogo, pode vir
cem a roupa de trabalho para
c.meçar. ^^___ 
PRECÍ5A-5E com urgência mas-
tre para acabamento obra. Pas*
ga-s» bem. Tratar Rua lnF(in-
gá — 7 — Copacabana.
¦PRECÍSÃ-SE de pintores - Rua
Engenheiro lafaiete n.° 335. V.
Penha.
PRECISA-SE do dois pedreiros
a dois pintores e um serven-
te, Tratar à Rua Frarxisca Ay-
den 117, R.lar com o Sr, Ger-
son, depois das 8hs.
PSECIS/VSÊ de calafate cem
máquina. Rua Acre, 47 sala
405.

GRAFICA precisa de compôs.-
teres. Paga-se bem. Rua M.;nse-
nhor Castelo Branco 436-A
Jardim America. 
IMPRESSOR - MlcT~l_ÍnèrvãT
Precisa-;e para Gráfica cempe-
tente. Paga-se bem. Rua Ro-
drigo Silva. 6 — 3.° and^
SIIK-SCRÊEN ~. ¦P-eõíTa-se dê
Impressores c| prálica de de-
se' lio e nanquim — Rua Piauí,

-12___ os Santos.
TIPOGRAFIA - Precisa-ía d«
impressor para máquina Miner-
va, Ri|a Antunes Maciel, 105-A
— São Cristóvão — Tel.: ....
234-8371.

MOÇA boa aparência, e instru-
ção se oferece para trabalhar
em consultório médico, tomar
conta de criança, ou adulto, do-
ente. Boas referências o prá-
tica.'Ferreira Viana, 40 — Apto.
602. D. Bernadete,
PRECISA-SE da moça com prá-
tica do enfermagem. Apresentar-
se i_Rua do Riachuejo n.° 302.

GARÇONS, COZIN.
E GARÇONETES
COZINHEIRA ou lanchoira, pre-
cisa-st com prática comprova-
da de minutas o sanduíches. Ho»
rários: das 15 às 24hs. Sala-
rio: NCrS 300.00. Rua Viscon-
de do Piraiá, 254.

CONTADORES

AUXILIAR .SCRITORIO - Mcça
c! boa ap^encia, bca letra,
cur. ginal. ccir|-,Í. idade 18 a
30 anos pl trabalhar posto Vol-
kswagen, ordenado Inicial NCrS
180,00. Tratar 9 às 12 hs. R.
General Roca, 598. Pr. Saens
Pena.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOS -
Rapaz pLcajç, e escrituração de
ICM IPI com bna datiloo. Rua
Sen. Dantas, 1J7 Gr. 1B26.
AU? ILIÁR ESCRITÓRIO - Mo-
ça-rapai, ass. Administrativo,
telefonista PBX (chaves), ru x.
L, fiscais, aux. D, Pessoal, cór-
rentista, aux. contab, — Av. Rio
Branco, _185 _-_ T0.°i_s! 107V.
ADMITO Aux. Escr. moçasira-
paias 300400. Dat.(os) 300
Corresp. Portu quês que possa
ccplar Ingt. 500. Aux. Contab
400, Demonstradora^ Arquivíst a
Princ. 200. Demonstradora 400
Secretárias 400. Aux. Menores.
R. México n? 111 sl 605.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se um rapaz, de pre-
f&rência que tenha prática em
transporte, Trater à Rua União
- 38 - Santo Cristo.

AUXILI .RES Contab. cobrança
a'*:; Caixa 200; Desenhista téc-
nico ac; Datilónrafa 250,- Per-
furadrra IBM 400; Vendedores
(as) 156 • comi.: Moça p| egu-
ros seção incêndio sal. at. Av.
Rio Branco, 133, sala 904

EMPREGADA - Preciso para o
serviço 3 pessoas. Pago bom,
não lava, R. Apoaçaha, 40,
térreo. I. do Governador — Ba-
nanai,
EMPREGADA - 120,00 para co-
zinhar e arrumar, dormir no
emprego. Exiio carteira. Rua
Artur Bernardes 37|302. Catete.
245-9842. 
EMPREGADA: Senhora- para
cozinhar e pequenos serviços.
3 pessoas que durma. 100,00.
Artur Bernardes 31, apto. 704.
Catet».
EMPREGADA - Para casal, que
saiba corinhar o trivial varia-
do, durma no emprego e dê
referências. R. Mário Ptdernei-
ras jvP_ 35_-LJ«l._ 226-3234. ¦.

EMPREGADA - Precisa-se para
cozinhar e fazer limpeza. Dormir
no emprego. Rua Itapiru I 249
anl9 201.'

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se <üc môçi cu rapai
para escritório contábil, co*
nhecedor de escrituração de li-
vros de ICM, ISS. IPI., conhe.
Ça confecção de folhas de pa-
qamento, INPS. Tratar na Av.
Pres. Antônio Carlos, 54, gru-
po , 804, após 16 horas, Dr
Paulo.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
corn prática cm Crédito-Cobran-
ca. 22/30 anos. 400. - Rua
Miguel Couto, 23 s/70^ __
ADMÍ.E-SE 1 contTdor 1 esteno-
qrafa c/prática - Rua Maria
Cilas n9 42 S/21J Madureira.__
CONTADQJ**(A):í. 

"Também "des-

F>_:h. Autòncmo 2', 3 h. p. dir.
p. 2| 3 pequenas firmas. OR-
CEX. Edif. Av, Central, 30.° |
3026.
CONTADOR custos prat. 1500]
5C00 datilografa copista inglês
600. Datilografa c! gin. -.50 —
Auxiliar estoque z. n, 300 —
Caixa moça 250 - Esteno port.
inglês 1 500 - Auxiliar co-
branca 300 - Ouvidcr 169 t|
809.
MOÇA — Para escritório de
contabilidade, -boa letra, bca
aparência nações de máquina e
cálculo. Rua Acre 47 - 10.°
and. cj Edgard salário NCr$
180,00.

NECESSITAMOS vendedores para
máquinas e papel. Tralar
MARPAL Impsrtação e Expnrla.
ção. Rua México 90, Gr. 605,
das 9 às 10 horas.
PROMOTOR DE VENDAS para
produtos alimentícios, precisa-u
com prática. Rua Ricardo A|i-
chado, 933. São Cristóvão.
PRECISAMOS de snrs. 25 a 35
anos pj trabalhar' em imobilíá-
ria, como corretor, não sa tra-
ta de vendai, «penas como
avalhdor p| locação de aptos.
p] temporada, damos ajuda
custo p| despesa. Tr, Bar.it»
Ribeiro, 87 - iala 202. Sr.
Raul ou Basilio,

OFERECE-SE um , ladrilheiro
profissional cem prática de pe-
dreiro e pintura, tel. 246-6356

ELETRICISTAS E
RADIOTÉCNICOS

UNIÃO GRAFICA - Procura-se
contates c| profissionais pro-
curando serviços. - Edif. Av.
Central, 30° ¦ 3 026.

TORNEIROS, FRESA.
E AJUSTADORES
PRECISA-SE de um torneiro me-
cânico que tenha prática. Rua
Timboim 828 loja C. C. Penha.

TORNEIRO MECÂNICO - Pró-
cura-se um com prática com-
provada e conhecimentos de
desenho. Trazer documentaçSo.
Tratar à' R. Morais e Vaie, 26
— Lapa.

COZINHEIRA (O) c. prática c-a
pensão ccmercial e um aiudinte
_ Paga-se bem . Ri Joaquljrt
Silva, 138 - Cantina São R. quo
- (Leoa).
COPEIRO
sorveteria.

— Cem prática da
Rua Catete, 191.

DIVERSOS

TÉCNICO DE RADIO - Precisa-
mos de 2 com experiência mini-
ma de 2 an;». - Só se apre-
sentar que tiver caoacidade —
Salário de NCrS 400,00, mais
comissão. Rua Gonzaga Bastos,
429 lojc.

FABRICA DE BOLSAS predsa
oficiais de mssa. Viúva Cláudio
210 fundos. Jacarczinho.
FABRICA DE BOLSAS - Preci-
sa-se os seguintes profissionais
moças para mesa, costureiras
cortadores ,e um rapaz par<j
ajudar na colocação. Rua Ria-
chuelo 425 2.° andar.

PRECÍSA-SE empregada, todo
serviço três senhoras. Ataulfo
de Paiva 814 ao. 101 - Orde-
nado NCrS 100.00.

COPEIRO com prátíqs de lan-
chonete precisa-se à Avenida
Suburbana 8550. Falar com o
Sr. Adão. ^__
COZINHEIRA c;rn 

"prática 
em

lanches Rua Voluntários da
Pátr;a,_170J
COZINHEIRA corri prática em
selgadinhcs. Rua Haddcck Lcbo
VI.
COZINHEIRA - PrecUo paço
bem. Atendo depois de 5 horas
da tarde. Rua Vitorio da Costa,
?•... Clube Espanhol. Humaitá. ..

COZINHEIRA ->recisa-se, Písio
Presidenta, restaurante Flor da
Rodovia. Av. P. Dutra 630. Jar-
dim América, •

GARÇONETE e -'ma ajudante do
cozinha c/ muita pratica de ti-
rar ccmercial, começar hoie Rua
da Conceição 72 — Centro. _
GARÇONETE cem prálica de
lanchcnete. Rua Catete, l°l.

Hoje, quinta-íeira, torna-se necessário InteiTom-
per o fornecimento de energia elétrica nos logra-
douros aballxo indicados, a fira de possibilitar a
execução de serviços indispensáveis & manutenção
e ampliação da rede distribuidora local.

ZONA SUL — Na Barra da Tijuca, Gávea e
Alto da Boa Vista, entre 7h30m e 16h30m, Ruas
Kngenheiro Dantas, Pires do Rio, Miranda Rosa,
Arquiteto Milton Roberto, Dr. Luís Caprlglloni,
Professor Dulcídio Pereira, Comendador Gervásio
Seabra, General Danton Teixeira, Jardim da Pe-
dra Bonita, Muçu, Ferreira de Almeida, Visconde
de Beaurepaire, Boa Vista, Amado Nervo, Gene-
ral Ivã Raposo, General Sidônio Dias Correia,
Itália Fausto, Sérgio de Carvalho, Comandante
Soares de Pina, Figueira de Almeida, 15, 12, Hé-
lios Seelinger, Coronel Eurico de Sousa Gomes Fl-
lho, Paranho Antunes, John Kennedy, Brasília,
Professor 'Coutinho Fróis, Paulino de Oliveira,
Fernando Nogueira de Sousa, Sinharó, Oman, VI-
tor Konder, General Ramlro Noronha, Elnstein,
Elvier Nieméier, Zaco Paraná, Moacir Fenelon,
Ministro Valdemar Falcão, Desembargador Saul
de Gusmão, Vereador Crisplm da Fonseca, Aldo
Bonadel, Pedro Bolato, M, Henrique de Moura
Costa, Pedro Lago, Manuel Brasiliense, Tenente
Aírton Pereira, Comandante Júlio de Moura, D,
Cinco, Professor Júlio Lohman, Pascoal Segreto,
Engenheiro Neves da Rocha, Comissário Campos
Gai, Engenheiro Fonseca Costa, Alberto Nieméier,
Eguiberto Magalhães, Agamenon Magalhães, Sem
Nome, João Batista de Siqueira, Filadelío de Aze-
vedo, Calheiro Gomes, Rolindo Silva, Intendente
Costa Pinto, Dom Rosalvo da Costa Rego, Pro-
fessor Mikan, Julieta Nieméier, Professor João
Barreto, B. A. Martagão Geçteira, Iposeira e Em-
baixador Gabriel Landa; Estradas da Paz, das
Furnas, Palmeiras dos índias, do Biguá, do Tljaçu,
faaracaí, das Canoas, da Pedra Bonita, Rita da
Costa, da Gávea Pequena, do Chapecó, Itabiçuru,
da Vista Chinesa, Açude, Velha da Tijuca, da Cas-
catinha, do Joá, da Barra da Tijuca, do Picapau
e Sorimã; Caminho da Canoa; Avenidas Edison
Passos, Armando Lombardl, D-L, Monsenhor As-
caneo, Grande Canal, D-C, Sernámbetiba, Antô-'
nio Moutinho, Arquiteto Afonso Reidl, General
Guedes da Fontoura, Filadelfo Magalhães, C, Cin-
eo, F, Olegario Maciel e Litorânea; Praças Mar-
tins Leão, Afonso Vlzeu, Professor Bernardino,
Euvaldo Lódi, Fonseca Hermes e Seis. na Barra.

, da Tijuca, entre 8 e 17 horas, Ruas Comandante
Júlio de Moura, Sem Nome, D, Cinco, Tenente
Aírton Pereira, Pedro Bolato, Henrique de Moura
Costa, Aldo Bonadel, M, Manuel Brasiliense, Pedro
Lago, John Kennedy, Coronel Eurico de Sousa
Gomes Filho, Zaco Paraná. Sinharó, Oman, Ge-
neral Raposo, General Sidônio Dias Siqueira, Bfa-
silia, Professor Coutinho Fróis, Paulino de Oli-
veira, Fernando Nogueira de Sousa, Paranhos de
Antunes, 15, 12, Hélios Seelinger e L; Avenidas
General Guedes da Fontoura, Olegario Maciel,
Sernámbetiba, F, Arnaldo Lombardi, D-L, Geor-
gina de Albuquerque, Arquiteto Afonso Reidi, An-
tónio Moutinho, Monsenhor Ascano, Afonso Tau-
nay e Grande Canal; Praças Seis, Euvaldo Lodl.
C e Professor José Bernardino. Na Lagoa e Gá-
vea, entre 8 e 17 horas, Ruas Tabatinqueira, Mi-
nistro Armando de Alencar e Conselheiro Mace-
cio Soares, Avenidas Epitácio Pessoa e Borges de
Medeiros.

SUBÚRBIOS DA CENTRAL — Na Piedade.
entre 7 e 12 horas, Ruas Margarida de Andrade,
Sousa Cerqueira, Adelaide Cambai, Servidão,
Emílio Meneses, Lima Barreto, Maximino Maciel,
Goiás, Padre Nóbrega, Divino Salvador, Violante
e Belmira; Avenida Suburbana.

SUBÜRBIOS DA LEOPOLDINA — Em Ola-
ria, entre 6 e 17 horas, Ruas Luís Câmara e Ta-
nagra; Praia do Apicu. Entre 11 e 17 horas, Ruas
Afinara, Aragarças, Sargento Paulo Araújo, Is-
mael da Rocha, Marechal Sousa Meneses, Maria
da Glória, Operário Fortes, João Santana, Tapaú,
Marechal Bernardo Vasques, Rute Ferreira, Na-
bor do Rego, Acupá, Pirangi, Dr. Raul Leite, Ma-
riá Rodrigues e Alcaméia; Avenida Brasil; Estrada
do Engenho da Pedra.

ZONA DE ILHAS — Na Ilha do Governador,
entre 6 e 17 horas, Ruas Pajuçara, Carlos Hidro,
Capitão Barbosa, Pereira Alves, Dr. Manuel Mar-
reiros, Cabo Fleuri, Tenente Cleto Campeio, Gra-
ná, Bacuruá, Beni, Tâmisa, Mariante, A, B, C,
Apaporis; Praias da Olaria, do Cocotá, Barão de
Capanema e da Guanabara; Estrada do Cacuia;
Travessa Olaria; • Avenida Paranapuã; Vila Par-
ticular.

PP.ECISA-SE de garçon c| prati-
ca de lanchonete Praça 8 de
Maio 135 Rocha ^'f*nda.___
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 93
Precisa-se moça para trabalhar
em café cem pratica.

CHOFERES

RAPAZ - Forte e inteligente -
Precisa-se para indústria de tu-
bos dé televisão. — Av. Mem
de Sá, 89. 

OFÍCIOS e serviços

VENDEDORA para roupas finas
de senhoras, com pritica e bem
relacionada. Marcar entrevi.tas
com Eugênio. Tel. 249-3369. So.
nu-nie pela manhã.
VEN PEPORESI-J- .; Precisa m-««
para artigo *de grande sceita-
ção. Rua Imperatriz lespoldi-
na, 8, s! 1 .03.

OPERADOR OLIVETTI c/prát. da
máq. Auriít. 513, classificação.
Av. 13 de Maio, 47 s/209.
SUBCONTADOR
com prática

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se moça boa datilografa.
R__2_Y.____ \?°_i/5]S_.
AUXILIAR escr.~j507dat (a), 450
copista/inglês 5-0, abastecedor,
res. perto Galeão, desenhista,
1 000; rec. tel; demonstradora,
taquigrefia iniciante 400, Av.
RioBranco, 128 s/202.
ESCRITl/RARI A r Precisa-se de
moça, boa aparência, dali logra-
fa, q'J6 iá tenha trabalhado em
escritório imobiliário — E*Í.j*-
so referência. Tratar Av. Pres.
Varga», 446 - 3.° andar, s
302 com Dr. Lúcio.

- Precisa-se
referências. Dá

preferência ao candidato
que possua conhecimentos da
organização Volkswagen. Rua
leite Leal, 32^ '
TÉCNICA em contabilidade com
rnulta pratica. Salário 600,00 —
Tratar na Av. Passos 115 S|
808.

DATILOGRAFAS,
ESTENÓGRAFAS
E SECRETÁRIAS

VENDEDORES
mesmo sem pritica.
Liei.. — Rua Buenos
- sala 702.

Prf.c-_i.-s*
Ichlban

Aires, 228

VENDEDOR (A), mal. didático
es.olar inédito — D_-_; excíusiv,
em zenas esmissãp*- 30%, Aj.
custo pg. diário, 8 à« 14b*.
L. São Francisco. 2á, sala 807.
VENDEDORES - Precisa-se da
doi. de boa apresentação com
axperiéncia em venda artigos
metalúrgicos, _ lojrs de fjrtti-
gens e baiares. Idade de 20 a
30 anos. Ajuda de custo e co-
missão. Atende-se de 8 ês 12
horas, na Rue Teófilo Otoni,
15 - i! 708.

ALFAIATES E
COSTUREIRAS
ALFAIATE - Precisa-se a|udan-
te de buteiro. Rua Rodrigo Sil-
va n. 6, 2.° andar. Centro.

ACABADEIRAS internas p| com
prática de indústria preferencia
menor. Largo do Machado 8 lo-
ia H.
ALFAIATE - Procis!a-se oficial
pileló. serviço fino. Hilário
Gouveia. 66J309. ,___
ACABADEIRAS - Pala grande
atelier alta costura, e Cònfecc*pi
R. Pompeu Loureiro, 138/406.
Copacabana.
COSTUREIRAS INTERNAS c|
prática om costuras finas de
indústria. Largo do Macliado, 8
loja H.

COSTUREIRA - Precisa-s. p[
malharia c pratica em overloc.
R. Jor. dos Reis n.° 1716 -
Pilares.

VENDEDOR
gos ' m_.haria
7 Setembro

— Precisa-se
língerie etc.

190, 2.o.

arti.
Rua

AIENÇAO. MOÇAS - Dat. até
25 A. s/500, Aux. Esc. _at./
Contab., Dat. 300 400. Vendedo-
ra. Prat. Mat. Fotcqrál. 600.
leiel. M/PBX de tecla. Av. P.
Vargas, 435 s/605.

VENDEDORA com referências
e prática para boutique. Bara-
Ia Ribeiro, 473-A, loja.
VENDEDORAS — Precisamos com
prática para trabalharem com
produtos de limpeza junto aos
restaurantes, açougues, colégios,
hospitais, etc. Trabalho fácil e
rend-so. Ordenado e mais co-
missão. Tratar k Rua da Lapa,
120 - sala 1.104.
VENDEDOR - Arroí Breieiro -
Com bastante conhecimento no
ramo de cereais para a xona da
Leopoldina, registrado no CORE
— Atendemoa até as 15 horü.
Rua Alcântara Machado 34, lo-
!• i.

COSTUREIRAS, precisam-se com
prálica cm confecção de* ca*
mtsas sport e social. A pre-
sentúr-íe cem documentos k
Rua Dcmingcs Magalhães, ..
1056 — Maria da Graça.
COSTUREIRA - Particular pre-
c'_<! competente, para costuras
diversas em trabalho mensal —
lel. 237-2058.
COSTUREIRA - Urgente - Pre-
cisa-se interna, que saiba cor-
tar e costurar. Favor apresen-
tar-se quem tiver condições. —
Rua Barão de Ipanema, 56 501.
CAMISEIRAS - Org. ern sob.
medidas luxo precisa de pref is-
sicnat, serviço Int. Kua Alcânta-
ra Machado. 36 s!Io|a s!205, es-
quina R. Mayrink Veiga. Sr.
Gomes.

COSTUREIRAS - Preciso 3 n«-
ra cenf. finas de senhoras. Exi-
jo muita prática • que d& pco-
dução — Paga*e bem — R. Cor-
reia Dutra, 32, sob.

COSTUREIRAS - Precisam-se
maiores e nonores com prática
fábrica soutiens. Rua Canindé,
5-C. 
COSTUREIRA - Precisa-se com
prática em máquina industn «j,
Paga-se bem. Av, N. S. Co-
pacabana. 209. apto. 40B.

COSTUReTr . - Precisa-se" cie
1 que tenha prática de corte
para C3sa do família com re-
ferência Parta-se bem. Av. V;ei-
ra Souto, 86, ap. 203. Tel.:
247-3523.
COSTUREIRA o aiudante adian
tada — Preciss-se cem prática
costura fina. R. Carlos Vasccn-
ce'cs, 155! 303, — Tijuca.

COSTUREIRAS interna com muita
prática em costura fina. Ronald
Carvalho J32;201. Lido.___
CA ICE IRAS — Precisam-se com
prálica em máquina especial
para fechar calçrs. Rua Regen
te Feijò, 70 - Icja-

COSTUREIRA - Precisa-se pva
•loia do modai. Av. Princesa
lsabel_323 lojaG. 
MOCA fina -' Precisa-* gue
enfenda bem de modas e ces-
tura de senhoras para ajudar
tomar conta de" confecção. Exijo
prática. Tratar com Maria Dulce.
Rua Correia Dutra 32 sob.

PRECISA-SE costureira e aiudan-
te de costura bastante prático.
___So__L_ Lima n.° 48'305.

PRECÍSA-SE môsi com prática
de confecções, pedam-se refe-
rências. Tratar Ru» Aivaro Mi-
randa. _6 - Pilares.

PRECISA-SE de um" oficial de
paletó. R. Dona Romana n.
19-C. Engonho Nôvo.  _____

ADRIATICA TEXÍIL COM. IND.
S.A. Precisa-se de motorisra
profissional. Apresentar-s_ cem
documentes na Rua Deis le
Maio 698 ~ Jacaré.
CHAÚFEUR — Precisa-se oom
experiência comprovada tra-
balho com familia. Tratar Rua
Gal. Ribeiro da Costa, 137, apt.
1101 - leme. Tel. 2364740.

MECÂNICO e aiudante Volks cl
documentos legais prove conhe.
cimentos morando próximo, Pre.
cisa-se Rua Pedro Américo 7ó.
Catele.

MOTORISTA para car-
ro particular. Rua Gon-
çaí.ves Dias 89 s| 808.
tel. 242-1975. Dr. Luís.
MOTORISTA - Para dirigir eni-
bus de colégio, com muit-. prá-
tíca de M_rc__!ss e exc_!ent_s
referências. Tralar com o pro-
fessor FeÜpps, hoje até 9 h.6.
Rua Frf.ncisco Otaviano, 131 —
Pôitj 6.

LANCHONEIE - Admitimos 4
lancheiros c/prática p/copa boa
aparência, sal. inicial 250,00.
Tratar Av. 13 de Maio, 47 sala
1507.
LANCHEIRO precisa-se cl' prá-
tica e um copeiro para lan-
chonete. Mercado -ao Sei:,,:-
tião. Av. Brasil 12098 Rua 10
portão 106.
OFERECE garçom com pratica
do lanchonete em refeições tel.
228-8538 Sr. Zito.

PRECISA-SE - Um cepeiro com
pratica para lanchonete. — Pra-
ça da República, 84.

PRECISA-SE para pensão garoto
p/pequenos serviços e copeiro
c/prática. Tratar 1 Rua Luis Gon-
zaga, lòl.  __,
PRECISA-SÉ do cozinheiro, lan-
cheiro c/prática. Tratar Rua Eu-
clides de Faria n? 17 Ramos
Tel. 230-3644^
PRECISA-SÉ na Rua Licinio Car-
d.-so 304 do um pralico da
1 .nc^eiro. '.
PRECISA-SE emoregado para
o.tequim Rua Anita Garibaldi
9-B. — Copacabana;
PRECISA-SE de garten- com
prática. Tratar Rua Dias. da
Cru_ ri: 170 loia A. Mjitr.

BARBEIROS E
MANICURES
AJUDANTE de cabeleireiro pro-
cisa-se. Francisco Sá 95 — lo-
ja E. Copacabana^ :___

RuaBARBEIRO -
Bueno» Aifes,

Precisa-se
321.

PRECISA-SE do um cozinheiro
e um ajudante de cozinha para
liensão, que tenham pratica. R.
Reges Oliveira 7, sobreioja Ci-
nc_ndia_ Ed_._Odeon.________
,P.RECilSA__
prati*
33-A

de copeiro com
Rua Senador Correia n.

PRECISA-SE de uma empregada
para aiudanle de cezinha que
lenha prálica. Tralar Largo do
Machado_ 2_9Jo;a_JJ._
PRECISA-SE: garçon - garçoneto
e vendeder de refrigerante.
Av. Bfssll, 8326. Praia dc Ra-
mes. - __- 77^7;",~';"iZl^
PRECISA-SE de aiudante de co-
zinha para pensão. Rüa Newlon
Prado n9 69. Sãq_Cristóvão.
PRECISA.SE empegado com
prática de bar e mercearia, fa-
vor não se apresentar sem
condições. Rua Itãp.ft.,'ffl?;

PRECISA-SE da 
"uma 

garçonete.
Av. 28 dt Setembro 418.

PRECISA-SE dc garçom - Av.
Brás de Pina ín:' 2>Ai- Penhat

PENSÃO precisa-se uma g^r.;o-
nete com prática na Rua do Se-
nado n. 43 scb. com Sr -l.'SC.

PRECÍSA SE de dois cozinhe..-cs
Estrada da Cacuia — 126 —

Ilha Governador.

MOTORISTA - Procisa-se com
b,-'.l.intp prática para dirigir
caminhão oi inferes.ados deve-
rão comparecer à Rua Chante-
der, 26 esquina Rua São luis
Gon t.i ii.i, 3175. favor nao se
apresentar que não asllver ca-
pacit-do,
MOTORISTA — Carro tanque
com pratica e conhecendo bem
GB. Titanic. Rua Serriti 147,
final Manoel Teles — Caxias
MOTORISTA r-.:;.Hbrie> d"ê be-
btdas preciita do elementos com
prática om entregas. S^'. no
NCrS 30000. Rua Ana Néri,
1802 - Sr. Roberto.
MOTORISTA - Precisa-se com
prática de carro particular —
MERCEDES - Exigem-se .refe-
rências. 5 anos de prática. Tra-
tar à Rua Voluntários da Pá-
tria, 435 - 8." andar.

PRECISO meio-oficial lantemei-
ro oom pratica — Travessa So-
led.de, 28 - Praça da Ban-
deira.
PRECISA-SE meio-oficial do pin-
tor de automóveis — Rua dos
Inválidos, 123 — Sr. Maneei-
PRECISA-SE de pintor a meio
oficial que tenha competência.
Av. Pres. Vargas, 2 683.
PRECISA de lanterneiro. Rua
Pacheco Leão, 56|70 .v— Jardim
Botânico.

DiVERSOS
ARRUMADOR -para hotel pro
cisa-se com muita prática e re-
referencias. Rua Visccndo do
Pirajá, 254. -____
AJUDANTE de Padeiro - Pre
cisa-se esm prática Rua AIver«
de Miranda, 323 Pilares.
ENCARREGADA - Moça precisa-
se do 25 a 35 anos, apresenta-
vel, s/cempromisso, c/prática,
p/controiar os serviços Internos
de Casa de Saúde, p/traba.lh&T
no horário de 9 Âs 20hs, deven-
do dormir no empreqo. Patja-se
bem. R. Condo da Bonfim 497
depois de 9 hs. 
ESTÕFÃDÕR - Precisa-so que
saiba também costurar para
obras modernas — R. Ataulfo
de Paiva, 31-B.
ESTOFADOR
dois oficiais,
poldo, 100-F.

— Precisa-se de
tratar i Rua Leo-

FOTÓGRAFOS, precisa-so que te-
nham máq. e flash, ordenado
fixo e comiisão. Rua Otávio
Tarquino, 45 s| 213. N. Iguaçu.
FORNEIRO c| muita prática em
forno francos — Precisa-se —
R Alice Freitas, 259 - Vai U-
bo.

MOTORISTA - Preciso pira
entreqas procurar Sérgio. Rua
Capitão Felix, 16 a 28 int. Rua
2. ioia 6.
MOTORISTAS - Precisa-se que
saibam trabalhar c/ FNM •
MERCEDES LP-331, </ 2 anos
de cart. e c/ cart. Habilitação
do E. do Rio. Procurar Sr.
Pculo a partir de 9h. Rua Dr,
Manoel Reis, 117. Centenário.
Caxias.
MOT ORI ST-AS ;3 50,00 - 5 anos
tartelra 35 a 50 anes de ida-
de, cl antecedentes. Rua 19 de
Outubro, 8 - Bcnsucesso.
MOTORISTA - 

-Precisa-sê~õm

prática caminhão e que conheça
bem o Estado da Guanabara.
- (Apresentar-se depois das 9
horas. Café e Massas T..mcyo.
Rua Bernardo Taveira, 93 — VI-
cente de Carvalho (Esta rua co*
meça em frente à Ultranasl.
PRÊcTsÃÍE de motorista para
caminhão. Rua Frei Caneca, 206.

PRECISA-SE cozinheira com pra-
lica salgadinho trabalhar bote-
quim. Não trabalha domingos
Est. Vicente d« Carvalho, 661.

PRECISA-SE motorista profissio-
nal para trabalhar em carreta,
C(MTl pratica comprovada para
trabalhar no Estado da Guana-
bíra e Est. do Rio Rua _ Justi-
riõdè Sousa B3.

MECÂNICOS E
LÃNTERNEIRÒS
LANTERNEIRO - Precisa-se à
Rua Uruguai 349. Tratar com
Antônio.
LANIERNEIRO precisa-se ^serviçoa comissão. Rua Irani n9 o9.
LANTERNEIRO cj documentos.
Rua República, 31 Quintino —
Sr. Ro. ha.
LANIERNEIRO - Precisa-se pa-
ga-se bem. Rua Uruguai 349. —
Tratar com Antônio.
MKANICO f>ara VW precisa-
sè com documentos Rua Leite
Leal, 32 — Laranjeiras.

MECÂNICO VW - pVeeTsMios.
Rua Leite leal. 32.

HOMEM para con6ervaçSo •
limpeza. Trazer Cart. Profi.slo-
nat, Cart. Saúde ou protocolo,
Fôiha Corrida e Certificado
Curso Primário. Largo São Fran-
cisco, 26 — wla 618.
MOÇA — Preclsa-e» de_ 20 a
30 anos, p/Casa da Saúde na
Tijuca, c/prátlca do enfermagem,
devendo dormir no emprego.
R. Conde do Bonfim, 497 depois
de 9hs. IL
MOÇAS E -SENHORAS preciss-
so para meio expediente. Sala-
rio NCrS 170,00. Tratar pala
manhã na Rua Delfina Enes, 303
fundos. Penha Circular.
OFERECE, senhor com prática
no ramo de padaria, profundo
cor hecedor com mais da 20 anos
na ramo, para gerenc.ar. ad-
ministrar ou tomar conta. Trilar
pelo teK 249-6134 Sr. Ruy.

PRECISA-SE de 45 rapazei de
18 a 26 anos com 2 retrates
o documen toi das 8 is 16 horst.
Rua Beniamin Constant 16 Glória
procurar SnnWerncck^
PRECISA-SE um empregado para
tilnercs Novo Timoanas. Rua
São José, n° 20.
PRÉCÍSA-SE
({grafia

leia -
156,00.

PRECISA-SE de dosossador cem
nrátl.a para .rig.ríflco. Trata-
i 

~ua Arquias Cordeiro, 842
Eng. d» Dentro.

PADARIA — Procisa-se de aiu-
dante de m?sa noturno — Rua
Ssntisgo. 147 - Penha^

rapax com boa ca-
Rua do Senado 225

Ordenado inicial NCrS

PRECISA-SE di um «ivíanlt»
de forno. Tralar 1 Rua TBrres
de Oliveira 257 — Piedade.

PRECISA-SE de um mestrlnho
com prática de baleio • *al-
ba alguma coisa da confeita-
ria. Tralar à Rua Arquies Ce.
doiro, 442. — Méier.

PADARIA - Precise-se •

nho ou confeiteiro pj todo tm-
viço. Panificadora Mercado do
Grajaú. Praja Edmundo íígo,
8.

¦¦-:<:-
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PRECISO iludam» d. padeiro
d prática trabalhar a noite. R.

Dr. Padilha, 463. Engenho dc

Dentro.
PRECISA-SE rapaz m-ior par»
entregas conhecendo bem b ci-

dade. Paulino Fernandes 58,
Botafogo
PRECISA-SE d. auxiliar de arma-
zém apresentar-se c/documentos
» certificado do primário. Rua
Euclides da Cunha, 230. .

PADARIA KOSMOS^ Av. 
' An-

tenor Navarro
se de um mestrin
trabalhar.

69 — Precisa-
h0 que saiba

Corretor
TERRENOS BEM LOCALIZA-

DOS. Alta remuneração — ap.

c| doe. Av. R. Branco, 106|

108, sj .711 - p| tarde -

Sr. Plínio.

Moças

Datilografa
PRECISA-SE de um cortador e

dessossador para açougue, peo..
«e referencias, a Rua Cabuçu,
5?. -. -
SERVENTE - Prc-cisõ-se para oti-

cina de tn.rnMr.-li - Rua Mon.

senhor Manoel Gomes 354 -

Caju. _. _.. 

Agência
turismo

Procisa-se de datilografa com

prática. Apresentar-se a Tra-

vessa Jacaré,
_ GB.

75, Jacarezinho

e rapazes
Estamos admitindo, com ou

sem prática de vendas. —

Ctirso de vendas p| princi-

piantes. Exigimos boa apre-

scnlação c desembaraço. Rua

Assembléia, 32 — s| loia.
— (Documentos e dois reira-

tos). __£

Prc.isa-se de 1 moça com

prática de escritório que saiba

escrever bem inglês. Salário a

combinar. Rua Álvaro Alvim,

48, sala 705.

Datilóg rafa

Motorista
Preciso autônomo ou ôpo-

sentado, de fino tfalo, de 40

a 55 anos, com completas rc-

fereneias. Procurar Sr. Alber-

lo _ Rua- Acre, 77 — sala

403, das 13 às 15 horas. (P

Precisa-se moça
Precisa-se moça com mais

de 20 anos para trabalhar

em estoque. Tralar Rua Vis-

conde de Piraiá, 315-A. Dià-

riamenle às 19 horas e sá-

bado de 9 às 19 horas.

Vendedores
Firma comerical em expan-

sao de vendas a crédilo está

admitindo VENDEDORES, óti-

ma comissão e ambiente de

trabalho. Damos Curso de

Vendas, p| os novos — Av.

Presidente Vargas, 563, si

1318.

Caseiro
Procura-se casal sem filhos acima de 40 anos para tomar

conta dc casa na Barra da Tiiuca. Ele com pratica de lardi-

na.em Ela, com prática de serviços doméslicos. Exigcm-se

referencias. Tralar pessoalmente na Rua Ribeiro Guimarães, 35

-1° andar com Dr. Carlos. Marcar entrevista pelos tele-

fones 228-6919 ou 234-3999. Jf_

AERO WllLYS 1968, 1967, 1966
sup&requipados, est. novos. —

Vendo à vista, troco, facilito
alé 24 meses. R. S. Fco. Xa.
vier, 398. Tel. 28-3776 - Mara-
cana.

Motoristas

Pre-Máquina Elétrica IBM.

cisa-se de uma moça de boa

aparência entre 25 a 30 anos,

com .prática de serviços de

escritório, inclusive para tra-

balhar como secretária. Tratar

R. Alcindo Guanabara

sl 508.

24 -

Montadores
de rádios

Precisa-se para fábrica de

vilrolas. Rua Matinoré, 113,

Jacarezinho. Próximo a Cerve-

iaria Ultramarina.

Trabalho de
alto nível

Deseiamos entrevistar-nos

com elementos capacitados à

contadarem com Diretores dc

grandes empresas. Damos

preferência a técnicos de

contabilidade ou pessoas com

nível escolar, equivalente, e

de excelente fluêncla e apre-

sentação. Diriiam-se à Av. Al-

mirante Barroso, 2 — 18.° —

Sr. LUIZ. <P

Vendedores
COM OU SEM PRÁTICA

Grande indústria oferece

oportunidade de ganho acima

de 800 novos mensais, com

revenda- por conta própria
direta ao consumidor, de ar-

tigo de grande procura. De-

pósitos: Rio - R. Andrade

Pcrlence, 33-C (Catete).

Sáo Paulo
Luis Antônio,

— Av. Brig.
2893, sbloia.

(P

Empresa de táxi CHEVROLET OPALA, pre-
cisa com 2 anos e meio de carteira, documen-

los atualizados, teste de volante as terças e

quintas-feiras, das 7 às 9 horas, :"badose d£

mingos, das 9 às 14 hs. TRAVESSA SÃO LUÍS

GONZAGA, 15/17, c/ Djalma.

AUTOMÓVEIS — Nacional com

pro pagando à visla os nielho-
res preços. Rua B. de Mesquita,
1079. Pça. Vcrdun. Dia 1odo._

ÃM-ÜTÃNCIA - Vendo Kombi
original de fábrica la. sincroni-
7,-,da, ótima mecânica. Joaquim.
Rua Barreiros, 554 Ramos.

AERO WILLYS 1967 - Ótimo
est. vend. troc. e fac. até 24
meses com 2 000,00. R. C. d-
Bonlim, 577-A. Tel.: 258-3822.
AERO 63 o 64 — Excelentes
equip. e revisados, 100% de
tudo, submclo à qualquer prova.
A vista, iroco e fac. c/ent.
a partir de 2 200. 24 Maio,
415. 261-3407.

ÃERO WILLYS 1966 e 64 -

Scpernovo cór preta e oulro
cinza pneus novos. Nbnca bateu
entrega imediata fácil, com
2.900. Entr. Rua Piaui 72.

Recepcionistas urgente
boates, clu-

uni-

Vendedores
pracistas

Autônomos. Admitimos pa-

ra venda de Velas e Sabões

na Guanabara- e Niterói.

LUZ BRASILEIRA S|A. IND.

E COMERCIO. Rua Frei Cano-

ca, 392. '

Precisamos para exposições
bes, feiras de amostras, etc. Fornecemos
formes. Av. Venezuela n.° 27 - 7.° and., grs.
707/709 - P..Mauá.

CHEVROLET — Vendo-se camio-
neta carroçaria nova de 3 me-
tros ano -8. Preço; aceito ofer.
ta. R. Barão do Bom P.etiro,
2 756-A.

AERO 62 - Sempre de um
dono — Mec. excelente ótimo
estado — Voo., troco, fac. ç/2
mil rest. a comb. Av. Subur-
bana, B414. Piedade.
AERO 67 - 30.000 km. Base
9 000 em excelente estado. Uni-
co dono. Ver na Rua da Matriz,
49 s/ Sr. Paulo.
ÃERO 60 ¦
He courvin, ..... --,-,.

Radio

AERO! Compro à vista,
pago na hora. 60 a

200, 61 a 3 700, 62 a
200, 63 a 4 600, 64

a 5 300, 65 a 6 800, 66
a 8 000 e 67 a 9 500.
Rua 24 de Maio, 332.
Sr. King. Tel. 261-8008.

(B

Moça menor
Para departamento vendas

rJe lâmpadas Sylvania, à R.

Ouvidor, 130, g. 721.

ÀÃjxííiar - Pessoal
Empresa de transporte de carga precisa de

pessoa que tenha conhecimentos comprovados

de legislação trabalhista e pratica de folha de

pagamento, FGTS e INPS. Apresentar-se a Rua

Dezessete de Fevereiro, 280/288 - Bonsucesso

Secretária

l_ Av. Brasil, ao Sr. TIORBE. 
ir [^

Instituição Cultural, precisa de
Secretária com bons conhecimentos
de Português, datilografia e curso

-ginasial completo. Idade entre 18 e
25 anos.

Entrevistas hoje, dia 6 de no-
vembro, das 15,00 às 17,00 horas,
na Av. Graça Aranha, 327 — 12.°
andar- Sala 1208. (P

Maq. 100% capa
reg. voltagem, 2

pneus, tapeie tudo nôvo,
bom de cromados e pintura
melhor oferta acima 2.600. Me-
gocio urgente, tralar Rua 52
n° 1142 ou pelo tel. 30-9BB0
_ R. 10. c/o Sargento Waldir.

ÃÊRÕ 64 — Particular bem trata-
cio equip. Ver Dr. Satamini, 136.
Tijuca. 
AERO 63 e 64 - Ótimo estado
4.800 e 5.800. Dr. Silvio. Rua
Juiz dc Fora, 55. Tel. 238-2452.

CAMINHÕBS CHEVROLET novos
OK 1970. Pólux — Conccssio-
nária Chevrolet, convida você
para conhecer os novos cami-
nhõos Chevrolet pl 1970. A óleo
ou gasolina. Diversos modeles
p! cada tipo de trabalho. En-
carroçamos 'cl madeira ou bas
culantes. Traga s| caminhão de
qualquer marca pi iroca. Finan-
ciamos de acordo cl sua conva.
niêncía. R. Mariz e Barros, 821
e 72- R. Conde Bonfim, 40.
Diariamente alé 21 hs. Inclusi.
ve sábados e domingos.

CHEVROLET - Pick-Up - 1964.
Vende-se, troce** t financia-»»
236-2636; .
CORCEL OK - 2 portas luxo,

pronta entrega: troco menor va-
Ior e fac. alé 24 meses. Rua
C. cie Bonfim, 577-A. T. 58-3827.

AERO/62 - Rádio, capas. Ent.
1.600 saldo 24x249,00 s/m desp.
Inc. Seq. total. Lavradio, 206-B.
T. 242-0201.
AERO 64 - Perfeito estado
aceitamos ent. parcelada,^ saldo
2 anos. Av. Mem de Sá 118.
Tel. 252-6861.

AERO WILLYS 1961 - Vendo
a vi» .a Ã 000, máquina ótima
- Sr. Nelio 223-5716^

AUTOS - Urgente. Citroan 54,
700,00. Mercuri 48 c/radio con-
versível, 800,00. Kaiser 50
600,00. Chevrolet 46, 1 200,00.
R. São Fco. Xavier, 628.

AUTOMÓVEIS X DINHEIRO -
Carros nacionais 65 a 69, levan
te 60% valor mesmo. Pela Cia.
Fin. Jrs. bancários. Solução 72
horas. Sr. Gama. Tele. 242-9599.

CHEVROLET OPALA nôvo 0K
1970. NCr$ 376,50 mensais, sem
entrada, serp iuros e sem par-
ceias intermediárias. Pólux —
Concessionária Chevrolet. Opa-
Ia. R. Mariz e Barros, 821 e
72 - ¦_. Conde Bonfim, 40.
Di .riamente até 21 hs. Inclu-
sive sábados « domingos.

ÁERO 68 p/ rodado, lindo car-
ro. Ent. 3 000 - 60 d. mais
3 500 e 24x496. Tr. Av. Epit
Pessoa 2664. Armando.

AFRO 66 -

gar. Aceito
Equipado, rev. c|

 trcca o fin. saldo
atp 24 meses. Crédito imediato.
— Rua Conde Bonfim 66-A. Tel.
734-9909.
AERO WILLYS 60 - Bonito em
bom estado, à vista 3.100 -

R. 24 de Maio, 325, telefone
248-1801.
AERO 60 — Vendo ou troco

por terreno Rua Capitão Bra-
qanca. 53, Higienópolis. ,

AERO 65/6 - 5 marchas, rádio,
capas, etc. Mec. 100%. NCrS
7 350. Troco. R. Lobo Júnior
n° 2064 Penha. Circ. Tel.
230-1712.
AERO WllLYS 1963 - 1966 .,
1968 — Equipados - Excelentes

Grandes facilidades — IAM-
SA - Rua São Clom.nt., 185.

Tels. 246-3551 • 246-6388.

CORCEL - Zero. Luxo, coupê,
vermelho. Todo equipado. Tro
co e financio crédito direto. -
Rua B. de Mesquita, 1079 -
Pça. Verdun. Dia todo.

CHRYSLER ESPLANADA 1968 -

Supor-equipado - Entr. 2.950.0O
Saldo 695,00 mensais —

IAMSA - Rua São Clemente,

! f».'- Tal» .246-3551.«; 246-6388.

CHEVROLET PERUA 1968 «-196»
Equipados — Grandes facili-

dades e troca - IAMSA - Rua
São Clemente, 185 - Telefones
246-3551 e 246-6388.

CADILLAC 1947 - Verde meti-
líco. equipado, todo original,
lindo carro. Vendo à vista
2 000,00 ou financio c/ent. 1 000
e 12 prest. 157,50. Av. Oswaldo
Cruz, 67 — Afinando,

DKW 66 Sedan equipada - Rá.
dio, pneus bons, sem balida
mecânica nova. Ver. R. Pontes
Correia, 74, Andarai -NCr*

5 ItXfiO.
DKW 63 c. rád. vendo urg.
2 350, à visla. Rua Darque de
Matos, 27B-A. Higienápolir-, .
DKW 66 — Vende-se -/autono-
mia máq. e cx. novas. Praia
da Rosa 1249 - Dendê Ilha
d° G-v.-í9643764 Cèlal.
DKW 63 — Rádio, bom eslado
pneus novos, 2.750,00, ao 19.
Av. Bruxelas 98 - Sr. Pau.o.
Bonsucesso. __„_
DKW Seda.-l 67 equipadissima
lindo carro cór bege. Vendo
bar.lo Rua do Amparo 505. Cas-
cadura.

ÃERO WIUYS 67. estado dt
nôvo, 31.000 km. Unlco dono.
Aceita troca. Facilito 24 me-
ses. Av. Copacabana, 1.350.

CURSO DE VENDAS
(NÃO COBRAMOS E SIM PAGAMOS)

Estamos selecionando candidatos para iniciarem na ngja empr^

sa, que é de âmbito internacional, com curso de PSICOLOGIA üt

VENDAS. (Curso Remunerado).

EXIGIMOS:
Curso ginasial
Vontade de vencer.
Entusiasmo.
Primeira entrevista, se

OFERECEMOS:
NCr$ 500,00 Min. Garan.
Férias e 13.° Salário
Fundo de Garantia e Comissões

gunda-feira e terça-feira, com o Sr. Clóvis

Secretária e
recepcionista nós temos

De alto gabarito profissional. Secretariado, recepção, tra-

dução e redação nas seguintes línguas: _

Japonês, Inglês, Francês, Árabe, Russo, Alemão, Italiano,

Polonês, Espanhol e etc. _

CEREBRA - CENTRO DE RECEPÇÃO BRASHEIRO

Tel.: 257-0764 - 257-4940.

AERO 63 — Vendo ou troco.
Rua do Catele 38 aplo. 202
- Da. Regina.
ÃÊRO WILLYS 63 - Lindo carro,
p/pessoa fino traio, peq. entra-
da, rest. longo prazo, troco.
R. Taborari 687 B. Pina^ .

(P

AUSTIN 52 Renaut 52 caminhão.
Vende-se melhor . oferta. Rua
luiza Figueiredo .30.  ,, .
AERO 63 batido, vende-se no
estado cm que se encontra, pela
melhor oferta, hoie. Rua Jequiri-
çá 68 Penha.
AERO 62 conservado pela melhor
oferta ver na Praça Maua em
frenle ao
Arar..

BELCAR 1965 - Entr. 990,00 -
Saldo 298,00 mensais — Gran-
des facilidades - IAMSA - Rua
São Clemente, 185 - Telefonai
246-3551 . 246-6388.

CONSÓRCIO NAC. WILLYS
CORCEL plano 36 meses preço
lixo, 11 mens. pagos NCrS
4 668,39) vendo por NCrS
4100,00 ou troco por Gordini
66/67 acertando diferença tratar
tel. 242-6892. .
CHEVROLET n° 51 4'portas me-
canico com rádio estado gerai
ótimo vendo Av. João Ribeiro
n? 365.

BUICK 57 - Conversível, forr.
courvin, cap. nova, rádio, etc.
Raridade. 1 790 - Troco. Barão
de Mesquita 562, __
BASCULANTE F-600 - 1966. -

Impecável, mec. nova. Vdo. p/
NCrS 11 500, fac. c| 4 000, rest.
24 x 513,00 — Av. Suburbana,
84l"4 - Piedade. .

Touring. Guardador

no EMPIRE HOTEL, das 9,30 às 17 horas.

NAO ACEITAMOS CANDIDATOS QUE SEJAM VENDEDORES

Tome-se um agente
de investimentos

APOSENTADOS, ESTUDANTE-T MILITARES DA RESV,

Deseiamos entrevista com pessoas de boa apresentação,

que tenham tempo disponível para iniciarem-se no Mercado

de Capitais. Necessário ter grande círculo de amizades. Os

ganhos são excelentes. Oferecemos curso preparatório pra-

total orientação. Av. Almirante Barroso, 2/18.° andar

AERO 67 Super novo luxo. Ven-

cio ,i vista troco financ. 465,

p/môs. R. Álvaro Ramos, 5 ésq.
Pa. 5aqcm^6-0664.

BASCULANTE - Chev. 63 -
Vendo barato. Ver à Av. dos
Democráticos, 635. Posto Coe-
lho. Bons.

CARRETA/68 - Cavalo FNM,
2a.: série, carroçaria Trivelato,
bom calçada, 2 pneus sobressa.
lentes, tanque de cela, faróis
neblina, cama extintor, lona, 5a.
roda, ótimo em tudo, suieito
a qualquer teste, financiada em
24 meses com pequena entrada.
Tratar com Ze Augusto, Rua
Malel, n° 2 material dí constru-
ção, fone. 230-5841.

DKW 66 - Sedan, bem equipa-
do, sujeito qualquer exame, c/

1.600 ent. saldo a combinar,
rroco e à visla. R. 24 Maio,
316IO1_248-270U

DKW! Compro à vista
na hora. 62 a 3 700,
63 a 4 000, 64 a 4 800
65 a 5 200, 66 a 6 200
67 a 8 200. Rua 24 de
Maio, 332, telefone
261-8008. Sr. King. (B
DKW 66 - Sedan, bem equi-
da, e conservada, traga mecani-
co, c/2.000 ent. saldo a combi-
nar. A vista ou troco. R. 24
Maio. 316-Q. Tel. 248-2701.

CAMINHÃO INTERNACIONAL -
Vende-se em bem estado. Tra-
tar com Gil. 238-1979.
CAPRICE 67 hidr. 8 cil., 4 p.,
s/ cal-, novo. Aceilo carro me-
nor valor. Saldo 24 meses. R.
Hipólito da Cosia, 37-B — Tel.
234-9188.

tico, e
Sr. Sá.

_l_'l PROFISSIONAIS
LIBERAIS

AERO 66 superequip. em excep-
cional esl. de conservação suiei-
to a tôda prova à vista troco

e fac. c/3 OCO enl. saldo em

24 ms R. S. Fco. Xavier 342,

AERO 64 superequip. uma i_6ia
de aut. móvel suieito a toda

prova à vista troco e fac. c/

2 400 ent. saldo em 24 ms.

R S Fco. Xavier 342 Loia E.

Maracanã. Tel; 228-6839.

Ã_R"Õ WILLYS 1961 e 1962
Ambos em excelente
equipados troco

BASCULANTES FORD 65 a
óleo. Chevrolet 62, 63 e 69
(quase OK) e 1970 OK. Interna-
tional 61 todos revisados e
prontos p/trabalhar. Entrada a
partir 1 590,00. Traga „s/cami-
nhão p/troca. Pólux-Concessio-
nária Chevrolet. R. Mariz ._ Bar-
ros, 821. Diariamente até 21
hs. Inclusives sábados e do-
m i ngos.

CAMINHÕES FNM V-12 - Tr..
cão, carroçaria madeira ou bas*
culante, 12m3, com pequena
entrada. Socar - R. Ceará- n.°
217/221. (Ani. R. S. Cristo-
vão). Praça da Bandeira. Tele-
fene: 264-0932.

M-
AERO'
dono,
enl.

¦ ELETRICISTA DE
MANUTENÇÃO E
INSTRUMENTISTAS

Grande Empresa de mineração precisa, para trabalhar na

USINA DE PELOT1ZAÇÃO, em VITÓRIA - E. SANTO.

CÕNTÃDOR-DESPiACHANJE -

Aceitamos escritas avulsas le-

galizatão em 48 hs. Tratamos
di INPS, FGTS, ICM, ISS, I. d.
Randa honorário a partir d»
NCrS 80,00 mensais tel-fon»
232-9873 - Vilter ou ti___

ENGENHEIRO - Eng.. d. ope-
meio — Construção d* estra*
dis pela U.F.R.J. com 1 anos
d* experiência oferece seus
serviços. Tel.i 235-3183.

CONTADOR - Aceita-se escn-
tas avulsas, 238-1435. CRESPO.

CÁLCULOS de concreto armado
Dr. Geraldo. Tel.: 252-1210

DESENHISTA - Aceilo serviços
de arquitetura, mecânica, vou
apanhar e levar em seu escri-
torio. Recados p| favor: tel.
243-2012. Sr. Leal. 

;

DENTISTAS — Compro, conserto
s roformo aparelhos odontolô-
gicos. Ttl, 261-68081, Sr. Hélio
das 8 às 9 horas. 

inicia I.
Oferece:

Até NCrS 600,00 de salário

Gratificações periódicas.

Transporte, refeições e assistência médica.

_ Oportunidade de Trabalhar na 1.° usina deste tipo no Brasil.

Os candidatos deverão ter pelo menos 5 anos de expe-

riência na função. Cartas com currículo (anexar 1 fotografia

deste Jornal, sob o número P-33 660.

DESENHISTA - .Precis-nso c|
prática da Silk-Screcn .— Rua
Piaui, 312. T, os Sanlos. -

DENTISTA - Médicos. Raios X
G E de coluna, vende-se. Ver
R.a Ste. Clara, 33, sala 604,
de 9 às 12. Tel. 257-9134. Co-
pacabana. 

TOPOGRAFO - Firma
de loteamento precisa
tcpógrafo com expe-
riência comprovada pa-
tz serviço na Guanaba-
ra e Estado do Rio. Sa-
lário a combinar. Tra-
tar a Rua Visconde de
Inhaúma, 85 com Dr.
Victor Hugo das 14 às
19 horas. (B

ENGENHEIROS e Mestre de
cbras, 2 enç}. até 4 anos exp.
4 anos 1.800 1 mestre obras
foliado e prática 4 anos 800
1 enge... até 34 anos cl cur-
riculum conlr. Cia. Petróleo -
1.900 Av. R. Branco, 151 i|
loia si09 Ag. ATA.

Atenção
cs-Legalização de firmas,

critas comerciais e industriais,

IPI, ICM, ISS, INPS, FGTS,

contratos, distralos, causas ci-

veis, trabalhistas e criminais,

administração de bens, segu-

ros, consultas. Av. Graça Ara-

nha, 145 - S| 208.

estada,
facilito pe-

crédito direto Rua Barão de
;quit3J 26.  

WILLYS 1966 - Unico
troco « fac. C 2 000

24 x 496,00, todo equi-

oído Rua Conde de Bonfim,

577-A tel._58.3822;

ÃÍR0 WÍLLYS 62 - Azul, su-

perequip excepcional conserva-

ção, a vista, troco « '»c-,.c/

500 enr. »/ 24 ms. Felipe

Ccmarão m __248_962^ .
ÃERO WILLYS 66 - Ult. série,

6n. dono. o mais novo da G».

Superequip., 5 pns. b.b. novos

nunca teve uma batida ....

16.000 kms reais. A vista, tro-

„•• fac -c/ 3 000 ent ./ 24

ms. Felipe Camarão 138 - ..

2484)9MJ____ - -
AÉRO 62 - Unico .dono Ex

celente estado. A vista 4 600.
Est Financiamento. Telelonei
246-2521. Roberto.

AERO 64 — Equipado, excelen.
la, i vista, troco ou fac. com

300. Rua 24 de Maio, 19. Tel.
228-7512. .
ÃERO WILLYS 1966 - Unico
dono. Excelente estado, « vista
ou financiado. R. Barão da Mes-

quila,_126-B - 248-3069.

ÃERO 66 — Bom .slarJo, com
rádio, NCrS 8 500. Tel
236-1766^
AERO 62~ e 6S ~ Uma ióia,
equips. Vendo à vista Iroco,
(ac. até 24 meses. R. Sao Fco.

Xavier; 352 B-^Tel. 234-8738.
Ven-

CORCEL 70 - Têdas as cores
luxo ou Std., 2 ou 4 pertas.
Enlrada de NCrS 6 000,00 (
saldo em 30 x 307,00. Cônsul
te-nos iá. Cliper SIA, - Av
Visconde de Niterói, 1298 ¦
Mangueira Tel. 264-8917 - A
melhor maneira de você possuir
um veículo 0 Km ano de 1970.

(TÀMÍNHÀO International 46 cn-
carroçado ótimo estado para
desocupar lugar. NCrS 1.900,00
à vista ao primeiro que chegar.
Rua Mariz e Barros, 821.

CAMINHÃO MERCEDES-BENZ
- Ano 57 — Vasculante. Pre-
co » combinar. Posto Serp;Ía
inhaúma. Tratar com Sr. Gabriel
ou_ pelo tel. 249-1800.

CHEVROLET 5B - Vendo 4 por-
(es sj colun. m.c.níci, direção
hld/aulica, frtio « ar Treco,
financio em 24 meses. Teodoro

CORCEL 69 - STD - Equipa-
do — Aceito troca e fin. saldo
até 24 meses. Crédito irr.edialo
- Rua Conde de Bonfim, 66-A.
Tel. 234-9909.
CAMINHÃO - Mercedes-Benz
cm estado de nôtfo com garan-
lia. Posto e Garagem Itaoca
Ltda Av. Itaoca, 1P64.

CORCEL do ano de 1970, po-
dendo escolher entre as novas
c6r« — 0 km. Vendo Standard.
Luxo ou coupé, por 9.000, mais
14x434,40. Prestações fixas. .-
Tel. 234 0202^
CAMINHÃO BASCULANTE Che
vrolet 59 — (abre as laterais)
máquina 68. Tôda 100%, facilito
ou troco. R. Haddock Lobo 22.

da Silva, 419-A.

CHEVROLET 1962 . Camioneta
3 100 - Tipo Rural, 6 cil. me-
canica olimo estado, 3 bancos

p| 9 pessoas. Troco fii

CORCEL LUXO e Stan-
dard, 4 portas e cupê,
36 pagamentos de. . .
NCr$ 427,27 sj entra-
da e s juros. Consórcio
Nacional. Posto Central
de Vendas. Av.' Prince-
sa Isabel, 481 - Tels.
257-7787 e 257-0113.
Aberto até as 22 horas.

nancio, cqo
até 24 meses, Teodoro da Silva
419-A.
CAMINHÃO CHEVROLET 07 -

Marta Rccha - Ctimo estado,
pronto para trabalhar. - NCrS
5 850.00 à vista ao primsiro
que chegar. Rua Mariz e Barros
821.

VEÍCULOS,
EMBARCAÇÕES
E ESPORTES

AUTOMÓVEIS
E VEÍCULOS
DE CARGA

4:

f.

lj 3x4) para a portaria .,,

f 
'sUPERvS 

I

AERÕ 64 - Vendo de um só
dono desde zero, estado de
rara conserveção. Troco, finan-
cio até 24 meses. Teodoro da
Silva, 419-A.

ÃREO 6162 -- Enlroda NCrS
1 390.00, sold. 22 x 239,00 Iro-

R. _Mariz_e Barres, 953.-

AERO 'WlLLYS bl - Bordeaux
excepcional todo originai, unico
dono. Enlr. 2 000. Rua E-arão de
Me^uJ^a_l_16JL_Maracanã.
AUTOMÓVEL - X DINHEIRO -

O carro continua seu poder e
nom:. 48-1138. Sr. Oliveira -

42-3381.
AERO 61
cons. Ven,
até 24

AUTOS usados a prazo sem fia-
dor — Gordini 63, Kombi 63,
Volks 64, 65, 66 e 67, Aero
63, Esplanada 68, Regente 68,
Jeop Vemag 61 e muitos outros
c/pequena entrada e o saldo
dentro d e ss/possibilidades.
Diariamente alé 20 hs., domingo
«.té .2 hs. Nova Texas - Av.
Mal, Rondon, 539 - Est. S.
c Xavier.
ÃERO WÍLLYS -" Compro em
bom estado de 62 a 67. Pago
a vista o melhor preço. Não
venda sam verificar ni oferta.
Traga o carro _ leva o dínhei-
ro. Flua Uruguai, 285 - Tolefon»
58-7583 - 

"NOVOCAR.

AERO 65 - Olimo eslado.
do hoie 2.8C0 saldo facilitado
Rua Luiz Barbosa, 62. Telefone
258-8380;
ÃERO 67 - 9.000 klms. reais,
vermelho e branco o mais novo
da GB, sem o menor arranhão
_ A vista ou cm 24 m. Troco
- Cond- Bonfim .18. 34-5885. ,

AÉRO 65, 66, - revi-
sados, trocamos e faci-
Miamos longo prazo. -

Tânia SjA. Av. Prince-
sa Isabel/ 481. Telefo-
nes 257-7787 e 
257-0113, até às 22
horas. 
AERO 6., 63, 62 em ótimo

estado a tôda prova. Vendo

troco facilito. Av. Suburbana,
9932 Cascadura.
ÃÊRO 65 - Em astado de 0

km. Troco facilito .1* 24 me-

„s. Av. Suburbana 9556-A -

Cascadura.

CHEVROLET C-14 - Veraneio
excelente est. troco e facilito.
R. Mariz _e Barros, 96^

CHEVROLET C. Í416 - Ano
1968 — Motivo viagr-m, vende-
ia. Av. AUtilfo P"iva 80 c|

ga...nista Adelino.
CÕRS-ÍTW - 4 portas único
dono 2.500 entr. saldo ate 24
m. R. Barão de Mesquita 116.
Tel.: 234-5197.
COMPRO — Autos nacionais em
b.m eslado. P»<to à vista o
molhor prejo. Não venda sem
verificar ni oferta. Traga o car-
ro ê leve o dinheiro. Rua ,Uru-
guai, 285. T.l. 58-7583 - NO-
V QCAR.

CAMINHÕES usaaos a pra»
s-m fiador - Ford F-600 clbasc.
Chevrolet 58, Dod.e 50, Fcrd
65 e muilos oulros cj pequena
entrada e a saldo dentro de s.l

possibilidades. Trcca. Diàri^
mente até 20hs., domingo ate
12hs. Nova Texas - Av. Mal.
Rondon, 539 - Est. S. f
Xavier. 
CAMINHÕES DODGE - Zero
Km cl carroceria ou basculante
Trocamos e financiamos até 24
meses. Diariamente até 20 hs .
domingo até 12 hs. Nova Te-
xas - Av. Mal. Rondcn, 53'

__ Est. S. F. Xavier.
CORCEL FORO 69 - Zero. -

Vendemos com entrada a par-
lir d. 20% • o saldo até 24
meses p.lo Crédilo Direto ao
Consumidor DELSUL - Reven-
d.dor Willys - Ru. G.n.ral
Polidoro, 81 - T.l. 2460831 -
Botafogo . Rua Francisco Ota-

.viano, 41 - T.l. 227-6340. -
Copacabana.

IEL 1970 - O km, 4 por-
Ias, luxo Equipado. Verde. A
visla abaixo da lâbela. Troco
cu facilito c/ ent. a partir de
3 950,00. NOVOCAR - Rua
Uruguaj_285. ,
CÓRCEl Í970 - Coupê, lu:o.
Vermeiho. Equipado. A vista

abaixo da tabela. Entrego hoie
fat. em nome do. comprador.
Troco ou facilito c/ 3 880,00
de ent. Saldo até 24 meses.
NOVOCAR.J^JJ^^j^85..
CHEVROLET 1957 - . portas,
mecânico, .xe.lent., grand.s
facilidades - IAMSA - Rua S.
Clement. 185. T.ls.: 246-3551 •
246-6388.
CAMINHÃO FARGO 51 - Bom
estado. Pneus novos. Urgenle.
R. Itapiru I 304. Rio Comprido.

DKW - Belcar" 64/5 - 1C01
est. geral excepcional, 4.100,00.
R. Maria Lopes, 425. Junto Via-
dulo Madureira. .
DÕDGE DART. Amarelo de luxo,
0 km cl todos os frisos, garan-
tia do 20 mil km. Troco menor
valor e fac. Até 24 meses c|
7 000 de entr. R. C. de Bonfim
577-A. Tel.: 58-3822._
DODGE 1959 - Parlicular ven-
d», p.rfeilo «slado, «quipado,
motor nôvo, 12 mil km roda-
dos (náo é retificado) NCrS . .
2.500,00 d. entrada . o saldo
financiado em 10 prestações d.
NCrS 350,00. V.r das 13 as 18 j
horas. Fon. 264-0329 - Ru.
Santa luha, 167 - apl- C-02
— Maracanã.
DKW 62 Vemaguete - Ótimo
estado, rádio etc. 1 290 entr.
saldo 230 mensais ou treco.
Ru"-4 Maio,'332;Tel. 261-8008.

DAUPHINE 60 belissimo eslado
motor, susp. pneus, radio ôli-
mos à visla. Rua Jorge Rudge
67/206-A. Tel. 234-8856.

DKW-VEMAGUÈ.E 65|66 Praci-
nha — Unico dono - V.ndo
NCrS 4.000 — Rua Senado, 61

Centro.

DAUHHÍNE - Gordini - DKW
Simca. Compro — Mesmo pr«-

cisando reparos, pago á dinhet-
ro. Tel. 261-3083 - Santos.

DKW — Vemaguet - 61 -

Rádio — Pneus mecânica novos
NOS 2.850 - Av. Atlântica,

1440 - ap. 8 - Lido - Copaca-
bana. 
DE SOTO -- 58 - Mecânico

4 porlas c/coluna — 4è.
via — Em estado de nôvo —

NCr$ 4.250 - Av. Atlântica,
1440 - ap. 8 -Lido.

DAUPHINE 63 e 64' espetacular
não serve para vendedor,

ciaria acima d: 2 £00,00, nove-,
mesmos Rua 24 de Maio 25
Pô.to Dhx.-__
DÕDGE 53 - Mecânica, 6 cilin-
Iros máquina retificada. Uigen-
te. R. Itapiru 1 304 Rio ComRM-
do: ;_____
DE SOTO 51 — Mecânico 6
Cil, dos pequenos. Ótimo esta-
do. Vendo I 400. R. Teodoro
da Silva, 743 Posto.
DKW VEMAGUET? - Ano 63
cem por cento dt maquina em
bom «stado. Rua Cardoso Quin.
tio n.° 237 — Tomás Coalhe.

DAUPHINE 62 - Todo reforma-
do — Mecânica < tdòa prova.
Pequena entrada saldo em 16
prestações de NCrS 138,00 -

Urgente. Av. Suburbbna n9
9991. Cascadura. _'.

DKW sedan modelo 65. Eslado
excelente, motor nôvo e pneus.
4.500. Rua Ccrqueira Daltro, 563
Sr. Santos.

CAMINHÃO BASCULANTE 63 -

Bom estado. Tratar a vista Cam-

pos cia -Pá. n.' 191 com Vieira.

CHEVROLET 58 - De unt só
dono, 4 portas, uma ioia. Todo
equipado. Vendo ou troco. R.
Riachuelo^ 3881_Telsi_252^772.__
CORCEL Coupé 0 km vendo
bem abaixo da tabela ac. Volks
K.-Ghia Rua da Matriz 26
226-_1390._

CORCEL 1969 - GT e
Coupé Standard. Ven-
do, troco, financio. Rua
Santa Clara, 26-B. Tel:
257-3216.
CORCEL Coupô-Bino, cor gelo,
rádio Blaupunkt, volante espor-
tivo, gravador, pneus cinturados.
TrajtanjeI.: 236-7598 - Helio._

CAMINHÕES - International -

De 5, 6 « 10 ton. Em bom «s-
lado . p.rfeilo funcionamento.
Vendo
175. GB.

Av. Cidad. d. lima,

a 65. Impec. est.
tro, fin. Créd. dir.

.... R. Lino Teixeira,
97. T. 61-1709. 61-5657. Ou
Paim Pamplona, 700. T: 61-4:88.
61-2603.

I,

MANUTENÇÃO ELÉTRICA
Grande Empresa de mineração precisa, para trabalhar na

USINA DE PELOTIZAÇÃO, em VITÓRIA - E. SANTO.

Oferece:

NCrS 1.075,00 de salário inicial.

Gratificações periódicas.
Transporte, refeições e assistência médica.

-Oportunidade de trabalhar na la. usina deste tipo no

Brasil.

Os candidatos deverão ter pelo menos 5 anos de expe-

riência na função e, de preferência curso técnico de grau me-

dio. Cartas com currículo (anexar 1 fotografia 3x4) para a por-

taria deste Jornal, sob o n.° P-33 659.

ÃÊRÕ WIllYS 66 ei radio, .sl.

d. lero. Pouco rodado. Um so
24

dono. Troco • financ- >!•
meses. Av. Pr.do Júnior. 257

Tel. 235-5575. _.

ADQUIRA ainda hoie s/Dodge
Dan 1970 OK. Sela dos primei-
ros. Modalidades de financia-
m-anto inéditas! S! auto vale
como parle de patjto. Av.
Atlântica esq. R. Dialma Ulrich
(Posto 5). Nova Texas. Ale 21
hrs. '
ÃERO 66 - Vendemos comen-
Iradi d. 2.000 div.rsas tôr.s

i restam, .m até 24 meses
pelo Crédilo Direlo ao Comu-
midor. Rua General Polidoro,
81. Tel. 246-0331 - Botafigo.
Rua Francisco Otaviano, 41 —
Tel. 227-6340 - Ccpacabana^

AE .O 65 — V_nd»mos com .rt-
trad. d. 1.700 . saldo «m alé
24 m.s.s p.lo Crédito Direto
ao Consumidor - DELSUL. R«-
vendedor Willys - Rua Gim.ral
Polidoro. 81 - Tel. 246-0831 -

Botafono — Rua Francisco
Otaviano, 41 - Tel. 227-6340

Copacabana, j, 
ÃERO FORD 69 - Zero km -
Motor 3 000 — Vendemos tom
entrada d. 20% . o saldo am
alé 24 m..s p.lo Crédito Dir.-
to ao Consumidor — DELSUL —

Revendedor Willys - Rua G..
n.r.l Polidoro, 81 - T.l.fon.
246-0831 - Botafogo. Rua Fran-
cisco Olaviano, 41 — T.lefon»
227-6340 — Copacabana^

AUTOMÓVEIS ESPLANADA e
Caminhões Dodge — z«ro km,
nas melhores condições. Tro-
esmes e financiemos alé lj iuros
ou em 24 meses c] pequena.
Diariamente até 20hs. domingj
até 12 hs. Nova Texas ~ Av.
Mal. Rondcn, 539 - Est. S
F. Xavier.
ÃERO 67 — Vendemos com en-
trad. d. 2.500, • o saldo até
24 m.s.s pelo Crédilo Direto
ao Consumidor DELSUL — Rt-
vend.dor Willys - Rua Gen.-
ral Polidoro, Sl. T.l. 246-0831
it Rua Francisco Otaviano, 41.
Tal. 227-6340 - Copacabana.
ÃÉP.O WILLYS 61, 62~ a 63
— J.190,00 várias cores, revisa-
dos e equipados. "Saldo a comb.
Treco. Rua Conde Bonfim, 40
(Tijuca^
ÀERÓ"~ WTLLYS 64 - 1.590 00
único dono, cinza chumbo c/
forr. c-uro; equipado a revisa-
do. Saldo a comb. Troco. Rua
M-.ris e Barros, 72 (Pca. Dandei-
ra),

ÃERO 63 superequip. o mais

novo do Rio nunca bateu suieilo

a tôda prova a vista troco e

fac. c/2 200 enl saldo_ cm 24

ms. R. S. Fco. Xavier 342 loia

. MaracanãJçL ™__23_L .

ÃÊRO WILIYS 61 luxo vendo

urgenle ao primeiro que chegar

com a melhor oferta Base 3.300.

R. Sllvelr.'Màrtlrisil3S ^Jgjo_.
ÃERO • - Compro a dinheiro:
_í . 3 200, 611 . 3 700, 62 a

4 200, 63 a 4 600, 64 a 5 300,

65 > 6 800. Venha com o carro

venda s.m aborrecimentos. »"<

Maria Amélia, 67, Tl|uc. -

238-3891, domlnq.ysoit»,

Ã-ftO .WILIYS E RURAL - Com-

pro. mesmo precisando d. r.-

paris - P>go » dinh.iro -

1.1. 261-3083. Sanlos.

Ã-RO-WÍLLYS 66 equipado úlli-

m, série P°M°.'°dÍ°:-J'°Al_
fin. R. São Francisco Xavier 4-U

tel'. 24B-5476

Rua
T.l.

13h.

CHEVROLET 69 veraneio equip.

pouco rodada. Vendo troco fin.
R. São Francisco Xavier 400 lei
248-5476.

CAMIONETAS E UTILITÁRIOS
USADOS - Chevrolet veraneio
67 e 69 (quase OK). Pick-Up
Chevrolet 62, 65 e 66 (cabina
dupla). Pick-Up Ford F-100 61,
65 e 69 Kombi 61, 62, 63 c 65.
Furgão Ford 63. Rural Ford 69
quase OK. Traga s/carro ou uti-
liíário para troca. Enlradas a
p.rlir 950,00. Saldo a comb.
Pólux-Concessionária Chevrolet.
R. Mariz e Barros, 821. Diária-
mente até 2. hs. inclusive sába-
dos e domingos.
CAMINHÕES USADOS - Aten-
ção! Não perca esta oportunida-
de! Pólux-Cc^^sionária Che-
vrolet está liquidanao seu esto-
que. Chevrolet 57, 58, 60, 61,
63, 65, 67 e 69 (quase 0k.).
Ford 61, 62. 63, 65 e 68.
International 61 e 63. Alfa Ro-
meo 57 e 61 e mi'!to_ outros
c/enlr. a partir 980,00. Traqa
s/c-minhSo p/lroca. O sa'rlò
voce determina como pagar. Po-
lux-Concessionárif. Chevrolet. R.
Mariz e Barros. 821. Diariamente
até 21 hs. Inclusive sábados
e domingos.
COM

CÔNSUL 52 4 portas Econômico
p/novoi rádio I SOO aceila ofer.
ta Rua Filgueiras Lima
esq. 24 dc Maio. _
CHÊVROIET 41 de luxo passeio
mecânica cem por cento — Preço
980 mil Rua Barão B. Retiro

1 661 apto. 103. Alfredo. Aceito
troca. ,
CÃÃÍINHOES - Vendo dois.
Chevrolet 63 e AAcrcedes a9.
Av. Suburbana, n? 2 361 Posto
Suburbana.

NCrí 690 CO
pode comprar seu

cional, Não é sorteie-

CÃMÍNHÃO BASCULANTE -

Chevrolet/69 - Ver.Jo semino-
vo, lodo reforçado. Sinal 6.000
e restante 17 meses. Rua São
Luis Gonzaga, n<? 376.

ATENÇÃO. Caminhões Dodge —
Zero nas melhores condições de
financiamento. Aceitamos s/carro
usado de qualquer marca ou
ano p/maior avaliação como en-
Irdda Diariamente até 20 hs.,
domingo até 12 hs. Nova Texas
- Av. Mal. Rondon, 539 -
E'l. S. F. Xavier.
AUTOMÓVEIS - Compro .m
bom «stado. Pago r.0,0 a vista
o malhor preço. Não vendi sam
verificar nloferla. Trag» a car-
ro * lav* o dinheiro. Rua U'u-
guai. 285. T.l. 58-7583 - NO-
VOCAR.

AUIOMOVEIS USADOS -- A
Pólux tem o carro que procura,
nas bases que v, pode nag'r.
Volkswagen 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 67, 68 e 69. Aero
Willys 6), 62, 63, 64 e 65.
Ilamiratv 66 e 67. Rural Ford
Ok. Kombi 61, 62 e 65. Kar-
nann-Ghia 64 e 66. Simca Tufão
65 a 66. Simca Chambord 61,
62 e 63. Esplanada 67 e 68.
Galaxie 67 e 68. Opel Kadet
68. Ford F-100 61. Chevrolet
Veraneio 68 e 69, • muitos
outros c/prest. a partir 690 00.
Traga s/esrro para troca. Rua
Maris e Barros, 72 e 821 e
RuaConde Bonfim, 40 (Tiiuca).__
ÃERO 64, 100% tudo 5 40Ò à
visla Simca 65 equip. 4 900 a
visla, Volks 64 p| pessoa trato,
financio, Plymouth 49 t| refor-
mada — Camionete Pick-Up 48
aceito of-, Chevrolet 55 ót. est.
DKW Vemaguete 57 n.va tudo
Mercedes 61, 220-S, gelo. Ven-
do, troco, financio c| pequena,
entrada. Ver e tratar R. S. Luís
Gonzaga, 2233. Tel. 234-3925.
Benfica.
AUIOMOVEIS - Compro ame.
ricenos e europeus qualquer
marca * ano vou ou local pago
na hora. Tels. 230-3883 « ...
230-9684 Gil.

AERÒ WÍLLYS 62 29 dono em

est de nôvo sem nenhum arra-

nho 1950. Saldo em 20 ou

24 meses. R. F,!gu:ras Lima

8 esq. _24_de Maio.

AGENCIA ANDARAI - Chevro-

Iet 41 Special de luxo - 4

;•„; - 1.150,00 - Oldsmobd.
53-88-4 pts - 1.250,00
_ Mercuri 50 - Mecânica -

1.250,00 - Izabela 51 - ¦*

pli 1 750,00 - Vauxhall 53
- 4 pis. 6 c. mecânico -

1.450,00 todos a qualquer prova.
R. Barão de Mesquita 562.

AERO V.I__.S~67 - Equipado
vendo, troco, fac p/ cred. dire-
to. Rua Haddock Lobo n? 382.
Tel. 234-2458. .
ÃERO 65 e"66 belisslmos troco
fac. 2.500 resi. 24 meses. Rua
24 iM.lo.316.M."'T-li:-28.50B5.
AERÒ 62 - Concorrência -

Equipado. Mxlor nôvo bordeaux
_ Ver. Rua Marques de S.o Vi-
cente^ 104, Gávea.

ÃERÒ WILLYS 61 - Excelente,
suspensão J. Ferreiro equifjj,
pneus, à vista ou I 8C0 e 230

por mês. R. Barão de Mesqui-
ta, 218 - 228-3338.
AERÕ 65 - Superequip. em
est. de nôvo, sujeilo a qualquer
prova, á vista, troco r> lac.
c/2.600, ent. saldo em 24 ms.
R. S. Fco. Xavier, 342. loia
E. Maracanã, tel. 228-6839.

j menos
c.rro na-
Vo:ê es-

colhe o carro usado de sua
preferência {temos mais de íO
veículos disponíveis), as condi-
cõss de pagto. e leva seu c.rro
revisado e equipado. Traga seu
carro para troca. Pólux conces-
sionária Chevrolet. Rua Maris
e Barros, 72 e 82T e Ru» Conde
Bonfim,_40 (TUiica).
CAMINHÕES Chevrolet, zero
Km, a gasolina e a óleo diesel
financiamos até 36 -meses e
aceitamos seu caminhão usado
em pagamento, RECOVEMA -

Concessionário Chevrolet —

Campo de São Cristóvão, 58.
Tels. 234-7465 e 264-2422.

CHEVRO.ET Opala nôvo Õis
1970. Pólux-Concessionária Che-
vrolet convida Você para conhe-
cer os novos Opalas p| 1970

CHEVROLET 51 - V.ndo urg.n.
te, lant.rnarj.m e pinlura nova,
1.500 á vista, «e.ilo ofertas. R.
luii Balirão,. 334,'„Jacarepaguá,

COMPRO carros nacionais em
bom estado. Pago a vista na
hora, melhor preço. Traga o
carro e venda sem aborrecimen-
t-s Vcrifiqu.. R. Teodoro da
Silva, 813-B- - 238-8202.

CCRCEL 69 - Pouco rodado, 4
.portas, equip., à vista ou 5000

e 585 mensal. R. Barão de Mes-
quita,' 218 -^228^3338^

CHEVROLET CO 4-16 - Perua
68, pouco redado. NCrS 16 000
mil cruzeiros novos, estado de
nôvo, equipados. Tel. 256-1912.

DKW VEMAGUETE 65,
mecânica excepcional,

a vista 3 800. Tânia
SjA. Av. Princesa Isa-
bel 481 - 257-7787 e
257-0113, hoje até às
22horas.
VOLKS 67" - Equipado
NCr$ 7 150,00. Av.
Brasil, 1083 - Loja B.
DÕDGE DART 0 km. Pronta en-
trega, vendo à vista, troco, fac.
até 24 meses. R. São Fco. Xa-
vier/ 35. B-.--.Tal.- 234-8738.

DKW VEMAG - Compr» 1 pl
meu uso. Pago bem mai » di-
nheiro em s| domicílio. T.ls.:
338.3816 » 235-6583. ¦. .
DE SOTO 53 — Um lindo carro,
vidro ray-ban. Preço 2 200. R.
Ab.l d. Alvarenga 345. M.squi-
ta — Est. do_RÍo. ,
DKViTSEDÃN 1964 - Conserva,
díssimo, único dono, à vista,
troco c fac. até 24 meses. Fe-
llpe Camarió 186 tel. 248-09.62

DÕDGE DÃRT Í969 - Todos os
modelos para pronta entregi
Rua Barão de Mesquita 26.

DKW — Compro a di-
nheiro até para conser-
to 58159 a 2 200, 6C
a 3 000, 61 a 3 300,
62 a 3 700, 63 a 4 00C
64 a 4 800, 65 a 5 200
66 a 6 200. Venha com
o carro e venda sem
aborrecimento. R. Ma-
ria Amalia, 67. Tijuca.
Tel. 238-3891. Aos do-
mingos_só até 13h. (B
DÃÜPHÍNE 62 gelo est. verme-,
lho 1 920 pode trazer mecânico.
R. Filgueiras Lima n. 8 esq. 24
de Maio.

CARRO passeio x motocicleta
p i ntado, licenciado (Huniber)
também vendo a prazo,
229-7673. Meier.

1.200.

DKW
nova,

_ BELCAR 62 - Pinl.
rádio, s/batidas, lindo

carro, maior oferta ou troco.
Barão de Mesquila 562.

DAUPHINE 1962 - Pintura 5
pp3us novos. Est. nôvo segurado
emplacado urgente ou primeiro
que chegar, 1 650, Mariz e Bar-
ros 470-C. Sapalaria liege Sr.
Silva. Tel. 54-0004.

Preços de tabelai Pronta entre-
ga. Traga s| carro usado de

qualquer marca p/troca. Finan-
ciamos de acordo c/sua conve-
niencia. R. Mariz e Barros, 821
e 72 — R. Conde Bonfim, 40.
Diariamente até 21 hs. Inclusive
sábados_e_domingos!
CAMIONETAS e Pick-Ups Che-
vrolet novas 1970 Ok. Polux-
Ccncjssionária Chevrolet, convi-
da você para conhecer os novos
utiiiidTios para 1970. Traga s,
carro de qualquer marca p troca.
Meihoros preços e financiam».-
tos adaptáveis ao s/ orçamento
é o qua oferecemos. R. Man:
e Barros, 821 e 72 - R. Conde
Bonfim, 40. Diariamente ate l\

hs. Inclusiv» sábado.-. « domin-

gos.

CORCEL - 0K. 4 Dortas, luxo
superen^ioado, abaixo da tabe-
Ia, pronta «entrerja à vista,
Iroco, fac. c/5.00. ac. seu carro
como parle de pgto. Saldo ale
2__ni_ 24 rViaio, 415. 261-3407.

CONSÓRCIO NACIO-
NAL - Tenho duas (2)
vagas em grupo fecha-
dc, com assembléia
n-i.icada. Inf. Sr. Jua-
re-^Tel. 248-7454.
CÃMINHÁÒ. FNM D. 11 000.60
— Trucâp. Maquina nova. Finan.
ciado - Ver Rua Apia. 429, Sr.
Dani.l - Tral.r T.l. 27-5467.
Sr. Geraldo.
CHEVROLET 1969 - 1967 -

1962 - 1960 - Caminhão c|
carrecria - Excelentes - Fa-

CÍIÍtiV*« • *roca — IAMSA —

Rua Sio Clemente, 185 - Tels.
2463551 . 246-6388.

DODGE 55 6 cll. mec. NCr$
2.200,00 Kingsway das peq. 4
port. R. São Paulo, 41 Sampaio,

DAUPHINE 63 inteiro único
dono c/impostos pago vendo
barato ou fac. c/ 900 rest.
em 10 meses. R. São Paulo
41_26l;29_46. _.
DAUPHINE 62 - Um 

"só 
deno'.

tudo original. NCrS 1.000 de
entr. c 15 de NCrJ 180,00.
Zel, 234-1479.
DAUPHINE 60 - Base 1.150
ao 19 ou fácil, c/650, bom
est. mec. 100%, taxas pagas,
iroco. R. Taboran_6B7 B. Pina.
DKW VEMAGUET ÍW5 - Ven-
de-se otímo estado. Vsr e tra-
tar Rua Fábio Luz 135 - Meier.

CHEVROTET 1957 - 1968 .
1969 — Baseulantes — Excelen.
lei - Grandes facilidades -

IAMSA - Rua Sio
165, T.ls. 246-3551

DAUPHINE 63 - Mecânica ...
100% le.ito p-ieus. 150 mensal
com p-cquena entrada. Rua 24
de Maio, 427. I
DAUPHINE 1960 - Vendo ur-
genle, palita)»!. A peftav Es*,
do Porlela,' 257 - Madu-era.

DKW 1963 — Bolçar reformada
n/bateau, gastei 1200 comprovo
com documentos. Vendo a vista
3.6C0. Lad. jàuararapcs, 3.

DKW Sodan 61 bom eslado
2.700. R. Coirana 50 B. Pina.
Tel. 30-3611.
DAUPHINE 61 - Vende-se ou

Cl.m.nl., troca.se revisado Av. Teixtir"
246-6388. de Caslro, 304 - Bonsucesso.

_____! ita_c __*3RT"
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CIASSIFICADOS - Jornal <fo Brasil, 5-O.fcira, 6-11-69 - 15

DODGE 1952 — Coronel ótimo
estado, mecânico molivo via-
gem. NCr$ 1.800,00. Tralar
258-6540.
DKW 67 Belcar "S". Eslado de
novo, ótimo p| praça, se qui-
ter. U[ii só dono. Vondo ou
Iroco p| carro de menor valor.
V. trat. na garage Rio—S. Pau-
Io, no Largo do CanTpínho.

DKW Vemaguet 67. 65, 63 -
Revisados, financiados até 24 ni.
Aulo Citroen Ltda. Rua Bam-
bina, 37. Tel. 246-9588.

DKW VEMAG 65|66. ent. NCr$
I 490, ótimo est., sald. a comb.
troco - R. Mariz e Barros, 963.
DKW VEMAGUETE ano 61 

~-

Estado de nova. Vendo 1 visla
Ver Rua Silvana, 163 - Piada-
<l«- ______
DKW VEMAG 58 - Vendo me-
lhor oferta, mínimo 2.300. Ro-
berto — Av. Mchal. Câmara 314
fundos.

DKW VEMAGUET 66-A visla
6.000, Rua Senador Vergueiro,
218. Li. 15.
ÒODGÉ 53 — Mecânica - 4
pcrtas - Ótimo estado, ver-
tratar cí Luiz. Tel. 245-6322 -
22.-1283.
DKW Sedan 62 a 64. Impec.
est. 

"cons. 
Ven, tro, fin. Créd.

dir. até 24 m. Lino Teixeira,
97 T: 61-1709. 61-5657. Ou Paim
Pamplona, 700. T: 6 1-4588.
61-2808.
DODGE DART - Conheça o
famoso Dodge Dart, de linhas
arrojadas e sóbrias, em ó lindas
cores — último lançamento da
ClirysLr do Brasil em exposição
e venda na Nova Texas. Faça
sua reserva na côr de sua pre-
ferência. Aceitamos seu carro
usado corno parte de pagamento
c financiamos o resí-nte a lonpo
prazo. Diariamente até 20 hs.,
domingo até 12 hs. Nova Texas

i — Av. Mal. Rondon, 539 -
Est. S. F. Xavier.
DODGE DART 1970 OKI Seja
dos primeiros. Modalidade de
financiamento inéditas. Seu auto
vale como parte de pag!?. Av.
Atlântica esq. R. Djalma Ulrich
(Posto 5). Nova Texas. Até 21
hréi
DKW VEMAGUET 1967 - Côr
grana), 100%, revisado, cl ga-
rantia. Entr. 2 500,00 e 24 x
405,80, sam despesas estudamos
outros planos. Atendamos ais
21 h. Rua São Clemente 92. Tel.
226-7191 - Agência Granden._
DAUPHINE 61 - 7-0,00 rigoro-
samente novo equips. Saldo a
comb. Troco. Rua Conde Bon-
fim, 40 (Tijuca). ^__
DKW VEMAG 59, 61 e 63 -
1 190,00 novíssimos, equips.
Saldo a comb. Troco. Rua Con-
de Bonfim, 40 (Tijuca). 
DKW VEMAG 60 - 1.190,00
Belcar, novíssima, supereauip.
Saldo a comb. Troco. Rua Maris*'
e Barros, 72 [PçjtS Bandeira).
DKW VEMAG. 64 Sedam equipa-
do único dono financio c/l 500
restante até 24 meses aceito
troca. Av. Teixeira de Castro
n.o 221-A. Tel. 230-6571.
DODGE 59 - Vendo, 4 portas,
ótimo estado. Troco, financio
cm 24 meses. Teodoro da Silva
J19-A.
DKW Vemaguete 1966. 3a. sé-
rie, estado de nova, pouco
uso. Único dono, equipada. —
Vendo, Iroco menor valor. Fa-
cilito. Barão de Mesquita, 131.
DKW BELCAR 67 "S" Revisa-
do. Perfeito estado. Com 2 OOO
entrada e 24 x 462. Aulo Ci-
troen Ltda. Rua Bambina. 37 —
Te!.: 246-9588.
.SPIANADA 196B, 100%, revi-

, lada, entr. 3 900,00 e 24 x
-05,70, sem mais despesa» es-
rudamos ouiros planos — Aten-'demos 

até 21h. Rua São Cie-
nente, 92 Tel.: 226-7191. -
agência Granden.
ESPLANADA, REGENTE e GTX
- zero km, c! pequena entra-
da e o saldo até 24 meses.
Troca. Diariamente até 20 hs.
domingo até 12 hs. Nova Tc-
xas - Av. Mal. Rondon, 539 -
Est. S. F. Xavier.
-SPIANADA 67 - Pintura no-
/a, capas, máq. susp. ludo ..
100%. T 300, saldo 24 meses.
Alm. Cc<hran« 173 Telefono
.54-4923.
ESPLANADA - Vende-se, novo,
4.500 km. côr cereja. Peq. ent.
c 15 prestações já financiadas
pelo Banco. Tratar à Rua São
Cristóvão, 1099 - Telefones:
228-4653 e 254-2113 - Edson
cu Sflvio.
ESPLANADA 68 em ótimo esta-
do, todas revisões em dia, pe-
?uería entrada e o saldo até
2*t mc.es. Trocar. Diariamente até
20 hs.,' domingo até 12 _.hs.
Nova Texas — Av. Mal. Rondon,
539 - Est. S. F. Xavier.

GORDINI 1964 - Olimo estado
— Equipado — Grandes facili-
dades - IAMSA - Rua São Cie-
menla, 185 - Tels. 246-3551 e
246-6388_
GORDINI 65 e Dauphine 63
r- Revisados e equipados. Fácil,
vendo. Av. Mem de S_ 173.
Tol^ 222-9073;
GORDIN1/67 - Rádio, bom est.
Ent. 1 200, s. 24 x 273,50 »|rn
desp. inc. Seg. total. Lavradio,
206 - T. 242-0201.
GORDINI 62 - Vendo pela me-
lhor oferta. Av. João Ribeiro,
328.

GORDINI 63 - Ridlo. maquine
retificada. . vista NCrS 2 700
— Melhor oferta — Rua João
Vicente, 837.
GORDINI 62 em ótimo estado,
facilito e aceito troca. Rua Sousa
Barros,! 5. Engenho Novo.
GORDINI 63 - Verdadeira jóia,
equip, nunca bateu, mec. a tô-
da prova. Vendo com 1000 de
ente R. Teodoro da Silva n.°
813-B. .

GORDINI 66 - Olimo estado.
Prestações de 170,00 - Entrade
a combinar. Ver à Rua fiarão
de Mesquita, 126-B. Tel.
243-3069,
GORDINI 67 excelenle estado
equip. a toda prova. Vendo
fin. c/l 500 entr. e 24 X 252,59'outros 

planos. R. Barão de Mes-
quita 205 - Tel. 264-3378.
GT 40 lorena O.K. - Placa
(606) - Abaixo da tabela -
Rua Bela, 298.
GORDINI — Compro a dtnhci-
ro 62 a 2 400, 63 a 2 600, 64
a 2 800, 65 a 3 100, 66 a 3 500,
67 a 4 000. Venha cj o carro,
venda sem aborrecimentos, R.
Maria Amélia, 67, Tijuca - Tel.
238-3891. Aos domingos até 13
horas.
GORDINI — Compro - Pago na
hora a dinheiro — Rua São
Francisco Xavier, 254-B — Me-
doiros — Em frente ao Colégio
Militar — Tel. 2484288.
GORDINI 65, excepcional esta-
do, novo qualquer prova 3 SOO,
ou melhor oferta Rua 24 ds
Maio 25 — Posto.
GORDINI 65 excelente estado
rádio capas. Vendo 3 100 Av,
João Ribeiro 369 249-0565.

GALAXIE 1968 - Ex-
celente estado. Vendo,
troco, financio. Rua
Santa Clara, 2ó-B. Tel.
257-3216.
GOR-INI II 66 uma jóia. Meca-
nica lôda revisada. Urgente. R.
Itapiru 1 304 Rio Comprido.
GORDINI 63 - Em otlmo esta-
do troco facilito até 24 meses.
Av. Suburbana 9556-A — Cat-,
cadura ¦
GORDINI 1963 - Vende-se Rua
dos Inválidos 117.
GORDINI 63 ótimo estado a
toda prova geral. Vendo troco
facilito. Av. Suburbana, 9932
Cascadura,
GALAXIE 1967 - O mais novo
da Guanabara, duvido que haja
melhor — Vendo o vista —
Troco ou financio em até 24
meses. Tratar Av. Suburbana n°
9991. Cascadura.

GORDINI óó equipado único do-
no financio ci 1 000 restante
até 24 meses. Av, Teixeira de
Castro n. 221-A. Tel. 230-6571.
ITAMARATI 1966 - 100% re-
visado. Entr. 2 900,00 • 24 x
454,30 sem despesas, estuda-
mos outros planos. Atendemos
até 21h. Rua São dementa 92
- Tel.: 226-7191 - Agência
Granden.
ITAMARATY 1966 - Particular
vende carro estado novo. FaciÜ-
ta-se ou troca-se por Kombi
— Ver e tratar Rua 17 Fevereiro
237. Tel. 230-7E-1 - Sr. Macha-
do.
IMPALA 1963 - Vendo a mais
nova imaginável, apenas ....
38 000 milhas rodadas, c| ar
condicionado, procedência di-
plomatics. Vendo c' 5 000 de
ent. saldo em 24 meses. Troco
— Teodoro da Silva, 419-A.
ITAMARATY 66 - 2 350,00.
Unlco dono, novíssimo, equip.
Saldo a comb. Troco R. Mariz e
Barros, 821.
IMPALA 63 e 65. 2 850,00 (ou
menos.). 4 portas com e sem
coluna, ar condicionado, vidros
rayban. Traga s[carro para troca.
O saldo v. determina como pa-
gar. Pólux-Concessionárla Che-
vrolet. R. Mariz e Barros, 821.
Diariamente alé 21 hs. Inclusive
sábados e domingos. _____
ITAMARATI FORD 69. - Zero
km. Vendemos com «ntrada a
partir do 20% a o saldo ali
24 mees pelo Crédito Direto ao
Consumidor. DELSUL — Reven-
dedor'Willys. Rua General Po-
lldoro, 81 - Tel. 246-083) e
Rua Francisco Otaviano, 41 —
Tel. 227-6340.
iÍAMARAÍY 1967 - Prata Luar,
c/ar refrigerado rádio, etc. Ven.
do à vista ou financio c/ent.
4 000,00 e 24 prestl 444,50.
Av. Oswaldo Cruz, 67 Armando.
ITAMARATI 67 - Particular ven-

de ou trcca por veiculo de
menor valor. Entrada a combinar
parte facilitada « o saldo de
NCrS 7.188,00 em 20 prestações
de NCrS 359,40. Telefone
225-4581.
IMPALA 1960 - Com sers oilin-
dros cor vermelho e branco —
Preço NCr$ 4 50p,00 do entra-
da (parceJ.da) restante 12 pres-
tações de 340. Rua São Ciro 67
— 

_____________ América — Irajá.
IMPALA 64-8 cil. 4 port. cl
col. vidr. raybtjn, todo original
do fabr. Vendo só à vista
16.000, pode traz. mecânico.

¦Taco 1.000,00 de diferença em
cada dif ei to acusado. Ver e
tratar na Garagçm Rio-S. Paulo,
no largo do Campinho.
IZABELLA 55 - Urg. 1.900, ou
troco menor valor, taxas pagas,
rádio Blaupunkt. R. Taborari 687
1. Pina.

'•f 
ITAMARATY 66 luxo bege estof.
couro preto 8 250, R. Gustavo
Sampaio, 528 Tel. 35-1517 -
até 10 hs.
IMPALA 59 NCrS 5.000,00 -
8 cil. hidramat. 4 port. dir.
hidr. etc. Aceito oferta à vista
proc. diplomata Av. Princesa
Isabel, 490 Sr. Leonardo.

JK 19Ó1 particular vendo ex-
cepcíoral estado — banco reeli-
nável, rádio, pneus cinturado
novos, troco maior ou menor
valor p/ carro nacional. R. S.
Luis. Gon.aga, 625Í302. 5. Cfis-
tóvão.
Jíí 67 cm estado de novo —
Vendo ou trcco por carro de
menor valor de preferência ca-
mionera. Av, Copacabana, 71.
Porteiro.
JEEP WILLYS 64 - Amarelo,
mecan. 100%, estado g*raj no-
vo. 2 500, vista, saldo financia*
do. Hipolito da Cesta, 37-B —
(esq. 28 de Setembro).
JEEP Candango 61 2.700, jóia.
Troco. R. Guaporé 642 B. Pina.
Tel. 30-3611.

JEEP VILLYS 1963 o mais novo
da GB — P/pessoa de fino
gosto e exigente. Vdo. NCr$
3.600. Fac. parte. Av. Suburbana,
8414. Piedade. 
JEEP — Vende-se c/ótimo esta-
do. 3 200. Ver garagem. R. Gus.
tavo Sampaio, 535. Leme.
JK 65 — Espetacular, plnt, me-
télica, i lõda prova. 2 500
saldo 24 meses. Alm Cochrane
173. Tel. 254-4923. 
JK 65 — Novo azul rodas cro-
madas rádio Blaupunkt NCrJ
10.000,00 ou troca-se K. Ghia
- Tel. 242-8050 Luis.
JEEP WILLYS FORD 69 - Ven.
demos com entrada a partir dt
20% • o saldo ati 24 mesas
pelo Crádito Direito ao Consu-
miclor DELSUL — Revendedor
Willys. Rua General Polidoro,
81. Tel. 246-0831 - Botafogo.
Rua Francisco Otaviano, 41 —
Tel. 927-6340 - Copacabana.
J.K. 62 equipado único dono
desafio igual financio c/2 000
restante até 24 meses aceito
troca. Av, Teixeira de Castro
n? 221-A. Tel. 230-6571.
KOMBI 1968 - Excelente -
Equipado — Grandes facilidades
AMSA - Rua Sio Clemente,
185. Telefones 246-3551 ¦ ..
246-6388.
KOMBI 1967 -Standard - Entr.
1.450,00 - Saldo 395,00 men-
sais - IAMSA - Rue São Cie-
mente, 185 - Tels. 246.3551 .
246-6388.
KOMBI 64 última série, único
dono máquina 0 km. Vendo
à vista ou financiado ou troco
p/ Volks. R. Siq. Campos 244.
T. 37-2141 e 56-3761.
KOMBI 65 - Excelente, revisa-
da, nova de tudo. Bom preço,
à vista, troco e fac. c/ 2.300
- Saldo até 24 m. 24 Maio,
415-261-3407. .

Ult. série, raro
conservação, tudo

KOMBI 64
estado de
100%. Troco, financio saldo c/
despesas, Av. 28 de Setembro,
25. Tel. 234-4876.

KOMBI e pick-up VW -
0 km, todas as cores.
Pronta entrega. Peq.
ent., saldo até 24 m.
Seu veículo usado vale
como. entrada. WILSON
KING S.A.-Av. 13 de
Maio, 38, Loja. R. Ben-
to Lisboa, 116 — Cate-
te. Próx. Lgo. Macha-
do. Aberto até 22 ho-
ras. (P
KOMBI 62 — Lindo carro, a
toda prova de mecânica. Aceito
troca — Vendo è vista ou finan-
cio em até 24 meses. Tralar
Av. Suburbana, 9991 - Casca-
dura. ________________

KOMBI E KARMANN - Compro
pl meu uso, pago bem mas a
dinheiro em -| domicilio. Tels.;
238J816 e^MS^SSS.
KOMBI 61, 62, 63, 64, 65 -
Revisadas, no estado de novas
troco e financio alé 24 meses
saldo a parlir de NCrS 1 500
Av. Maracanã 640.

MERCEDES BENZ 1968/9 - Zero
km grenat, único á venda na
GB no momento carro de muita
ciasse. Vendo à vista ou finan-
cio c/enl. NCrí 20000,00 o 24
prest. 2 850,00 - Av. Oswaldo
Cruz, 67 — Armando. _____
MERCEDES 1952 - Vende-se vor
e iratar Rua Andrade Pertence,
32.
MERCEDES 1951 4 cilindros ga-
sdina, bom estado geral. Ven-
de«e NCrS 3 000,00 ou troca-
se Volks. Tel. 252-1699 - Sr.
GHdo.

MUSTANG 1969 -
Coupé, 8 cil., hid., ar
cond., vidros ray-ban,
teto vinil. Vendo NCr$
55 000. Rua Santa Cia-
ra, 26-B. Tel. 257-3216-

KARMANN-GHIA 1964 - Mod.
65 saldo em 11-2-65, tenho ta-
tura, único dono, troco e tec,
c/ 2 500 entrada 24x350. Rua
Ccnde de Bonfim, 577-A Ione:
58-3822.
KOMBI 1956 SI. - Cima em
ótimo estado equipado troca o
facilito pelo crédito direto Rua
Barão de Mesquita 26.
KARMANN-GHIA 69 - Pouco
uso, pérola, à vista ou fac.
c/3.000, ent. saldo a combinar.
Rua Humaitá, 68 Tel. 246-0949.
KOMBI O Km — Karmann-ghia
0 Km - Enlrada 20% - o
restante até 24 meses — STAR
S/A — R. Assunção, 133 -
Botaf. - Tel. 246-9245.
KARMANN-GHIA 67 - Eslado
0 Km — Testado e revisado
— STAR S/A — R. Assunção,
133 - Tel. 246-9245.
KOMBI 68, Standard Vendo ur-
gente com 1.850 à vista s 24
x 423 mil. R. Voluntário» da
Pátria, 25 ap. 301.
kOMBÍ 61 - STD - Vendo
p/ melhor oferta k vista. R.
Alcindo Guanabara 17/21 gp.
1207 - 52-7904.
KOMBI 67 — Pouco uso, estado
de 0 km, sujeita a qualquer
teste, a vista ou financiada —
R. São Francisco Xavier, 189.

KARMANN-GHIA 62 - Equipado
- 5.800. Rua dos Inválidos 123.
Sr. Pinheiro ou Adalberto.

GORDINI 65, ótimo
estado — Facilita-
mos longo, prazo, Tâ-
nia S|A. Av. Princesa
Isabel 481. 257-7787
e 257-0113 até as 22
horas.
GORDINI 1965. Ótimo carro -
Linda côr — pode trazer mecaní-
«o, melhor oferta à vis(a ou
financio parte. Av. Suburbana,
9 991 — Cascadura.

GALAXIE 67, 68 -
revisados, trocamos e
facilitamos longo pra-
zo. — Av. Princesa Isa-
bel, 481. Tânia S|A -
257-7787 e 257-0113
até as 22 horas.
GALAXIE 67 mod. 68 - Equip.
com ar cond. uma jóia. Vendo
è vista, troco, fac. até 24 meses.
R. São Fco. Xavier, 352 B -
Te1. 234-8738.
GORDINI 65 - Novidade com
1 300,00, troco. Vende, facilito.
Rua 24 d* Melo 254. Telefone
248-0987.

ESPLANADA 67 - liTípecável
eí-tado — Equipado — Aceito
trcca e fin. saldo. Crédito ime-
disto — Rua Conde Bonfim,
66-A. Tel. 234-9909.
ESPLANADA 67 - Superequip.
em est. de zero faço qualquer
prova a vísia troco e fac. c/fac.
c/3 E00 ent. saldo em 24 ms.
R. S. Fco. Xavier 342 Loia E
Maracanã tel. 228-6839.

FORD 1960 - Mecânico - 6 ci-
lindros — 4 portas — Excelen-
te — Grandes facilidades —
IAMSA — Rua São Clemente,
185 - Telefones 246-3551 •
246-6368^
FORD/1957 - Camlonete, mec.
8 cil. Vendo è vista. Lavradio,
206-B. Tel. 242-0201.
FIAT 850 1967 çõfj gelo est.
vermelho. Vendo bas» 11 500.
Aceito ofertas. Rua Sá Ferreira
214 c [porteiro.
FORD 46 conversível. Vende-so
por NCr$ 800,00. R. Oliveira
7 Méier.

GORDINI ESPECIAL - Kits in-
ter. Espetacular, vendo, troco,
facilito. Rua 24 d. Maio 254 -
Tel_ 248-0987.
GORDINI 64 - NCrS 2 300,00
ao 1.° que chegar. Rua Daniel
Carneiro, 183, Encantado, depois
das 12 horas. Tel.: 229-6678.

ITAMARATY 68 - Linda cór,
equipado. 'A vista ou fac. c/
3'500, ent. saldo a combinar.
Rua Humaitá, 68 — Tel.
246 0949.
IMPALA 60 superequip. 8 dl.
hidr. s/coluna em excepcional
est. de novo s vista troco e
fac. c/3 000 enl. saldo em 24
ms. R. S. Fco. Xavier 342." Loja
E Maracanã. Tel. 228-6839.
INTERLAGOS 63 Coupé, forr.
csurvin Hndo e ótimo de tudo.
Tala larga, 3 550,00. Tr. Barão
deMçsqujta, 5A2.
TMPALÃ 1960 - Azul hid. 8
cil. 5/ coluna em bom estado,
troco e facilito pelo crédito dl-
reto. Rua Barão de Mesquita
n.o 26.
ISABELA 58 de luxe, 4 cil.,
muito econômica, máq., caixa,
100% Latiria s| podres, placa
milhar, 2 200,00. Pode Iraier
mecânico. Av. Nelson Cardoso,
1188, Taquara. Jpa. CETEL ...
92-1889.
ITAMARATY 67 - Praia metálico
- 18.000 Mm. 11.300 ou em
24 m. Totalmente novo — Conde
"nnfim 18. 34-5885.
IMPALA 63 - Camionele - Ven.
do, batido de latarla, com at
cond., hidr. 8 cil., todo origi*
rral. Tratar R. fiarão de S. Fran.
cisco, 315 sobrado. Sr. Freitas.
IMPALA 1965 - 6 cil. dir.
hidr. ar refrigerado, 4 portas,
c/coluna, vidros, rayban, NCrS
20 000. R. Fábio Luz 463, c|10.
Meier. 49-9989. Depois 14 horas.

KOMBI acidentada Vende-se
pela melhor oferta. Ver Rua
Benedito Hipolito, frente —
Igreja Santana.
KOMBI 59 - Em ótimoo estado
geral, facilito ou aceito troca.
R. Sousa Barros n° 15. Engenho
Novo.
KOMBI FURGÃO 64 - Pronta
para trabalhar, 1.300 do ent.
e 24x321,00. Av. Amaro Cavai-
canti, 1787, frente à estajão
do Eng. Dentro,
KARMANN-GHIA 6B - Amarelo
pouco rodado à vista, 11.500
ou c/ 2.000,00 entr. saldo 24
pgts. Estrada Vicente de Carva-
lho, 1438-B. Penha.
KOMBI 65 — Super nova, c/
2.000,00 entrada rest, 24 pgts.
Estrada Vicente de Carvalho,
1.438. Praça do Carmo.
KOMBI 65 - Vende-se pronta
p/trabalho ou passeio. 2.CO0 de
ent. e o resi. em 24 meses
dê o sinal e leve slcarro na
hora. R. Carolina Machado, 800
c/17. Mad.  
KÕMBI 62 - Vende-se -toda
equipada,, 1.500 de ent. e
24x255, 04 o ainel e leve
e/carro- na hora. R. Carolina
Madiado, «00 c/17. AW.

KOMBI 64 — Novíssima, revisa-
da, 100% garantida, vale a*pena
ver, à vista ou financiada —
R. São Francisco Xavier 189.
KOMBI 62 - Em ótimo eslado
geral, excelente de tudo, a toda
prova, à vista ou financiada
- R. São Francisco Xavier, 189.

KOMBI 60 — Luxo, inleira, con-
servada, mecânica difícil haver
Igual, sujeita a qualquer teste,

vista ou financiada
São Fra'ncisco Xavier 189.

- R.

KOMBI 59 - Base 3.400 c/servi-
ço, carro inteiro, ót. est. sincr,
s/podres, nem batidas, urg, R.
Taborari 687 B. Pina.
KOMBI 62 NCrS 4.750. Prof.
Carvalho Melo, 144, Mag. Bastos.
KARMANN-GHIA 64 - Com-
pensa ver Rua Panamá, n.° 18
- IAPI - Penha.
KARMANN-GHIA 66 - Supere-
quipado — Aoeito troca — Fin.
saldr até 24 meses pj crédito
imediato — Rua Conde Ben
fim 66-A. Tel.- 234-9909.

MORRIS OXFORD - Vdo. 100%
mec. pneus novos, pintura es-
colher, peq. entrada, saldo ...
120,00 mensal. Hipolito da Cos.
ta, 37-B (VÜ.3 l.abol).

PEUGEOT 1960 - Olimo esta.
do — Grandes facilidades —
IAMSA — Rua 5_o Ciem. mito,
185. Tels. 246-3551 e 246-638B.
PLYMOUTH 1956 - Vendo ou
troco, prego bom. Av, Suburba-
na, 4740

PONTIAC 52-4 portas, pintu-
ra, pneus e tapeies novos, rá-
dio, todo original e tudo fun-
ciona 1.450,00. Rua Odilon
Araújo 166 apt. 301. Cachambi,
Méier,

PONTIAC 64 -
238-2167. Luis.

Catalina, nova.

PICK-UP CHEVROLET 68, C-14,
pouco rodada e equipada, esta-
do igual a zero, à vista ótimo
preço, fac. com 2 500. R. Teodo-
ro da Silva 813-B - 238-8202.
PEUGEOT 63 mod. 404, equipa,
disslmo, tudo novo, pouco uso.
Vendo Rua São Luís Gonzaga,
341. T. 228-4177.

SKODA 50/51 4 portas pint.
e est. em est. de novo 1 300,
aceita oferta R. Hkueiras Lima
n? 8 esq. 24 da Maio.
SIMCA RAÍYE 65 equipada fõ-
da original. Vendo troco tn. R.
São Francisco Xavier 400 to!.
248-5476.

SIMCA TUFÃO 65 -
Ótimo estado. Vendo,
troco, financio. Ru_
Santa Clara, 26-B. Tel.
257-3216.
SIMCA — Compro a dinheiro
60 a 2 600, 61 .. 3 000, 62 a
3 200, 63 a 3 500, 64 a 4 500,
65 ¦ 5 300 — Venha com o
carro o vanda sem aborreci-
mentos. Rua Maria Amilia, n.°
67. Tiiuca. Tel. 

'238-3891. 
Aos

domingos só .-.té 13 horas.

Sociais

MERCEDES BENZ 230 S rríod.
1966 — Unlco dono até. hoje,
toda equipada. Aceito troco pl
carro menor valor. Rua Condo
Bcnfim, 66-A. Tel. 234-9909.
MORRIS 50 '- Vendo 

'estado

100%, base 1.000.00. R. Antônio
Rego 1265. Fone. 230-2642.

MERCEDES 250/S - 67 - Ven-
do Dlr. hid. Vd. ray-ban, rádio
Beker México praticamente nova.
Fono: 256.8542.

MERCEDES 220 SL vendo ou
troco ç/carro estr. ou nac. maior
ou menor valor tel. 246-8645.

MUSTANG 1967 -
Conversível, equipado,
ar cond. vidro ray-ban,
8 cil.,. hid. Rua Santa
Ciara, 26-B.- Telefone
257-3216.
MUSTANG hldramático coupé —
Um só dono em perfeito esta-
do pela melhor oferta. Tratar
Rua Mariz e Barros n.° 1001.
Sr. Castro. \
MERCEDES-BENZ 220-S 62 -
Vende-se azul em perfeito es-
tado direção hidráulica radio
Be-cker e antena elétrica. Veí

e tratar na Rua Barão da Tôr-
re 55-A.
MERCEDES LP. 321 - Bom esta-
do. Vendo ou troco. Av. Subur-
bana n? 4.740.

PLYMOUTH 52 - Mecânica 6
cil. das pequenas rádio pneus
novos. Vendo 1 700. R, Teodoro
da Silva, 743 Posto.

PACKARD 53 - Me.3nico, rá-
dio, máquina, caixa, pneus no-
vos, tudo 100%. Ver para crer.
Base 1 400,00. Urgente a melhor
oferta. R. Sá Ferreira, 219.
PACKAR- CLIPPER - Vondo
único dono. Nunca bateu. Todo
reformado pneu bateria novos.
NCr$. 900,00 vista. Ver tratar
Rua Sertanópoli* n. 50, esq.
Itaoca. Tel. 230-9084.

PERUA CHEVROLET 67 - Ven-
do mod. C-1416, cor azul cm
ótimo estado de conservação e
funcienamento; Tratar 245-7227.

SIMCA 66, Tufão luxo estado
novo — vendo pela melhor
oferta. Base 5.200, Rua Silveira
Martins n° 135 sala 1 João.
SIMCA 64 — Superequip, em
excepcional est. de conservação
a toda prova a vista troco o
fac. c/2 400 ent. saldo em 24
ms. R. S. Fco. Xavier 342 Lo|a
E Maracanã tol. 228-6839.

SIMCA 64 mecânica
de 0 km, à vista 3 600
Av. Princesa Isabel 481
Tânia SjA - 257-7787
e 257-0113, até as 22
horas.

PICK-UP - Jeep 66 traç. 4
impecável pintura nova falta
emplacar troco p/Volks 62 ou
63. Trat. exclusivamente c/Porto
242-0738.

SIMCA 64 Emisul. Vendo 1 500
baldo a combinar. Rua LuL Bar-
bos.i, 62. Tel. 258-8380.

SIMCA _ 1965 Tufão em ótimo
estado,"equipado, troco e faci-
lito pelo crédito direto. Rua Ba-
rão de Mesquita 26.

PUMA DKW 1967 - Grenat,
c/freio a disco, aceito Volks
1967 de entrada e 12 (doze)
prest. 420,00, sem mais despe-
sas, Av. Oswaldo Cruz, 67 —
Armando.

PUMA — Vende-se Rua
Jardim Botânico, 705.

MG - 68 M1DGET - 8 500
km. NCr$ 19 000,00. R. Elisabete
637 apto. 701. Tel. 247-3833.
OPALA 4 cil., mod. 70, de lu-
xo amarelo, xero km, superequi»
pado, bb. urgente — NCrS...
19 250. Av. Erasmo Braga, 227,
sl 517.

OPALA - 0 k. 4 cil. luxo,
culpado, faturado e emplacado
mm seu nome, pérola int. preto.
Pronta entrega. Ac. seu carro
¦orno parte de pgto. fac. eté
24m. 24 Maio, 415. 261-3407.
OPALA — 4 cil. luxo, branco
banda branca, NCrS 17.500, Rua
Fábio Luz, 463 c/10. Meier.. Tel.
49-9989. Depois 14 horas.
OPALA - 6 cilindros luxo,
2.500km. vendo ou troco p/
Volte 66. Rua Cons. Galvão,
56-A. Edson. Tel. 90-3432.

KARMANN-GHIA 69 - 0k. Ven-
do troco, financ. abaixo óa ta-
bela, cór azul monte blanco.
R. José Higino, 310 apt. 602.
Tel. 238-7212.
KOMBI 65 - 18x 390. Otlmo
estado. Est. aceito como entrada
carro U.S.A. Rua Feliciano Pena
n9 130. Viia da Penha.

ITAMARATI 67 - Ouro velho,
citeto vinil, exceD. est. conserv,

GORDINI 65 1093 superequip. Hndo c/baixa quilometragem, á
mec. a toda prova em excepcio- .vista, troco e fac. c/peq. enl.
nal est. de conservação a toda
prova à vista troco e fac. c/
1 500 ent. saldo em 16 ms.
R. S. Fco. Xavier 342 lo|a E.
Maracanã. Tel. 228-6B39.
GORDINI II 66 ótima conser-
vação carro de muito trato. Fi-
nancio com peq. entrada e saldo
até 24 meses. Tel. 246-6227 «té
19 h.
GORDINI 67 Novíssimo equip.
Vendo à vista .foco financ. 279.
p/mês R. Álvaro Ramos, 5 esq,
Passagem 46-0664.  

FORD 40 - Coupé, pl. milhar.
Impostos pagos. Mec. excelente.
530,00 ao 19, Barão de Mesquita
562.
FORD CORCEL - OK Coupé
de luxo ent. 5.000,00 24 de
800,00 não c crédito direto.
Rua Maris e Barros 892. Tel.
223-5123.
IORD - LTD - 1969 - Parti-
c-jlar vende em ótirrío estado,
còr amarelo teto vinil. Rua Santa
Clara, 192 com o porteiro.
FORD, F. 8. Com máquina a
óieo nova, ó/imo estado de
conservação. Vbr e tratar a Rua
Gravitai n9 60.
FISSORE 65 -. Grenat, equi-
pado. 3 000, à vista, saldo até
2 anos. Hipolito da Costa, 37-
B — (esq. 28 Selembro).
FNM D-9500-57 tenho dois en-
carroçados e prontos para tra-
balhar. NCrS 6 850,00 « vista,
coda, para desocupar lugar. —
Rua Maris e Barros, 821 ¦
FURGÃO Ford 63 pintura e me-
cénicj novos. NCr$ 2 200,00 .
viita ao primeiro que checar.
Rua J__t e Barros, 821.

GORDINI 62, vendo urgente
com 750 è vista e 24 x 130
mil. R. Voluntários da Pátria.
25 ap. 301.
GORDINI 67 - Lindo, c/peq.
ent. saldo em 24 moses. Rua
Alte. Ari Parreiras. 565-B. Tel.
261-2551.
GORDINI 64 -Ult. série difícil
igual como novo. • Vendo só
à vista. Rua D. Mariana, 121
c/5 até 14h. ou a noite. 
GORDINI II - 1966 - Ult. sé"
rie. Carro conservadissimo, ca-
lotas luxo, 3.600 à vista ou
1.600 entrada e 23x170,00 -
Fone 234-4538.
GALAXIE 68 - Branco, vendo
um ci 32 mil km rodados. Ven-
do so à vista p| 16.500, ver e
trat. na Garagem Rio-S. Paulo,
no Largo do Campinho,
GORDINI 65 - Grenat, pneus
noves, calotas luxo, sport light,
rádio etc. 1 500, vista, saldo
finmc. Hipolito da Cosia 37-B
Tel. 34-9188...
GORDINI 67 - Ótimo estaob
vende-se 2.000, enlr. e 25x180
aceito telefone como entr. Av.
N. S. Copacabana 1079 ap. 303
Sr. Herminio.

IMPALA - 59/60 - Compro
p/meu uso. Preferência de um
só dono. Pago 9 vista, tem
que estar bom de tudo, pois
vou mandar examinar. Doe.
100%. 261-3407. DR. JURANDIR.

saldo até 24 m. 24 Maio, 415.
261-3407.
ITAMARATI - Cinza prata, 66,
estado de novo. A vista ou
troco e fac. c/ 3.000 ent. saldo
a combinar. R. 24 Maio 316-Q.
248-2701.
IMPALA 1961 - Mecânico 6
cilindros. Vendo ou troco. Av.
Suburbana, 4740.
IMPALA 1964 - 6 cilindros me-
canico. Vendo ou troco. AO.
Suburbana n9 4740.
JEEP WILLYS 68 perfeito. A
vista 6 000 troco e financio. Si-
queira Campos, 23-A. 236-3435.
JEEP WILLYS, americano 4 ciiin-
dros, bom estado geral — 2 500
è vista. Rua Sta. Clara, 33/210.
Tef. 237-4802.
JK 63 equipado, ótimo mesmo
Iroco fac. 2 500 rest. 24 me-
ses. Rua 24 Maio, 316-M. Tel.
228-5085.
JEEP WILLY5 63, estdo de nó-
vo, facilito e aceito troca. Rua
Sousa Barros, 15. Engenho Nó-
vo.
JEEP 67 - Estado impecável,
rádio, capota conversível, etc.
peq. entr. saldo como puder
ou troco. Rua 24 Maio, 332.
Tel. 261-8008.

KARMANN-GHIA 65 - Supere-
quipacto cl banco Intefrlço, em
excepcional est. de conservação,
a lôda prova, è vista, troco e
fac. e] 3 000 entr., saído em 24
meses. R. S. Fco. Xavier 342,
loia E. Maracanã. Tel. 228-6839./
KARMANN-GHIA 67 - Vermrf-
lho, estado de z*ro km, vale

a pena ver. A vista ou iroco
e facilito bastante. Rua 24 Maio.
332_Jel. 261-8008.

KOMBIÍ 65 e 66 - Est. nova,
vendo, troco e fac. p/ créd.
direto. Rua Haddock Lobo n9
382. Tel. 234-2458.
KÕMBI 60 0K. Temos todos,
cs tipos e córòs. Trocamcs, ven-

demos a vista ou financiamos
pelo melhor prazo. Rua Conde
de Bonfim, 160.
KOMBI 1963 - Luxo, pouco
rodada, nunca fêz carga, Rádio,
R. Mar. Trompowsky, 45 — Tel.
38-1788.
KARMANN-GHIA 69 0K - Tôdãs
as cores. Trocamos, vendemos
à yísta ou financiamos a longo
praio, R. Conde Bonfim, 160.
KOMBI 66 ótimo estado fac,
1 500. Saldo mês, 372,00 R.
Canavieiras 808/101 tel.
238-5840.
KOMBI — Compro a dinheiro:
60 a 3 800, 61 ¦> 4 500, 62 a
5 000, 63 a 5 500, 64 a 6 000,
65 a 6 200 — Venha com o
carro e venda sem aborrecimon.
los — R. Maria Amélia, 67 —
Tijuca. Tel. 238-3891. Aos do-
mtnn \ só até 13 horas,
KOMBI — Compro — Pago na
hora à dinheiro — Rua São
Francisco Xavier, 254-B — Ma-
delros — Em frente ao Colégio
Militar - Tel. 248-6288.

J K. TjMB 68 - Marrom, meti-
lico, único dono, pouco uso,
fac. com 6000 de ent., rest.
24 meses — Av. Amaro Cavai-
canti, 1787 - P. ShaU - Eng.
Dentro.

JEEP WILLYS 57 4 cilindros es-
tado novo. Vende-se 2 800 Rua
Machado Coelho 150 fone:
232-3655 - Jayme.

FU3GÀO FORO 46 - Ótimo es-
tado NCrS 690,00 à vista ao pri-
meiro que chegar. Rua Mariz è
Bf.rroí, 821.

G.M.C. 51 encarroçado, óli-
mo estado, NCrS 1 650,00 à
vista ao primeiro que chegar.
Rua Maris e Barros, 821.
GALAXIE 67 - Passa-se contra-
to pelo crédito dirolo. Carro
novíssimo. Rua Maia Lacerda,
88 ap. 201. Das 7h até llh.

FORD F-600 — 59, encarroçado,
ótimo estado. NCr$ 1 590,00 a
vi«ía para desocupar lugar. Rua
McViz e Barros, 821.
FORD F-100 61 - 980,00 tôde
de aço, mec. pint. etc. novos.
Saldo a comb. Troco. Rua Conde
B.nfim, 40 (Tijuca).
FURGÃO FORD 63 - 890,00,
todo de aço, reformado e equi-
pado. Saldo a comb. Troco R.
Mariz e Barros, 821.
FORD GALAXIE 67. Impec. est.
cons. Ven, tro, fin. Créd. dir.
sfé 24 m. R. Uno Teixeira,
97 T: 61-1709. 61-5657. Ou Paim
Pamplona, 700. T: 6 1-4*58 8 .
6I-2S08.
F-350 61 excepciona! estado de
novo esta a qualquer prova.
Est. do Tindiba, 2770 — Taqua-
ra ________________________ Melhor oferta.

GALAXIE 67|8 - Vendo azul-
marinho, interior preto, ótimo
estado financio ate 24 meses.
Teodoro da Silva n.° 419-A.

GE PUMA 67 - Espetacular,
seminovo, rádio Blaupunkj. ..
2 700 saldo 24 .meses. Alm. Co*
chrane 173. Tel. 2544923.
GT PUMA 69 - Excepcional,
pouco rodado, mec. VW. 4 200
saldo 24 meses. Alm. Cochra*
ne 173. Tel 254-4923.
GORDINI 67 — Vendemos cem
entrada de 1.200,00 e o salde
até 24 meses pelo Crédito Di-
reto ao Consumidor DELSUL —
Revendedor Willys - Rua Ge
neral Polidoro, 81. — Telefona
246-0831 - Bolafogo • Rua
Francisco Otaviano, 41 — Tel.
227-6340 — Copacabana.

JEEP 62 - Em otlmo estado
troco facilito até 24 meses. Av.
Suburbana 9556-A — Cascadura.
JEEP 57 4 cilindros americano
motor novo lindíssimo pneus
novos. Vendo barato. Rua Cer*
queira Daltro n.° 56, Sr. Santos.
J..K 1968 — Equip. pouco uso.
CrS 14.000,00 à vista. Rua Alm.
Cockrane n9 137.
J K. 1968 — Equip., pouco
uso. NCrS 6.000,00 do enlr.
20x752,00. Rua Alm. Cockrane
137.

JK 1967 - Único pro-
prietário, estado de nô-
vo. Vendo, troco, fi-
nancio. Rua Santa Cia-
ra, 26-B. — Telefone
257-3216.

GORDINI III - Motor, lataria,
pintura e estofamento em ótimo
estado. Freto e disco, rédio, vo-
lante esportivo, pneus cintura-
dos. Financio em 24 meses. Rua
Men. Barreto, 161. Tel. 246-8066
— Marcos.
GALAXIE LTD, mscaniw 1969
estado de 0 km. vendo à vísta
ou financio pelo crédito direto.
Av. Beira Mar, 216-C. 222-9612-
GALAXIE 63 - Novo - 17 2CO,
outro 67 gelo, 15 000. ac/troca.
Est. do GaleZj 1 0. P. Texaco.
GORDINI 64" -'"Bom de'Mudo,
principalmente de mec. e caixa.
Suj. 3 qualquer prova. Somente
è vista: 2.380 - 24 Maio, Á]5.
GALAXIE 68 - Teto vinil", pou-
co rodado. Ac. Troco. Facll.
vendo í vista. Tel. 252-5934.
Av. Mem de Sá, 173.

GORDINI 63, 64, 65 e 67 -
750,00 várias cores, equipados
e revisados. Traga s/carro p/tro-
ca. Saldo dentro de ss/possibill-
dades. Rua Conde Bonfim, 40
(Tijuca).
GORDINI 65. Impec. est. cons.
Ven. tro. fin. créd. dir. até
24 m. R. Lino Teixeira, 97.
T. 61-1709, 61-5657. Ou Paim
Pamplona, 700. T. 6 1-4588,
61-2808.
GORDINI 1967 - 3a. série, freio
a cisco. Estado de novo. Pouco
pife Único dono. Equip, Vendo
troco meno.- valor. Facilito. Ba-
!*••> de Mesquita, 131.
GORDI Nl" 

~63_è""65 
- 7r0,00

novíssimos, equipados, belissi-
mos. Saldo ã emb. Troco. Rua
Maris e Barros, 72 (Pça. Bandei-

G.T.X. Chryslc 1969. Vendo
em estado apenas redado e to-
do equipado. 222-2393 de 7
ás 11,30 hs. Ver na Castelo.

J. K. 1969 - 0 km, várias
cores. Preço abaixo da tabela.
NCrS 6.000,00 de enlr. e
22x1.230. Av. Mem de Sá n?
122.

KARMANN-GHIA 67 -
Verde - 2 000 de en-
trada, saldo em 24 me-
ses, revisado c| garan-
tia. Tratar na REAL S|A
AUTOMÓVEIS - R.
São João Batista, 67"—
Botafogo — Tels.
246__69__ e 226-7439.
KÕMBI STD 68 - Otlmo estado
geral, vendo hoje motivo recebi
nova p/consórcio. Dr. BUSTA-
MANTE à noite p/tel.: 236-2B68.

KOMBI 61 - Bom eslado. Ven-
do ou troco. Sedan. Base 4.500.
Av. Suburbana 497 c/ (jornalei-
ro).
KOMBI 1961/64/66 superequip»-
das novas revisadas estamos en-
(regando imediatamente. Ver
Rua Piaui 72 Todos os Santos.
Facilito.
KARMANN-GHIA 62 em ótimo
est. éa) lat. nunca bateu vendo
a vista NCr$ 6 400 pneus novos
BB, motor cambio 100%, Av.
João Ribeiro 666 — Pilares.
KOMBI 63 jóia toda reformada
para 69 Caixa, maquina, sus-
penção, tudo 0 Km. Vendo Rua
Porf. Gastão Baiana 151 apto.
104.

KOMBI, de 60. à 65
vendemos c| rij revisão
entrada desde 1 530,
saldo até 24 meses.
Temos vários planos
para entrega na hora
sem fiador. CIA. FEDE-
RAL DE VEfCULOS. Rua
São Francisco Xavier,
n.° 374-A. (B

OPALA — 4 cils., luxo, branco,
forraçao preta, pronta entrega,
troca e fac. até 24 meses com
6 mil entr. R. C. Bonfim, 577-A
- Tel.: 58-3822;
OPEL O .ÍMPIA - 1968 - Ven.
d.-se ótimo estado 4.000,00
entr. e 9x425. Super equipado.
Dr. Eduardo Novaes 252-3338
ou Sr. Arnaldo 242-8278.

PICK-UP WILLYS Ford 69 Ze-
ro. Standard — Vendemos com
•ntrada d* 20% o restante em
ati 24 meses pelo Crédito Dl.
reto ao Consumidor — DELSUL

.— Revendedor Willys. Rua Ge-
neral Polidoro, 81 — Telefone
246-0831. Bolafogo — Rua Fran-
cisco Otaviano, 41 — -Telefone
227-6340 - Copacabana-
PICK-UPS Chevrolet, zero km,
financiamos, trocamos — RE"-
COVEMA — Concessionário
Chevrolet — Campo de São
Cristóvão, 58, tels. 234-7465 •
264-2422.
PONTIAC 60 - Vendo toda au-
tomatica, direção hidráulica,
freio hídrovacuo, 4 portas s|
coluna. Troco, financio até 24
meses. Teodoro da Silva, 419-A.
PONTIAC FIREBIRD - Compro.
Horário comercial — Sr. João
- To!.: 257-6552.
RURAL FORD 69 - NCrS
2 490,00 - quase OK. Supere,
qulpada. Saldo a comb. Troco
R. Conde de Bonfim 40.

SIMCA TUFÃO 64 - Marfim,
capas, rad. P.B.B., lindo carro,
3 950 - Barão de Mesquita 562.
SKODA 56 pintura nova 100%
mecânica 1.400 R. São Paulo
41 esq. Mal. Rondon Estação
Sampaio.

SIMCA CHAMBORD 1960 - Mo-
tor 88 HP. - Vende-se Rua
Assunção, 472. Botafogo.

SOCORRO Ford 48 vendo ou
troco carro nacional. Base 4.500.
Av. Brasil 6048. Pasto Gasol.
SIMCA CHAMBORD 64 - Ex-
cepcional, pint, -«nova, capas,
rádio, pneus, máq. tudo 100%.
1 500 saldo financiado em 24
meses. Alm. Cochrane 173. Tel.
254-4923

SIMCA Tufão 64 - Pint. máq.
tapetes, capas, pneus, tudo nô-
vo Difícil outra igual. 1 500
saldo 24 moses. Alm. Cochra-
ne 173. Tel. 2544923.

SIMCA' 611 63| 66. Impec. est.
cons. Ven, tro, fin. Créd. dir,
até 24 m. R. lino Teixeira,
97 T: 61-1709. 61-5657. Ou Paim
Pamplona, 700 T: 61-4588.
61-2808.

• CHÁ

Berenice Pfistera- recebe hoje para chá as
Datroncsscs da Festa Municipal em benefício da
Cclpi. Lá estarão entre outras: Maria Laura Ave-
lar, Marion Mac Dowell Leito de Castro. Heloísa
Lustosa. Belita Tamoio, Elza Goiana. A E-abaixa-
triz Joana Fragoso patronesse de honra, não po-
dera comparecer, pois estará seguindo neste dia
para sua viagem ao Sul.

ACONTECIMENTO
Em Paris, numa recepção que contou com a

presença do Embaixador Bilac Pinto, a Vanig pro-
moveu a exibição de uma série de documentários
sobre o Brasil e que constituem a parte cinema-
tográfica de seu plano de promoções para o período

. de 1969170.

0 PALESTRA
- O Sr. W. E. Moss, do Conselho Britânico, vai

fazer amanhã, às 18h, na Sociedade Brasileira
de Cultiu-a Inglesa, uma conferência, em inglês,
sobre Oscar Wilde.

HOMENAGEM
O casal Berta e Joaquim Mendes de Sousa

homenageou anteontem o Governador e Sra. Ne- ¦
grão de Lima com um jantar, que contou com a
presença do. Embaixador dos Estados Unidos e
Sra. Charles Elbrick, Sr. e Sra. Carlos Lustosa, Sr.
e Sra. Antônio Laje, jornalista e Sra-. Hermenegü-
do de Sá Cavalcanti, Sr. Álvaro Americano, Min1,
tro Carlos Cavalcanti e outras personalidades.

CARIDADE V
Está marcada para sábado, às 15h, na Rua

Luís Vargas,' em Piedade, a abertura do Banar
das Religiosas Oblatas do Santíssimo Redentor
em benefício das obras asslstenciais do Educan-
dário de Santa Cruz. Para informações sobre a
obra e o bazar, o telefone é 229-4983.

COQUETEL
O Embaixador da China e Sra. Shes Yi ofe-

receram um coquetel na, Av. Rio Branco, VtZ, pa-
ra inaugurar a exposição de pintura de Fan Tchun
Pi.- A exposição permanecerá ate-ta até o dia
14, das 10 às 18h. v

0 MOMENTO .
A Federação das Bandeirantes do Brasil e a

União dos Escoteiros do Brasil promoverão o .11
EME (Encontro Musical Escoteiro), dia 22 e 23,!
no Teatro João Caetano, com a participação de
escoteiros e bandeirantes da Guanabara. Infor-
mações podem ser obtidas na Federação das Ban- •
delrantes do Brasil ou na União dos Escoteiros;
do Brasil. i

SIMCA TUFÃO 65 - 1.490,00
único dono, bbca., rádio, capas
courvin, belíssimo. Saldo a
comb. Troco. Rua Conde Bon-
fim. 40 (Tijuca).

OPEL Kapitam ano 52 • ¦*- Todo
novo, pneus, piníura, estcf.i-
mento, máquina, Impos-tos, toda
100%. Aceilo troca, base 2 100
particular. Praça Avai — 1 —
Cachambi.
OPALA Okl. 4 cil. de luxo equi-
pado. Vencio troco fin. R. São
Francisco Xavier 400 tel.
248-5476.
OPAIA ZERO KM. 4 e 6 dl.
luxo c| ou sem teto d» vinil.
Pronta Entrega, div. corei. Tro*
co • financ. Em até 24 meses.
Av. Prado Júnior, 257 - Tel.:
235-5575,
OPALA 4 dl. Stand. Motivo
viagem equipadíssimo radio fa-
brlca. 17 500 .Tel. 235-3894 -
Paula Freitas, 32 - apto. 921.
OPALA 1970 - 4 de luxo,
azul ridlo ele à vista ou em
24 planos a Sua escolha —
Preço de tabela — Conde Bon-
fim 18. 34-5885.

KOMBI - Standard 1962, únl-
co dono, pneus e máquinas no-
vos. Troco e financio com pe-
quena ent. Rua B. de Mesqui-
Ia, 1079. Dia todo.
KOMBI - 1966, Estandard cl
rádio. Estado de nova. Vendo
à vísta, troco, facilito eté 24
meses. R. S. Fco. Xavier, 398.
Tel. 28-3776 - Maracanã.
KOMBI 62 - Vendo, está em
bom estado, pneus, bateria etc.
R. Francisco Sá, 90 casa 5 —
Copacabana. 
KOMBT~68"Ünico dono 22~Ô0Õ
Km. Ent. 3 500 nais 24 de 430
sem mais desotsas. R. La ran-
jeiras 122-A tel. 225-3953.
KOMBI 63 - Vende-se ótimo
«stado, tratar na Av. Teixeira
de Castro n9 111 — Bonsucesso.
KOMBI 68 - Luxo 16 mil km.
Uma jóia. Vendo à vista ou
fin. c/2.800. R. Barão de Mes-

. Tel.quita 116. 234-5197.

KARMANN-GHIA 67 - Ultima
série particuíar venda em estado

de fábrica. A visla ou pelo
crédito direto. Rus Aperano 107
ap. 304 Leblon,
KOMBI 62 luxo eslado novo
vendo pela melhor oferta —
base 4.600, Rua Silveira Martins
135 sala 1 João.
KARMANN-GHIA 64 supere-
quip. em excelente est/ de con-
Bervaçso a toda prova a vista
troco e fac. c/2 400 enl. saldo
em 24 ms. R. S, Fco. Xavier
342 Loja E Maracanã tel.
228-6839.
KOMBI 61 - Em otlmo estado
troco facilito até 24 meses. Av.
Sui urbana 9556-A — Cascado-

KOMBI 67, 62 em ótimo estado
a toda prova geral. Vendo troco
facilito. Av. Suburbana. 9932
Cascadura.
KARMANN-GHIA 0 km. Vendo,
troco ou financio c/pequena en-
trada e o saldo em até 24
meses. Venha ver os nossos
planos. Av. Suburbana. 9991 —
Cascadura.

KARMANN-GHIA 67 - Olimo
estado enlr. a partir 23)00. R.
Barão de Mesquita lló. Tel.:
234-5197.
KARMAN. 63/64. Impec. est.
cons. Ven, tro, fin. Créd. dir.
até 24 m. R. Lino Teixeira,
97-T: 61-1709. 61-5657. Ou Paim
Pamplona, 700 T: 6 1-4588.
61-2808.
KARMANN-GHIA 64 - 1.890.00
mecânica, pint. ele. novos. Be-
lissimo. Saldo a comb. Troco,
Rua Conde Bonfim, 40 (Tijuca).
KOMBI 64 — Luxo, impec. esl.
cons. Ven. tro. fin créd. dir.
até 24 m. R. fcino Teixeira,
97. T. 61-1709, 61-5657. Ou Paim
Pamplona, 700. T. 6 1-4588.
61-2808.
KOMBI 1968 - Standard 100%
revisada cj garantia, feltrada:
2 500,00 ¦ 24 x 466,40, sem
despesas estudamos outros pia-
nos, atendemos até 21 h. Rua
São Clemente 92. Tel. 226-7191
— Agência Granden.
KOMBI 60, 61 e 62 - 1 190,00
revisados e equipados. Saldo a
comb. Troco Rua Conde Bon-
fim, 40 (Tijuca) 
KOMBI 60 — Sincronizada, com
freguesia d* doces, vendendo
10 000,00 p;mês. Vdo. barato.
Rua Franco Vai 342. Quintino.

JEEP 61 - Ótimo estado. Ent.
800 e 12 x 336. Tr. Av. Epit.
Pessoa 2664. ARMANDO.

JEEP WILLYS 69, pouco
uso. Facilitamos lon-
go prazo. Tânia S|A. —
Av. Princesa Isabel, n.
481. Tels. 257-7787 e
257-0113, até às 22
horas.
JEEP DKW 60 conversível, es-
tado impecável, vendo com
1.380 e prestações de 173 mil.
R. Lopes Quintas, 32. Jardim
Bqtenico.
JK 66 - Excelente eslado -
Pcuco redado — Vondo _ vista
- Rua Duvivier, 49 702 - Sr.
Sérnio - Tel. 237-1513.

KOMBI 0 KM - Vendo - Troco
ou financio em até 24 meses
c/pequena entrada — Venha ver
os nossos planos. Av, Suburba-
na. 9991 - Cascadura.
KOMBI 1967 - A mais nova
da Guanabara, lataria e pintura

Duvido que haia melhor —
Vendo a vista. Troco ou financio
em alé 24 meses. Tratar Av.
Suburbana, 9991 — Cascadura^

KARMANN-GHIA 1967 - Super-
conservado — Traga mecânico
— Vendo A vista. Troco ou
financio c/pequena entrada sal-
do em até 24 meses. Av, Subur-
bana, 9991. Cascadura^
KARMANN-GHIA 68 - Verde
equipado semi-nôvo. NCrS 3.000
enlr. saldo 24 meses - Aceito
troca. Rua Conde de Bonfim
55-A. .-

JK 67 — Untco dono até hoje —
Aceito troca — Fin. saldo p: cré-
dito imediato, ato 24 meies.
- R-a Conde Bonfim 66-A. lei.
23"-9909.

KOMBI — Máquina, pneus novos
estado geral 100%. Vendo pela
melhor oferta, base 3 800. Toda
transformada para 68. Rua Uru-
quai 226-B.
KOMBM963 STD de luxo, nova,
vendo à vtsia, troco, fac, ate
24 meses. R. 5ao Fco. Xavier,
352 B - Tel. 234-8738.

KOMBI 61, 62, 63 equipadas
e revisadas financio c/l.000 res-
tante até 24 meses. Aceito troca,
Av. Teixeira de Castro n9 221-A.
Tel.'230-6571:>:-
KOMBI 65 desafio loual único
dono financio c/ 1,500 restante
até 24 meses aceito tncai Av.

Teixeira de' Castro n9 221-A.
Tel. 230-6571.

OPALA 0 KM - 6 cil.,
cie luxo, superequipa-
áo ar cond. preço abai-
xo da tabela. Vendo,
troco, financio. Rua
Santa Clara, 26-B. Tel.
257-3216.
OPALA - 0 km. 4 cil, STD.
Pronta entrega, vendo à vista,
troco,* fac. até 24 meses. R.
São Fco. Xavier, 352 B .Tel.
234-8738.
OLDSMOBHjE 65 - F-85 - 4
pis. hlndr. 8 cil. dir. hidr. ray-
ban superequip., toca-fitas, est,
Ok, nunca bateu. A vista, troco
e fac. c/6 000 ent. s/24 ms.
Felipe Camarão 138 — ....
2480962.

RURAL FORD 69 ZERO - luxo
— 4x2 — Vendemos com entra-
da de 20% e o saldo em ale
24 meses pelo Crédito Direto
ao Consumidor — DELSUL. Re*
vendedor Willys. Rua General
Polidoro, 81 - Tel. 246-0831 -
Botafogo — Rua Francisco Ota-
viano, 41 - Tel. 2274340. Co-
pacabana.
RURAL 63. Impec. est. cons.
Ven, tro, fin. Créd .dir. até
24 m. R. Lino Teixeira, 97 T:
61-1709. 01-5657. Ou Paim Pam-
plona, 700. T: 61-4588, 61-2808.
RURAL — Compro 4x2 em bom
estado de 63 a 67 .Pago à
vísta o melhor preço. Não ven-
da sem verificar n|oferla, Tra-
ga o carro • leve o dinheiro.
Rua Uruguai, 285 — Telefone
58-7583. Novocar.
RURAL 08 — Luxo, único dono,
estado de nova. Aceito troca,
financio saldo s! despesas. Av,
28 de Setembro, 25. Tel,
2344876.

SIMCA 64 motor de tufão equi-
pada financio eté 24 meses.
Av. Teixeira de Castro n9 221-A.
Tel. 230-6571.
SIMCA CHAMBORD 62 e 04
— 1.190,00 novíssimas, equips.
Saldo a comb. Troco. Rua Maris
e Barros, 72 (Pça. Bandeira).

SIMCA 66 — Equip. nova, vendo
à vista, troco, fac. até 24 meses.
R. São Fco. Xavier, 352 B-
Tel. 234-8738. .
SIMCA RALLYE 66 - Ouro ve-
lho, equip. Ent. 3 500 e 24 x
310. Tr. Av. Epit. Pessoa 2664.
ARMANDO_;
SIMCA Chambord 61 - Ótima
de mec. tôd3 equip. Base ...
2 800. Financio. Rua São Fran-
cisco Xavier, 115.
SIMCA Regenfe em bom estado
vendo a vista ou troco R. Teo-
doro da Silva 878.

RURAL 1965 -4x2 luxo.
Equipada, rídio, faróis de ml-
lha etc. Mecânica excelente. Fa.
cilito c/ 1 500 entr. Saldo at*
24 meses. Troco. Rua Uruguai,
285 Novccar. (Garanti» 3 me-
ses).
RURAL 62, 4x2, a qualquer
provi, único dono, à vista, tro*
co ou fac. com 1 800. Telefone
228-7512. Rua 24 de Maio, 19.

SIMCA 63 — Ult. série mod.
64, t_ mais nova da GB. linda
còr toda revisada, rodas croma-
das, est. ok. ê vista, troco e
fac. c/ 1 500 ent. s/ 24 ms.
Felipe Camarão 138. 248-0962.

TAXI VOLKS 6? - 4 portas
0 km. Nunca rodou na praça
c/autonomie vendo troco e faci-
lito pelo crédito direto snr.
Oscar. Praça Engenho Novo n9
4 fundos. Tel. 261-6305.

OPALA mod. 1970 - O km,
4 cri. luxo, rádio, relógio cinto
seg., prot. pára-choques, pneus
b, branca. Saldo rev. GB. A
vista abaixo da tabela ou peq.
entr. saldo em 24 meses. R.
Uruguai 285 — Novocar,
OPALA 1969 - Amarelo luxo
6 cil. superequipado 400 roda-
acs, vale a pena ver, trcco e
facilito pelo crédito direto.
Rua Barão de Mesquita 26.
OIDSMOBI LE; 56 - 4 ,p 

"1?

coluna e pick-up F-100-59, ótimo
eslado geral. R. Tenente Posso-
Io, 24. Centro.
OLDSMOBILE 53 -'Vendo tudo
100% Mc, paga, urgente, 1.200,
Rua Grana, 76 - Cocoté — Go-
vernador.
CIDSMOBILE 51 mod. 88. Pre-
ço único NCr$ 750,00 cem o
gi-S-rdadcr. Av. Prado Júnior n,
78.
OLDSMOBILE 1954 - Tipo 88
4 portas com rádio original.
Rua São Francisco Xavier, 342.
NCrS 1.800.00 à visla.
OLDSMOBILE 1962 - 4 portas
si coluna cj - ar condicionado,
ar quente e frio. superequipa-
da, toda original. Troco e fl-
nancio até 24 meses. Teodoro
da Silva, 419-A 
OPEL - KADETT - 1968 - Em
ótimas condições, vende-se de
particular para particular — Tra-
tar com Dr. Elísto pelos telefo-
nes 243-3104 e 223-0688.
OPEL KADET 68 -' Um só dono
linda côr vendo, troco ou fac.
c/4,000. Rua BarSo de Mesquita
116. Maracanã.
OPALA — Todos os modeles,
ano: 1970, preços de fábrica,
financiamos e aceitamos troca.
RECOVEMA — Concessionário
Chevrolet — Campo de São
Cristóvão, 58, tels. 234-7465 e
264-2422.

KCMBI 65, muito conservada,
ctinro estado gera!, a qualquer
prova — Vendo. Rua Conselhei-
ro Mayrink, 413 - Estação do
Rocha. ¦
KARMANN-GHIA 67 - Excep.
cional superequip. todos os co-
mandos cremados. 3 000, saldo
24 metei. Alm Cochrane 173.
Tel. 254-4923. 

'

KOMBI 64 luxo estado excepcio-
nal ent. 2 300 mais 24 de 338
•¦t-m mais despesas P. Laranjeiras
122^.^01^225-3953;
MBRCEDES-BENZ 56, 4 cil. Todo
original. Me: a nica a toda prj-
va ótimo preço a vista R. Ta.
nenle Vilas Boas 49. NCr$ ..
6 000,00.
MUSTANG 67 - Único dono^
vermelho, coupé, novo e -origi-
nal. Traga teu carro p;troc4.
R. Mariz e Barros, 821 - PO-
LUX.

OPALA — Seja um dos proprie-
taries do carro mais procurado
e valorizado do ano, pagando
afienas NCr$ 307,00 mensais,
sem entrada, sem iuros e sem
parcelas intermediárias, pelo
Super Consórcio RECOVEMA.
Em apenas 7 meses já entrega-
mos 100 Chevrolet - OPALAS
Inscreva-se: no Campo de São
Cristóvão, 58, tels 228-6157 e
264-2422.

RURAL WILLYS 59, 4x4
a vista 1 850. Tânia
SjA. Av. Princesa Isa-
bel 481. Tel. 257-7787
e 257-0113, aberto até
as 22 horas.
RAMBLER AMERICAN 65 (ca.
i- ioneta) — Excelente conserva-
çao. Equipada. Troco • financ,
doe. diplom. Av. Prado Júnior,
257 - Tel. 235-5575.
REGENTE 68 - Superequip. rara
conservação o toda prova a vista
troco e fac. c/3 700 ent. saldo
em 24 ms. R. S. Fco. Xavier
342 Loia E — Maracanã tel.:
228-6839.

RURAL 68 4x2 luxo ótimo esta-
do ac. Volks/K.-Ghis est. financ.
Rua da Matriz 26 226-1390.
RURAL — Compro a dinheiro,
até para conserto, 59 a 2 500,
60 a 3 200, 61-3 600, 62 a
4 000, 63 a 4 500, 64 a 5 000,
65 a 5 400. Venha com o carro
e ve.ida sem aborrecimantos —
Rua Maria Amália, 67, Tiiuca,
Tel. 238-3891 — Aos domingos
só alô 13 horas.
RURAL 63 e 64 - Novas, vendo,
troco e fac. p/ créd. direto.
Rua Haddock Lobo n9 382. Tel.
234-2458.
RURAL 64 - 4x2. Equipada e
revisada, permito qualquer tes-
te, à vista, troco e fac. com
1 500. R. Teodoro da Silva n.°
813-B - 238-8202.
RURAL 62/3 - Est. geral a
qualquer prova, urgente melhor
proposta I? quo aparecer. R.
Maria Lopes, 425. Junto Viaduto
Madureira.
RURAL/66 - Luxo, rádio, 1
dif. Ent. 1.700, s. 24x358,00
s/m desp. indus. Seg. total.
Lavradio, 206 - T. 242-0201.
RURAL ANO 63 - Tração 4
roóas toda nova, máquina, pin-
tura, estufamento, Impostos,
lodo 100%. Base 4 100, aceito
todo ou financio parte. Praça
Aval, 1 - Cachambl. Particular.
RURAl - 1964, 1965 • 1966 -
Excelentes - Grandes facilida-
des - IAMSA - Rua São Cie-
mente, 185 - Tels. 246-3551 .
246-6388.
SIMCA RALLYE 1966 linda côr
e ótimo preço à vista ou finan-
ciada. Av. Beira Mar 216-C.
252-8341 - 222-9612.
SUCATA em eslado 100% de
7 carros, 4 Cadilac » 2 Bulck.
Vendo «melhor oferta para de-
socupar lugar, peças e latariõ,
tratar Joi_e. 48-8412.
SIMCA TUFÃO 64, com ríoio
capas de luxo, pneu b. branca
linda. Sem enlrada. 24 de 283.
R. das Laranjeiras 122-A. Tel.
225-3953.

OPALA novo Ok 1970. NCrS
376,50 mensais, sem entrada,
sem juros e sem parcelas Inter-
medianas. Pólux-Concessionária
Chevrolet Opala. R. Ma rir e
Barros, 821 e 72 - R. Conde
Bonfim, -40 (Tijuca). Diariamente
até 21 hs. Inclusive sábados
e domingos. .
OPALA novo. 1970 0K. Pólux -
Concessionária .Chevrolet convi-
da você Dará conhecer o novo
Opala para 1970. Preços de
tíbela! Pronta entregai Traga
kl carro us^do pl tro;a. Finan.
ciamos de acordo c' sua con-
veniência. R. M*riir èiBarròs;
821 e 72. R. Crnde BonfiM,
40. Diariamente até 21 hs. in*
clusive sábados e domínges.
OPALA -^"Õ Km, modelo 1970,
4 cilindros luxo, entrega ime-
diata. Preço convidativo. Tel.:
252-1677, D. Neide.

SIMCA TUFÃO 65 - Eslado
zero urgenle 4.700. Pouco roda-
do único dono. Rua Passagem,
159-303. Tel.: 26-0208.
SIMCA 1962 - Vendo barato
por motivo ter recebido outro
carro. Tel. 252-6861. Sebastião
e 246-3Ó49, Francisco.
SIMCA TUFÃO 65 - Tipo ianga-
da, único dono, bom estado.
3.550,00. Av. Paris 273. Bonsu-
cesso.
STANDARD VANGUARD 1952-
Olimo estado, ridio, equipa,
mentos — Ver Rua Senador
Alencar, 220. .

TAXI 67 Volks - Vende-se com
autonomia. Ver • tratar à Rua
Cindido Banício, 3530 Jacaré-
paguá — Posto Esso — Mato
Alto.
TAXI, Chevrolet 40 vende-se,
melhor oferta. Praça Senedelo
Correia 15, Ed. Tibíil.
TAXI VOLKSWAGEN 67 -¦ Cem
autonomia 100% equipado, com
radio. Rua Barão de Mesquita,
174-A.
TAXI DKW 64 - Vende-se cl
autonomia pela melhor oferta.
Tratar Rua Temporal, 221, Ra-
mos. até às 12 horas.
TAXI — Corcel com 6 letras de
670 pagas, restam 18. Vendo
por 11.000,00. Transferência por
minha conta. Rua Dr. Bulhões,
n.o 303, c| 3. Eng. de Dentro
¦— Jãlt. ^^^
TAXl DKW 67-S - Um único
dono, superequipado, pj com-
prador exigente mesmo — Do-
cumentação 100%. Enlrada 8.OO0
restante financiado. Praça On-
ze, 179.
TAXI VW 66 — Eslado de nô-
vo, equipado, documentação
100%, de autônomo. Entrada

e partir 6.000, restante finan-
ciado. Praça Onze. 179-A.
TAXI DKW c| autonomia, mais
conservado da GB. Ver e tratar
estacionamento Rua Glória, de-
fronte n.Q 30. Joaquim..
TAXI DKV% 1965 com autonomia
estado de novo crédito na hora.
Aceito troca ou financio até
25 meses. Rua Corrêa Dutra
39-B.
TAXI Chevrolet 57 com autono-
mia, mecânico com máquina re-
tificada. Preço NCrS 8.000. Praça
V. de Carvalho, com o Sr.
v*ldemac
TAXI VOLKS 64 - Maq/nova,
capelinha, sem multa, doe. em
ordem. 'A visla 10.500, Esl.
do Galeão, 2 920. P. Texaco.
TAXI 66 Vemag à vista ou
a prazo em bom estado. Raa
Ceará 263 loia em f. esta.ão
Francisco Sá 8 às 5 horas.
TAXI - Volks 66 eslado de
novo, c/autonomia vendo — Rua
Teodoro da Silva, 795 — Grajau,
c/ Zezinhcu
TEIMOSO - Transf. p/ Gordl-
ni. Vendo urgente m, viagem.
Barão .Mesquita 425. Base NCrS
2 800. Sgt. Rocha.
TAXI — Empresa, passam-ie co-
tas c| 20 carros rodando cí ofi-
dna e seção de peças. Tratar c|
Osvaldo. Av. Min. Edgar Rome-
ro 291, apt. 402. - Telefona.
90-5459.
TAXI Velks tipo 1600. 69 -
Permutados com autonomia tu-
do em seu nome seguro total
aceito troca ou financio até 25
meses credito na hora entrega
imediata. Rua Senador Furtado
51 _ Fundos.
TAXI - Aero Wil!* 68-64 -
Permutados com autonomia
aceitamos trocas. Financio 25
moses. R. Senador 'Furtado 51.

TAXI DKW 66 c| autonomi»
pronto p! trabalhar facilito em
25 meses. Rua Hadock lobo, 22.

TAXI VOLKS 64 - Estado J.
novo, equipado — Finando
mais barato alé 24 meses. -

Henrique 247-9290 alé 20 hs.

TAXI - Meie barato a prazo
de 24 m. Compro onde quiser
nós. f:»anciamos - HENRIQUE.
247.9290.

SIMCA TUFÃO 65 - Conserva-
ção indescrelível. Toda nova. Fi-
nancio c/peq. enlrada e saldo
a combinar. Tel. 246-6227 ale
19 hs. j.

SIMCA .66 - Ernisuí, excepcio-
na! estado de conservação, equi-
pado, 2 000 e 435 mensal, ou-
tres planes ou à vist_i. R. Barão
de Mesqui]a_218_-_228-3338z _
SIMCA" 62 - A.ul-marfim. Oti.
mo estado. Ver hoje, amanhã •
domingo. R. Potirendaba, 224,
V. Valqueire - Sr. Ivo.

SKODA 1955 - OU.no eslado.
rídic etc. Ver e "alar c. Sr.
Dciio. Av. Automóvel Clube,
3349 — Colégio - Lindo carro.

TAXI - Financio Volkl 2 e 4
portas, Corcel, Opala. Dodge
Darl ou Galáxia - Permulas,
transferências, lenalliacões —
HENRIQUE - 247-9290,

TAXI Gc-rdini 65, o mais novo
do Rio, rádio Blaupuk, alarme,
taxi Capei, nunca bateu, todo
100% Troco ou vendo facilit.
R_ General Urquiia 1321102.

TAXI - DKW 64 - 1001 -
Completamente novo. Pouco ro-
d.-.do na praça — C| autonomia.
Rua Pr"letadã, 51 - apt. 202
— IAPC — Cachambi — Sr.
Adamir.
400. Tel. 247-8324. Guilherme.

TAXl"DKW VEMAG 64 - Ünico
dono, todo legal, de aulènomo,
pronlo para trabalhar, vi finan-
ciado. R. Siq. Cetvpcs 244. Tels.
37-2141 e 56-3761.

Sí*

! !O DESTAQUE
O padre Atanásio, da igreja de São José e

Nossa Senhora das Dores, está pedindo selos pos-
tais usados, para ajudas as Missões. Aquele que(
quiser colaborar poderá, enviar os selos em env«-
tope fechado, pelo Correio, ou entregar pessoal-;
mente na sacristia da igreja na Rua Barão de'
Mesquita, 763, no Andarai.

NASCIMENTOS
Márcio Paspar, filho do advogada Antônio,

Carlos da Gama Barandier e Sra. Maria da Paz
Gaspar Barandier, nasceu no dia 21 do més
passado. ,

Valace Matias da Silva, filho do casal João
Matias da Silva-Marlene de Sousa Silva, nasceu,
no dia 30 p.p. '

GuSr. Ecir e Sra. Helenice Aragão Reis aium-
ciam o nascimento dè-seu primeiro filho Maxwel.i

O casal Djalma Silva-Edileusa Silva está par-
ticipando o nascimento de seu filho Alexandre.

CASAMENTOS
Mana/Teresii-üa e Idalício Manuel -* Na igre-

ja de Nossa Senhora dais Graças da Medalha Mi-
lagrosa, na Rua Santa Amélia, realiza-se no dia
23 do corrente, às 17h, o enlace matrimonial da
Srta. Maria Teresinha Branco, filha da viúva Er-
melinda da Conceição Branco, com o jornalisoa
Idalício Manuel de Oliveira Pilho, filho do Sr. Ida-
.licto Manuel de Oliveira e Sra. Maria da Concet-
ção Costa de Oliveira.

Marlene dos Reis e José Geraldo Gome» —
Casam-se, na igreja de São Pedro de Alcântara,
na Rua Sete de Setembro, no dia 8 de novembro,
o Sr. José Geraldo Gomes com a Srta. Marlene
dos Reis. '

Mercês* Santana e Mário de Almeida — Na
igreja de Nossa Senhora da Glória, no Largo do
Machado, realiza-se amanhã, às 18h30m, o enla-
ce matrimonial da Srta. Mercês Santana, filha de,
viúva Ambrosina Santana, com o Sr. Mário Ai-
meida, filho do casal João de Sousa Almeida.

e FAZ ANOS HOJE
Antônio Kafacl Jobim Giordano — Diretor

executivo da Credinorte — Crédito, Financiamen-
to e Investimentos S. a. Foi inspetor regional do
IBGE, gerente do Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo'' e do Banco Nacional do Norte 3. Ai
Nasceu em Uruguaiatia, no Rio Grande do Sul.
Caiado com a Sra. Carmem Tavares Paes Gior-
dano e pai de três filhas: Carmem Maria, Terá-
sa Cristina e Maria Cecília.

© OUTROS ANIVERSARIANTES
Teresinha Linhares Dias;- Genário Siméesv 

Evaristo e Daniel do Rosário Filho.
Notícias de aniversários, festividades, liomcrm-

gens, casamentos, etc, devem ser enviadas à se-
ção Sociais do Departamento de Classificado;, do
JORNAL DO BRASIL, Avenida Rio Branco n.°
110 — sobreloja.

Falecimentos /missas
FALECIMENTO

Dr. Lúcio de Andrade — Foi sepultado no Ce-
mitério de São João Batista.

MISSAS

Arcebispo Dom Serafim Gomes Jardim — Fa-
lecldo em Diamantina — Minas Gerais. — Misütt
hoje na igreja do Mosteiro de São Bento; os 9h.

Eduardo Luis Martins — Missa de vinte aiisi
de falecimento, hoje, às 9h, na igreja de N. S. da
Mercês (Ramos).

MISSAS DE HOJE

7.° DIA

Alfredo Zanotia — Na igreja de N. S. da Le^a
dos Mercadores às llh. (Rua do Ouvidor, 35).

Irene Couto Pinto da Fonseca — Na igreja
do Rosário (Rua General Ribeiro da Costa — Le-
me), às lOh.' Eugênio Luís de Sousa — Na igreja da Santa
Cruz dos Militares, às llh. .

General Osvaldo Mauri Maicr — Na igreja
da Santa Cruz dos Militares, às 10h30m.

Rita dc Sá Vale rorta — Na igreja de N. S.
da Paz, às 9h30m. (Ipanema). -

Clotildc de Azevedo Aires dc Queirós — Na
igreja de N. S. da Paz (Ipanema), às lOh.

•;iln»

MÊS

Kátia — Na igreja d*Katerinc Tcoharis
Candelária, às llh. '

Lauro Ataide Siqueira Campos — Na igreja-
matriz de São José e N. S. das Dores, (Rua Barão
de Mesquita, 763 — Andarai), às 7h30m.

ANO

Raimundo Xavier Fernandes — Na igreja da
Santíssima Trindade, (Rua Senador Vergueiro.
141). às 8h30m.

Odilon de Amorlm c Lédio Sócrates de Amo-
rim — Na igreja de N. S. da Boa Morte, às lOh
30m.

Paulo Campos Porto — Na igreja de Sao Fran-
cisco de Paula, às 9h30m.

Maria Lidia Braga da Silva — Na igreja da
Santa Cruz dos Militares, às lOh.

Juarez Neri — Na igreja matriz de N. S. cta
Brusll lürca), às 18 h.

\
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1AXI AERO 65 - Pronlo para
trabalhar equip. fac. peq. enlr.
rosl. 24 meses, ou troco cario
nacional. Av, Amara Cavalcante,
1787. Ent]. Denlro. 

Boge-nílo «coito
s.-.ído 2 anos.

de Si 118. Tel.

TAXI DKW 67, nôvo,
ent. 5 350 - 24 x 580.
São Fco -Xav-er, 102.
OPEL 63, nôvo; eq.
ent. 4 350 - 24 .< 796.
São Fco. X.ivier, 102.
TAXI AERO WILLYS 62, em
ólimo eslado, facilito e aceilo
troca. R. Sousa Barros, 15. Enge-
nho Nôvo.
TAXI CHEVROLET 51, com au.
tonomi» em perfeito estado —

NCrS 6 000,00. Ponto Madurei-
n — Av. Min. Edgar Romero.

TAXI SIMCA 62 - Vdo. em
bom estado — Rua Antônio
Vargas, 165 - Piedada.
TAXI — Vendo Chevrolet 47,
icqalirado c/autonomia NCrí
5 000,00. Rua Assará 7-8. Bairro
Consolação.

TAXI — DKW 66, bom estado
vendo, fac. até 24 mesos. Av.
Mem do Si 253-B.
PEDRO 5-11-69

VOLKS 68
ent. parcelada
Av. Mem
252-686J..
VOLKS 66 - Olimo eslado, úni-
co dono, melhor oferta. Tol.
247-1445.
VÕLKS 63 — Bom eslado finan-
cio com 2.000 CO restante até
24 moses accifo troca. Av. Tei-
xeira de Castro, 221-A. 230-6570.

VOLKS 16130 - 4 portas, Ok.
cereia, ven. a vlsts, 14.500, ou
c, 3.000,00 saldo em 24 ptiais.
Estrada Vicente de Carvalho,
1.438. Penha. 
VOLKSWAGEN 69 - 1 600, 4
porlas, cor carajá, 4 mesas da
uso. Troco ou facilito atá 24
mesas. Av. Copacabana, 1350.
VOLKSWAGEN 68, 67, 66, 63.
Entrada desde NCrS 1000, sal-
do 24 meses. Aceito troca. Av.
Copacabana, 1350.

TAXI — Tenho virios com au-
lonomía e taxímetro Capelinha,
transfiro • p.rmuto para carro
nôvo. Valontim lomba. Praça
Tiradent.s, 74 - Sobrada

VOLKSWAGEN 62 - Vendo es-
petacular, todo equipado. Tratar
com o proprietário, na Av. Er>
nâni Cardeso, 63 - Cascadura.

VOLKS 67 — Vendo Rua Carlos
Vasconcelos, 60 «pt. 109. Tijuca.
VOLKSWAGEN 63 - Super
novo, equip., fac. c/1.700 rest.
24 meses. Av. Amaro Cavalcanti,
1787. P. Shell, cm frente à
estação do Eng. Denlro,
VOLKSWAGEN 68 - Vermelho
equip. fac. c/ent. de 2.000, rest.
24 meses. Av. Amaro Cavalcanti,
1787. P. Shell. Eng. Dentro.

VOLKS 67 superequip. grená,
cm «t. do novo, único dono
sujeito a qualquer prova à vista,
troco • fac. c/3.400 ent. saldo
24 ms. R. S. Fco. Xavier, 34
loja E, Maracanã, tel. 228-6839.

VOLKS 0K 69 M-70 o outro
68 nôvo, vende-se oo troca-se.
Av. Ataulfo do Paiva, 209-701.
Tel. 227-7830.

VOLKSWAGEN - Com-
pro — Pago na hora
a dinheiro — 59|60 a

200 - 61 a 5 000 -
62 a 5 300 - 63 a

500 - 64 a 5 800 -
65 a 6 300 - 66 a

900 - 67 a 7 300 -
68 a 8 400 - 69 a
9 000 - Rua São Fran-
cisco Xavier, 254-B —
MEDEIROS - em fren-
te ao Colégio Militar.
Tel. 248 6289 até 21 h.

(B

VOLKS 67, 66, 65, eq.
ent. 1 980 - 24x373.
VEMAGUET 66, nova.
ent. 1 960 - 24 x 358.
Revisados sem fiador.
São Fco. Xavier, 102.

VOIKS 67 - Todo equipado,
calhas, capas, calotas, bate pé,
etc, lindo carro. Vendo, troco
ou financio ali 24 meses c/pe-
quena entrada. Av, Suburbana,
9991 — Cascadura. 
VOLKS 66 - Pouco rodado todo
equip. vo'o. c/pequena entr. o
o saldo 24 m. pelo Crédito
Direto. Troco carro nacional me-
nor valor. Suburbana, 9991.

VOLKS - 64, 66, 67
revisados. Facilitamos
Icngo prazo. Tânia S|A
Av. Princesa Isabel,
481. Tels. 257-7787 e
257-0113, até às 22
horas.

'4êê% Ãwmm
^MjVOtKSWIlGlN

USADO POR UM ZE&INHGÍ

VOLKSWAGEN 62 - 4.000 i
vista. Rua Vise, Rio Branco, 16
- 19 andar. Tel. 252-1371.

VOLKS 64 X MERCEARIA em
Madureira, também vendo, ne-
gócio urgente por motivo de
doença, trai. hoje - Aceito ofer.
ta - R. Carvalho d. Sousa, 137
- Loja I. 
VOLKSWAGEN 1961 - 1963 -
1964 - 1965 • 1968 - Exce.
lentes — Grandes facilidades —
IAMSA - Rua Sio Clemente,
185 - T.ls. 246-3551 » 246-6388.

VOLKS 63 equipado com ridio,
capas etc. vendo h vista ou
financiado pelo CDC. Av. Beira
Mar 216-C. 252-8341 -'222-9612.

VOLKS 66 único dono em esta-
do excepcional com apenas
38 000 km .vendo à vista ou
pelo crédito direto com pequena
entrada e saldo até 24 meses.
Av. Beira Mar, 216-C. 222-9612
- 252-8341.
VOLKS 69 - P rodado. Ent.
2 700 e 24x310. Tr. Av. Epií.
Pessoa 2664. Armando. 
VOLKSWAGEN 66 - Excepcional
à vista ou 2 500 e 340 mensal,
outros planos. 

* 
Rua Barão de

Mesquita, 218-A. 228-3338
VÕLKS 66 — Único dono_. Nunca
bateu. Superequipado, à vista
ouHínanciado. R. Barão d© Mes-
quita, 126-B - 248-3069.
VOLKS 66 - Mod. 67, superequi-
pado, em est. de zero, suieito
a qu&iquer prova, à vista, troco
e fac. c| 3 400 enlr., saldo em
24 m. f*. S. Fco. Xavier 342,
loia E. Maracanã. Tel. 228-6839.,

VOIKS 65 - Motor nôvo -
mecânica ótima — equipado —
tudo pago. NCr$ 5.800. Av.
Henrique Valao'ares, 25, estado.
namento.
VOLKS 66 últ. série. Pé da
Boi. Semi-equipado em ólimo
estado. Rua Júlio do Carmo,
7.

VOLKS 1 300 e 1 600.
0 km, todas as cores.
Pronta entrega. Peq.
ent., saldo até 24 m.
Seu veículo usado vale
como entra'da. WILSON
KING S.A, Av. 13 de
Maio, 38, Loja. R. Ben-
to Lisboa, 116. Catete.
Próx. Lgo. Machado.
Aberto até 22 horas.

A diferença nós financiamos erii até 24 meses

Veículos Ano Preço mínimo Preço máximo

Volks 64 5 600,00 5 800,00

Volks 65 5 800,00 . 6 300,00

Volks 66 6 500,00 7 000,00

Volks 67 7 000,00 7500,00

Volks  68 8 000,00 8 500,00
(P

VOLKS 67 - Estado de nôvo
rádio cie. Carro de fino Irato.
Particular. Vendo só à vista
7.500. Av. Londres 571 loia A.
VOLKS 63 - Sem podres -
pintura 67 ótimo de máquina
— iraga mecânico. R. Paula Bar-
ros 276 apto. 102. Vila Cosmo.
VOLKSWAGEN - 1.600 - 4
portas muilo abaixo tabela —
Senador Vergueiro 123 — So-
mente hoje até 12 h.
VENDE-SE carro Volks ano 1966
— Financiado — Tratar Rua Ma-
riz e Barros, 1061 - C| Sr.
João.
VOLKS 62 - Vende-se por NCrí
4.300,00. Tratar Rua José Feliz,
21 - Jacaré - Com Sr. Hélcio.
VOLKS 66 — Único dono, ven-
do 20 mil km. NCr$ 7.000 à
vista. Dias da Rocha, 40, Cop.
Tel. 257-0698.

COLONIAL VEÍCULOS S. fl.
REVENDEDOR
AUTORIZADO

RUI DÍZENOVE Dl FEVEREIRO. 43'46

{Entre Voluntários do Pátrio
e São Clemente)

teli 246-5923, 226-3575
r 726-4422 — Botafogo

VOLKS 66 - Vermolho de um
dono só totalmente novo, A
vista ou 2 500 e 24 de 360
- Conde Bonfim 18 - 345885.
VOLKS 63 — Rédio capas tranca
pneus novos nunca bateu fac.
1 500x297,60 mês. R. Canavieira»
808 - 101. Tel. 238-5840.
VOLKS 62-65-68-0
km pronta entrega, vendo à
vista, troco, fac. até 24 meses.
R. São Fco. Xavier, 352 B. Tel.
234-8738. - 
VOLKS 66 x Compro - Pago
à vista. Somente de particular.
243-8030, Sr. Wagner' - Pas
7,30 às 14,30 h.

99 AUTOMÓVEIS
Rua Barata Ribeiro, n.» 99-A - Tel.: 237-52H7

Carros novos, e usados. Equipados, revisados e garantidos. Enlrada a partir dc NCr$

1.000,00 com Intermediária. Juros bancários.

• Carro
FORD GALAXIE em estado de 0 K

CORCEL 2 ou 4 portas 0 K
VOLKS 1 300 0 K
VOLKS, nôvo
VOLKS
VOLKS
VOLKS
VOLKS "JÓIA" — Seguro total
KOMBI Supor-equipada
AERO-WILLYS estado de nôvo
DE SOTO coupé

Ano
1967
1969
1970
1968
1967
1964
1965
1959
1967
ito
1952

Entrada
3.500,00
¦3.500,00

2.500,00
¦1.000,00

' 
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.700,00
1.000,00
1.000,00

800,00

Prestações
24 x 668,00
24 x 708,00
24 x 576,00
24 x 515,00
24 X 455,00
24 X 364,00
24 X 394,00
à vista
24 x 455,00
24 x 273,00
24 X 200,00

VOLKSWAGEN 6 7 equipado.
Vendo à vista ou financiado.
Troco. Síqueir* Campos, 23-A.
236-3435.
VOLKS 67 — Equipado ótima
conservação. NCrS 1 300, entra-
da « saldo até 24 meses. Estu-
do propostas. Tel. 246-6227 alé
19b.

VOLKSWAGEN - Com-
pro a vista, pago na
hora. 64 a 5 800, 65 a
6 200, 66 a 6 800, 67
a 7 400, 68 a 8 200 e
69 a 9 200. Rua 24 de
Maio 332, telefone
26J-8008. Sr. King. (B
VOLKS 64 — Equipado, estado
qeral 1CQ%, vendo à vista ou
facilito uma parte. Av. Subur-
bana 8414. Piedade.

VOLKS 63 - Ótimo estado, rá-
dio, capas, tranca, pintura e
mecânica, 100%. Troco ou vendo
4 750. Facilito R. Gen. Urqui-
za 1321102.
VOLKS 64 - Azul, ótimo estado,
revisado. Peq. enlr. saldo como
puder ou troco. Rua 24 Maio,
332. Tel. 261-8008.
VOLKS 66 e 67 - Equipadas

e revisados, fac, c/ ent. a partir
da 1.900. Rest. em 24 meses.
Av. Amaro Cavalcanti, 1787. P.
Shell, em frent» i estação do
Eng. Denlro.
VOLKS 61, 67, 69 - Equipados,
vendo, troco e fac. p/ créd.
direto. Rua Haddock Lobo n?
382. Tel. 234-2458.
VOLKS 67 - lindo carro, todo
equip. a toda prova e mecânica.
Aceito troca p/ Kombi ou Sedan
e fac. saldo até 24 meses. T.
R. Cond» de Bonfim, 160.

VOLKS 62 - Equipado, estado
geral 100%. Vendo à vista ou
facilito uma parte. Av. Subur-
bana 8414. Piedade.

, VEMAGUETE 64 (1001). Excep.
est, conserv. mec. à qualquer
prova. A vista, troco e fac.
c/ 1.6C0 - Saldo até 24 m.
24 Maio, 415- 261-3407.
VOLKS 67 - Excep. est. con-
serv. equipado e suj. à qualquer
prova. A vista, troco e fac.
c/2.500 - Saldo alé 24 m.
24 Maio.,415- 261-3407.-
VOLKS - Zero km. 1.300, cores
variadas, abaixo da tabela, c/
2.500 ent. saldo a combinar.
A vista ou troco. R. 24 Moto
316-Q, 246-7201.
VÒLKS 64, 65, 67, 68 - Todos
revisados e equipados, vendo a
partir de 2.000 ent, saldo eté
24 meses. Troco e à vista. R.
24 de Maio, 316-Q. 248-2701.

VOLKS 1968- Vende-
se - NCr $ 8 500,00
equipado a vista. Estu-
Oa-se financiamento. —
Tratar Rua Frei Jaboa-
lão, 44 — Bonsucesso.
Av. Brasil. Segunda a
sábado meio dia. (B

VOLKS 0 KM - Côr a
escolher — rnelhor
oferta a vista. Tratar R.
São João Batista, 67

— Botafogo. Telefone:
246-9696 e 226-7439.

VW 66 — Otímo estado, vendo,
branco, 7 500, aceilo of,rta à
vista, Rua Dom. Ferreira 15 —
Copac, Manuel.
VOLKS 63 - Estado d. nôvo.
Entr. parcelada • 20 d, 279,00.
Rua Barão da Mesquita 126-B —
Tel.: 248-3069.

Já está incluído! Transferência, RC, Taxa Rodoviária a seguro.

ABERTO ATÉ ÀS 21 HORAS

VOIKS 65 - Sup.requipado,
nunca bateu, mec. i qualquer
prova, à vista bom preço, troco
e fac. c{ 1 500. Rua Teodoro da
Silva, 813-B - 238-8202.
VOLKS 68 - Pouco rodado,
equip., Hnda cor, sem um ar-
ranhão, à vista, troco e fac. c]
2 000. R. Teodoro da Silva n."
813-B - 238-8202. 

VOLKSWAGEN 68 - 19 mil km
reais, a qualquer prova, à vista,
troco Oll fac. «J 3 700. Telef on»
228-7512 R. 24 d» Maio, 19.

VOLKS 63 - Novidado «speta-
eular. Vendo, troco, fae. com
2 000,00. R. 24 d» Maio, 254 -
Tel.: 248-0987. .

VOLKS 68 superequipado pouco
rodado. Vendo troco fin. R.
São Francisco Xavier 400. Tel.
248-5476.
VOLKS 65 equipado ótima con-
servação. Vendo troco fin. R.
São Francisco Xavier 400. Tel.:
248-5476.
VOLKS 68 - Grená - R. Salva-
dor de Mendonça, 104/C-03 -
Ver com o porteiro. Sr. Raul.
VOLKS 69 equipado pouco ro-
dado. Vendo troco fin. R. São
Francisco Xavier 400 tel.
248J476.

VOLKSWAGEN 67 e 68
— Estado de nôvo. —
Vendo, troco, financio.
Rua Santa Clara, 26-B.
Tel. 257-3216.

VOLKS 66 - Otlmo estado. Bom
preço a vista. — Tratar Rua Co-
mendador Queiroz n9 8 apl?
801. Icaraí — Canto do Rio.
VOLKS 65 - Único dono. Par-
ticular. Estado de nôvo. Equi-
pado. Financio c/.1400 de entr.-
e prest. mensais de 339,00. Tra-
tar fones. 31-3024 a 31-2687.
Flávio.
VOLKS 67 - Nôvo rádio -
Bas» 7.400,00 fendo ou troco.
Av. Mem d, Sá 151. 2226735
25245782.
VOLKS 63 - Ult. sério, equipa-
do. Facit. e/254 p/mês. Av.
Mem de Sá, 173. Tel. 252-5934.
VOIKS 67, 68, 69 - Várias
cores, todot equip. vendo, tro-
co, fac. até 2 anos. Ver Ria-
chuelo, 338 - 252-6772.

VOLKS 65 — Superequip. pneus
novos impecável. A tôda prova.
Vendo. Troco. Fin. c/2 000 entr.
r 24 X 338,84. R. Barão de
Mesquita 205. Tel. 264-3378.
VENDO (3) Pic-Up F-1 0 0-59
Chrysler 54 - Fiat 48 - Simca
54 Oldsmobile - 56 R. Bento
Cardoso, 700 Brás de Pina.
VOlSs 1600 - Estado da lero
km, abaixo da tabela, NCrS ..
13.600, motivo viagem — R.
Barata Ribeiro, 35, Sr. José.

VOLKS 65, espetacular, vendo,
troco, facilito com 3 000. Rua
24 d» Maio 254. Tel. 248-0987.

VOÍKSWAGEN 64, único dono,
excelente, à vista, troco ou fac.
d 2 500. Tel.: 228-7512. Rua 24
d._Maio, 19.
VOLKS 63 - Pintura nova, ca-
pas, laterais, calhas, polainas,
etc. Suspensão nova, 68 000
km reais, 4 950,00. Rua Odilon
Araújo 166, apt. 301. Cachambi
— Méier ___ _
VOLKS 67 - Equip., findo car-
ro. Ent. 2 600 - 60d mai» ..
2 500 e 24 x 310. Tr. Av.
Epit. Pessoa 2664. Armando.

VÒLKS 66 - Todo equip. Per-
feito estado de func. Somente
a vista. Horário comerciai tel.
252-1155 Ramal 5, Dr. Cotrim.
A nolt» ver J. Botânico, 291/
101.

VOLKS 63 - Lindo, equipado,
ótima mecânica, tudo 100%.
Troco, financio saldo s/despe-
sas. Av. 28 de Selembro. 25.
Tel; 234-4876. ;
VÕLKS 61 superequip. Ia. sincr.
em excepciona! esl. de conter-
vação a tôda prova à vista
troco e fac. cil 900 ent. saldo
em 24 ms. R. S. Fco. Xavier
342 Loja E. Maracanã. Tel.
228-6839.
VOLKS 68 - Stípernovo equip.
à vista troco ou fac, ent. 3000,
restante C.D.C. 24 meses. Rua
Dr. Satamini n? 136-H.
VW 62 Mooêlo 63 todo equip.,
nunca bateu mesmo. 4 800 sem
ofertas. Trav. Dr. Arauio 201.
Pça, Bandeira, começa R. Mato-
so.
VOLKS 64, 66, 69 - Tôo'as
as cores, revisados, equipados.
'A visla ou fac. c/1.200, ent.
saldo a combinar. Rua Humaitá,
68 - Tel. 246-0949. ¦

VOLKS 67 — Equipado em ex*
cepcional estado de conserva-
cão. Preço à vista NCrS 7.500,00
- Tel. 237-5173.
VOLKS 63 - Vando em ólimo
estado — Rua São Luis Goma*
ga, 1516.
VOLKS BATIDO
67, côr grená.
Goni.-qa, 1516.

— Vendo ano
Rua São Luiz

VOLKS 67 « 69 - Nôvo. Oca-
suo, Equip. Particular vende 2
mil ent. mínima saldo pelo
banco t. 235-6583. Após 13 ha.
R Pcmpeu Loureiro 138 ap.
502.
VÕLKS 53 - Uma ióia vendo
ou troco por c. grande nacional
ou estrangeiro R. Visccnde de
NIlerói 1231 Pôsto Mangueira.
VENDO urgente Kombi 1960
pela melhor oferta a vista Av.
28 de Setembro 338.
VOLKS 68 - Grenat, supere,
quip., pouco uso, nunca bateu,
estado OK, a vista troco e fac.
c/ 2 000 ent. s/ 24 ms. Felipe
Camarão 138 - 248-0962.
VÒLKS 1963, 1964, 1967, 1968
e 19Ó9 — Temos vários todas
as côrès troco e facilito pelo
crédito direto. Rua Barão de
Mesquita 2ó.

VOlKS/66 - Todo equip. Enl.
1.700, saldo 24x371,00 s/m
desp. Indus. Seg. total. Lavra-
dio, 206 - T. 242-0201.
VOLKSWAGEN 60 - Bom ,s-
tado 4 300. Não foi d» praça.
Est. Henrique d» Maio, 1021,
entrar Int. Magalhães, 430 -
Campinho,
VENDO Sedan 68, grani,
equip. 25 000 km, melhor ofer*
ta a vista - Rua Tuiuti, 302-A

5. Cristóvão — Sr. Mansoldo
231-0745.

VOLKS 66 E 64 - Excelentes
equipados, revisados, suj. a
qualquer prova. Traga mec, à
vista, troco « fac. c/ent. a
parlir de 2.000. Saldo até 24m.
24 Maio, 415 - 261-3407.
VOLKS 64 — Superequipado, est.
geral excepcional, 5250,00. R.
Maria Lopes, 425. Junto Viaduto
Madt-veira. 
VOLKS 68 único dono. Pouco
rodado NCr$ 2.150, entrada e
taldo até 24 mates. Estudo pro-
postas tel. 246-6227, at* 19 ho-
¦ras.
VÒLKS 65 — Ótima conservação,
«quipado, NCrS 1.800, enlrada
e saido denlro de s/possibilida-
des. Vários pianos atC 24 meses.
Tel. 246-6227 até 19 horas.
VOLKSWAGEN 1968 e 1967 -
Equipado. Troco o fac. cl I 500
ent., saldo até 24 meses. R.
C. Bonfim 577-A. Tel. 58-3822."VEMAGUET 

1963 em ótimo es-
lado; vendo, troc. a fac. ele
24 meses c| 1.500 ent. R. C.
de Bonfim, 577-A.. Tek_58-3_822__
VOLKSWAGEN 1962. Equipado,
troco < fac. c| 1 500 ent. saldo
até 24 mese». R. C. d» Bonfim,
577-A. Tel.: 58-3822.

VOLKSWAGEN 66 - Saido 20-
10-66. Ricamente equipado, úni.
co dono, côr grená, não tem
igual. Urgente. 6.800,00 — Tel.
234-4218._
VOLKSWAGEN - 64 - 66 -
67 — Vendo fac. crédito dire-
to — Troco Rua São Francisco
Xavier, 254-B, em frente ao Co.
léqio Militar. Medeiros até 21h.

VÕLKS — 68, único dono vende-
se financiado — Aceita-se carro
nacional de menor valor como
parte pagto. 236-2636.
VOLKS/Í969 - Equipado, como
nôvo. Enl. 7.000, mais 10 x
323,00. Legalizado « seguro. Rua
Paula Freitas, 61, c/Ismael ou
¦!el._257_:0692.

VOLKSWAGEN 66 modelinho
supernovo equipa Jo — facilito
crédito direto — Rua Silveira
Martins 135 sala 1 João.

VOLKS - Compro —
De 65 a 68, urgente.
— Pago à vista, Pago
maior preço. Pago bem
mesmo. HENRIQUE -
247-9290. (B
VÒLKS 1969 - O km temos
todas as cores p/ pronta en-
trega Rua Barão de Mesquita
26.

VOLKS 0 Km - 2 e 4 porlas
Todas es cores p/pronta en«

trega — Aceito financ. Copeg,
Caixa, etc. STAR S/A - R.
Assunção, 133 - Botaf. Tel.
2 .'.6-9245.

VOLKS 62 e 67 equips. ióias
Vendo à visla troco financ. par-
lir 1.500 saldo 24 m. R. Álvaro
Ramos, 5 Esq. Passagem -46-0664.

VÒLKS 50, alemão, vendo com
890 mil e 24 x 168 mil. Rua
Volunt. da Pátria, 25 ap. 301.
Botaf ogo.
VOLKS 67 - 66 - 65 - 64

Vendo troco facilito STAR
S/A - Rev. Auloriz. R. Assun-
ção, 133 - Tel. 246-9245.

VW - Õ KM - 69 - 2 portas
várias cores NCrJ 10.400,00 -
Tol. 235-2885 - Snr. Michael.

VOLKS 67 - Azul, equipado,
estado excepcional, 18.000 K.
A vista ou facililo. R. Antunes
Maciel, n° 367-A. Tel.: 264-9247.

VÒLKS 61 sincr. o mais bonito
da GB. Pouco rodado, equipado.
Rua São Luis Gonzaga, 341 —
T. 228-4177.
VOLkSWÃGEN - 0 km, 4 por.
tas, todas as cores, entrega ime-
diata, à vista ou financiado —
R. São Francisco Xavier 189.:
VOLKSWAGEN 65 - Conserva,
dissitno, único dono, equipado,
rádio Blaupunkt, uma verdadeira
jóia, à vista ou fÍnanc.'-Jo —
R. São Francisco Xtvier 189.

VOLKSWAGEN 67 - Pouco uso,
estado de 0 km, mecânica fora
do comum, à vista ou financiado
— R. São Francisco Xavier 189.

VOLKSWAGEN 64 - Em perfei-
to estado geral, revisado, meca-
nica a toda prova, à vista ou
financiado. Rua São Francisco
Xavier 189.
VOLKÍTT964 - Olimo estado,
vermelho, vende-se. Rua da Es-
tréla, 95, Bar.

*'f
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"REVENDEDOR FORD-WILLYS

Escolha e compre!
DEPARTAMENTO DE CARROS NOVOS

Marca

ITAMARATY
CORCEL Cupc
CORCEL 4 porlas
RURAL LUXO
PICK-UP
JEEP WILIYS

Ano Entrada

69
69
'.9
69
6°
6?

Mensais

000 1 140,
OCO 660,

3 000 720.
3.6.r0 660,
2 £00 600,
2 800 480,

VOLKS 1969-4 portas todas
as cores p/ pronta entrega. Rua
Barão de Mesquita 26.*

VOLKS 67 grenat em ótimo es-
lado vendo com NCrS 3.000,00
de tentrada a o restanle em
24 meses. Rua Barão do Bom
Retiro 606. Engenho Novo. 

VOLKSWAGEN .60; ú|t. série su-
psrequipado, tinza-prata, todo
nôvo, não 6 carro batido 4 100,
24 de Maio 25 Pôsto. 
VOLSK 63 — Superequip. em
est. de nôvo único dono sujeito
a tôda prova a vista troco e
fac. c/2 000 ent. saldo om 24
ms. R. S. Fco. Xavier 342 Lo|a
E Maracanã lei. 228-6839.
VOLKS' 62 superequip. em ex-
cepcional est. de . conservação
a tôds prova a vista troco e
fac. c/2 300 ent. saldo em 24
ms. R. S. Fco. Xavier 342 Loia
E Maracanã tel. 228-6839\

VOLKSWAGEN - Com-
pro a dinheiro até para
conserto 59|60 a 4 200
61 a 5 000, 62 a 5 300
63 a 5 500, 64 a 5 800
65 a 6 300, 66 a 6 900
67 a 7 300. Venha com
o carro. Venda sem
aborrecimento. R. Ma-
ria Amália, 67. Tijuca.
Tel. 238-3891. Aos do-
mingos só até 13 h. (B

VOLKS 67 - Excepcional estado.
Único na GB. 21.000 km reais.
Radio AHtransitor. Pneus novos.
Vendo. Troco. Fin. desde 2 000
entr. saldo até 24 meses. R.
Barão de Mesquita 205. Tel.
264-3378.
VOLKS — Aceito como entrada
pj apartamento no Leme em fi-
nal de construção c| 2 quartos,
sala etc; Restante a combin-:r
em prestações mensais. Telefo-
ne 222-3264 Sr. Rc-lrigues.
VOLKSWAGEN 67 - Olimo es-
tddo financiado. Entrada
2.400,00 prestações - 364,00
sem mais despesas. Rua Senador
Vergueiro 198/301.

VOLKSWAGEN 64 - Modelo 65
muito, equipado à vista 5 600
Rua Francisco Eugênio 268-A
228-5078.
VOLKSWAGEN 67 - Vendo
equipado 27 000 Km, facilito pa-
gamento, entr. 2 000, saldo 24
meses, Dr. Satamini 17 2-A.
254-3872.

VOLKSWAGEN 65 - Excepcio-
nal, a vista ou 2 200 a 325 men-
»ar|, outro* planos. Rua Barão
de Mesquita, 218-A. 228-3338.

VOLKS 67 - Verde -
2 000 de entrada, saldo
em 24 meses, revisado
cj garantia. Tratar na
REAL S|A AUTOMO-
VEIS - R. São João Ba-
lista, 67 — Botafogo -.
Telefones: 246-9696 e
226-7439.

VOLKSWAGEN 59 - Alemão
transformado 68. Rédio motoro-
(a, equipado, fac. entr. 2 000.
Saído até 20 meses. Dr. Satami-
ni, 172-A. 254-3372.
VOLKSWAGEN 69 - Zero Km.,
verde-fôlha, troco financio entr.
3 000, saldo 21 meses, Dr. Sala-
mini. 172-A. 254-3872.

VOLKSWAGEN 1965 - O mais
novo da GB Equipado. Linda
côr. Veja para crer. Bom pre-
Ço a vista. Troco ou facilito
c/ 1 600 de ent. Saldo até 24
meses. NOVOCAR. (Garantia 3
meses c/ certificado). Rua LJru-
guai 285."VOLKSWAGEN 

69, 4
portas, pouco uso. Tro-
camos e financiamos
longo prazo. Tânia S|A
Av. Princesa Isabel 481
257-7787 e 257-0113,
aberto até as 22 horas.

DEPARTAMENTO DE CARROS USADOS

Marca

ITAMARATY
CHRYSLER
VOLKSWAGEN
AERO WILIYS
VOLKSWAGEN
ITAMARATY
AERO WILLYS
VOLKSWAGEN
AERO WILLYS
AERO WILLYS

Ano Entrada

68 4 000
67 3 o:o
67 2 000
6b 2 COO
66 1 500
66 2 500
65 2 OCO
65 1 SCO
64 I 80!)
63 I Í00

682,
546,
403,
468,
400,
416,
403,
338,
300,
273,

ACEITAMOS SEU VEÍCULO USADO
EM TROCA

Rua Mariz • Barros, 774/776

Tels.: 234-4945 - 248-7454 • 234-9316

Rua Senador Furtado, 129
Tels.: 248-7508 - 234-9746 • 234-9316

VOLKS 69-4 portas zero
Kms. p/pronta entrega a vista
troco e fac. c/5 900 ent. saldo
em 24 ms. R. S. Fco. Xavier
342 2 loja E Maracanã tel.
228-6839.
VOLKSWAGEN 69 zero km. -
Entrega imediata. Cór branco*
lotus. Troco e financ. em até
24 meses. Av. Prado Júnior,
257 - Tel. 235-5575.
VOLKS 65 - Vendo, facilito
equipado estado de novo. Ver
a Iratar Sr. Manrel — Garagem
Rio-lisboa Rua Ricardo Macha*
do .Urgente motivo viagem
VÕUflTKM - Iodas as cores
— Pronta entrega — Vendo -
Troco ou financio em até 24
meses c/pequena entrada. Venha
ver o» nossos pianos. Av, Su-
burbans, 9991 — Cascaoura.

VOLKSWAGEN 1968 - Linda
cor. Rarlssima conservação. Pou-
co rodado. Equipado c/ rádio
motorola, bagagito, faróis de
milha cre. à vista ou facilito
c/2.500 entr. saldo até 24 me-
ses. R. Uruguaj, 285 - Novocar
— (Garantia 3 meses).
VOLKSWAGEN 1967 - Pérola.
Um só dono. Equipado, radio
Telespark 3 f«. reforço p/cho-
ques etc. Bom preço à vista,
ou facililo até 24 meies com
2 500 entr. Rua Uruguai 285 -
Novocar. Garantia 3 meses.
VOLKSWAGEN 1969 - Õ km
(á com as 

"inovações de 70.
Côr gelo. Entrego hoje abaixo
da tabela. Troco ou facilito c/
2 500 e 24 x 576,00 ou outro
plano a combinar. Rua Uruguai,
285 - Novocar.

VOLSK 62-64-65-66 - Todos
equip. e revis., c/ peq. entr.,
saldo em 24 meses. Pode trazer
mecânico. Rua Alte. Ari Parrei-
ras. 565-B. Tel. 261-2551.
VÕLKS 60 - Vende-se espeta-
cular estado, bem equipado,
tudo 100% verde Caribe. Rua
Jeciuiriçá_84 urgente, todo dia.

VOLKSWAGEN O Km,
1300, 1600 e Kombi -
Todas as cores, entrega
imediata. Vendo, troco
ou financio até 24 me-
ses pelo crédito direto
ao consumidor. Ver e
tratar na BENAUTO -
Revendedor autorizado
Volkswagen. Rua Pre-
feito Olímpio de Melo,
1735. São Cristóvão. —
Tel.: 228-6971.
VOLKSWAGEN 1968 - Grenal
equipado, c/rádio, volante> de
luxo, traness, clc. carro de únJça
dono médico, pouquíssimo ro-
citéo, difícil have- igu^J. Vendo
à vista ou financio c/ent.
3 000,00 e 24 de 444,50. Av.
Oswaldo Cruz, 67 — Armando.

VOLKS 65 - Único do-
no ent. 2 500 e 24 x
296,00 ou 1 600 e 24 x
353,00 sem mais des-
pesas. Rua Bambina,
172. Tel. 226-5998 até
20^ horas. _JB
VOLKS 59 superequip, grenat
em excepcional est. de conser-
vação a tôda prova li vista
lroco • fac. c/l 800 ent. salão
em 24 ms. R. S. Fco. Xavier
3-12 loja E. M Atai.ar.ti. Tel.
228-6839.

MJarrao
TIJUCA - MARIZ E BARROS, 843 - 228-0240

BOTAFOGO - R. S. CLEMENTE, 195 - 226-8214

VOLKS 63 — Todo equipado

VOLKS 64 — Diversas cotos

VOLKS 65 — Único dono

VOLKS 66 — Pouco rodado

VOLKS 67 — Cores a escolher

VOLKS 68 — Fino traio

VOLKS 1600 — Usado — Único deno

K. GHIA 67 — Verm., rayban, bancos
reclináveis

ITAMARATY 67 - Linda côr

GORDINI 66 — Ótima conservação

OPALA - CORCEL - VW ZERO KM.

SOMOS UMA CIA. ESPECIALIZADA EM CARROS

USADOS. REVISADOS E ZERO KM.

VOLKS 60 c| n| revisão
entrada desde 1 480,
saldo até 24 meses ou
outro plano a sua es-
colha para entrega na
hora sem fiador. > CIA.
FEDERAL DE VEÍCULOS
— R. São Francisco Xa-
vier, 374-A. (B

VOLKSWAGEN 60/62 e (0) K.
DKW Vemag 63. Aero Willys
61 e 66 — Opala de luxo 69.
Kombi 59 e 64 - Chevrolet
42, qualro portas, todos equi-
pados, lindas cores, financia-
mos crédito direlo 24 mesos.
Ru3 Barão Mesquita, 174-A.
VOLKSWAGEN 59Í2I5 - Otimp
est., superequip., troco e facili-
to — R. Mariz e Barres, 963.
VOLKS 69 0 km vendo toda
equipado, seguro total. resp.
civM radio Motorola, capas, ca-
lhas, e cromadas. Ent. 6 500,00
e 31 pag. de NCrS 280,00. A».
Heitor Beltrão n9 91 dai 12,00
às 13,00.

VOLKSWAGEN 66 - Modelinho,
equipadissimo inclusivel, toca*
fita importado carro do fino
trato. Vend., troc. fin. com pe-
quena entrada — R. Paim Pam.
plona, 700 - Tel. 61-4588 ou
61-2808.
VOLKSWAGEN 1 600 STD "0"
-- Seguro total (roubo, incên-
dio e colisão). Entrada 5 360,00
24 x 634,74- COLONIAL VEI-
CULOS S]A. Rua 19 de Feve
reiro, 43 a 45 — Botafogo. -
Tel. 226-4422.

VOLKS 63 g| n| revi-
sSo entrada desde

1 730,00 saldo até 24
meses ou outro plano
à sua escolha para en-
trega na hora sem fia-
dor. CIA. FEDERAL DE
VEÍCULOS. Rua São
Francisco Xavier n.u
374-A. (B

Automóveis
compro

Pago cin dinheiro na hora
o melhor preço da praça, não
venda sem nos consultar. Tra-

ga o carro mesmo precisando
pequenos reparos. Venha con-

firmar. Volkswagen,'60 a 69,

Kombi, 59 a 69, Aero, 60 a

69, DKW, 57 a 67, Gordini,

62 a 68, Simca, 57 a 67, Jeep,

Rural, Corcel, Itamarati, Kar-

mann, Dauphine, todos os

anos. Rua Voluntários da Pá-

tria, 416-B. Tel. 246-3501.

Opala
zero km

4 e 6 cilindros — Luxo —

CHEVROLET E' NA IAMSA -

Av. Mem da Sá, 192. T«l«.
252-5609 e 252-5860.

Táxi Volks
4 portas 

"emplacado na

praça com autonomia entrada

NCr$ 8.500.
Compra bem comprando

em Padua Automóveis Ltda.

Rua Haddock Lobo, 386. Tels.

228-0071 a 228-6596. . (P

VOLKSWAGEN 1965 - Revisa,
do e com tôda garantia. En-
trada 2 800,00 ft 270,00 men-
sal ou entrada I 500,00 e
352,00 mensal. Crédito direto
ao consumidor. IMPERIAL S.A.
Av. Gomes Freire, 333 — Cen-
tro.

Revisa-
En-

VOLKSWAGEN 1964
do e com tôda' garantia,

.trada 2 500,00 e 258,00 mensal
ou entrada 1 300,00 e 333,00
mensal. Crédito direto ao con-
sumidor. IMPERIAL S!A. Av.
Gomes Freire, 333 — Centro.

FJSJMunncM
Carga Seca-Basculantes

0 MAIS niXÍVEL FINANCIAMENTO

Completamente equipados1, emplacados © com

seguro' total. Seu veículo usado serve como

parto ds pagamento. ,

6CAR
Revendedor autorizado com peças genuínas e

Assist. Te'cnica, Rua Ceará, 217/221 {ant. R. S.

Cristóvão) Praça da Bandeira - Tels 264-0932.

VOLKSWAGEN 1969 "0". Acei-
to financiamento óa Copeg,
Caixa Econômica e outros. CO-
LONIAL VEÍCULOS S|A. Reven-
dedor autorizado Volkswagen.
Rua 19 do Fevereiro, 43 a 45
- Botafogo. Tel. 226-4422.
VOLKSWAGEN - Zero. Já mo.
dêlo 70, branco lotus. Troco e
financio. iRua B. de Mesquita,
1079. Dia todo.
VOLKSWAGEN - 1968, 1967,
1964, 1959, superequipado, est,
novos. Vendo à vista, troco, U-
crlilo até 24 meses. R. S. Fco.
Xavier, 398. Tel. 28-3776
Maracanã.

VENDE-SE uma Kombi 1959 re-
formada, tratar com o Sr. Leo
Rua Itapera n.° 63 no final da
A/. Braz de Pina. Vista Alegre.
VOLKSWAGEN 1969 "o"". En-
trada 3 500,00, 24 x 464,00
mensal, IMPERIAL S|A. Av. Go-
mes Freire, 333 — Centro.
VOLKSWAGEN 1967 - Revisa-
do e com tôda garantia. Entra-
da 3 500,00 e 295,00 mensal
ou entrada. 1 800,00 e 402,00
mensal. Crédito direto ao con-
sumidor. IMPERIAL S]A. Av.
Gomes Freire, 333 — Centro.

Corcel Luxo
ou Standard

2 e 4 portas, todas aí cò-

res. Aceitamos troca* e finan-

ciamos em até 24 meses. —

TÂNIA S]A - Revendedor

Ford. Av. Princesa Isabel, 481

257-7787 e 257-0113. Aberto

alé às 22 horas. (P

Cadillac 1968
ELDORADO — NOVO

Equipadissimo — Ar con-

dicionado — etc. — Já libe-

rado — único no Brasil —

Troco — Facilito — Rua São
Clemente, 185 — Tels. ...
246-3551 e 246-6388.

AUTOPEÇAS,
REVENDEDORES
E ACESSÓRIOS

ú
AUTONOMIA - Passa-s« uma.
Falar com Eugênio. Rua d* Es-
ttôla 47-A. Fon. 2344363.
MOLAS pl automóveis, camN
nliões brítadores • ind, «m ge*
ral — aspirais ou faixes .»•
brica-s» conserta-s» para o mes<
mo dia. Trav. Rio Comprido n.°
13 - Tel 248-8717'_ 254-3468.

PONTIAC 52 — Desmontado -
Vonde-se peças Av. Teixeira d.
Castro, 304 — Bonsucesso.

VOLKS 69 -Zero, coréia, ven-
do cu troco por carro usado.
Tel. 242-5000, Menezes.
VOLKS 60 - 66 - 67 - 68 e
69 — Várias cores, equipados
e rev, c' gar, Fin. 24 meses p|
créd. imediato — Rua Conde
Bonfim 66-A. :Tel. 234-9909.
VOLKS - Tudo em freios \—
Regulagem — Descarbonizacão.
Auto Einstcllunq Ltda. Rua Con-
selheiro Mavrink 343-A. Jacaré.
VOLKS 1963 - Motivo recebi;
mento carro novo vendo único
deno a vista, bem estado. Tel.
:46.6t21 

VOLKSWAGEN 1966 - Revisa-
do e com tôda garantia. Entra-
da 3 000,00 e 301,00 mensal
ou entrada 1 600,00 è 389,00
mensal. Crédito direto ao con-
sumidor. IMPERIAL S|A. Av.
Gomes Freire, 333 — Centro.
VOLKSWAGEN 1 600 STD 1969
"0''. Entrada 5 000,00, 24 x
624,00. IMPERIAL SJA. Av. Go-
mes Freire, 333 — Centro.
VOLKSWAGEN 1968 - Revisa"
do e com tôda garantia. Entra-
da 4 000 e 327,00 mensal ou
entrada 1 900,00 e 458,00 men-
sal. Crédito direto ao consumi-
dor. Imperial SjA. Av. Gomes
Freire, 333 - Centro.

Chevrolet
pick-ups e

caminhões 1969
Todos os tipos — Zero Km.

— Facilidades e Troca —

IAMSA — Av. Mem de Sá,
192 — Tels. 252-5609 e ...
¦252-5860.

TAXIS — Concsssío definitiva
da empresa para 20 carros (20
placas), juntamente com 20
taximelros • tacografos ARGO,
vendo pela melhor oferta. Rua
Ibiapina, 325-B - Tal. 230-7611
— Penha.

VENDE-SE car.-cs: Volks 68 -
Gordini 62/63 - Aero 66/64 -
Kombi 62 - Esplanada 68 e
Jeop 48 com pequena entrada
- Rua C. Bcnfim, 254^ :

VCLKS ou qualquer outro car-
ro. Com o dinheiro na mão V.
Sa. cempra onde quiser, pêlo
menor preço à vista. Pague-nos
em 24 meses. Hipóiito da Cos-
ta, 37 - T. 34-9188.

H JIH:> |

VOLKS 65 - Olimo estado, tra-
tar Av. Teixeira de Castro, 471
bloco 24 apt. 201. Bonsucesso.
Caetano.

VOLKS 61 cj K|" revisão
entrada desde 1 530,
saldo até 24 meses ou
cutro plano à sua es-
colha para entrega na
hora sem fiador. CIA.
FEDERAL DE VEÍCULOS
— R. São Francisco Xn-
vier, 374-A. (B

VOLKS 68 pérola excepcional
estado oe conservação. Pouco
rodado tem NCr$l. 600,00 cm
acessórios. Carro para pessoa
exigente. Ver na garagem de-
pois das TO horas. Rua Barão
de Pirassinunga, 7 apto. 205.
Pça. Saens Pena. Tiiuca. Sr. Ju-
lio.
VW SEDAN 1966, cor pérola,
75.000 km. Pintura e mecânica
em perleito estado. NCrS 7.000
á visla. Tel. 243-0228 cl Nilson.

Barros,

Chevrolet 1969
C| 3.° EIXO - Zero Km.

— Diesel e Gasolina — Pron-
ta entrega - CHEVROLET E'
NA IAMSA - Rua Sáo Cie-
mcnle 185. Tels. 246-3551 e
246-6388.

Fitas importadas
NCr$ 25,00

Aproveite, oferta especial,
compre 5 fitas últimos suces-
sos, é ganhe um lindo esto-

io fitas virgens 4,8 trilhas,
Otil Import. Ed. Av. Central
sl 704. Tel. 242-3997.

BICICLETAS,
MOTOS E
LAMBRETAS
VENDE-SE dlviiiu BicíciãtjS
usadas, um triciclo, velocípedes,
e outros artigos. Ver na Rua
Barão da Torre 510 loia-C.

VÕLKS 68 - Vendo, troco, fi-
nane. pouco rodado, estado ex-
cepcional. Rua José Higino, 310
apt. 602. Tel. 238-7212.
VOLKS 1967 - Saido em agosto
com nota fiscal comprovado
equipado nôvo rodas cromadas
entrada 2.200. Rua Piaui 72.
Todos os Santos. .

VOLKSWAGEN 68 e 69 -

1 980,00 ( ou menos ) quase
novos, superequips. Saldo
comb. Troco R. Mariz
82]^
VÒLKS 1967 3a. série eslado
de nò^o. Pouco uso, único do-
no. Fquipado. Vendo troco me-
nor valor. Facilito. Barão de
Mesquita 131.
VOLKS 1966/67 

- Modelinho
estado de novo. Pouco uso uni-
co dono. Equipado. Vendo troco
menor valor. Facilito. Barão de
Mesquita 131.

Ford Corcel
Possuímos duas (2) vagas

em grupo formado do CON-
SORCIO NACIONAL WILLYS.
lnf. tel. 234-4945, Sr. Juarez.

(P

EMBARCAÇÕES,
E MOTORES
MARÍTIMOS
LANCHA 24 pés - Excelãnü
ostado garal •- 2 motores -
Tratar Rua São Clemente, 185.
Tels. 246-3551 • 246-6388 i\ St.
Augusto.

VOLKS 1961 3a. série, eslado
dc nôvo. Pouco uso. Unlco do-
no. Equipado. Vendo troco me-
nor valor. Facilito. Barão de

isauita 131
VOLKSWAGEN 1 600 4 portas.
Eslado de nôvo. Pouco uso.
Un.co dono. Equip. Vendotroco
menur valor. Facilito. Barão de
Mesquita, 131

VOLKS...? Compro, Aero
Willys...? Compro, Kombi...?
Compro, DKW...? Compro, Sim-
ca...? Tel. 249-8132 Rua Piaui
72. Todos os Santos.
VÕTkS 1964 — Super jóia equi-
pado serguro total mecânica de
carro novo entrega imediata.
Rua Piaui 72 Todos os Santos.
Posso facilitar. i

VOLKS 63 - Inteiro equipado
côr azul mecânica 100% pintura
pneus estuf. novos entrega ime-
diata. Rua Piaui 72 Todos os
Santos. ,
VÃUXHALL 52^ todo original em
belíssimo estado de conserva-
ção. Vendo p/melhor oferta à
vista.. Rua Haddock Lobo, 419-A,
casa 27.

VOLKS 60, 61, 62, 63,
64, 65 revisados, su-
jeitos à tôda prova.
Entrada a partir de
1 500,00 saldo alé 24
meses. Entrega ime-
diala sem fiador ou
avalista. Aceitamos en-
trada parcelada para
tornar mínima a pres-
lação. AUTO-PRAZO.
Rua Conde de Bonfim
n.° 645-B. (B
VOLKS 1965 s equipado, c| rá-
dio, capai, placa milhar. R.
Conde Baepcndi, 39 - 104 -

Tel. 25-5992. 6.300,00.

VOLKS 64, 65, 66 e 67 inteira-
mente revisados desde 1.5C0,
de enlrada e o saldo dentro
de is/ possibilidades. Troca.
Aberto até 20 hs., dominço
até 12 hs. Nova Texas - Av.
Mal. Rondon, 539 - Est. S.
F. Xavier.

Imp. Tijuca
70 - OPALA luxo Ok
69 - VOLKSWAGEN Ok
68 — GALAXIE equipado
67 — CHRYSLER Esplanada
66 - ITAMARATY equipado
63 - OLDSMOBILE F-85 con-
versível equipado
66 — AERO-WILLYS v] cores
64 - AERO-WILLYS vi cores

FINANCIAMEI-ITO ATE" 24
MESES

Aberto diariamente até 20
h. Rua> Conde de Bonfim, 42ó
— Tel. 54-2815 — Tiiuca.

LANCHA WILLONS - Fibra d.
vidro, motor Jonhson 3 HP, 3
pessoas. Ver late Itacurussi —
NCrS 2.000,00. Tratar, Soarei,
42-1633 - 52-2716.
LANCHA 21 - Jonshon, Imp.
U.S.A., única no Brasil, equip.
com carreta, motor reserva e
peças. Preço NCrS 35 000, ttl.
232-7962;
LANCHA 16 — Tipo voadeira
em fibra, equip. c. carreta e
motor "Mercury" 35 H.P. part.
eétrica e comando NCrJ ....
16 000.00 Tel. 232-7962.
LANCHA - Voadeira, mot'.
Johnson -10 Hp (nôvo). Telcfon»
46-3417.

Écobatimetros •

18/36 metros
Radiogonios

LANCHAS Fiberglass Hidro V
4m — 5m e 6 metros
"Cobra-Whaler"' 4 • 5 me-

tros Motoros d» popa Mer-
cury Material Caça Submarina
Exposição: Av. Aug. Severo,
n. 272 loia C (Praça Paris).

VOLKSWAGEN 62, 63, 65, 68
e 69 — Todos revisados e equi-
pados. Traga s/carro p/troca.
Pólux-Concessionária Chevrolet.
R. Mariz e Barros, 821. Diária-
mente até 21 hs. Inclusive sába-
dos e domingos^ .
VOLKSWAGEN - Compro em
bom estado d. 60 a 69. Pago
à vista d melhor preço. Não
venda som verificar li] oferta.
Traga o carro • leve o dinhei-
ro. R. Uruguai, 285. Tel. 58-7583
-NOVOCAR.

VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63,
64, 65 e 67 - 1.290,00 todos
equips. e revisados. Traga s|
carro pltroca. Saldo a comb.
Rua Maris e Barros,, 72 (Pça.
Bandeira). 
VÕLKS 65 - Vende-se 100%
ver Av. tondres 460 — Bon-
speesso
VOLKSWAGEN 63, 64, 65, 66
« 67 — '1 490,00 várias cores,
equipados e revisados. Traga s/
carro p/troca. Saldo a comb.
Tr=co. Rua Conde Bomfin, 40
(Tiiuca),

Lancha
Vende-se — 25 pés, 2 motores Chris Craft

105 HP cada um. Velocidade 28 nós. Cabine.
Telefonar 222-9632 das 9 às 16 horas.

ESPORTES
BILHAR — Francês, vende-se
Hpo luxo, bolas de marfim,
completo, 1 mil cruzeiros. Acei-
tam-se oefrtas. Tel. 226-7ÓÓ5.
VENDO prancha d» Surf Han-
sen Super light. Tratar p tel.
2254759.

DIVERSOS

Aluguel Volks
e Karmann-Ghia
»Carros equipados, 66, 67,

68, 69, preço especial p| tem-
porada, filiado ao Diner's e
C-B-C, Av. Ç/ado Júnior, 317
- Tels. 257-7034 ou 257-8703

VOLKS 67 - Espetacular, c|
ridio, capas, tremendão, etc.
1 800 saldo 24 meses; Alm.
Cocliran. 173. Tel. 254.4923.

VOIKS - Compro um tirado
em consórcio. Tfelefon» 
236-5827;
VÕlKSWAGEN 1969 

"0''. En.
trada 4 000,00, 24 x 454,00
mensal. COLONIAL VEÍCULOS
S'A. Rua 19 de Fevereiro, 43
a 45_-Jotafo^j[eL_226-£422.
VOLKSWAGEN Sedan 1969 "Ó"

— Tfoco por carro dc menor
valor. Financio a diferença. Co-
lonial Veículos S|A. Rua 19
de Fevereiro, 43 a 45 — Bola-
fogo. Tel. 225-4422.

VOLKS 0 Km modelo 1970, em-
placado, vendo a vista por ..
10.800, ou troco por mais anti-
go. Tel. 254-4600 - Facilito.

VOLKS 59/ 64/ 67/ 68. Impec.
est. cons. Ven, tro, fin. Créd.
dir. alé 24 m, R. Lino Teixeira,
97 T: 61-1709. 61-5657. Ou Paim
Pamplona, 700 T: 6 1-4 58 8.
61-2308.
VÒLKS 67 - Diversas cores -
Vendemos c| 1.800,00 de enln-
di • o saldo ali 24 meses pe-
lo Crédito Direto ao Consumi-
dor DELSUL - Revendedor
Willys. Rua General Polidoro,
81. T.t. 246-0831 • Rua Fran-
cisco Otaviano, 41 — Telefonai
227-6340.

A. A. KOMBIS - Entregas
comerc. 6,Ü0/h. Peqs. mudanças
e viagens a combinar. Tel.
234-9286 dia/noite. LOCADORA
RIO LIDA.

ALUGO — Gálaxie equipado
para viagens e casamento. Preço
convidativo. Fone. 234-1150.
AUIGÃ-SÉ Kombi - 6,00>ora
peq. entregas, passeios, conlrato
cl uma firma, meio expediente.
Tel. 2588742. _______

ALUGUEL de Kombis a NCrS
5,00 hora. Mudanças, entregas
comercieis, turismo, viagens,
excursões. 232-6934.

ÃTÜGUeL - KombiríTó~teleÍo.
narl Todos os serviços — Tel.
226-9065. 5,00/hora.
CASAMENTOS COM IMPALA -
O mais bonito do ano, parti*
cular, cor azul-claro. Telefon*
234-0230, Sr. Joaquim.

V.W. de 2 port.is, p. :o c-nsór-
cio da V. dos Revendedores
c/l°- prest. já paqas, num total
de 50 com 2 carror de cada
vez mensal. NCrS 279, iá paqo.
NCrS 3 409 - Passo por NCrS
3 000 Sr. Selmo - Tel. 247-4887.
VOLKS 67 grená equip. bem
CÓni. est. de nôvo 100% único
dono. 7 550 k vista tel.
236-0443;

VÕLKS 64 cj n| revisão
entrada desde 1 820,
saldo até 24 meses ou
outro plano a sua es-
colha para entrega na
hora sem fiador. CIA.
FEDERAL DE VEÍ-
CULOS, Rua São Fran-
cisco Xavier, 374^A,^jíB

Urgente hoje.

VOLKS 67 equipado vendo tel.
420762 Ney_Ferreira.
VOLKS 69 — Reuni — fransliro
o Consórcio. Panos NCrS 2 136.
Aceito ^oferta razoaWl. Carlos
Eduardo, telefone: 222-1614.

V.OLKS 966 - Excelente estado.
Enxuto Motorádio equipte
228-0776.
VOLKS 1967 - Ultima" série,
grenat de único dono, lindo
carro, vendo à vista ou financio
c/ent. 3 000,00 e 24 prest.
381,00 Av. Oswaldo Cruz, 6i
Armando.

VOLKS 66
uma jóia de carro, de part, pi
part. azul, pneus novos, mo-
tor tinindo. Tel. 245-7885.
VÕLKS 66 - Côr cinza sedan
em ótimo estado. Vendo motivo
transf. Tel. 226-7716.

VOLKS 65 c| pl revi-
são entrada desde

I 880,00 saldo até 24
meses. • Temos outros
planos à sua escolhn
para entrega na hora
sem fiador. CIA. FE-
DERAL DE VEÍCULOS,
Rua *São Francisco X3-
vier, 374-A. (B

VOLKSWAGEN 1968 - Exrep-
cional conservação. Radio Mo-
torc4a. Trcco carro inac. Fi-
nancio com pequena * enlrada.
Rua B. de Mesquita, 1079. Pça.
Verdun. Dia lodo.

VOLKS 62 c| n| revi:
são, entrada desde
1 650.00 saldo até 24
meses. Temos outros
pianos a sua escolha
para entrega na tron
sem fiador. CIA. FEDE-
RAL DE VEÍCULOS. Rua
São Francisco Xavier,
n ° 374-A. (li
VOLKS 66 — Modelinho pouca
usado vende-se 7.C00. Rua 21
de Abril 78. Quintino.
VOLKS' ;68

côr, vendo. Ver
Frei Caneca, 305.

VOLKS 64 único dono conser.
vadlssimo ent. 1 500 tttais 24 do
338 sem mais despesas. R. la-
ranl«lrás-122-A tèl.^225-3953.»
VEMAGUEr 59 estado excepcio-
nal motor nôvo ci radio ent.
700 mais 24 c'e 172 sem r"is
despesas. R. laranir-iras 122-A
tei. I225-39S3/-'
VOLKS" 63 - Ótimo estado -

pneus novos, ontrada 1 300 mus
24 de 327,00. ?.. RUchuelo, 161-
B^ 2í2-5862^
VOLKS 65 - Estado de nôvo
CÍ rádio Blaupunkt. Entrada de
I 500 mais 24 de 366,00. R.
Riachuelo_Í61__B._ 252-2862.

VOLKS"67 - 
"Excelente 

eslado,
Cl rádio, 4 vista 7 OCO ou 1600
de entrada mais 24 de 411.00.

_______ h__lt__ _íh-L—l_ H~
VÕLKS 67 por 6.95Ó, à vista,
em olimo estado, com radio,
e pneus novos, velocimetro la-

VOLKSWÃGEN 62 - Excepcionai
eslado, todo equipado, revisado.
Facilito c/2.500 entrada. Ver R.
Matoso 202. Tel. 254-1316.
VOLKS 69 0 K. Azul coballo.
Vdo. livre de problemas. So-
mente à vista, 10.250 das 13
hs. em diante. Rua Aristides
Lobo. 237-406. _
VOLKSWAGEN 68 c 63 - Entr.
a partir 1.500 saldo alé - anos.
R. Barão de Mesquita 116. Tel.-:
234-5197. ___.  i
VOLKSWAGEN 61, slncrçnizad".
superequipado, vendo à vista .
h quaotMT oreva. Rua Csníc- -
lheiro Mayrink, 413 - Estação .
d____Rccba____ |

Equipado, linda V01VÕ"51 - Adaptado para 57, |tratar a R. i rádio, pneus novos, eslofamen-
io novo e pintura nova. Pode

VÕLKS 68 — Avariado. Vende-se lra:er mecânico. Posto São Do-
p/melhor oferta. Ver • tralar mingos. Junto d« Prefeitura —

à R. Frei Caneca. 305. I Caxias.

VOLKS 60 vendemos com en*
trada a partir de 1.100 e o
saldo até 24 meses pelo crédito
direto ao consumidor — DEL-
SUL - Revendedor Willys. Rua
General Polidoro, 81 — Telafo.
ne 246-0831 • Rua Francisco
Otayiano__41 -_ TeL_22716340.
VÕlKSWAGEN 1966, côr aiul,
100% revisado, c| qarantia car.
ro nôvo. Enlr. 1 800,00 • 24
x 381,60, sem despesas, trans-
ferido em seu nom*. Atenda*
mos até 21h. Agência Granden.
Rua São CUmenle, 92 - Tele-
fon. 226-7191.
VOLKSWAGEN 

'- Novos e uss-
dos. Duas e quatro portas. Pron-
i_ entreoa. As mais varied.is
coros; plenos de trcca de seu
Voiks usado. Financiamos até
24 ntes-js. Maiores informações
SIMM - Revendedor Autori-
rado Volks w^nen. Rua Barão
de Mesquita, 777.
VOLKSWAGEN 0 k*"m. Kombi -
Sedan 2.4 porlas. Compro
pago 1 vísta. Tratar com César

25-0696 -25-2356. 

VOLKSWAGEN 0 km. Kombi -
Sedan 2.4 portas, abaixo da
tabela, entrega imediata, todas
as cores. Entrada 2 300, saldo
em 24 mesas. Mata Volkswaaen

R. laranjeiras, 47 - Teli.:
25-06» •« ^5-2356.
VCLKSWGEN ÕK 160Ó muito
abaixo da tabela à vista oc
3 500 entr. aceilo troca. R. Da-
rão de Mesquita, 116. Telefone
234-5197.
VOLKSWAGEN OK 1 300 Muiro
abaixo da tabela à vista ou
2 £00 enlr. Aceilo troca. R .Ba-
rão de Mesquita 116 telefona
234-5197 

Corceí Coupê
69 Zero

CASAMENTOS - Lindo rarro
Aero Willys, cinzi granito, nei-
vas, padrinhos e recepções. -

NCrS 50,00. Telefono 246-1599.

KOMBI - 5,50 p/h.
comerciais, mudanças,
excursões,
238-2684.

turismo,

Entrega»
passeios,

etc. Tel

KOMBI - Chapa de carg. ur-
gente contrato 1 200.00 por mês
- Av. Henrlqu» Valadares 47-
101.
KOMBIS - Aceitamos mudanças,
cargas e encomendas para Nite-
rói, Cabo Frio, Araruama, entre-
gas na Guanabara, base hora.
Rua da América, 199 - Tel.
243-2104.

TRANSPORTE DE KOMBI LTDA.
— Aluguel de Kombis c| moto-
ristas para entregas mudanças •
viagens. Barata Ribeiro, 364 -
loja 2. Tel. 257-9503.

TRANSPORTA-SE em Kombi mó-
veis geladeira? pequenas mu
danças etc. Excursões PascOa!
telef.226-0946 - 226-6074.
TRANSPORTASSE em Kombi mó
veis, geladeiras, pequenas mu
d?nças, excursões Manoel.
São Salvador. 17. 2450005

Kombi e
Pick-Up

Aluga-se c| motorista para
passeios, excursões, entregas
e peq. mudanças.

CORUJÃO

(seção de transportes)
Ruí. São Luís Gonzaga, 573.

Tel, 228-6342.

Kombis e
Pick-Up

ALUGUEL C/ MOTORISTA
Entregas comerciais — Mu-

danças — Viagens — Excur-
soes — Fazemos contratos et

firmas — Transportes Nele —

R. Bérijámln Constant, 104,

Li 11. Tel. 252-3489, dia;

230-3814, noite.

Kombi alugue!
tel.: 261-3450
Temos novas pl mudanças

entregas comerciais, viagens
interestaduais. Efic. em trans-

portes. Real Transp. Bcnlic*
Ltda.

Rua

Kombis Aluguel
Zé Arigó 35,00

Garanto consultas. Entregas

comerc. Mudanças assist. téc.
vingens inlerest. fazemos con-
tratos com firmas. Transp.

T. A. Ltda. Tel. 38-6606 i

noile 61-8776.

Locadora Salônica
ALUGUE UM CARRO E DIRIJA

VOCÊ MESMO

De 2a a 6a. Preços especiais. 28 de Selem-
bro, 165 - V. Isabel. Tels. 248-8262, 264-1827.

Entrada 20% aldo até 24 I

mescp p C.D.C.
DELSUL

Revendedor Willys

Rua General Polidoro, 81.

Rua Francisco Otaviano, 41

Tols. 2460831 e 227-6340

Locadora Júnior
aluga 69

Filiado ao Diners — CBC.

Gálaxie, Corcel, Opala, Volks 1600, Clitysler, llamaiatl,

Karmann-Ghia, Volks, Kombi, equipados com rádio, com ou

sem motorista.
Rua da Passagem, 98 - lei.: 246-3R00 -- 246-313*.

I Botafogo. ''


