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BRASÍLIA

9 A Companhia de Tc-
lefones de Brasília 1C0-
tclbi — empresa que tem
como maior acionista o
Governo do Distrito Fe-
deral — desmentiu a no-
tícia de quo o Presidente \
da República tivesse ex- ;
pedido ordem para que i
determinada concorrên- |
cia pública da empresa j
fosse decidida em con-
junto com o Serviço Na- ;
cional de Informações, j
O colunista de um ves-
pertino carioca havia de-
nunciado "mais um es-
eándalo na Cotelb, por
assinar contrato com
uma firma que tem mais -
ou menos 15 titulos (pro-
miss orlas) protesta-
dos por falta de paga-
mento. nos anos de 1967- ,
fi8." E acrescenta ter sido :
descumprida uma deter-
mirnição dn Presidente jda República para que o
SNI participasse da dc-
cisão quanto a tal cou-
corrència.

SÃO PAULO

9 Segundo um estudo j
do Departamento Inter-1
.sindical de Estatística e ._
Estudo SOcio-Econômico. i
só um aumento do sala- I
no mínimo da ordem de
339Çé, a partir dc maio I
próximo, satisfaria as
exigências constltucio- j
nais e da legislação, que
estabelecem a dieta ali-
montar mínima do brasi- ;

leiro. Na opinião rio pre- '

sidente da Federação das j
industrias do Estaclo de
São Paulo. Sr. Teobaldo
de Nigris, o novo mínimo i
deve ser fixado ris acór-
do com as diretrizes ria
politi ca económico-íi-
nanceira rio Governo, a '

fim de evitar que com- ,
prometa o programa de '

combate à inflação. "Os ;
Ministérios da Fazenda j
e do Trabalho — afir- j
mou — estudam do mes- \
mo modo como o fizeram |
nos últúnos anos, valen-
rio-se dçs mesmos indi- -
ces que serviram tão bem I
no passado."

BAHIA

9 Marcelino Souto
Maia, que no dia 2 as- ;
sassinou o pai, Fernando;
a mãe, Zorildc: a* avó, |
Climerie, e o irmão. José.
depois de reconstituir as
cenas do crime, no pala-
cete da Rua Flórida, dis- I
se á policia que gos- j
uria de repetir a ope-
ração, "porque fiz tu- :
rio errado, não passou |
rie uma encenação." Na
porta da casa ria família
Souto Maia. dezenas de
crianças, adolescentes e
adultos, além de carroci-
nhas dc refrescos, picolé
c churrasquinho, perma-
neceram. por mais do
duas horas, acompa-
nhando, alegremente, os
trabalhos policiais, en-
quanto Marcelino conta-
va cemo exterminou qua- _
se toda a familia. A po-
lícia baiana, apesar da
frieza que demonstra
Marcelino, não ,-e con-
forma que èle tenha sido
capaz de cometer os qua-
tro crimes, na madruga-
ria do dia 2. A caria re-
lato. surge um novo dc-
talhe, não conhecido pe-
1» polHa. fazendo com
que seus técnicos dirijam

BELEZA REBELDE Radiofolo UPl

Depois de pfêsa por soliclarizar-se com índios, Jane Funda abre campanha contra a presença dos EUA uo Vietname

Jane Fonda ¥1 Q_ 11 f\ íí divulgar
Smrpa,

no Vietname
A atriz Jane Fonda, após ter sido

¦presa domingo no Forte Lewis por
participar dc unia manifestação em
favor do.s índios norte-americanos,
anunciou ontem grande campanha
nos Estados Unidos para expressar
spii apoio aos soldados que se opõem
á guerra do Vietname.

Referindo-se acs incidentes de
domingo, ela. disse que foi presa por-
que não se propõe "glorificar a
guerra nem exortar nossos jovens pa-
ra que lutem." A atriz prometeu vol-
tar ao Forte Lewis. apesar da ordem
do Exército para que se mantenha
afastada do locai, e disse que está
pensando se processa ou não o co-
mandante da base por prisão ilegal.
Em companhia dela foram presos
85 índios americanos, i Página 11)

Bilac ocupará
no STF vaga
de Temístocles

O Embaixador Bilac Pinto res-
pondeu ontem ao Presidente Garras-
tazu Mediei, de Paris, aceitando o
convite que lhe foi feito pelo Chefe
do Governo para ocupar uma das ca-
deiras de Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal. A vaga no STF foi
aberta com a aposentadoria do Mi-
nistro Temístocles Brandão Cavai-

cán ti.
A resposta do Embaixador do

Brasil na Franca chegou através de
um telegrama recebido à noite pelo
Palácio das Laranjeiras. O Sr. Bilac
Pinto deverá deixar suas funções em
Paris no próximo dia 23 de abril.

Argentina lem
o menor índice

mortos dos EUA no Laos
O Presidente Richard Nixon or-

denou ao Pentágono que, a parlir
cie hoje, divulgue o.s nomes de todos
os militares norte-americanos mor-
tos ou feridos cm ação no território
laosiano e o número dc aviões aba-
tidos pela artilharia comunista, re-
conhecendo assim a participação
dos Estados Unidos na 'guerra do
Laos.

Fontes do Pentágono informa-
ram que os militares americanos em' serviço no Laos recebem soldo de
guerra — mais elevado que o nor-
mal — desde 1.° de janeiro de 1966.
Revelou-se também que o capitão

Joseph Bush, cuja morte foi anun-
ciada pela imprensa e depois con-
firmada pela Casa Branca, recebeu
condecoração post mortem-por bra-
vura na defesa dc uma posição ata-
cada pelo Pathet Lao. cm 10 de te-
vereiro do ano passado.

O porta-voz do Departamento
de Estado, Carl Bartch, anunciou
ontem que os listados Unidos con-
cordarão com qualquer acordo en-
tre o Governo legal do Laos e o Pa-
thet Lao. "desde 

que inclua a reti-
racia dos 67 mil norte-vietnamitas
que se encontram no país." (Pág. 2)

Esquadrão pega vítimas
nas delegacias do Rio

Muitas das centenas de vítimas
do Esquadrão da Morte saem das
prisões cariocas direto para os lo-
cais dc execução, onde são tortura-
das. enforcadas c fuziladas pelas
costas. Quem denunciou essa prá-
tica foi a Delegacia de Homicídios,
que ontem qualificou 10 dos assas-
sinatos do Esquadrão da Morte co-
mo "crimes da casa."

Em entrevista coletiva à im-
prensa carioca, o Governador do Es-
pírito Santo, Sr. Cristiano Dias Lo-
pes, confirmou a existência do Es-

Pais vendem em
leilão o filho

quadrão da Morte capixaba e não
defendeu seu irmão. José Dias Lo-
pes. ex-Secretário de Segurança,
cias acusações nos crimes da orga-
nização.

O Secretario de Segurança Pú-
blica da Guanabara, General Luis
de França Oliveira, convocou qual-
quer pessoa para denunciar-lhe pes-
soalmente a ligação de algum poli-
ciai com o Esquadrão da Morte.
O General prometeu garantias ao
denunciante, inclusive sigilo. (Pa-
gina 12, e editorial, na página 6)

Vinda do Papa
ao Brasil não

de analfabetos que santo curou será possível
Um informe rio Banco Interamerlca-

no cie Desenvolvimento — BID — divu!-
gado ontem, revela que a Argentina, além
rie ser o país latino-americano (membro
ria OEAi que possui o menor índice rie
¦analfabetismo, é também o que vem rea-
ISzando os maiores esforços para reduzir
ainda mais o número rie pessoas que não
sabem ler e escrever.

Com uma população rie 23 milhões e
707 mil habitantes, íi Argentina possui
apenas 1 milhão o 1(_4 mil analfabetos,
eom um índice de G,7'. em relação á po-
pulação total. No Continente america-
no. apenas os Estados Unidos, com 2.7'..
e o Canadá, com •!,_!'; rie analfabetos, su-
peram o coeficiente argentino, obtido no**
últimos censos demográficos, iPágina 8.

Quem der n maior lance vai ficar
eom Lamart.inc José. um garoto de qua-
tro anos que já teve séria doença dc
pele mas agora está curado. Seus pais.
os agricultores Lourival José Luna e Ma-
ria Tertulina Luna. vão leiloá-lo domin-
go, na festa religiosa de Cupira, inte-
rior de Pernambuco, pagando promessa
que fizeram a São José pela cura do
menino.

O pai afirma que nada o impedirá de
zumprir a promessa, "porque Sáo José
e muito bom e merece qualquer sacrifi-
cio." A mãe ele Lamartinc está confor-
mada e a população do Município se ma-
nifestou a favor do leilão. (Página 181

O Secretário-Geral de Estado do Va-
ticano, Cardeal Jean Villot, comunicou
oficialmente á Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil — CNBB —- que 0 Pa-
oa Paulo VI não pode aceitar o convite
para vir ao Brasil, por ocasião do Con-
gresso Eucaristico, que se realizará em
Brasília em maio próximo.

A CNBB havia convidado Paulo VI
para assistir o Congresso Eucaristico e
inaugurar a catedral de Brasília. Em
sua carta, o Cardeal Jean Villot afirma
que o convite "deixou o Sumo Pontífice
profundamente sensibilizado, mas. infe-
lizmcnte, cie não vè como possível
atende-lo c sente muito ter,que declinar.'

O Presidente Garrastazu
Mediei afirmou ontem, ao
pronunciar a aula inaugu-
ral dos cursos da Escola Su-
perior dc Guerra, que ao
examinar os esforços e os
sucessos obtidos nos últimos
seis anos pelos três Gover-
nos da Revolução, chegou ã
"pungente conclusão de que
a economia pode ir bem,
mas a maioria do povo ain-
da vai mal."

Depois de lembrar os
aperfeiçoamentos realizados
em vários setores, como o
Plano Nacional de Habita-
ção, o Fundo dc Garantia c
a unificação da previdência,
o Presidente afirmou que o
Governo tornará efetivo o
preceito constitucional dc
integração dos trabalhado-
res "na vida e desenvolvi-
mento da empresa, com par-
ticipaçáo nos lucros."

Referindo-se ao campo
econômico, o Presidente Gar-
rastazu Mediei disse que a
sua política "visará ao in-
cremento substancial da
produção agrícola c ao au-
mento das exportações, o
que certamente haverá de
motivar rápida ampliação
do mercado interno c indu-
zirá a própria expansão cio
setor industrial.''

No capítulo da educação,
o Chefe do Governo afirmou
que em favor do povo o Ura-
sil "aceita a ajuda interna-
cional, venha de onde vier,
desde que não nos sejam
impostos condicionamentos
lesivos à nossa dignidade e
á liberdade de orientarmos
a formação de nossos jovens
segundo os nossos padrões
morais."

Quanto à formulação da
política externa, o Presiden-
te da República afjrmou que
o Brasil leva em conta as
suas tradições cristãs c oci-
dentais, como país da Ame-
rica do Sul e do mundo sul)-
desenvolvido e pediu uma
formulação mais humana da
política dc royalties visando
ao progresso dos povos mais
pobres.

O Presidente afirmou, ao
examinar a situação politi-
ca do país. que "embora
nestes tempos não se conhe-
ca o exemplo de uma só na-
ção que haja conseguido sair
do subdesenvolvimento sem
fazer o sacrifício da liberda-
de", a opção da Revolução
brasileira c provar a viabili-
dade desse caminho.

— Procurarei alcançar ès-
se desenvolvimento c essa se-
gurança — disse — com a
construção de uma socieda-
de politicamente aberta, que
concilie a necessidade tle acc-
Ieração do desenvolvimento
eom a manutenção das li-
herdades e com o maior grau
possível dc privativismo e de
descentralização do poder
econômico.

Depois de dizer que o ob-
jetivo principal do seu Go-
vêrno é conquistar c manter
o progresso, o Presidente
Garrastazu Mediei afirmou
que a grande questão "é aju-
dar a construir, tio Brasil,
uma sociedade desenvolvida,
democrática, independente e
livre, assegurando, assim, a
viabilidade econômica, social
c politica do pais." (Noticia-
rio nas paginas .">. 1 c 5)

Japão aspira a
ser uma grande
forca militar

O Japão tornará a ser urna
grande potência militar até o
fim da década dc 70. graças à
aplicação do Quarto Plano Quin-
quenal de Defesa, que terá início
em 1972, anunciou ontem o Em-
baixador japonês em Portugal,
Goro Hattori.

O diplomata se mostrou con-
fiante em que a Constituição ja-
ponèsa — que proíbe a organi-
zação de um Exército ativo —
será revista com a aprovação das
grandes potências. Apesar cie
não possuir forças armadas con-
vencionais, o Japão gasta anual-
mente 1,6 milhões dc dólares
(NCrS 7.04 milhões) em itens
militares, o que representa me-
nos de l'"< de todo -o seu Pro-
duto Nacional Bruto. (Pág. 2)

itamarati nada
decidiu sobre
Bolívia e Peru

O Embaixador Lauro Escorei, se-
cretário-gcral adjunto para assuntos
americanos do Itamarati. afirmou on-
tem que "é totalmente fabricada'' a
noticia de que o Brasil evitará seu
apoio a qualquer restrição aos Gover-
nos da Bolívia o do Peru.

Depois de dizer que nenhum fun-
cionário cio Ministério das Relações
Exteriores manifestou-se sobre o as-
sünto, o Embaixador Lauro Escorei
afirmou quo "a noticia é falsa, pura
invenção fabricada por alguém cujos
objetivos desconhecemos."

O Itamarati jamais examina-
ria o problema por esse angulo —

disse o Embaixador Lauro Escore1!.

Seqüestradores
falham e se
matam na RDA

Dois homens armados tentaram
seqüestrar ontem uni avião da In-
terlue - empresa aérea da Alemã-
nha Oriental que voava de Leip-
zig para Berlim, mas foram impedi-
dos pela tripulação e se suicidaram
quando o aparelho aterrissou.

A agência oficial ADN não for-
neceu detalhes do atentado nem de
como os dois seqüestradores se suici-
daram. Esta é a segunda tentativa do
desviar um avião ocorrida na Alemã-
nha Oriental. Na primeira, em outu-
bro do ano passado, dois homens ar-
mados obrigaram um Iliushin-18 a
descer cm Borlim Ocidental. iPág. !))

Seleção joga
domingo contra
o Flamengo

A Seleção Brasileira acertou um jò-
go com o Flamengo — seu terceiro teste

- paia domingo á tarde, no Maracanã,
mas a CBD terá que enfrentar o Conse-
lho Arbitrai da Federação Carioca, que
se reuniu, ontem á noite, e resolveu vetor
a partida, por unanimidade, considerai*.-
.io-a prejudicial á Taça Guanabara.

O presidente João H-avelange diss>\
que se o veto fór mantido ele apelará ao
OND para que sejam requisitados o Fia-'
mengo e o Maracanã. Yustrich também
uão está satisfeito com o jogo, argumen-
tando que não vè nele nenhum proveito
para a Seleção nem para o seu clube. A
1'aça Guanabara prossegue esta noite, com
Bangu x Campo Grande e Flamengo x
São Cristóvão. (Páginas 20, 21 e 22)

suas investigações ein
busca de um cúmplice.

MINAS GERAIS

9 O jornalista Rubens
Furtado, professor de
Comunicação Visual da
Universidade de Brasília,
abriu a Semana dos Ca-
louros de Jornalismo, fa-
lando sóbre a Importan-
riu das Comunicações na

Era .Moderna cm Oecor-
rencia da Tribalização
do .Uuiidd c da Univer-
sallzação dc Todas as
Informações. O profes-
sor Rubens Furtado afir-
mou que "a vida. neste
mundo cibernético que
está diante de nós. aca-
bou de vez com a nossa
individualidade, pois nâo
vivemos mais a vida do
nosso grupo, a vida oa
nossa cidade <• até a vida
rio nesso pais, parque a

• nessa vida. neste mo-1
! mento. e a vida de todo >

o Universo." Os avanços!
cies processes gráficos

I foram discutidos pe-
lo coníerencista. q u e

: salientou a importância jria superiníormacão que
agride os homens com
centenas, milhares e até
milhões rie informações

; que não podem ser trans-
I formadas eni conheci-
j mento ou reproduzidas
' con.cl^nfmente par fal-

ta de tempo das pessoas.
envolvidas num processo j
em mutação e evolução
acelerados.
9 O Secretário de Fa-
zenda de Minas não dl-
vulgou a relação das 10U i
cidades onde o paga- !
mento ás professoras pri-1
márias foi iniciado, para |
evitar "o vedetismo dc
alguns políticos que en-
viam telegramas ao in-
tenor. informando que
conseguiram a verbal

através de prestigio pes-
scal na administração
estadual." O Sr. Luis
Cláudio de Almeida libe-
rou NCrS 2 milhões c o
dinheiro será remetido
juntamente com telegra-
ma determinando aos
coletores estaduais que
efetuem o pagamento o
mais rapidamente possi-
vel. Nos demais municí-
pios de Minas, prosse-
guem or. trabalhos da
Secretai ia de Fazenda

para levantar todos os
débitos do Estado para
com o funcionalismo.
O Os homens ria Poli-

cia Civil tiveram ante-
ontem a última noite de
plantão e policiamento
porque, a partir de on-
tem. todo o trabalho rie
segurança dc Belo Hori-
zonte esta sendo realiza-
do peia Policia Militar.
A rolícla Civil fii exti.i-
ta e -os seus integrantes
estão aoenas as-ii.aiulo

ponto nas repartições.
\ enquanto esperam as no-

vas ocupações que deve-
rão assumir, enquanto
uns poucos elementos

i ainda cuidam do policia-
í mento nos bancos e nos

grupos escolares.

CEARÁ

9 O Hospital Geral dc
j Fortaleza, mantido pelo
I INPS. inaugurou o seu

novo centro de trata-

mento e recuperação in-
tenslva. considerado pe-
los médicos locais como o
mais moderno do pais.
O centro conta com 27
leitos especiais, dotados
de instalação própria de
oxigênio, ar refrigerado c
todos os equipamentos de
urgência necessários ao
tipo de doentes a que se
destina: os que precisam
de medicação e assist én-
cia intensiva. 21 lioras
por dia. O entro é a úl-

tima cias unidades inau-
guradas no novo Hospi-
tal Geral de Fortaleza, c,
segundo o Sr. Edmar
Queirós, .superintendente
do INPS no Ceará, está
capacitado a atender ao
fluxo normal de segura-
dos para esse tipo rie
serviço, contando com
equipe de médicos, en-
íermeiras e auxiliares de
enfermagem durante o
dia e a noite, dentro das
próprias enfermarias.
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ACHADOS
E PERDIDOS
AÇOUGUE Israelita Monte Car- ;
¦'iffl Ltda, estabelecida a Av.'¦J. S. Copacabana 1.110 loja
t comunica que acha-se extra-
vlado o seu livro d» Registro
Único do ICM r" 1 inscrição
no FRRI. 251.553.CO.

ATENÇÃO - Objeta rie estima-
ção perdido. Peae-se a pessoa
que enccnlronu um broche, ca-
mafou antige, n*x*:t-feira na
cidadã ou eni Copacabana en-
tregar na Avenida N. S. de
Copacabana 1099 apto. 302 -
Gr;tifica-se betn,

DISTRIBUIDORA d» Frios e lati-
cinios Suprema L"da, Estabele-
cida a Rua Grão Magriço n.°
12-A - Penha Círcuíar nesta
CÍdftde acha-se extraviado a sua
ficha dç inscrição no Cad.is-
tro Gorai de Contribuinte iob
o n.° 33.860J72.

DOCUMENIO PERDIDO - Car.
tão da identidade do Conselho
Reqional de Química — 3^. re-*
çlío — De Júlio Ferrair* Bastos,
favor telefonar 34-7981. Gratifi-
CflSP. j.

EXTRAVIO DE TITULO - Ex-
fMvou-se o titulo * carteira
do IME CLUBF DO RIO DE
JANE.KC pertencanij &o Sr.
A11!-?"! Moes Philicn. P«-Je ca
rtufwn encontrai entregar ,
An ico Industrial e Comercial
S/A. Praça Pio X. 9°, 10.o _
?! -SB66.

PERDEU-SE comprovante entre-
ga declaração imposto renda
exercicio 1969, de Carlos Mil-
ton Cerqueira Eiaueiredo — Te-
l;'onar para 232-5231 - O.
Sy!via.

TENDEU-SE cota única paga re-
ferente imposto de renda e-*.
66 da firma Depcsito de Reta-
lhe* Guanabara Ltda. silo a Av,
Copacabana 1110 ioia J — Ins-
cricão _CGC_ 33162025.

PERDEU-SE no traieto, cia Rua
Haddoclc lobo * Praça XV» os
livros do ICM modelos, I, IV
« V, t talões dB transferência
dí mercadorias de numeração
001 a 150, da firma J. Freitas
E Filho, Sua Haddock lobo,
127-A, inscrita no Eslado iob
o n9 127.125.01, sendo que os
talões d» transferência parten-
cem a matri: e a fili.il, esta
localizada A Rua Haddock: t6bo,
2'Q-A, solicitamos a ctuem os j
tntontrar devolver num dos en.
dereços acima, será gratificado.

EMPREGOS
-SERVIÇOS -

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMAD.
E COPEIRAS
AS DONAS DE CASA - lemos
domésticai leíecionadnt d c*
cumentos « referências. Pro.
«urern-nos f. 228-4736.

ARRUMADEIRA - Preci',a-s« com
muita prática, ótima apresen-
tação e referencias de Mb me
íes como arrumadeira n.i mes-
ma casa, somente para arrumar
em casa de família. Exige; e
que durm? no emprego. Não saia
à noite. Folga somente às têr
ças-feitas, o dia todo. Pagâ-so
muito bem. 1 ratar à Rua Gene-
ral Artigas, n.° 63 — Leblon -
Depois das 10 horas da manhã.

ARRUMADEIRA - Copeira eom
Pfratioa * referencias — Av.
Atlântica n.» 2112 apto. «04.

ARRUMADEIRA - Precisa-se «r.
rumadaira p dormir emprego —
R. Dias da Rocha 25 aplo. 701
— Copacabana — Pôsto 4.

A«ENC1A ATIANTICA - Ofere-
c« ótimas emp. domesticas p
todos o$ fins t! ref. diarista-* •
mens. T. 237-1606

AGENCIA SENADOR precisa a--
rumadeiras, copeifa, babas, ot-
mos erdenades. Senador Dantas
39, 2° sl. 205. Tel. 252-4604.

ARRUMADEIRA - Procuro com
mais de 25 an->s com pratica
a referencias de mais de um
ano. Ordenado 150. Rua Leran-
leiras 525 apto. 1101.

ARRUMADEIRA - Precisa-se com
prática e referências. Av. Atian-
tica, 1572, 11.» _ 237-6427.

IH - AGENCIA só de D. Mar-
lha 256-8346 - Cop. cozinheiras,
ir. e babás caprichosamente ei-
colhidas c/does. » boas refs.

AGENCIA NOVAK. 237-5533 e
'36.4719 Domésticas efetiva?

-aristas e faxineiros idôneos —
-. Copacabana, 610 siloja 205

\BA' — Preciso urgente a I
udante maior - Ord. de 250
150. Exigem-«e does., refs. e

irmir no emprego — Av. Co-
.cabana n. 1 085 - 604.

\BA' — Preciso com ótima» re-
rências p' níenína 3 anos —
"r$ 150,00 iniciais - Delfim
oreira, 558 casa 1 . Leblon.

BA' — Precisa se acima de
li anos. Referencias no mini-

•mo 1 ano. Av. Copacabana 245
apt, 212.

BABA' - Preciso oara 2 crianças
de 3 « 1 ano, bom ordenado,
•xijo referências D. Isa, Rua
Damanttna, 20 ap, 102. J Bo-

¦¦ 
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á. • economia vai Dem, mas povo vai mal
BELEZA REBELDE Radiofoto UPI

Depois de presa por solidarizar-se com índios, Jane Vonda abre. campanha contra a presença dos EUA no Vielname.

Jane Fonda
luta por paz
no Vietname

Nixon manda divulgar os
mortos dos EUA no Laos

A atriz Jane Fonda, após ter sido
presa domingo no Forte Lewis por
participar de uma manifestação em
favor dos indios norte-americanos,
a.niine.iou ontem grande campanha
nos Estados Unidos para expressar
seu apoio aos soldados que se opõem
à guerra do Vietnaine.

Referindo-se aos Incidentes de
domingo, ela disse que foi presa por-
que não so propõe "gloriflcAr a
guerra nom exortar nossos jovens pa-
ra que lutem." A atriz prometeu vol-
tar ao Forte Lewis. apesar da ordem
do Exército para que se mantenha
aía.stada do local, e disse, que e.stá
pensando se processa ou não o co-
mandante da base por prisão ilegal.
Em companhia dela foram presos
85 indios americanos, ipágina 111

Bilac ocupará
no STF vaga
de Fem ístoeles

O Embaixador Bilac Pinto ros-
pondeu ontem ao Presidente Garras-
tazu Mediei, de Paris, aceitando o
convite que lhe foi feito pelo Chefe"do Governo pára ocupar"timà* cfáifcá-
deiras de Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal. A vaga no STF foi
aberta com a aposentadoria do Mi-
nistro Temistocles Brandão Cavai-
cânti.

A resposta do Embaixador do
Brasil na França chegou através de
um telegrama recebido à noite pelo
Palácio da.s Laranjeiras. O Sr. Bilac
Pinto deverá deixar suas funções em
Paris no próximo dia 23 dc abril.

Argentina tem
o menor índice

O Presidente Richard Nixon or-
denou ao Pentágono que, a partir
de hoje. divulgue os nomes de todos
os militares norte-americanos mor-
tos ou feridos em ação no território
laosiano e o número de aviões aba-
tidos pela artilharia comunista, re-
conhecendo assim a participação
dos Estados Unidos na guerra do
Laos.

Fontes do Pentágono informa-
ram que os militares americanos em
serviço no Laos recebem soldo de
guerra — mais elevado que o nor-
mal -— desde 1.° de janeiro de 1966.
Revelou-se também que o capitão

Joseph Busli, cuja morte foi anun-
ciada pela imprensa e depois con-
firmada pela Casa Branca, recebeu
condecoração post mortem por bra-
vura na defesa de uma posição ata-
cada pelo Pathet Lao, em 10 de fe-
vereiro do ano passado.

O porta-voz do Departamento
de Estado, Carl Bartch, anunciou
ontem que os Estados Unidos con-
cordarão com qualquer acordo en-
tre o Governo legal do Laos e o Pa-
thet Lao, "desde que inclua a reti-
rada do.s 67 mil norte-vietnamitas
que se en-^ntram no pais." (Pág. 2)

Esquadrão pega vítimas
nas delegacias do Rio

Muitas das centenas de vítimas
do Esquadrão da Morte saem das
prisões cariocas direto para os lo-
cais de execução, onde- são -tortura--
das, enforcadas e fuziladas pelas
costas. Quem denunciou essa prá-
tica foi a Delegacia de Homicídios,
que ontem qualificou 10 dos assas-
sinatos do Esquadrão da Morte co-
mo "crimes da casa."

Em entrevista coletiva à im-
prensa carioca, o Governador do Es-
pírito Santo, Sr. Cristiano Dias Lo-
pes, confirmou a existência do Es-

Pais vendem em
leilão o filho

quadrão da Morte capixaba e não
defendeu seu irmão, José Dias Lo-
pes, ex-Secretário de Segurança,

- -das-acusações nos- crimes da orga-
nização.

O Secretario de Segurança Pú-
blica da Guanabara, Generai Luís
de França Oliveira, convocou qual-
quer pessoa para denunciar-lhe pes-
soalmente a ligação de algum poli-
ciai com o Esquadrão da Morte.
O General prometeu garantias ao
denunciante, inclusive sigilo. (Pá-
gina 12, e editorial, na página 6)

Vinda do Papa
ao Brasil não

de analfabetos que santo curou será possível
Um informe rio Banco IiUeramcrica-

no de Desenvolvimento — BID — divul-
sacio ontem, revela que a Argentina, além
cie ser o país latino-americano (membro
cia OEM que possui o menor índice cie
analfabetismo, é também o que vem ren-
lizando os maiores esforços para reduzir
ainda mais o número de pessoas que não
sabem ler e escrever.

Com uma população de 23 milhões e
707 mil habitantes, a Argentina possuiapenas 1 milhão e 164 mil analfabetas,
com um índice de 6,7ró em relação à po-
pulação totíil. No Continente america-
no, apenas os Estados Unidos, com 2,7'y,
e o Canadá, com 4,2% de analfabetas, su-
peram o coeficiente argentino, obtido nos
última'; censos demográfica'). (Página Si

Quem der o maior lance vai ficar
com Lamartine José, um garoto de qua-
tro anos que já teve séria doença de
pele mas agora está curado. Seus pais,
os agricultores Lourival José Luna e Ma-
ria Tertulina Luna, vão leiloá-lo domin-
go, na festa religiosa de Cupira, Inte-
rior de Pernambuco, pagando promessa
que fizeram a São José pela cura do
menino.

O pai afirma que nada o impedirá de
sumprir a promessa, "porque São José
é muito bom e merece qualquer sacrifi-
cio." A mãe de Lamartine está confor-
mada e a população do Município se ma-
nifestou a favor do leilão, tPágina 18)

O Secretário-Geral de Estado do Va-
ticano, Cardeal Jean Villot, comunicou
oficialmente à Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil — CNBB — que o Pa-
pa Paulo VI nâo pode aceitar o convite
para vir ao Brasil, por ocasião do Con-
gresso Eucaristico, que se realizará em
Brasília em maio próximo.

A CNBB havia convidado Paulo VI
para assistir o Congresso Eucaristico «
inaugurar a catedral de Brasília. Em
sua carta, o Cardeal Jean Villot afirma
que o convite "deixou o Sumo Pontífice
profundamente sensibilizado, mas, infe-
lizmente, éle não vê como possível
atendê-lo e sente muito ter que declinar."

O Presidente Garrastazu
Mediei afirmou ontem, ao
pronunciar a au*a inaugu-
ral dos cursos da Escola Su-
perior de Guerra, que ao
examinar os esforços e os
sucessos obtidos nos últimos
seis anos pelos três Gover-
nos da Revolução, chegou à
"pungente conclusão de que
a economia pode ir bem,
mas a maioria do povo ain-
da vai mal."

Depois de lembrar os
aperfeiçoamentos realizados
em vários setores, como o
Plano Nacional de Habita-
ção, o Fundo de Garantia e
a unificação da previdência,
o Presidente afirmou que o
Governo tornará efetivo o
preceito constitucional de
integração dos trabalhado-
res "na vida e desenvolvi-
mento da empresa, com par-
ticipação nos lucros."

Referindo-se ao campo
econômico, o Presidente Gar-
rasta/.u Mediei disse que a
sua política "visará ao in-
cremento substanciai da
produção agrícola e ao au-
mento das exportações, o
que certamente haverá de
motivar rápida ampliação
do mercado interno e indu-
/irá a própria expansão do
setor industrial."

No capítulo da educação,
o Chefe do Governo afirmou
que em favor do povo o Bra-
sil "aceita a ajuda interna-
cional, venha de onde vier,
desde que não nos sejam
impostos condicionamentos
lesivos à nossa dignidade c
à liberdade dc orientarmos
a formação de nossos jovens
segundo os nossos padrões
morais."

Quanto à formulação da
política externa, o Presiden-
te da República afirmou que
o Brasil leva em conta as
suas tradições cristãs e oci-
dentais, como país da Ame-
rica do Sul c do mundo sub-
desenvolvido e pediu uma
formulação mais humana da
política de royalties visando
ao progresso dos povos mais
pobres.

O Presidente afirmou, ao
examinar a situação politi-
ca do país, que "embora

nestes tempos não se conhe-
ça o exemplo de uma só na-
ção que haja conseguido sair
do subdesenvolvimento sem
fazer o sacrifício cia liberda-
de", a opção da Revolução
brasileira c provar a viabili-
dade desse caminho.

— Procurarei alcançar cs-
se desenvolvimento c essa sc-
gurança — disse — com a
construção de uma socieda-
de politicamente aberta, que
concilie a necessidade dc ace-
leração do desenvolvimento
com a manutenção das li-
herdades e com o maior grau
possível de privativismo c de
descentralização do poder
econômico.

Depois dc dizer que o ob-
jetivo principal do seu Go-
vèrno é conquistar e manter
o progresso, o Presidente
Garrastazu Mediei afirmou
que a grande questão "é aju-
dar a construir, no Brasil,
uma sociedade desenvolvida,
democrática, independente c
livre, assegurando, assim, a
viabilidade econômica, social
e política do país." (Noticia-
rio nas páginas 3, i e 5)

Japão aspira a
ser uma grande
força militar

O Japão tornará a ser uma
grande potência militar até o
fim da década de 70, graças à
aplicação do Quarto Plano Quin-
quenai de Defesa, que terá início
em 1972, anunciou ontem o Em-
baixador japonês em Portugal,
Goro Hattori.

O diplomata se mostrou con-
fiante em que a Constituição ja-
ponêsa — que proíbe a organi-
zação de um Exército ativo —
será revista com a aprovação das
grandes potências. Apesar de
não possuir forças armadas con-
vencionais, o Japão gasta anual-
mente 1,6 milhões de dólares
(NÇrS 7,04 milhões) em itens
militares, o que representa me-
nos de 1% -de todo -o seu Pro-
duto Nacional Bruto. (Pág. 2)

Itamarati nada
decidiu sobre
Bolívia e Peru

O Embaixador Lauro Escorei, se-
cretário-geral adjunto para assuntos
americanos do Itamarati, aíirmou on-
tem que "é totalmente fabricada" a
notícia de que o Brasil evitará seu
apoio a qualquer restrição aos Gover-
nos da Bolívia e do Peru.

Depois dc dizer que nenhum fun-
cionário do Ministério das Relações
Exteriores manifestou-.se sobre o as-
sunto, o Embaixador Lauro Escorei
afirmou que "a noticia é falsa, pura
invenção fabricada por alguém cujos
objetivos desconhecemos."

—. O Itamarati jamais examina-
ria o problema por es.se ângulo —
disse o Embaixador Lauro Escore1!.

Seqüestradores
falham e se
matam na RDÁ

Dois homens armados tentaram
seqüestrar ontem uni avião da Ip-
terlug — empresa aérea da Alemã-
nha Oriental — que voava de Leip-
zig para Berlim, mas foram impedi-
dos pela tripulação c se suicidaram
quando o aparelho aterrissou.

A agência oficial ADN não for-
neceu detalhes do atentado nem de
como as dois seqüestradores se suici-
ciaram.'Esta é a segunda tentativa de
desviar um avião ocorrida na Alemã-
nha Oriental. Na primeira, em outu-
bro do ano passado, dois homens ar-
mados obrigaram um Iliushin-18 a
descer cm Berlim Ocidental. tPág. 9)

Seleção joga
domingo contra
o Flamengo

A Seleção Brasileira acertou um Jo-
í» com o Flamengo — seu terceiro tesu
— para domingo á tarde, no Maracanã,
mas a CBD terá que enfrentar o Cons?-
lho Arbitrai da Federação Carioca, que
se reuniu, ontem á noite, c resolveu vetar
a partida, por unanimidade, consideran-
do-a prejudicial à Taça Guanabara.

O presidente João Havelange disse
que se o veto íôr mantido èle apelará ao
CND para que sejam requisitados o Fia-
mengo e o Maniconá. Yustrich também
náo está satisfeito com o jogo, argumen-
tando que não vê nele nenhum proveito
para a Seleção nem para o seu clube. A
Taça Guanabara prossegue esta noite, com
Bangu x Campo Grande e Flamengo x
São Cristóvão. (Páginas 20, 21 e 22)

BABA - Precii8-se com prática
e referencias para dormir no
emprego. R. Prof. Gabijro, 229
aplo. 202.
BABA — Mocinha precisa-se re-
ferencias R. Ferreira Viana 26 f
sp. 502 1el._225-6440 Flamengo, i

COPEIRO com prálica que dê ¦¦
referência seja asseado para casa ;
de tratamento. Pornpeu Loureiro, j
VA.

COPEIRA - Oferece-M 
' 

arruma- |
deira serve a francesa com óti- i
mas refs. lei. 43 0O92.
COPEIRA Árrumãtíelra" - Prec - 

jsa-s? 4 pessoa*. Ordenado NCr$ |
120,00. Eilrida Velha da Ti- j
iuca. 93 Usina. Tel. 238 4131. I

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-
c sa-se na Rua Nina Rodrigues,
9. Jardim Botânico — Telefone
21V6343. Pacia-s; bem.
COPEIRA — Arrumadeira preci
sa-se uma que saiba servir a
fra-ncesa com ref, para fam.
estrang. de alto traio. Paga-se
bem. Av. Atiantica, 4112 apt.-
301._ _

DOMESTICAS - Se voei quer
mudar de casa para ganhar mais
venha nos procurar Rua Conde
de Bonfim, 369_sala 904.
EMPREGADA - Com pritlca «
ótHms referências, preciso pa-
ra cozinhar e lavar. NCrí ...
110,00. R. Boi.var 155 «p. 901.

| EMPREGADA precisa-se com re
i ferencias para todo n serviço
j na Rua Conde de Iraiá, n9
; éólaplo. 301. _

] EMPREGADA - Precisa-se para
! todo serviço. Tratar Rua Miguel
' Lemos n9 54703. Copacabana
I —• Pede-se referências.

EMPREGADAS - Uma para co-
peirar e cozinhar. Ord. 150,00,
uma para passar ç arrumar. —
Ord. 180,00. Exige-se referen-
ciflj. Tralar a Rua Gustavo Sam-
paio, 361, jipi1_ 1102.
EMPREGADA" _ Precisa-s» pV
todo serviço. Paga s« bem. Exi-
ge sa refs. R"» i. J. Seabra,
14 cisa 5, Jardim Boraníco,

HOTEL -- Precisa-se de uma ar-
rum&deíra coni pratica a Rua
Monte Alegre n.° 6.
MENOR - Precisa-se para um
casai, todo o serviço, Dai 9
às 16hs. Sábados e domingos
üvres. R, Gonzaga Bastos, 394.
Vjla Isabel,
MOÇA de responsabilidade c\
Assis Brasil, 86 apr. 901. Copac.
referências diarista. Fone.
235-2323 Dna. Ligia, todo servi-
ço coméstico.

MOLIMHA de 'H a 20 anos,
pm o servi.-,o de pequena fa
mí Ha. Trazer tç.-pons^vel ou re-
ferência. 70,00 — Ru» Profes-
tor Gabuo 166 cê*& 9

OeEREÇO cope ras arru.nadeirai
e biba p^rtujjésa e b--3si;ei-
ras com muita pratica e refe-
,-eruas. Tel.: 252-5644.— Agen-
cia k''t.zo.
OFEREÇO cepeira arrumadeira
ótima aparência, ótimas referen-
cias para casa de alto *ra;amen-
to. Agência alemã, D. Olga
237-7191 e 235-1022.

OFERECE-SE doméslica para todo
o serviço. Otimai referencias.
Tel. 23615857._Ade]aide.

PRECISA-SE de moça para to-
mar conta d« menina de dois
#not - De 18 a 20 anes. Paga-
s< bem. R. Aureliano Portugal
59 - «D. 202 - Rio Conprdrj.

PRECISA SE de empregada com
canteira a Rua Mourão do Va!e
n.o 15, aplo. 321, depois das
15 horas.
PRECISA-SE empregada pequena
família. Dorme fora. Constante
Ramos, 89rJ;01.
PRECISA-SE babi portuguesa
que ajude no serviço de a/ruma-
çáo. Paga-se bem. Exige-se bo^s
referências. San ti Clara, 262
aplo. 201. _
PRECISA-SÉ de empregada pí
tedo serviço, ótimo ordenado,
t-á/er documentos. Rua Figuei-
iedo Maoalliães_ 285:1002.

PRECISA-SE da empre«acfa. Pa-
ga-se bem. Iel. 237 6794.

PRECISA-5E boa empregada R.
Mõnz e Barros, 645 apto. 302.
Paga-se bem a exige-se referen-
ai as.
PRECISO-rodo serviço 2 pes.
COZ. trivial fino. Dormir for*.
R. Constan*e Ramos. 30-901.
337-5065.

PRECISO moça competente no
serviço de pequena familia me-
nos lavar encerar dormir no
emprego e ajudar na cozinha.
Condições a combinar. R. Sta.
Clara, 95_ap. 601.
PíECÍSVSE cmoreg..ida 0-»'^ To-
do serviço de casa: - Dzrm't
fo-a. R Aurel-ano Portugal 59
- ap. 202 - R. Comprido.

PRECISA-SE senhora ou moça
p/pequenos serviços caseiros ce
ca:aí. Paga-se bem R. Gal. Prd-a
n? 377._

PRECISA-SE cop.-arrumadeira —
corn pratica. Tr.itar Av. At'an-
t;ca 1218 10." andar.__
PRECISA-SE faxineira, e_ cozi-

, nheira, exige-se raferêneíí.
! Marquês de Abraníei 56 apto.

I 003.

PRECISA-SE menina 12/13' anos
p/serviços leves. Laranjeiras
347.707. 265-8897.
PRECISA-SE empregada lodo
serviço 130.00 só serve rom
referências r!« um ano H^ddccV
tóbo 309 apro. 308. Bloco B.

PRECISO empregada íed» tsrvi.
ço pequena familia ordenado
90 CO. Dorme no emprego. Tele-
fon» 256-9793.
PRECISA-SE de empregada para
todo serviço, durma no emoreqo
Rim Cindido Mendes, 236 ap.
206. Glória. 

SAIARIO - NCrS 150,00 -P«-
cis.i-íe de empregada part todo
o serviço, menos faxina — fa>.or
trazer referências tal. 257-4876
-- Rua Barala Ribeiro, 35 -
aplo. 802 Copacabana.
TOMA-SE conta de crianças i<i-
terna e ««mi-interna, qualquer
tamanho. R. Nsrval de Gouveia
n.o 307 c/ 12 - Cascadun.
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JapaO quer Ser potência militar Nixon exige verdade sobre
baixas dos EUA no LaosLas Palmas ÍAFP-JB) — o

Embaixador japonês cm Lis-
boa,. Goro Hatlori, anunciou
ontem que o Japão está se
preparando para ser uma
grande -potência militar na
década de 70. graças ao Quar-
bo Plano Qüinqüenal de De-
tesa, que terá inicio em 1972."Creio que a Constituição,
que proíbe a criação de um
Exército ativo no Japão, será
revista quanto a esse aspecto
c a.s grandes potências nâo
deverão se opor."

ORÇAMENTO

O Japão gasta atualmente
em Defesa 1,6 bilhão ri; dó-
lares (NCrS 7 040 milhões!,
menos de 1% de seu PNB. O
Governo — apoiado pela in-
dústria, que pretende beneti-
ciar-.se mais rièsse orçamento
— está determinado a aumen-
tar e melhorar as Forças Ar-
ima das.

Por enquanto, a Constitui-
ção (imposta pelos EUA de-
IX-is da Segunda Guerra)
restringe as Forças Armadas
japonesas, num total de 259
mU homens, às tropas dp au-
todeifeia.

Os japoneses, que Já entra-
ram .para o chamado Clube
do Espaço com um satélite de
10 quilos em órbita, construi-
irão brevemente ja.tos Phan-
tom, com licença dos Estados
Unidos. Afirma-se que pre-tendem enviar navios de guer-
ra itara protegei- sua frota
mercante no estreito de Má-
iaca.

OPOSIÇÃO

A China Popular denunciou
o novo plano de defesa do
Japão como uma "expansão
militar insana e preparação
para uma guerra agressiva."

O Ministro do Exterior da
Indonésia, Adam Malik, acha
que "um Japão armado que-se transforme em outra gran-
de potência militar tornaria
certamente apreensivos e In-
.segures muitos paises asiáti-
cos."

Dentro do Japão, o Partido
Socialista — segunda força
política — diverge violenta-
mente da politica armamen-
tista do Primeiro-Ministro Ei-
saku Saio e defende a neu-
tralidade desarmada.

GRITO DE GUERRA Foto Keyston»

O sol armado
A caminhada do Japão cm

direção à reconstituição do
seu poderio militar tem sido
lenta, mas sistemática. Logo
depois da II Guerra Mundial
havia dois entraves ao rcar-
mamento japonês: o honor
popular à simples menção da
guerra e dispositivos lonstilu-
cionais que afirmavam clara-
mente que "não serão jamais
mantidas forças de terra, ar
e mar" (Artigo IX).

Passados 25 anos, o Japão
tem .100 mil homens engaja-
dos nas Forças dc Autodcfe-
sa, que dispõem dc navios,
aviões c contingentes terres-
tres. Um programa cm pleno
andamento prevê gastos da
ordem de 7 bilhões dc dó-
lares para equipar num prazo
de cinco anos, a moderna es-
trutura militar do país. Em
1971, o Japão deverá contar
com a maior esquadra da A.sia
c a terceira do mundo.
O ORGULHO
DA DEFESA

A aversão dos japoneses ao
rcarmamento foi sendo venci-
da aos poucos, embora esteja
ainda bcm presente a lem-
branca dos horrores por que
passaram Hiroxima. e Naga-
sáqui. Contando eom o gra-
dual esquecimento dos fatos
ocorridos durante a guerra,
sobretudo entre as novas ge-
lações, o próprio Primeiro-
Ministro Eisaku Sato eonela-
mava recentemente os japonê-
ses a mostrarem "determina-
ção e. orgulho" na tarefa de
"se defenderem com suas pró-
prias mãos."

Os obstáculos constitucio-
nais, porem, permanecem, cm-
bora grandemente ameniza-
dos. Uma discussão sóbre o
direito nacional dc rearma-
mento já tinha sacudido o
Japão cm 1961, quando o Su-
premo Tribunal pronunciou
uma decisão, segundo a qual
não há nenhum impedimento
ao direito de se defender con-
tra a agressão,

O esforço de reestruturação
defensiva começou em 1950,
quando o Japão passou a ga-
rantir a segurança interna,
substituindo os amerleanos
que deslocavam contingentes
para a guerra da Coréia. Na

época, foi criada a Reserva
da. Policia Nacional, com 75
mil homens, depois acrescida
de novos membros.

Em 1951, foi assinado o Tra-
tado de Segurança Estados
Unidos-.lapão, que deixava a
segurança externa do pais a
cargo do seu principal adver-
sário durante a II Guerra.

No quadro dos enlendimcn-
tos decorrentes tía aplicação do
Tratado, o Japão foi montan-
do aos poucos a espinha doi-
sai das suas Forças de Auto-
defesa. Sua. estrutura militar
não é dirigida por um minis-
tério, mas por uma adminis-
tração própria de nível ime-
diatamente inferior, uma su-
perintendência, ou departa-
mento.

A VISÃO OO FUTURO
Hoje em dia, várias indús-

trias japonesas produzem ar-
mas dc todo tipo para as Fór-
ças dc Autodefesa, incluindo
aviões, roguetes, helicópteros,
rifles e outros equipamentos,
sob licença das fábricas ame-
ricanas.

Os objetivos do Governo ja-
ponés, porém, vão mais longe,
assinalam os observadores. Al-
gumas autoridades consideram
que em breve será indispensà-
vel dotar o país de armas
nucleares, apesar de toda a
oposição que esta iniciativa
pode suscitar. A análise desses
governantes c aproximada-
mente esta: depois que a Grã-
Bretanha abandonou suas po-
sições estratégicas no Extremo
Oriente, e quando a China já
dispõe iia arma nuclear, torna-
sc mais ilo que necessário que
uma potência industrial da
importância do Japão se pre-
pare convenientemente para o
papel que o futuro lhe reserva.

Prevendo a possibilidade de
vir a influir profundamente
em toda a Ásia dentro de
poucos anos, o Japão, que não
tem serviço militar obriga ló-
rio, mas que despende cerca
de 7,7Tr. de seu Orçamento na-
(ional com as Forças Anua-
das, parece procurar agora a
reestruturação do seu poderio.
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O nôvo soldado japonês é treinado, segundo a Constituição, para a defesa

NOVA FORCA Foto Koyston»

As Forças Armadas japonesas treinam com tanques modernos

Palestinos combatem no Líbano
Jerusalém, Teiaviv, Cairo, Beirute.

lAP-UPI-AFP-JBi — Refugiados ára-
bes localizados ao Sul do Líbano en-
traram em choque ontem com policiais
libaneses, ao tentarem ocupar aloja-
mentos em Tel-El-Zaatar, a sece qui-
lómetros de Beirute. Os refugiados
fugiam aos ataques israelenses na
fronteira e a luta apresentou o saldo
de um morto e três feridos.

Na faixa de Gaza, terroristas cx-
plodiram na noite de segunda-feira
para ontem o prédio israelense onde
funcionava unia oficina construída
para ajudar o.s refugiados árabes a
encontrar trabalho. Não houve vi-
limas.

EMERGÊNCIA

O Governo egípcio, segundo fon-
tes da Chancelaria, quer solicitar unia
reunião urgenie do Conselho dc Se-
gurança da ONU para examinar o
suposto plano israelense de deslocar
300 mil refugiados da faixa de Gaza.
alejando-os na região ocupada da
margem ocidental do rio Jordão.

A RAU. segundo os informantes,
considera aquele plano uma violação
da Carta da ONU e pretende fazer
um apelo internacional visando uma
campanha de pressões para demover
as autoridades israelenses daquele
propósito.

A Chancelearia israelense, contu-
do. desmentiu a existência de qual-

.quer plano desse tipo, acrescentando
que a transferência só poderia ocor-
rer a pedido des próprios refugiados.

EMBARGO

Em entrevista .sóbre a situação
no Oriente Médio, concedida a uma
emissora de rádio de Paris, o Chan-
celer de Israel. Abba Eban. declarou
que seu pais não aceitará o reembòl-
so da quantia paga para a aquisição
de 50 aviões Mirage. embargados pe-
la França."Confiamos — acentuou Eban -
que o Governo francês mudará de pare-
cer. porque sabemos que a .sobreviveu-
cia física de nosso povo pode depen-
der de uns poucos aviões."

Franca demonstra
sua preocupação

Paris, Cairo, Beirute (AFP-AP-
JBi — Os Embaixadores da França
em Israel e no Líbano, respectiva-
mente Francis Hure e Bernard Du-
fournier, foram encarregados por sua
Chancelaria de transmitir em Beiru-
lc e Teiaviv as inquietações france-
sas com a intensificação das ações na
fronteira líbano-israelense.

O diplomata francês transmitiu
em Beirute a solidariedade de seu
pai.s pelas provações a que o Líbann
é submetido: de um lado. a ameaça
rie subversão palestina, quando o Exér-
cito so opõe à ação dos terroristas, e
de outro o risco de represálias israe-
lenses quando o.s feddayín agem em
liberdade. O Embaixador em Teiaviv,
por sua vez, recomendou moderação
acs israelenses.

REPERCUSSÃO

Dois jornais egípcios, Al Alibar e
Al Giiinhuria. concederam ontem
grandes espaços ao que intitularam
de "advertências francesa e sovié-
tica" a Israel, com base nas informa-
ções sóbre as gestões diplomáticas or-
cienadas por Paris.

Os jornais assinalam que "o Em-
baixador francês afirmou ao Chau-
celer libanês. Nassim Majdalani, que
Paris comunicara a Israel que não
concordaria ccm que se atentasse cen-
tra as fronteiras do Líbano."

REJEIÇÃO

O Ministro das Informações do LI-
bano, Osman Eldana. revelou ontem
que seu país rejeitou a sugestão israe-
lense de assinatura de um tratado de
paz em separado, em virtude de man-
ter "plena solidariedade com os de-
mais paises árabes em rela-ção ao pro-
blema palestino."

Depois de ressaltar que a posição
do Líbano é de trégua com Israel,
o Ministro afirmou que "os israelen-
ses é que violam essa trégua, por -neio
rie seus ataques a território libanês,"

Espanha vai ser
amiga de Israel

Madri lAFP-JBt —O Ministro das
Relações Exteriores da Espanha, Gre-
gorio López Bravo, declarou ao jornal
Rcgión, de Oviedo, que "nada se opõe
no estabelecimento de relações diplo-
mátioas entre nosso país e Israel."

Em resposta a uma pergunta ao
diretor do Rcgión, López Bravo disse
que "o fato de sermos amigos dos ára-
bes náo significa que sejamos Inimi-
gos de Israel. Se dois amigos rstão em
luta, posso ser amigo de ambas, sem
que nada se oponha a isso."

O Chanceler espanhol defendeu de
modo categórico o direito à existência
do Estado de Israel, coisa que "já não
há quem discuta, pois os próprios ára-
bes estão convencidos dessa necessi-
dade; agora é preciso encontrar um
modo de convivência entre os árabes e
os israelenses."

Comunistas estão
com terroristas

Beirute 1AP-JB1 — O recente
anuncio feito pelo Partido Comunista
jordaniano da criação dc nôvo grupo
palestino, composto de comunistas dc
vários Partidos árabes seguidores da
linha de Moscou, parece indicar, segun-
do o.s observadores, uma mudança na
orientação do Kremlin em relação ás
organizações terroristas, que agora as
reconheceria como absoluiamentc legi-
timas.

Denominado de Forças Glierri-
rilheiras, o nôvo grupo congrega cerca
de 300 comunistas recrutados na Jor-
dania, Sina, Líbano e Iraque. Seu
objetivo principal seria abrir caminho
para as atividades dos PCs árabes
prescritos pelos Governos daqueles pai-
ses, e ao mesmo tempo vigiar as ou-
trás entidades palestinas para que elas
não atrapalhem o desejo soviético de
dominar a região.

Polícia libanesa
acusa dois belgas

Beirute (AFP-JB) — A polícia li-
banesa acusou ontem formalmente os
belgas Malik Melkonian e Marie Loui-
se Mertin de terem assassinado em
Beirute, a 28 de fevereiro último, o
representante no Libano da Metro
Goldwin Mayer. Edouard Sassoun. A.s
autoridades ligam o crime a um "ca-
_:> grave de espionagem."

Os dois acusados se encontram fo-
ragidos. suspeitando a policia que élcs
abandonaram o país. O juiz designado
para instruir, o processo mantêm gran-
de reserva sobre os fatos, mas ad'_tr_t3U
que o crime nada teve de ordem pes-
soai. passional, financeira ou religio-
-sa. conforme se pensara de inicio em
virtude de a vítima ser israelita.
CRIME

O cadáver de Sassoun — pe.ssoa
muito conhecida e estimada em Beiru-
te — foi encontrado na manhã de 23
de fevereiro no escritório da Meiro,
com duas balas na cabeça.

A polícia,'chamada Imediatamente
por uma mulher encarregada da lim-
peza, que encontrou o corpo, féz uma
investigação completa em todos os hó-
téis de Beirute e outras cidades liba-
nesas. mas não esclareceu a razão da
acusação contra os dois suspeiios. .

Conferência dc
Rabat é adiada

Rabal i AFP-JBI — Os represen-
tantes da Argélia, Tunísia e Marro-
cos. reunidos ontem na capital mar-
roquina, resolveram adiar a realiza-
ção da Sexta Conferência dos Minis-
tros da Economia dos países do Norte
da Africa (Magreb), em virtude da
ausência da Libia.

Um porta-voz do grupo esclare-
ceu que "os ministros decidiram, rea!-
mente, iniciar suas conversações, mas
apenas com o objetivo de fixar nova
data para a realização da conferência.

Washington, Vientiane, Saigon (AP-
AFP-UPI-JB) — O Presidente Richard Ni-
xon ordenou ontem ao Secretário de Defesa,
Melvin Laird, que publique a partir de ago-
ra o número exato de baixas norte-amerl-
canas no Laos e de aparelhos derrubados
pelo fogo comunista, para evitar más inter-
pretações e criticas do Congresso.

O Departamento de Estado, por sua vez,
Informou que o Governo está estudando com
atenção o programa de paz de cinco pontos
proposto pelo Pathet Lao para pór fim ao
conflito laosiano. Um dos pontos prevê a
cessação incondicional dos bombardeios nor-
te-americanos no Laos.

DUVIDAS

A ordem de Nixon destina-se principal-
mente, segundo os observadores, a dissipar
as dúvidas despertadas por sua declaração
sóbre o Laos, sexta-feira passada. Vários se-
nadores insistem em que a escalada na guer-
ra do Vietname começou de modo semelhan-
te ã atual participação dos EUA no conflito
laosiano, como simples compromisso de apoio
aéreo.

As maiores críticas surgiram porque Ni-
xon afirmou na sexta-feira que nenhum sol-
dado norte-americano no Laos tinha morri-
do em terra. Dois dias depois, o Los Ange-
ics Times citou o nome de Joseph Bush,
morto em ação no dia 10 de fevereiro, ou-
tros jornais informaram sobre outras 26 bai-
xas, confirmadas segunda-feira pela Casa
Branoa.

Outro ponto fraco do discurso de Nixon,
de acordo com os correspondentes estrangei-
ros em Vientiane, é a discrepância entre o
total de norte-vietnamitas no Laos. Enquan-
to o Presidente diz que são 67 mil, os ofi-
ciais norte-americanos no Laos falam em
50 mil, "ao mesmo tempo em que se per-
gun.tam quais são as fontes de Nixon", sc-
gundo Robert Kaylor, da UPI.

PRINCÍPIOS

O representante: do Pathet Lao em Vien-
tiane, Soth Petrassit, afirmou que os comu-

nistas estão dispostos a fazer algumas con-
cessões nos detalhes do plano de paz de cin-
co pontos. "Apenas os princípios são sagra-
dos", assegurou.

Em entrevista ao repórter François Ni-
vojon, do jornal Lc Figaro, Petrassit — que
tom em Vientiane o status de Embaixador —
desmentiu a presença de soldados norte-•vietnamitas no Laos: "Há muitos anos as
tropas da Frente Patriótica do Laos vêm se
í-eforçando e agora controlam um terço do
território laosiano."

A pergunta sóbre se o Pathet Lao acei-
taria o Primeiro-Ministro laosiano, Príncipe
Souvanna Phouma, como chefe do novo Go-
vêrno de coalizão proposto pelo programacomunista, Petrassit afirmou:"O que exigimos é o respeito ao acordo
unânime entre as três tendências — direita,
neutros e esquerda. Os detalhes, repito, po-dem ser disculidos. Se fosse reconhecido queo Príncipe Souvanna Phouma pertence á
direita, então deveria ser escolhido um Che-
fe de Estado mais neutro que èle."
DETALHES

O Príncipe Souvanna Phouma se reúne
hoje com seu Gabinete a fun de estudar as
propostas do Pathet Lao. resumidas em
mensagem chegada segunda-feira a Vientia-
ne. O programa completo de paz está sendo
trazido de Sam Neua, capital do Pathet Lao
pelo coronel Thavinh Sienkham.

Fontes laosianos informaram que o Go-
vêrno "deseja obter mais alguns detalhes do
programa" antes de apresentar contrapro-
postas. Porta-voz governamental declarou
que os cinco pontos ainda estão um pouco
confusos, "pois o Pathet Lao exige reunião
de todos os Partidos do Laos, e náo sabemos
o que quer dizer ccm isso."

A Convenção de Genebra de 1962 reco-
nheceu três facções políticas no Laos: os
neutralistas de Souvanna Phouma, os direi-
tistas do Príncipe Boun Oum, e o Pathet
Lao. De vez em quando surgem subfacções
entre os neutralistas e direitistas.

Long Cheng, a base escondida

Vientiane — Apesar dos reveses do Go-vêrno nas recentes lutas, a grande base de
Long Cheng, dirigida pelos Estados Unidos
para o Exército clandestino no Laos, pare-ce plácida, a não ser pela intensa atividade
norte-americana no campo de pouso.Long Cheng fica situada a Sudoeste da
planície de Jarros, cie onde as tropas do
Governo foram alijadas no mês passado, e
é o centro de operações dos militares nor-
te-americanos c da CIA i Agência Central de
Informações) no Nordeste do Laos.

SEGREDO MILITAR

Com 40 mil pessoas é um dos maiorescentros populacionais do Laos. Mas, sua exis-tência é guardada em segredo de modo quesó aparece em poucos mapas e nenhuma li-
nha aérea regular faz escala lá. Nenhum
jornalista obteve permissão para visitar Long
Cheng. No começo do mês, contudo, três
jornalistas — Max Coiffait, da Agência
France Press, John Saar, da revista Life, e
este correspondente — penetraram em Long
Cheng para se inteirarem das atividades aé-
reas, logísticas e de informação americanas
lá.

As roupas montanhesas dos homens da
tribo Meo contrastavam com os trajes civis
dos militares norte-americanos, que viaja-
vam em jipes abertos e portavam fuzis M-16
e pistolas. Estes jovens norte-americanos são,
em sua maioria ex-boinas-verdes, contrata-
dos pela CIA para assessorarem e treina-
rem as tropas laosianas.

O fato de eles, temporariamente, serem
elementos da CIA e de não estarem mais rc-
lacionados eom suas unidades no Exército
permite ao Governo dos Estados Unidos di-
zer que não tem soldados lutando no Laos.

A cidade de Long Cheng é quase intei-
ramente nova e tudo que existe lá foi trans-
portado por aviões dos Estados Unidos. Os
prédios com aspecto mais permanente eram
o clube dos oficiais laosianos e as dezenas de
edifícios da CIA. identificáveis por suas pa-
redes sem janelas, de onde se projetam apa-
relhos de ar condicionado, e pelas antenas
nos tetos.

O centro é <i ..edc de cerca de 50 norte-
americanos que suprem, planejam, finam-
ciam, dirigem e, às vezes, até participam da
luta contra o Pathet Lao e os norte-viet-
namitas em tomo da plamicie.

Tendo-se em vista, que as atividades
norte-americanas violam os acordos de Ge-
nebra de 1962, que proíbem a intervenção
militar estrangeira no Laos, Long Cheng é
zona proibida para todos, a não ser auto-
lidades norte-americanas e laosianas, que

T. D. Àllman
ilo iVeio York Times

têm permissão especial da CIA e do Gene-
rai Vang Pao, o comandante militar do Nor-
deste do Laos.

VISITA INESPERADA

A visita dos três jornalistas a Long
Cheng não foi nem autorizada nem e_ipe-
rada. Mas. eles conseguiram alcançá-la, oa-
minhando 24 quilômetros, a partir de Sam-
tliong, através de uma série de ponlos de
inspeçáo, e, depois, porambularam livremen-
te pela cidade, por quase duas horas, entes
de serem descobertos c obrigados a partia-.

O campo rlp pouso cm Long Cheng é
pequeno, mas muito bem equipado, com uma
pista pavimentada de 900 metros, iluminada
para pousos noturnos. Abrigados numa. área
de estacionamento cavada ava encosto, de
uma colina, estavam seis aviões-transporte
norte-americanos, inclusive Caribotis, com
lotação de 33 passageiros, apesar rie a pistaservir para aviões maiores.

Também na área do estacionamento,
havia 10 aviões, rie decolagem e poueo de
curta distância iSTOL), que constituem a
linha vitail de abastecimento de dezeniais dc
encravamentos isolados no Nordeste do Laos.
Seus pilotos norte-americanos — a maioria
deles empregados civis das companhias aé-
reas Air America e Continental Air Services
— transportam soldadas, armas e suprimen-
tos para as zonas de batalha.

Um pouco além da pista, havia uma dú-
zia ou mais de aviões memomotores T-28,
sem insígnias, que são utilizados em mis-
soes de bombardeio por pilotos meos e lao-
slano.s. Mas. tudo o mais em relação nos
T-28 é feito pelos norte-americanos. Os jor-
nalistas viram membros da equipe norte-
americana carregando bombas e foguetes,
instruindo os pilotos laosianos e movimen-
tando aviões na pista.

Perto dos T-28 havia três aviões de re-
conhecimento norte-americanos, que são pi-
lotadas por norte-americanas e utilizados pa-
ia marcar alvos para os bombardeiros a jato
norte-americanos. No fim da pista, estavam
três helicópteros de socorro Jolly Green Gi-
ant. Sua presença ali é uma das razões por
que os Estados Unidos desejam manter se-
erédo a respeito de Long Cheng. Os Jolly
Green Giant são considerados como prova,
de que o.s Estados Unidos bombardeiam não
só a Trilha Ho Chi Minh como tambem o
Nordeste do Laos.

Massacre tem mais cinco acusados
Washington iAFP-UPI-JB. — O ea-

pilão Ernest Medina c outros quatro mili-
lares norte-americanos foram acusados on-
tem pelo Exército de terem participado do
massacre rie My Lai, em 16 de março ric
1968. quando foram mortos cerca de 500 ci-
vis vietnamitas.

Medina, de 33 anos. nunca admitiu sua
presença no local do massacre. A acusa-
cão contra èle refere-se a dois homicídios
no dia ou por volta de 16 de março e a
outros dois cometidos durante um interro-
gatório posterior â matança em My Lai.

NEGATIVA

O capitão Medina era comandante da
Companhia C rio Primeiro Batalhão do
26." Regimento rie Infantaria. O tenente no
comando clc um des pelotões da Companhia
C. YVÍllian. Calley, foi acusado de 102 as-
sassinatos e deverá ser julgado em Forte
Benning, Geórgia, onde está detido.

Desde o inicio do processo contra o te-
nente Calley, Medina — que e.stá detido
em Forte McPherson, Geórgia — afirma
que não tomou conhecimento de qualquer
matança de civis em My Lai. Depois da
acusação formulada ontem, náo foram di-
vulgadas outras informações.
ACUSAÇÕES

São os seguintes os oulros quatro mi-
Iitares inculpados ontem — capitão Euge-
ne Kotcuc — acusado ric violências corpo-
rais imulilaçáo e assassinato de um supôs-
to vietcong e assassinato de outro durante
um interrogatório de prisioneiros, em 16 ric
março.

sargento Kenned Kenneth Hodges,
acusado dc estupro, violências corporais e
tentativa de homicídio.

soldado Max Hutson, acusado de es-
tupro, homicídio e tentativa de homicídio.

sargento Ezequiel Torres, acusado de
assassinato e violências corporais.

tero cai e mata cinco
Saigon, Da Nang iAP-AFP-JB) — Um

helicóptero norte-americano Incendiou-se
ontem quando decolava da base aérea de
Da Nang. provocando a morte de cinco tri-
pulantes o queimaduras graves cm outros
cinco.

A radio da Frente Nacional dc Liberta-
ção informou que. em fevereiro, o vietcong
abateu 14 helicópteros do EUA, inutilizou
90 veículos militares, incendiou 19 depósi-
los de pólvora e destruiu nove iortüicaçóes.
NO AR

Mais dois helicópteros foram derruba-

dos onlem pelos comunistas, na fronteira
do Camboja. Os norte-americanos vêm per-
dendo uma média de um helicóptero por
dia desde o inicio de 1970.

A aviação norte-americana, por sua
vez, concentrou ontem seus bombardeios
contra as fronteiras do Laos c do Cambo-
ja, com o objetivo de deter a Infiltração
dr armas e viveres norte-vietnamitas para
o Vietname do Sul. Grande parte das mis-
sócs foi dirigida contra a Trilha Ho Chi
Minh, no Leste do Laos.

A!
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Japão quer ser potência militar Nixon exige ven
Las 'Palmas 

(AFP-JB. — O
Embaixador japonês em Lis-
boa, Goro Hattori, anunciou
ontem que o Japão está se
preparando para ser uma
grande potência militar na
década de 70, graças ao Quar-
to Plano Qüinqüenal rie Dc-
fesa. que terá início eni 197:;."Creio que a Constituição,
que proíbe a criação de um
Exército ativo no Japão, será
revista quanto a êsse aspecto
e as grandes potènciias não
deverão se opor."

ORÇAMENTO

O Japão gasta atualmente
em Defesa 1,0 bilhão de dó-
lares (NCrS 7 040 milhõesi,
monas de l'.'r de seu PNB. O
Governo — apoiado pela ln-
dústria, que pretende bcnc.fi-
ciar-se mnis desse orçamento
— está determinado a aumen-
tar e melhorai as Forças Ar-
ma d a.s.

Por enquanto, a Constitui-
çã.o i imposta pelos EUA de-
pois da Segunda Guerra)
restringe as Forças Armadas
japonesas, num total de 259
mil homens, ás tropas de au-
todefesft.

Os japoneses, que já entra-
ram para o dhémado Clube
<io Espaço com um satélite de
10 quilos em órbita, construi-
rão brevemente jatos Phan-
tom, com licença dos Estados
Unidas. Afirma-se que pre-
tendem enviar navios de guer-
ra para proteger sua frota
mercante no estreito de Má-
laça.

OPOSIÇÃO

A China Popular denunciou
o novo pla.no de defesa do
Japão como uma "expansão
militar insana e preparação
para uma guerra agressiva."

O Ministro do Exterior da
Indonésia, Adam Malik, acha
que "um Japão armado que
se transforme em outra gran-
de potência militar tornaria
certamente apreensivos e in-
seguros muitos paises asiáti-
cas."

Dentro do Ja.pão, o Partido
Socia.lista — segunda força
política — diverge violenta-
mente da política armamen-
ti.sk\ do Primeiro-Ministro Ei-
saku Sato e defende a neu-
tralidade desarmada.

GRITO DE GUERRA Foto K«yston* baixas dos El

Japão critica projeto de
proibição <le guerra química

Genebra (AP-JBi — Os
projetos soviético e britânico
de tratados para proibição ria
guerra química e biológica fo-
ram criticados ontem pelo
delegado japonês Isao Abe,
na. Conferência de Desarma-
mento em Genebra. Na oca-
sião, Abe propôs nova reu-
nião de peritos internacionais
para examinar os problemas
de controle.

O representante rio Japão
afirmou que o projeto sovié-
tico "não proporciona medi-
das efetivas de segurança pa-
ra garantir o cumprimento

das obrigações do tratado,
principalmente no caso da,
violação das proibições."
Quanto à proposta britânica,
disse que a "classe de armas
que seriam proibidas está li-
mitada âs armas biológicas."

Ressaltou entretanto que o
Governo japonês sustenta a
tese rie que "não só o emprê-
go cle armas químicas e bioló-
gicas, mas também o desen-
volvimento. a produção e o
armazenamento rios agentes
químicos e biológicos com que
sào feitas essas armas deve-
riam ser proibidos."

O sol armado
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V caminhada do Japão em
direção ã reconstituição do
se» poderio militar tem sirio
lenta, mas sistemática. Logo
depois da.II Guerra Mundial
havia dois entraves ao rear-
mamento japonês: o horror
popular à simples menção ila
guerra c dispositivos coustilu-
cionais que afirmavam clara-
mente que "não serão jamais
mantidas forças de terra, ar
e mar" (Artigo IX).

Passados 25 anos, o Japão
tem 300 mil homens engaja-
dos nas Forças de Aulodefe-
sa, que dispõem de navios,
aviões e contingentes terres-
tres. Um programa em pleno
a nda menlo prevê gastos da
ordem de 7 bilhões de dó-
lares para equipar num prazo
de cinco anos, a. moderna es-
trutura militar do país. l.m
1971, o Japão deverá contar
com a maior esquadra da Ásia
e a terceira do mundo.
O ORGULHO
DA DEFESA

A aversão dos japoneses ao
rearma menlo foi sendo venci-
da aos poucos, embora esteja
ainda bem presente a lem-
branca dos honores por quo
passaram Hiroxima e Naga-
sáqui. Contando com o gra-
dual esquecimento do.s fatos
ocorridos durante a guerra,
sobretudo entre as novas ge-
rações, o próprio Primeiro-
Alinistro Eisaku Sato conda-
mava recentemente os japone-
ses a mostrarem "determina-
ção e. orgulho" na tarefa de"se defenderem com suas pró-
prias máos."

Os obstáculos constitucio-
nais, porém, permanecem, cm-
bora grandemente ameniza-
dos. Uma discussão sóhre o
direito nacional de rearma-
mento já tinha sacudido o

Japão em 19(11, quando o Su-
premo Tribunal pronunciou
uma decisão, segundo a qual
não há nenhum impedimento
ao direito de sc defender eon-
tra a agressão.

O esforço de reestruturação
defensiva começou em l!)f>(),
quando o Japão passou a ga-
rantir a segurança interna,
substituindo os americanos
que deslocavam contingentes
para a guerra da Coréia. Na
época, foi criada a Reserva
da Polícia Nacional, com 75
mil homens, depois acrescida
de novos membros.

Km 1951, foi assinado o Tra-
tado de Segurança Estados
Unidns-Japão, que deixava a
segurança externa do país a
cargo do seu principal adver-
sário durante a II Guerra.

No quadro dos entendimen-
los decorrentes (Sa aplicação rio
Tratado, o Japão foi moutan-
do aos poucos a espinha dor-
sal das suas Forças de Auto-
defesa. Sua estrutura militar
não é dirigida por um minis-
tério, mas por uma adminis-
tração própria de nível ime-
diaiamenlc inferior, uma su-
perintendência, ou departa-
mento.
A VISÃO DO FUTURO

Hoje em dia, várias indús-
Irias japonesas produzem ar-
mas de todo tipo para as Fôr-
ças dc Autodefesa, incluindo
aviões, foguetes, helicópteros,
rifles e oulros equipamentos,
sob licença das fábricas ame-
ricanas.

Os objetivos do Governo Ja-
ponês. porém, vão mais longe,
assinalam os observadores. Al-
gumas autoridades consideram
que em breve será Indlspensá-
vel dólar o pais de armas
nucleares, apesar dc toda a
oposição que. esta iniciativa
pode suscitar. A análise desses

O nôvo soldaão japonês é treinado, segundo a Constituição, para a defesa

NOVA FORÇA Foto Kftyslona

As Forças Armadas japonesas treinam com tanques modernos

Dalestinos combatem no Líbano
•Jerusalém, Telaviv, Cairo, Beirute

lAP-UPf-AFP-JBi —. Refugiados ara-
be.s localizados ao Sul do Líbano en-
traiam em choque ontem com policiais
libaneses, ao tentarem ocupar aloja-
mentos em Tel-El-Zaatar, a sete qui-
lòmetros de Beirute. Os refugiados
fugiam aos ataques israelenses na
fronteira e a luta apresentou o saldo
de um morto e três feridos.

Na faixa de Gaza. terroristas ex-
plodiram na noite df. segunda-feira
para ontem o prédio israelense onde
funcionava uma oficina construída
para ajudar os refugiados árabes a
encontrar trabalho. Não houve vi-
timas.

EMERGÊNCIA

O Governo egípcio, segundo fon-
tes da Chancelaria, quer solicitar uma
reunião urgente do Conselho de Se-
gurança da ONU para examinar o
¦suposto plano israelense de deslocar
300 mil refugiados da faixa de Gaza.
alejando-os na região ocuparia cia
margem ocidental do rio Jordão.

A RAU. segundo os informantes,
considera aquele plano uma violação
da Carta da ONU e pretende fazer
um apelo internacional visando uma
campanha rie pressões para demover
a.s autoridades israelenses daquele
propósito.

A Chancelearia Israelense, contu-
do. desmentiu a existência de qual-
quer plano desse tipo, acrescentando
que a transferência só poderia ocor-
rer a pedido dos próprios refugiados.

EMBARGO

Em entrevista sobre a situação
no Oriente Médio, concedida a uma
emissora de rádio de Paris, o Chan-
celer de Israel, Abba Eban, declarou
que seu país não aceitará o reemból-
so da quantia paga para a aquisição
de 50 aviões Mirage. embargados pe-
la França."Confiamos — acentuou Eban -
que o Governo francês mudará de pare-
cer, porque sabenio» que a sobreviveu-
cia física fie nosso povo pode depen-
der rie uns poucos aviões."

UKSS aceita discutir
fronteiras <le Israel
Londres (AP-AFP-JBi — A URSS

anunciou omitem âs potências ociden-
tais que concorda em discutir retifica-
ções nas fronteiras de Israel coni os
países árabes, como uma possível so-
lução para a crise do Oriente Médio,
disseram ontem fontes diplomáticas.

Os Estados Unidos e a Grá-Bre-
tanha receberam com reservas a ines-
perada iniciativa soviética, pois a ma-
nobra diplomática poderá representar
apenas mn movimento tático. A modi-
ficação da posição russa foi assinalada
pelo Embaixador Jakob Malik. durante
a. sessão de quinta-feira última dos re-
presentantes da.s quatro grandes po-
léncias em Nova Iorque.

França demonstra
s ii a preocupação

Paris, Cairo, Beirute ÍAFP-AP-
JBi — Os Embaixadores da França
em Israel e no Líbano, respectiva-
mente Francis Hure e Bernard Du-
fournier, foram encarregados por sua
Chancelaria de transmitir em Beíru-
te e Telaviv as inquietações france-
sas com a Intensificação das ações na
fronteira libano-israelense.

O diplomata francês transmitiu
em Beirute a solidariedade de seu
pats pelas provações a que o Líbano
é submetido: de um lado. a ameaça
cle subversão palestina, quando o Exér-
cito se opõe â ação des terroristas, e
de outro o risco dc represálias israe-
lenses quando os feddayin agem em
liberdade, o Embaixador em Telaviv,
por sua vez, recomendou moderação
nes israelenses.

Dois jornais egípcios, Al Akbar e
Al Gumhuria, concederam ontem
grandes espaços ao que intitularam
de "advertências francesa e sovié-
tica" a Israel, com base na.s informa-
ções sobre as gestões diplomáticas or-
.'xnadas p-r Paris.

Espanha vai ser
amiga de Israel

Madri (AFP-JB i — O Ministro das
Relações Exteriores da Espanha, Gre-
gorio López Bravo, declarou ao jornal
Reglôn, de Ovledo, que "nada sc opõe
ao estabelecimento de relações diplo-
máticas entre nosso país e Israel."

Em resposta a uma pergunta ao
diretor do Regiôll, López Bravo disse
que "o fato de sermos amigos rios ara-
bes não significa que sejamos inimi-
gos de Israel. Se dois amigos estão em
lura, passo ser amigo de ambos, sem
que nada se oponha a isso."

O Chanceler espanhol defendeu de
modo categórico o direito â existência
rio Estado de Israel, coisa que "já não
há quem discuta, pois os próprios ára-
bos estão convencidos dessa necessi-
c.ide; agora é preciso encontrar um
modo de convivência entre os árabes e
os israelenses."

Comunistas estão
com terroristas

Beirute (AP-JB) — O recente
enuncio feito pelo Partido Comunista
jordaniano da criação dc novo grupo
palestino, compcxsto de comunistas de
vários Partidos árabes seguidores da
linha de Moscou, parece indicar, segun-
do os observadores, uma mudança na
orientação do Kremlin em relação âs
organizações terroristas, que agora as
reconheceria como absolutamente legi-
timas.

Denominado rie Forças Guerri-
rilheiras, o novo grupo congrega cerca
de 300 comunistas recrutados na Jor-
dánia, Sír.a, Libano e Iraque. Seu
objetivo principal seria abrir caminho
para as atividades rios PCs árabes
proscritos pelos Governos daqueles pai-
ses, c ao mesmo tempo vigiar as ou-
iras entidades palestinas para que elas
não atrapalhem o desejo soviético dc
dominar a região.

Polícia libanesa
acusa dois belgas

ncirute i.AFP-JBi — A policia li-
banesa acusou ontem formalmente o.s
belgas Malik Melkonian e Marie Loui-
se Mcrtin de terem assassinado cm
Beirute, a 28 cle fevereiro último, o
representante no Líbano da Metro
Goldwin Mayer, Edotiard Sassoun. As
autoridades ligam o crime a um "ca-
so grave de espionagem."

Os dois acusados se encontram fo-
ragidos, suspeitando a polícia que eles
abandonaram o país. O juiz designado
para instruir o processo mantém gran-
de reserva sôbre os fatos, mas adiantou
que o crime nada teve dc ordem pes-
soai, passional, financeira ou religio-
sa, conforme se pensara rie inicio em
virtude rie a vítima ser israelita.
CRIME

O cadáver rie Sassoun — pessoa
muito conhecida e estimada cm Beiru-
te — foi encontrado na manhã de 28
cle fevereiro no escritório ria Metro,
com duas balas na cabeça.'

A polícia, chamada imediatamente
::or unia mulher encarregada da lim-
peza, que encontrou o corpo, fêz urna
investigação completa em todos as ho-
téis de Beirute e outras cidades liba-
nesas. mas não esclareceu a razão da
acusação contra os dois suspeitos.

Conferência de
R a 1) a t é a il i a d a

Rabat <AFP-JB' — Os represen-
tantes da Argélia, Tunísia e Marro-
cos, reunidos ontem na capital mar-
roquina, resolveram adiar a realiza-
çáo ria Sexta Conferência do.s Minis-
tros da Economia dos países do Norte
ria Africa (Magreb), em virtude da
ausência da Líbia.

Um porta-voz rio grupo esclare-
ceu que "os ministros decidiram, real-
mente, iniciar suas conversações, mos
apenas com o objetivo de fixar nova
data para a realização da conferência.

Washington, Vientiane, Saigon (AP-
AFP-UPI-JB» — O Presidente'Richard Ni-
xon ordenou ontem ao Secretário de Defesa,
Melvin Laird, que publique a partir de ago-
ra o número exato de baixas norte-ameri-
canas no Laos e de aparelhos derrubados
pelo fogo comunista, para evitar más inter-
pretações e criticas do Congresso.

Ó Departamento de Estado, por sua vez,
Informou que o Governo está estudando com
atenção o programa de paz de cinco pontos
proposto pelo Pathet Lao para pôr íim ao
conflito laosiano. Um dos pontos prevê a
cessação incondicional dos bombardeios nor-
te-americanos no Laos.

DUVIDAS

A ordem de Nixon destina-se principal-
mente, segundo os observadores, a dissipar
a.s dúvidas despertadas por sua declaração
sobre o Laos, sexta-fch-a passada. Vários se-
nadores insistem em que a escalada na guer-
ra do Vietname começou de modo semelhan-
te à atual participação dos EUA no conflito
laosiano, como simples compromisso de apoio
aéreo.

As maiores criticas surgiram porque Ni-
xon afirmou na sexta-feira que nenhum sol-
dado norte-amerioano no Laos tinha morri-
do em terra. Dois dias depois, o Los Ange-
les Times citou o nome de Joseph Bush,
morto em ação no dia 10 de fevereiro. Ou-
tros jornais informaram sôbre outras 26 bai-
xas, confirmadas segunda-feira pela Casa
Branca.

Outro ponto fraco do discurso de Nixon,
de acordo com os correspondentes estrangei-
ros em Vientiane, é a discrepância entre o
total de norte-vietnamitas no Laos. Enquan-
to o Presidente diz que são 67 mil, os ofi-
ciais norte-americanos no Laos falam em
50 mil. "ao mesmo tempo em que se per-
guntam quais sâo a.s fontes de Nixon", se-
gundo Robert Kaylor, da UPI.

PRINCÍPIOS

O representante do Pathet Lao em Vien-
tiane, Soth Petrasslt, afirmou que os comu-
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DETALHES

O Príncipe Souvanna Phouma se t
hoje oom seu Gabinete a fim de estudar .
propostas do Pntnct Lao, resumidas em
mensagem chegada segunda-feira a Vientia- .
ne. O programa completo de paz está .vido -
trazido de Sani Neua, capital do Pathet Lao,
peio coronel Thavinh SicrJOiam.

Fontes laosianos informaram que o Go-
vêrno "deseja obter mais alguns detalhes rin
programa" antes de apresentar contrapro-
postas. Porta-voz governamental declarou
que'os cinco pontos ainda estão um pouco"
confusos, "pois o Pathet Lao exige reunião
de todos os Partidas do Laos, e náo sabemos
o que quer dizer com isso."

A Convenção de Genebra dc 1902 reco-
nheceu três facções políticas no Laos: os
neutralístas rie Souvanna Phouma, os direi-
tistas do Príncipe Boun Ouin, e o Pathet
Lao. De vez em quando surgem subfacções
entre os neutralístas e direitistas.

Long Cheng, a base escondida

Vientiane — Apesar dos reveses do Go-
vêrno nas recentes lutas, a grande base cle
Long Cheng, dirigida pelos Estados Unidos
para o Exército clandestino no Laos, pare-
ce plácida, a não ser pela intensa atividade
norte-americana no campo de pouso.

Long Cheng fica situada a Sudoeste da
planície de Jarros, de onde as tropas do
Governo foram alijadas no mês passado, e
é o centro de operações dos militares nor-
te-americanos e da CIA i Agência Central rie
Informações) no Nordeste do Laos.

SEGREDO MILITAR

Com 40 mil pessoas é um dos maiores
centros populacionais do Laas. Mas, sua exis-
tência é guardada em segredo de modo que
sò aparece cm poucos mapas e nenhuma li-
nha aérea regular faz escala lá. Nenhum
jornalista obteve permissão para visitar Long
Cheng. No começo do mês. contudo, três
jornalistas — Max Coiffait, da Agência
France Press, John Saar, da revista Life, e
êste correspondente — penetraram em Long
Cheng para se inteirarem das atividades aé-
reas. logísticas e de informação americanas
lá.

As roupas montanhesas dos homens ria
tribo Meo contrastavam com os trajes civis
dos militares norte-americanos, que viaja-
vam em jipes abertos e portavam fuzis M-16
e pistolas. Estes Jovens norte-americanos são,
em sua maioria ex-boinas-verde.s, contrata-
do.s pela CIA para assessorarem e treina-
rem as tropas laosianas.

O fato de eles, temporariamente, serem
elementos da CIA e de não estarem mais re-
lacionados com suas unidades no Exército
permite ao Governo dos Estados Unidos di-
ner que não tem soldados lutando no Laos.

A cidade de Long Cheng é quase intei-
ramente nova e tudo que existe lá foi trans-
ixirtado por aviões dos Estados Unidos. Os
prédios com aspecto mais permanente eram
o clube dos oficiais laosianos e as dezenas de
edifícios da CIÁ, identificáveis por suas pa-
redes sem janelas, de onde se projetam apa-
relhos de ar condicionado, e pelas antenas
nos tetos,

O centro é o serie de cerca de 50 norte-
americanos que suprem, planejam, finam-
ciam. dirigem e, às vezes, até participam da
luta contra o Pathet Lao e os norte-viet-
namitas em torno da planície.

Te.txlo-sc em Vista que 
'as atividades

norte-americanas violam as acordos de Ge-
nobra de 1062, que proíbem a intervenção
militar estrangeira no Laos, Long Cheng é
zona proibida para todos, a não ser nulo-
ridades norte-americanas e laosianas, que

T. D. Allnuin.
do .Yen. York Times

Lêm permissão especial ria, CIA i» rio Gerir*-
ral Vang Pao, o comandante militar do Nor-
deste do Laos.

VISITA INESPERADA

A visita rios três jornalistas a Long
Cheng não íol nem autorizada nem esrpe-
rada. Mas, eles conseguiram Blcaaiçá-ta. ca-
minhando 24 quilômetros, a partir rie Saiu-
thong, através rie uma série de pontos rie
inspeção, e, depois, peirambiilairaim livremen-
te pela cidade, por quase duas horas, antes
de serem descobertos e obrigados a partir.

O campo cle pouso em Long Cheng é
pequeno, mas muito bem equipado; com uma
pista pavimentada de 900 metros, iluminada
para pousos noturnas. Abrigadas numa área
de estacionamento cavada ina encosta de
uma colina, estavam seis nviões-transporte
norte-americanos, inclusive Caribous, com
lotação de 33 passageiros, apesar cle a pista
servir paira aviões maiores.

Também na área cio estacionamento,
havia 10 aviões, de decolagem e pouso rie
curta distância iSTOL), ciue constituem ft
linha vita.l de abastecimento de dezeina.s cie
encravaaneiitos isolados no Nordeste do Laos.
Seu.s pilotos norte-americanos — a maioria
ciéles empregados civis das companhias aé-
reas Air America e Continental Air Services
— transportam soldados, nnnas e suprimen-
tos para as zonas de batalha.

Um pouco além da pista, havia umo riii-
zia ou mais de aviões manomotoros T-28,
sem insígnias, que são utilizados em mis-
sões de bombardeio por pilotos meos e Ino-
slanos. Mas. tuclo o mais om relação nos
T-28 é feito pelos norte-ame_icainos. Os jor-
nalistas viram membros da equipe norte-
americana carregando bombas e foguetes,
instruindo os pilotos laosianos e moviman-
tando aviões na pista.

Perto dos T-28 havia três aviões de rc-
conhecimento norte-americanos, que são pl-
lotados por norte-americanas e utilizados pa-
ta marcar alvos para os bombardeiros a jato
norte-americanos. No fim da pista, estavam,
três helicópteros rie socorro Jolly Green Gi-
ant. Sua presença ali é uma da.s razões por
que os Estados Unidos desejam manter se-
grêdo a respeito de Long Cheng. O.s Jolly
Green Giant são considerados como provo,
cle que o.s Estados Unidos bombardeiam nno
só a Trilha Ho Chi Mmh como também o
Nordeste do Laos.

Massacre tem mais cinco acusados
Washington I AFP-UPI-JB i — O ca-

pilão Ernest Meclina e outros quatro mili-
tares norte-americanos foram acusados on-
tem pelo Exército de terem participado rio
massacre rie My Lal, em 16 rie março rie
1068, quando foram mortos cerca de 500 ci-
vis vietnamitas.

Medina. cle 33 ano.s, nunca admitiu sua
presença no local do massacre. A acusa-
ção contra êle refere-se a dois homicídios
no dia ou por volta de 16 de março e a
outros dois cometidos durante um ínterro-
gatório posterior â matança em My l.ai.

NEGATIVA

O capitão Medina era comandante da
Companhia C do Primeiro Batalhão do
26." Regimento cle Infantaria. O tenente no
comando de um des pelotões da Companhia
C, William Calley, foi acusado de 102 as-
sassinatos e devera ser julgado em Forte
Benning, Geórgia, onde está detido.

Desde o inicio do processo contra o te-
nente Calley, Medina — que está detido
cm Forte McPherson, Geórgia — afirma
que não tomou conhecimento cle qualquec
matança de civis cm My Lai. Depois ria
acusação formulada ontem, náo foram di-
vulgadas outras informações.
ACUSAÇÕES

Sáo o.s seguintes o.s oulros quatro mi-
litares lneulpados ontem  capitão Eutre-
nc Kotoue -- acusado de violências corpo-
rais (mutilação e assassinato rie um supôs-
to vietcong e assassinato de outro durante
um interrogatório de prisioneiros, om 16 de
março.

sargento Kenned Kenneth Hodg^s,
acusado de estupro, violências corporais e
tentativa de homicídio.

soldado Max Hutson, acusado de e.s-
lupro, homicídio e tentativa de homicídio.

sargento Ezequiel Torres, acusaao dc
assassinato e violências corporais.

Helicóptero cai e mala cinco
Saigon, Ila Nang (AP-AFP-JB 1 — Um

helicóptero norte-americano Incendiou-se
ontem quan.de., decolava da base. ->.'.érea de
Da Nang. provocando a morte de cinco tri-
pulantes e queimaduras graves em outros
cinco.

A rádio da Frenle Nacional de Libéria-
ção informou que, em fevereiro, o vietcong
abateu 14 helicópteros do EUA, inutilizou
00 veículos militares, Incendiou 19 depósi-
tos de pólvora e destruiu nove fortificações.
NO AR

Mais dois helicópteros foram derruba-

rios ontem pelos comunistas, na fronteira
do Camboja. Os norte-americanos vêm pa'-
dendo uma média de um helicóptero por
dia desde o início de 1070.

A aviação norte-americana, por sua
vez, concentrou ontem seus bombardeios
contra as fronteiras do Laos e do Cambo-
ja, com o objetivo de deter a infiltração
de armas e viveres norie-victnamita* para,
o Vietname do Sul. Grande parle das mis-
sões foi dirigida contra » Trilha Ho CM
Minh. no Leste do l,aos.



JORNAL DO BRASIL ? Quarta-feira, 11/3/70 ? 1." Caderno POLÍTICA E GOVlRNO

Mediei pede ao povo que participe do progresso
O Presidente Garras-

tazu Mediei disse ontem,
na Escola Superior de
Guerra, cuja aula inau-
gural pronunciou, que"com a participação efe-
tiva do povo esperamos
acelerar a marcha do cle-
senvolvimento em ritmo
de crescimento da ordem
de 10% ao ano, aumen-
tando a taxa de investi-
mento de 15 para 20'/. e
diminuindo a inflação."

Afirmou o Presidente
da República que, exa-
minando as condições de
vida da grande maioria
rios brasileiros, "chega-
mos à pungente conclu-

são de que a economia
pode ir bem, mas a maio-
ria do povo ainda vai
mal."

A CHEGADA

O Presidente da Repú-
blica, acompanhado do
chefe do SNI, General
Carlos Alberto Fontou-
ra; dos Chefes dos Gabi-
netes Militar e Civil, Ge-
neral João Batista Fi-
gueiredo e Sr. João Lei-
tão de Abreu, foi recebi-
do no portão de entrada
da Fortaleza de São João
pelo chefe do EMFA, Al-
mirante Murilo Vasco do

Vale e Silva, e pelo co-
mandante da ESG, Ge-
neral Augusto Fragoso.
Eram exatamente lOh
45m.

Em seguida, depois
dos primeiros acordes do
Hino Nacional executado
pela Banda Marcial do
Batalhão de Guardas,
passou em revista a um
contingente formado por
tropas da Marinha,
Exército e Aeronáutica.
Logo depois era introdu-
zido no Salão de Confe-
rências César Obino, on-
de iniciaria a aula inau-
gural do ano letivo da

Escola. A conferência
durou 55 minutos, e à
sala só tiveram acesso os
140 estagiários da ESG,
Ministros de Estado, e
altas autoridades civis e
militares.

Antes cle iniciar a au-
la, o Presidente foi agra-
ciado com o diploma Ho-
noris Causa do Curso
Superior de Guerra, en-
tregue pelo cheíe do
EMFA, e com a medalha
cle ouro comemorativa
do 20." aniversário cle
fundação da instituição,
entregue pelo General
Augusto Fragoso.

Antes da aula presi-
dencial falou o General
Augusto Fragoso. Disse
que a ESG continua fiel
à luz da doutrina fixada
em 1949, quando a esco-
la foi fundada, segundo
a qual a segurança de
uma nação depende do
seu desenvolvimento,
compreendido êste como
um complexo de bem-es-
tar e justiça social.

— Estamos empenha-
dos — afirmou — neste
verdadeiro trabalho de
pedreiro, que é a cons-
trução da democracia.
A democracia represen-

tativa é o alvo principal
do binômio segurança e
desenvolvimento.

Disse ainda que a ESG
tem muito a dever aos
homens que hoje são
considerados seus fun-
dadores: os Marechais
Eurico Dutra, seu cria-
dor, César Obino, o ide-
alizador, e Osvaldo Cor-
deiro de Farias, o reali-
zador.

O Marechal César
Obino foi o chefe do
EMFA no Governo do
Marechal Eurico Dutra,
enquanto o Marechal
Cordeiro de Farias foi

seu primeiro comandan-
te."A ESG espera ago-
ra que ela venha a ser
ampliada e possa ter um
papel mais importante
nas nossas relações ex-
teriores."

Após o discurso, o
Presidente Mediei fêz a
entrega de medalhas de
ouro aos Marechais Eu-
rico Dutra, Cordeiro de
Farias e Maurel Filho,
representando o Maré-
chal César Obino, que
não pôde comparecer
por se encontrar acama-
do em Porto Alegre.

Depois da conferência,

à qual estiveram pre-
sentes o Vice-Presidente
Augusto Rademaker,
todos os Ministros de
Estado, os presidentes do
Congresso e da Câmara,
o Cardeal Dom Jaime de
Barros Câmara, o co-
mandante do I Exército,
General Siseno Sarmen-
to, Governador Negrão
de Lima e altas patentesmilitares, foi servido um
coquetel no salão nobre.

O Presidente e seus
auxiliares diretos deixa-
ram a Fortaleza de São
João, com destino ao Pa-
lácio das Laranjeiras,
cerca das llh30m.

HOJSRA AO CHEFE
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Ao chegar à Escola Superior de Guerra, o Presidente passou em revista um contingente militar

eram várias interpretaçõesKoyaities g
17)?! trecho do discurso

pronunciado ontem pelo
Presidente Mediei na Esco-
la Superior de Guerra que
pode gerar diversas inter-
pretagões porque não foi
devidamente explicitado é o
que se referiu a "urna poli-
tica dc royalties mais liu-
mana. mais aberta e mais
universal."

A impressão entre, técni-
cos do Governo va área
econômica c a de que se
precisa dc uma mudança
de orientação no tratamen-
io que até aqui vem sendo
dado ao problema de aber-
tura à assistência técnica e
á assimilação de tecnologia
dos países desenvolvidos.

OPINIÃO

Acham que a legislação
de royalties é propositada-
mente intrincada c limita-
tiva, criando inúmeras di-
fieuldades burocráticas ao
uso de know-lvow externo,
já que foi elaborada para
uma fase em que o proces-
so de industrialização do
pais não exigia muita rigi-
dez na fixação de custos de
produção.

Duas preocupações presi-
diram sua elaboração: a de
evitar gastos excessivos de
divisas com a compra de
assistência técnica e know-
how e a de forçar o desen-
volvimento interno de ciên-
cia e tecnologia. Argumen-
iam, então, que a industria-
lização brasileira já alcan-
çou uma fase de desenvol-
vimento cuja ascensão,
agora, demanda uma aber-
tura cada vez maior para
o exterior.

— Na medida em que ex-
portamos mais — dizem —
nossos preços e jwssos
custos de produção tendem
a se comparar com os pre-
ços 6 custos internacionais,
fi preciso, dessa forma,
acompanhar a tecnologia

mais moderna, ràpidamen-
lc.

A mela de. criar interna-
mente uma tecnologia pró-
pria c quadros técnicos em
nível adequado continua
válida, jiuis representa um
processo lento, por sua na-
tureza. A preocupação de
evitar maiores gastos de
divisas com a aquisição dc
conhecimento é negativa na
medida em que o país está
engajado na luta pela am-
pliação das exportações e
isso só será possível pela
incorporação dc alta teeno-
logia c produção a baixos
custos.

INFLAÇÃO

O objetivo de 10% dc taxa
máxima de inflação foi in-
terpretado como para todo
o período de governo — is-
io é, os próximos três anos
— uma vez que a redução
do custo de vida a tais ní-
veis êste ano significaria
um corte nos preços a me-
nos da melado do que ocor-
reu no uno passado.

Dessa forma, só se fôs-
se colocada em vigor uma
política de tratamento de
choque à inflação ¦— que o
próprio Presidente exclui
por comprometer as taxas
de desenvolvimento da eco-
nomia - seria possível
atingir-se 10% êste ano,
contra os 24% do ano pas-
sado. Observam ainda os
técnicos que a taxa de crês-
cimento dos preços nos pai-
ses industrializados vem se
cifrando ao redor dos 6 a
7% ao ano, sendo portanto
muito difícil que o Brasil
reduza as suas taxas a um
nivel tão baixo dc imediato
dentro da politica gradua-
lista adotada.
TRIGO

A produção de Irigo da
safra 69/70 — cuja colheita
está se encerrando — deve-

rá, segundo as estimativas,
ser 64% superior â anterior.
No período 68/69 foram ob-
tidas cerca de 861 mil tone-
ladas do cereal, enquanto
que para a presente espe-
ra-se cerca de 1 414 mil to-
neladas.

As informações foram
prestadas por técnicos do
setor agrícola, que justifi-
caram o fato do grande au-
mento esperado na produ-
ção de trigo, cm decorreu-
cia de modernas práticas de
trato, plantio e colheita in-
traduzidas naquela cultura
e, principalmente, pelo in-
cenlivo dado á utilização de
sementes beneficiadas.

SOJA ACOMPANHA

Outro produto particular-
mente sulino que alcançará
bons resultados na atual
safra é a soja, para a qual
se espera tim total de 1 202
mil toneladas, o que repre-
senta um crescimento de
cerca de 63% sobre o alcan-
çado anteriormente. Até o
momento, o Ministério da
Agricultura dispõe, apenas,
de estimativas de produção
na região Centro-Sul, o que
impede uma comparação
em termos globais com o
resto do país.

De um modo geral, tôda
aquela região apresentará
excelentes índices de pro-
dução agrícola, uma vez que
foram diversos os incenti-
vos criados para o estímulo
das atividades, e realizou-
se um completo trabalho de
pesquisa e experimentação,
noladamcntc sõbre produ-
tos predominantes no Cen-
tro-SuI, como é o caso. ain-
da, do arroz e do milho.

NÚMEROS GLOBAIS

Segundo at estimativas
existentes para a região

Centro-Sul, serão os seguin-
les os totais a serem alcan-
çados pelos produtos na sa-
fra 69-70: abacaxi, 60,5 mi-
Ihões de frutos; algodão,
1 547 mil toneladas tésse
produto é lambem obtido
em larga escala no Nordes-
te); amendoim das águas,
587 mil toneladas; arroz,
5 421 mil toneladas (tam-
bém regularmente produzi-
do no Norte e Nordeste);
batata das águas, 718 mil
toneladas.

Outros produtos são: cc-
bola. 265 mil toneladas; fei-
jão das águas, 800 mil tone-
ladas; feijão das águas e
seca, 611 mil toneladas;
mandioca (aqui a maioria
esmagadora encontra-se no
Nordeste), 6 604 mil tonela-
das; milho. 12 349 mil tone-
Ladas. Outros produtos, de
menor importância, deixa-
ram dc ser relacionados.

CONFIRMAÇÃO

Segundo os técnicos dire-
tamente ligados ao setor
agrícola, os números para a
atual safra confirmam a
tendência desenvolvimenlis-
ta que já se delineava em
fins de 1968 para a agricul-
lura brasileira, quando fo-
ram dinamizadas várias
práticas em utilização nos
campos.

Essa tendência deverá ser
mantida durante os próxi-
mos anos, tendo cm vista
não só diversas medidas já
adotadas pelo Governo fe-
deral — como a criação do
Fundo Especial de Desen-
volvimetito da Agricultura
'Fundagt — mas também
Indo o que ainda poderá ser
realizado, já que as autori-
dades enfatizaram a priori-
dade existente para a agri-
cultura, dentro do progra-
ma global de atividades do
Governo federal, previsto
para os próximos anos.

Mediei em resumo
PROGRESSO E LIBERDADE

O Presidente da República

afirmou que a Revolução brasilei-

ra pretende provar a compatibiji-

dade do desenvolvimento eom ]i-

liberdade e fêz uni apelo à união

dn classe política para a realização

de um Brasil social e econômica-
mente desenvolvido, democrático,
independente e livre.

SEGURANÇA E PAZ

A estratégia da segurança na-

cional deve levar em conta a eli-

minação dos focos de tensão social

e a elevação do nível cultural e

econômico do povo, a fim de que se

alcance o ideal da paz, dentro da

tranqüilidade legal.

RELAÇÕES EXTERIORES

Na formulação tle sua políliea
exterior, o Brasil leva em conta as

suas tradições cristãs e ocidentais,

como país da América do Sul e do

mundo subdesenvolvido e que cm

matéria de educação receberá a aju-

da internacional, venha de onde

vier, desde que não fira a digni-

dade nacional. O Brasil é solidário

com os anseios dos povos latino-

americanos na busca de condições

mais justas para o comércio inter-

nacional e de uma política de royal-

lies mais humana, mais aberta, mais

universal.

CLASSES TRABALHADORAS

A par dos aperfeiçoamentos

que vem realizando nos setores ba-

bilaeional, trabalhista, de saúde e

dc previdência, o Governo preten-
de tornar efetivo o preceito consti-

tucional que dá aos trabalhadores

o direito de participar dos lucros

das empresas e até de sua gestão.

INICIATIVA PRIVADA

A Revolução brasileira preten-
de promover o desenvolvimento na-

cional denlro do máximo de priva-
tivismo e de descentralização do po-
der, facilitando a justa distribuição

da riqueza produzida pelo povo.

AGRICULTURA E INDÚSTRIA

As metas prioritárias do Go-

vêrno no setor econômico são elevar

ao máximo a produção agropecuá-

ria e o aumento das exportações,

através das epiais se promoverá o

desenvolvimento do próprio setor

da indústria.

POLÍTICA E OPOSIÇÃO

Todo o brasileiro lem o direito

dc fazer oposição ao Governo, pois
c imprescindível ao bom funciona-

mento do regime a existência de opo-

sitores. Quanto ao processo político.
deve ter sentido de renovação, cujo

exemplo vem sendo dado pelo pró-

prio Governo, eom n rejuvenesci

mento do Ministério.

O Presidente
e a democracia

A democracia tem sido
um tema constante nos
¦pronunciamentos do Presi-
dente Garrastazu Mediei. A
7 de outubro de 1969, já na
condição de Presidente elei-
to pelo Congresso, êle afir-
mava através de uma ca-
deia nacional de rádio e
televisão:"O meu Governo vai ini-
ciar-se numa hora difícil.
Sei o que sente e pensa o
povo, em todas as camadas
sociais, com relação ao fato
de que o Brasil ainda con-
tinua longe de ser uma na-
ção desenvolvida, vivendo
sob um regime que não po-
demos considerar plena-
mente democrático. Não
pretendo negar essa reali-
dade, exatamente porque
acredito que existem solu-
ções para as crises que a
criaram ou que dela decor-
revi. E estou disposto a pó-
las em prática.. Desse mo-
do, ao término do meu pe-
riodo administrativo, espe-
ro deixar definitivamente
instaurada a democracia
em nosso país, e, ix.... as-
sim, fixadas as bases do
twsso desenvolvimento eco-
nômico e social."

Ao assumir o poder, a 30
de outubro de 1969, disse:

"Homem da lei, sinto que
a plenitude democrática é
uma aspiração nacional. E,
para isso, creio necessário
ionsolidar e dignificar o
sistema representativo, ba-
seado na pluralidade dos
Partidos e na garantia dos
direitos fundamentais do
homem."

E, em outras oportunida-
des, declarou:

"Confirmo o meu credo
democrático, como substan-
cia de mim mesmo e como
ideal que o Brasil haverá de
alcançar. Pretendo deixar,
ao término dc meu período
governamental, definitiva-
mente instaurada a demo-
crucia em nosso país; que-
ro deixar bem claro que o
alcance dêsse objetivo de-
pende muito mais dos mili-
tantes da política partida-
ria do que do próprio Pre-
sidente da República."

"As instituições demo-
eróticas não foram assalta-
das pelos militares, mas, ãe
fato, sustentadas pelos mes-
mos, na hora cm que os
próprios homens que ocupa-
vam o Poder nacional ini-
ciaram a destruição dos
mais altos valores da nacio-
nalidade. Essa é a verda-
de revolucionária que pre-
cisa ser compreendida, e de
que tião aceilo e nem acei-
tarei contestação. Assim se
compreendem os atos que
vêm praticando as autori-
dades legitimadas pela Re-
volução, dentro de postula-
dos gerados na alma, nas
aspirações c nos anseios do
povo, com. o imperativo de
aprimorar a prática dos
princípios democrá ticos
consagrados na Constituição
brasileira, sobretudo os re-
ferentes á dignidade da
pessoa humana, aos direitos,
deveres e liberdade do ho-
mem brasileiro." i21-2-70,
Vila Militar).

"A plena democracia é
um ideal que. se cm algum
lugar já se realizou, não foi
certamente no Brasil. Pelo
menos cu, que tomei parle
na primeira Revolução, em
1930, à procura dêsse ideal,
ainda não o vivi. E-ntre nós,
não se pode, pois, falar com
propriedade, cm volta à pie-
na democracia. De mais a
mais, numa sociedade como
a nossa, que vive sob o sig-
no da transformação, os
padrões clássicos do regime
democrático, quando não se
alteram em sua letra, se
modificam, pela pressão dos
fatos, cm seu espirito e em
sua configuração efetiva. O
aperfeiçoamento do regime
democrático, em que nos
empenhamos, e nos empe-
nharemos sempre, exige,
antes dc indo, profunda
mudança dc mentalidade
por parte daqueles que, dc
maneira direta ou indireta,
interferem no processo poli-
tico." (27-2-70. na primeira
entrevista coletiva á im-
prensa).

A íntegra, do discurso
está na página 5

Trocar um fusível
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-T #emais
fácil do que
trocar uma

ipada.
Nem precisa de escada.

A Light atende por nno umn
média de 12.000 chamados para rea-
lizar tarefas, que você mesmo pode
fazer. E isso retarda o atendimento
de outros casos mais urgentes.

Para evitar que isso aconteça,
veja o que você tem que fazer:

desligue a chave e verifique
os fusíveis
retire o fusível queimado
coloque o nôvo fusível
torne a ligar a chave... e pronto..

©
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-Coluna do Castello

Para o vazio entre
abril e novembro
Brasília (Sucursal) — O planeja-

mento político deve excluir hipóteses de
perturbação ou anormalidade no curso
dos acontecimentos programados para
todo o ano de 1970. Os candidatos a Go-
vernador deverão ser selecionados pelo
Preside7ite áa República com base nas
informações dos diversos serviços, inclu-
sive serviços partidários, do GÒvêmo. As
listas para o Senado e a Câmara serão
co7iipostas tendo em vista a harmoniza-
ção dos interesses regionais e pessoais
sempre sob o controle da força revolu-
cionária, empenhaâa em eliminar res-
quicios de inconformismo, pruridos de
rebelião ou rc7H.anescè7icias âe corrup-
ção.

O que está cm aberto é muito pou-
co, como se viu da conferência do Mi-
nistro áa Justiça com os líâeres parti-
dários, inclusive os ãa Oposição oficial.
Marcar a data em que se terá por encer-
rado o registro eleitoral para fins de fi-
xação do número âe represe7itantes por
Estaão. Marcar a data da eleição parla-
mentar. Definir a que órgão cabe a com-
petência de homologar as listas de can-
didatos previamente escolhidos, se ao Di-
retório, se à Convenção. Como se vê,
questões, todas três, ãas quais não ficam
penáentes nem o futuro da Revolução
nem o futuro do regi7ne.

Como o Governo conduz com mão
firme c intransigente todo o programa,
7ião há aparentemente surpresas a es-
perar ou a temer.

Deve-se contudo estar ate7ito a al-
guns fatos que podem gerar fatos novos.
Em primeiro lugar, entre a ãecisão pre-
siâencial quanto a candidatos e a efeti-
vação áo processo em 15 de novembro,
haverá um lapso de tempo respeitável
dentro do qual se realizará uma cam-
panha eleitoral que deverá decorrer
numa faixa de emulação com o vazio.
Em segunáo lugar, a continuação áa
marginalização política irá se acelerar na
meáiãa em que a seleção de ca7idiáatos
fôr tornando ostensivas as frustrações
que ainda se deixa7n sufocar pela espe-
rança. E7n síntese, qua7ião o Governo
considerar estabilizado o processo, de/z-
nidas as tendências, realizadas as esco-
lhas, sobrará um ingurgitaão elenco de
roblemas insolúvci* mi apenas solúveis

ua medida em que, para aplainar o des7
contentamento, se decida o.Presidente
da República a recorrer aos seus podêres
de chefe da Revolução.

Não é crível que a esta altura o Ge-
neral Mediei pretenda conduzir as ques-
toes a _.?7- desfecho daquele tipo, que só
contribuiria para agravar o impasse ins-
titucional. Também não é aâmissivel que
os políticos âesco7ile7ites da Arena, sejain
os que se frustrarem no jogo sucessório
sejam os que, na sua continuada decep-
ção, se avizinhem da náusea cívica, se
disponham ao desafio inútil e ainda mais
frustrante.

Há hipóteses que podem e devem
ser consideradas por a7iibas as partes.
Uma áela_s é a quebra ão bloqueio parti-
dário, mediante a criação ãe um tercei-
ro Partião que se disponha a repor os
problemas em novas bases e a renovar
o debate que se pretende encerrar defi-
nitivamente cm termos exclusivos âe
autoridade. Um nôvo Partido, que não
seja 7t.ecessàriamente governista nein ne-
cessàriamente oposicionista, como o são
os áois Partidos criados pelo siste7iia re-
volucionário, poâeria aglomerar a força
política remanescente, marginalizada
mas não cassada, para uma atuação im-
portante. Atuação que poâeria ser até
mesmo de ajuda ao Governo para resol-
ver ou tentar resolver as questões que
não c7icontram condução adequada nes-
se estrangulado processo eleitoral que se
põe e dispõe sob o controle, âos serviços
oficiais de inteligência.

O Sr. Pedro Aleixo, antigo Vice-Pre-
sidente da República, já aventou a hipó-
tese da criação áo terceiro Partiáo. É
possível que êle e outros líâeres políticos
estejam examina7ido c0ncreta7iicnte a
hipótese para uma decisão oportuna,
mas certame7ite para um período qual-'quer anterior às eleições áe outubro e
novc77ibro.

O caso gaúcho

Peritos áa política âo Rio Granãe
áo Sul esclarecem que o Sr. Triches,
agora candidato a Governaáor daquele
Estado, é homem do esque7na Peracchi
Barcelos. Me e não o Sr. Dêntice, que
teria feito um jogo de carta marcada,
era desde há muito o candidato âo atual
Governador, que chegou ao Governo por
decisão do Presiâente Castelo Branco,
que teve seu mome7ito de insegurança
política com a ascensão âo Marechal
Costa e Silva e que retomou fôlego co7n
a subida ao poder do General Méâici.

Quanto ao Sr. Tarso Dutra, que se-
ria o canãidato natural áo Partiáo, temi
seus rompantes, mas sua traãição é de
acomodar-se. Ê possível assim que se
acomode e aceite disputar uma cadeira
no Senaâo. A áisputa não é fácil, pois
com a decepção das bases partidárias
crescem as possibilidades eleitorais do
MDB, já áe si muito granáes. O Sr. Tar-
so Dutra, canâiãatando-se ao Senaâo.
poderá marchar deliberaâamente para o
sacrifício, pois sabe que, somente^ com
seu nome na chapa, haverá conâiçõcs âe
mobilizar o Partiáo para tentar âar á
Arena a difícil, agora extremamente âi-
fícel, vitória sóbre o MDB no pleito ma-
joritário. O Sr. Tarso acha que ãeve esse
esforço ao Senador Daniel Krieger, que
será seu companheiro de chapa.

Carlos Castello Branca

Mediei e Areco se
encontrarão na
fronteira em maio

O Presidente Emílio Garras-
tazu Mediei e o Presidente do
Uruguai, Sr. Jorge Pacheco
Areco, segundo porta-voz do
Itamarati, concordaram em
encontrar-se na fronteira dos
dois países, no próximo dia
II de maio, na solenidade de
inauguração do trecho rodo-
viário Quinta — Chui.

O trecho tem 220 quilòme-
tros e, através dele. ficará es-
tabelecirio a conexão dos sis-
temas rodoviárias do Brasil e
do Uruguai por meio da liga-
ção da BR-471 com a rode-
via uruguaia número 9.

NO CTA

São Paulo iSucursal) — O
Presidente da República chega
hoje de manhã a São José dos
Campas para oonhecer tudo o
que há no Centro Técnico da
Aeronáutica e assistir uma
projeção especial de filmes só-
bre o Bandeü-ante, desde os
projetos até o vôo do primei-
ro protótipo.

O Presidente Médicl almo-
cará no CTA e depois voltará
para a Guanabara. Êle visita-
rá no Instituto Téonico da
Aeronáutica, os departamentos
de material e de pesquisas e o
Instituto de Pesquisas e De-
senvolvimento. Os diretores da
Empresa Brasileira de Aero-
náutica prestarão esclareci-
mentos sóbre o interesse de
compradores estrangeiros nc
Bandeirante.

Justiça vê
asilo para
iugoslavo

O Ministério ria Justiça
responderá até o próximo fim
de semana — ao que parece
afirmativamente — ao pedido
rie asilo do Iugoslavo Drago
Dogas, que ontem obteve uma
audiência pessoal com o dire-
tor-geral do Departamento dc
Justiça, Sr. Rui Machado Li-
ma. a quem solicitou o bene-
fício.

A história de Drago Dogas
não convenceu muito os íun-
cionárlos do Ministério da
Justiça: éle diz que está dor-
niindo em bancos de praça
do Rio, porque seu dinheiro
acabou, mas tem cerca de 200
mil dólares depositados em
bancos suíços, e ns receberá
em poucas semanas no Bra-
Sil.

Hoje, na presença do Pre-
sidente da República, no Cen-
tro Técnico de Aeronáutica,
os Ministros da Aeronáutica
e da Agricultura assinarão
convênio no valor dc NCrS
150 mil para prosseguimento
de construção do primeiro
avião agrícola brasileiro.

O Ipanema será inteira-
mente construído por técnicos
brasileiros e terá capacidade
parti 500 quilos de carga, em
íorma líquida ou em pó. Ha-
verá apenas um assento, des-
tinado ao pilòlo. O avião será
movido por um motor de 260
HP.

CARACTERÍSTICAS

No meio do corpo do avião
estarão tanques destinados aos
inseticidas, c mais atrás a ca-
bina do piloto, confeccionaria
.com material de alta resis-
tência, que não se quebraria
com o mais violento dos cho-
ques. O equipamento agrícola
para os trabalhos de pulveri-
zação também será construi-
do pelo CTA, e é todo de
concepção dos técnicos dos
Ministérios da Agricultura e
Aeronáutica, que estudaram
os diversos tipos usados nos
países mais adiantados em
aviação agrícola para, final-
monte, chegarem ao ideal para
as condições da agropecuária
brasileira.

Moog sem
substituto
em S. Paulo

São Paulo (Sucursal) — O
Governador Abreu Sodré ain-
da não se decidiu sóbre o no-
me do militar que irá suceder
o General Olavo Viana Moog
no cargo de Secretário de Se-
gurança. acreditando-se nos
meios politicos que o Presi-
ciente Garrastazu Mediei seja
consultado hoje, durante sua
visita ás instalações da Em-
presa Brasileira de Aeronáuti-
ca. em São José dcs Campos.

O General Viana Moog, ape-
sar de demissionário, conli-
nuou exercendo o cargo on-
tem, conforme sua promessa
ao Governador Abreu Sodré, de
que só deixaria a Secretaria
de Segurança no momento em
que fôr designado seu suces-
sor, porque seu afastamento é
motivado apenas pelo desejo
de retornar à ativa no Exêi •-
cito.

já está nas bancas
e livrarias o n-22
dos cadernos de
jornalismo e
comunicação

Cadernos de
Jornalismo
e Comunicação
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Lopo reconhece que MDB
elege Governador do Rio

O Presidente da Arena carioca, Depu-
tado Lopo Coelho, admitiu ontem que um
candidato oposicionista deverá ser eleito pa-
ra o Governo da Guanabara, reconhecendo
a maioria do MDB na Assembléia e afir-
mando que só espera "que esta maioria erre o
menos possível."

O parlamentar, no entanto, preferiu não
fazer nenhuma especulação em torno de no-
mes. justificando-se com a afirmação de
que isto é "assunto de economia interna do
MDB, e ficaria até iudelicado de minha par-

Ie se eu fizesse qualquer pronunciamento
agora."

REALISTA
— Dentro do quadro legal existente —

afirmou o Sr. Lopo Coelho — em que den-
tro de um corpo eleitoral de 36, nada me-
nos de 24 pertencem ao partido da Oposi-
ção. sou um polilico que raciocina dentro
da realidade. — Nestas condições, só me res-
ta fixar como espectador, esperando que esta
maioria de 24 erre o menos possível.

Mediei indica Fetter para Viça no Sid
O Presidente Mediei sugeriu ontem ao

Deputado Otávio Germano, presidente da
Assembléia e do Diretório Regional da Are-
na do Rio Grande do Sul, o nome do Sr.
Edmar Fetter, ex-prefeito de Pelotas, paia
o cargo de Vice-Governador na chapa do
Deputado Euclides Triches.

Após a audiência com o Presidente da
República, o presidente da Assembléia gaú-
cha disse que fêz ao General Mediei um re-
lato de como decorreu a reunião da Co-
missão Executiva do Partido que aprovou
a indicação do Deputado Euclides Triches.

Afirmou que o Partido acolheu muito
bem n nome do Sr. Euclides Triches para o
Governo gaúcho, assinalando que se regis-
tra uma unidade total nos quadros parti-
dários. Revelou que o Presidente lhes féz
a indicação do Sr. Edmar Fetter, por cons;-
derar que havia necessidade de complemen-
tar a composição do futuro Governo.

O Deputado Otávio Germano, que ch?-
gou ontem ao Rio, retorna hoje a Porto Ale-
gre, a íim de convocar nova reunião da Co-
missão Executiva da Arena para aprovar a
nova indicação presidencial.

Rondon viu realidades no Norte
O presidente nacional da Arena, Depu-

tado Rondon Paoheco, depois de um encon-
tro de cerca de duas horas com o Presi-
dente Mediei, ontem, no Palácio das Laran-
.ieiras, afirmou qub constatou a existência
rie algumas "realidades políticas" no exame
dcs esquemas sucessórios dos Estados do
Norte e Nordeste.

Disse que no relatório ao Presidente da
República afirmou que as seções estaduais
do Partido nos Estados aguardam a voz de
comando do General Mediei.

RELATÓRIO

O Deputado Rondon Pacheco foi recebi-
do pelo Presidente às 15h30m.

— Volto — disse — reconfortado com

a verificação da existência da coesão e uni-
dade da Arena. O Partido naqueles Esta-
dos apresenta-se com um grande poder de
renovação, contando inclusive com a parti-
cipação de estudantes e operários. Espera-
mos soluções tranqüilas em matéria de elei-
ções diretas para o Senado e a Câmara.

Adiantou que o Partido está mobiliza-
do no apoio áo Governo revolucionário.

TRICHES

Referindo-se à indicação do Deputado
'Euclides Triches, feita pelo Presidente para
suceder ao Governador Peracchi Barcelos,
disse o Deputado Rondon Pacheco que "o
caso do Rio Grande do Sul amadureceu e
surgiu naturalmente."

Passos sente boa vontade em Buzaid
Brasília (Sucursal) — O presidente do

MDB, Senador Oscar Passos, disse ontem,
nesta capital, que sentiu no Ministro da
Justiça o desejo de realmente contar com
a ajuda das lideranças partidárias no equa-
cionamento da revisão das leis políticas.

A apresentaçáo da declaração de prin-
ciplos que fêz ao Ministro Buzaid, esclareceu,
não teve sentido de crítica à missão que o
Governo iniciou de rever a legislação poli-
ttco-eleitoral, mas o de reafirmar a posi-
ção do Partido diante da atual situação do
pais.

COINCIDÊNCIAS

O Senador Oscar Passos aoha que o
Governo deverá fixai- a data das eleições
para o Senado, Câmara e Assembléias Le-
gislatlvas para o dia 15 de novembro, jun-
tamente com as eleições de prefeitos e ve-
readores de 20 Estados, á exceção de Goiás
e Mato Grosso, onde se realizaram eleições
a 30 de novembro último.

Afirmou que é também ponto pacifico
a escolha do dia 30 de junho próximo, para
o encerramento da inscrição eleitoral, a fim
de que maior número de pessoas possam
ser qualificadas para votar nos futuros
pleitos.

A discordância entre a Arena e o MDB,
na reunião com o Ministro da Justiça, sa-
lientou, foi no que diz respeito ao critério
para a indicação de candidatos. O Ministro
Buzaid e os dirigentes da Arena desejam
que a escolha seja feita pelos diretórios, en-
quanto o MDB prefere que as convenções
se pronunciem, "o que é tradicional e mais
democrático."

VISITAS

O Senador Oscar Passos cancelou, on-
tem, sua visita ao Diretório Regional do
MDB rie Goiás, porque foi informado de que
Goiânia está sem energia elétrica, devido a
um forte temporal. O presidente do MDB re-
torna hoje ao Rio e domingo reunirá, em
sua residência, a Comissão Executiva Nacio-
nal cia Partido, para acertar detalhes rio
nivo encontro com o Sr. Alfredo Buzaid,
segunda-feira.

Dia 17. o Sr. Oscar Passos irá a São
Paulo, viajando, depois, para Curitiba, Pio-
rianópolis e Rio Grande do Sul, em visita
aos Diretórios Regionais do Partido. Retor-
nará a Brasília dia 25.

Os dirigentes do MDB e grande parte
dos representantes da Arena — entre os
quais as lideres Raimundo Padilha e Geral-
do Freire — que criticaram o sistema de fi-
xação rio número de deputados federais e
estaduais na proporção do número dos elei-
tores inscritos, c não mais pelo Índice po-
pulacional, sabem agora que não haverá al-
teração nesse critério.

A inovação implantada na reforma cons-
titucional foi muito criticada pelos parla-
mentares da Arena e do MDB, e o Deputado
Tales Raunalho, o primeiro a examinar o
problema da tribuna da Câmara, revelou que
o Brasil é o único país membro da ONU
que adota a relação, para efeito de repre-
sentaitividade do povo, entre número dc
deputados e número de eleitores.

ALISTAMENTO

Na reunião do Ministro Alfred Buzaid
com os dirigentes partidários, discutiu-se a
data do encerramento do alistamento elei-
toral, com a preocupação de que, ao se fi-
xar o número de deputados, possa ter o
pais maior contingente de eleitores.

Garcez vem hoje ao encontro de Rondon

r
a revista importante,
que você não pode
deixar de ler
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São Paulo iSucursal) — Será hoje à
Larde, no Rio, o encontro entre o presidente
nacional da Arena, Deputado Rondon Pa-
checo, e o presidente da seção paulista do
Partido, professor Lucas Nogueira Garcez,
para dar início ao exame de critérios e nn-
mes para a sucessão do Governador Abreu
Sodré.

O presidente da Arena paulista comu-
nicou ontem ao Governador Abreu Sodré sua
iria no Rio para a reunião com o Deputado
Rondon Pacheco, a convite dêste, comentan-
do mais tarde que o Presidente Garrastazu
Mediei acionou o "sinal amarelo" das su-
cessões estaduais ao definir-se pela cândida-
tura do Deputado Euclides Triches ao Go-
vérno gancho.

RONDON VEM DEPOIS

Foi o próprio Deputado Rondon Pachc-
co quem telefonou ontem para o professor
Nogueira Garcez, convidando-o para o en-
contro de hoje, a rim de examinar delida-
mente a situação política em São Paulo e
dLscutir preliminarmente alguns detalhes re-

1". 

Aorres
defende
a fusão

Segundo o Deputado Tales Ramalho
(MDB-PE), os Estados, como pessoas jurí-
dicas, são iguais, mas essa igualdade é es-
tabelecida no Senado, onde todos dispõem rio
mesmo número de representantes — três
por Estado. Na Câmara, porém, a represen-
tação não é dos Estados, "é do povo, do
povo todo, por inteiro."

Quem o diz é a Constituição, em seu
artigo 39, onde afirma que a Câmara dos
Deputados compõe-se de representantes do
povo. E é justamente por isso que o número
de deputados deve ser absolutamente pro-
porcional ao dos habitantes do pais. Se se
quer limitar o número de representantes na
Câmara, o que se deve fazer é mudar o.s
Lermos da proporção, e nunca instituir um
sistema nôvo e iníquo — disse o parlamen-
tar pernambucano.

TESE COMUNISTA

Lembrou o Sr. Tales Ramalho que na
Comissão da Constituição de 46, o então
Deputado comunista Milton Caires de Bri-
to apresentou emenda estabelecendo o mes-
mo critério de proporcionalidade de eleito-
res que, "por um desses estranhos sortlle-
gios que às vezes ocorrem, os Ministros Mi-
litares decidiram sancionar na Emenda cons-
titucional n.° 1."

A justificação do ex-Depuiado do PC
ó a mesma que tenho ouvido para inocen-
tar a novidade trazida para o texto da no-
va Constituição: "Num pais de grande per-
centagem de analfabetos, acho que em to-
da.s as oportunidades deveríamos incentivar
a alfabetizaçao do povo." É uma grande to-
lice. Nenhuma nação teve de recorrer a tal
processo para alfabetizar o seu povo. Alfa-
betização é problema conjuntural, é concen-
tração de recursos, e todo o mundo sabe que
os gastos com o ensino representam uma das
formas rie investimento mais produtivas pa-
ra a aceleração do desenvolvimento.

SUBLEGENDAS

Dirigentes do MDB, entre os quais os
Senadores Oscar Passos, Josafá Marinho e
Lino de Matos, reiteraram, ontem, pasição
contrária â adoção, novamente, de suble-
gendas nas eleições de senadores, conside-
rada como "a mais perfeita e marota esea-
inoteação da verdade eleitoral."

O secretário-geral da Arena, Deputado
Arnaldo Prieto, revelou que em 1966 "dis-
cordando, pela primeira vez, da orientação
ria liderança do Partido", votou a favor da.s
sublegendas no pleito para o Senado, acres-
centando que, agora, talvez votasse contra,
por entender que o sistema poderá contri-
buir para a desunião do Partido.

SISTEMA VIGENTE

Explicou o Senador Lino rip Matos que,
pela lei atual, cada Parttdn poderá registrar
dois nomes como candidatos ao Senado,
porque serão disputadas duas vagas em ca-
da Estado — à exceção de Goiás e Guana-
bara. onde serão três,

Nessa eleição, o eleitor tem riiretio a dois
votos, Marcará com X dois nomes entre
os quatro que virão impressos, sendo dois
cia Arena e dois do MDB, com os respectivos
suplentes. Não haverá soma de volos e serão
eleitos os dois individualmente mais votados,

— Na hipótese de que o Presidente Gar-
rastazu Mediei falte ao seu compromisso pú-
blico de náo modificar as regras do jogo
político e concorde com a adoção da.s sub-
legendas — disse o Sr. Lino de Matos — a
reviravolta será muito grande. Cada Par-
tido poderá registrar seis candidatos em Ires
sublegendas. Arena c MDB registrarão 12
candidatos ao Senado d 12 suplentes.

Brasilia (Sucursal I — De-
fcuclendo a fusão Guanaba-
va—Rio de Janeiro, o senador
Vasconcelos Torres (Arena —
E. do Rio) afirmou, ontem,

em A Voz do Brasil, que con-
sidera "uma estupidez que dois
Estados estejam separados
apenas por motivos adminis-
trativos, quando geográfica,
econômica e historicamente
estão unidos."

Depois de assinalar quo uma
"baixa politicagem" é que
tem impedido a fusão, disse o
Senador que "nós vamos até
lá, porque o interesse momen-
tâneo de qualquer politico te-
rá de ser superado pelo movi-
mento que já se nota num e
noutro Estado, que é de colo-
car o Brasil em posição de
maior destaque. Temos de
unir nossas forças, pois, para
a própria Federação essa pro-
vicléncia será benéfica."

"BOATO GEOGRÁFICO"

Entende o Sr. Vasconcelos
Torres que a primeira provi-
dência é a integração dos dois
Estados e, em seguida, a fusão.

— A Guauabara — disse —
é assim uma espécie de boa-
lo geográfico, pois, depende
inteiramente do Estado do
Rio: da água que consome,
da luz que utiliza, dos legu-
mes que come e da mão-de-
obra que utiliza na constru-
çáo civil. Acho inevitável, de-
pois da criação de Brasília,
que mais hoje mais amanhã
os dois Estados se integrem
numa única unidade admi-
nistrativa.

CGI ganha
nôvo membro
e Queirós sai

O Presidente Médicl assi-
nou ato ontem no Palácio da.s
Laranjeiras, designando o Sr.
Aluísio Santana Ávila para
membro da Comissão Geral
rie Investigações e concedeu
dispensa da mesma função ao
Sr. Cid Heracllto de Queirós.

Em outro ato, o Presidente
da República concedeu exo-
neração ao Sr. José Pires ile
Almeida, do cargo de presi-
dente do Banco Nacional dc
Crédito Cooperativo, nomean-
do, para substitui-lo o Sr.
Paulo de Oliveira Leitão.

DESPEDIDA

O Ministro da Justiça. Sr.
Alfredo Buzaid, presidindo
reunião da Comissão Geral de
Investigações, ontem, deu
posse e exercício ao seu mai.s
nôvo integrante, capitão-de-
fragata fuzileiro naval Jorge
Ângelo Maia.

O Sr. Cid Heráclito dc
Queirós apresentou, na reu-
nião anterior, seu pedido de
exoneração do cargo de mem-
bro da CGI, uma vez que vai
cursar a Escola Superior de
Guerra. Na reunião, o Minis-
tro da Justiça fêz uma sauria-
ção em nome de todos as in-
tegrantes da Comissão agra-
decendo os bons serviços pres-
lados pelo Sr. Cid Queirós.

Na reunião de ontem tam-
bém foram empossados os no-
vos membros da Subcomissão-
Geral de Investigação do Es-
tado de São Paulo, Srs. Au-
gtisto Flaviano Arruda Cosia
e Frederico de Sousa Queirós
Filho.

Devassa provoca
renúncia no Sul

Porto Alegre (Sucursal) —
O presidente da Companhia
Rio-Granri.nse de Saneame.ii-
to, Sr. Valdir Maggi. genro rio
Senador Daniel Krieger. pe-
riiu demissão rio cargo, em
conseqüência da devassa que
vem sendo feita naquela re-
partição T>e|!1 Subcomissão O"-
ral de Investigações do Rio
Grande do Sul.

Em sua caria rie detnissac
ao Governador Peracchi Bar-
celos, o Sr. Valdir Maggl di.s-
se não es!ar mais disposto "a
continuar submetendo-se à.s
imposições daqueles que invés-
ligam as denúncias de meus
Insldlosos acusadores." O Sr.
Valdir Maggi considera o seu
pedido de demissão "um im-
peralivo da honra."

ACUSAÇÕKS

Disse o Sr. Valdir Magçi
que "náo resta outro alterna-
Liva senão a renúncia", em-
bora reconheça que continua
merecendo a confiança du
Governador.

O Sr. Valdir Maggl foi
acusado rie enriquecimento
ilícito no exercício da presi-
dência ria Corsan. A Subco-
missão Geral de Investiga-
ções rejeitou as suas explica-
çóes.

lacionados com critérios e nomes que pode-
riam prevalecer no encaminhamento rio
problema.

Posteriormente, o presidente nacional
da Arena deverá vir pessoalmente a São
Paulo trocar idéias com as principais lide-
ranças políticas, no desempenho de missão
idêntica a que realizou nos Estados do Nor-
te e Nordeste por delegação do Presidente
da República. Mais tarde, éle deverá manter
encontro com o Governador Abreu Sodré.

O professor Nogueira Garcez sustenta
que a indicação de candidatos à sucessão
terá que ser feita pelo Diretório Regional
da Arena, o que náo corresponderia a uma
contestação ã iniciativa do Sr. Abreu Sodré
rie mandar uma lista ao Presidente Mediei
propondo critérios e 18 nomes para sua su-
cessão.

Leia editorial
"Dignirlnde e Realismo"

o se
licencia
do MDB

Brasília (Sucursal i — o
Deputado Adolfo dc Oliveira
licenciou-se, ontem, por 90
dias. ria secretaria-geral rio
MDB. encaminhando oficio no
presidente Oscar Passos. De-
seja o parlamentar fluminen-
se completar o seu trabalho
à frente ria Comissão rie
Economia ria Câmara, da qual
é presidente.

O Sr. Adolfo rie Olivetfa
está inclinado a não disputar
outro mandato na Câmara
prelenriendo figurar como su-
plente dn Sr. Amaral Peixoto
como candidato ao Senado.
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Mediei convoca todos para construir um país livre
E' a seguinte a íntegra rio discurso

cio Presidente Garrastazu Médi.i na
Escola Superior de Guerra:

" As palavras que trago a esta casa,
a cjue a" generosidade de seu coman-
dante chamou, para honra minha, de
aula inaugural dos cursos de 1970, si-
tuam-se entre duas entregas de meda-
lhas: a medalha por mim recebida do
comandante desta Escola e as que vou
entregar ao Presidente Dutra, ao Ma-
rechal Obino e ao Marechal Cordeiro
de Farias.

Nesta Escola e perante o seu cria-
dor, o Marechal Dutra, minhas pala-
vras ficam entre dois tempos: os tem-
pos do seu e do meu Governo, e, entre
eles. os 20 anos de vida da Escola
e o quarto dc século de Brasil depois
da guerra.

A MEMÓRIA

A memória do que se passou ao
longo desse tempo ajuda a compreen-
sâó dos objetivos e dos caminhos que
este Governo se traçou. Essa memória
inspira-se na própria presença de Du-
tra, lúcida testemunha desses 25 anos,
que o seu Governo iniciou.

O Governo Dutra marca na História
déste pais a restauração e a convales-
cença da democracia, que a vitória
das democracias na guerra impusera
no Brasil. Marca o fim dos 8 anos
de ditadura, a que haviam levado as
contradições e perplexidades dos des-
caminhos da Revolução de 30, que,
tenente ainda, também ajudei a fazer
nas coxilhas dos meus pagos.

Mas o Governo que teve a sabedoria
de realizar a união da classe politica
para restabelecer o processo democrá-
íico e governar cm paz, haveria ainda
de prolongar, pelo refrigério da coali-
zão, a ilusória viabilidade de uma de-
mocracia ortodoxa e saudosista, em um
país ansioso por sair do estágio do
.subdesenvolvimento.

A década de 50 haveria de marcar-
se pela passagem da industrialização
espontânea á industrialização plane-
jada. A coerência exigia, no campo
politico, a transição da liberal demo-
cracia para a democracia social. A fal-
ia de compatibilidade, entre a conti-
nuidade do liberalismo politico de en-
tão e as tensões sociais, seria um dos
íermentos das crises politico-militares
que se repetiriam a partir de 1954.

Agravariam essas crises a mudança
intempestiva ria capital e o esforço
desenvolvimentista realizado sem a
cobertura de uma ponderável reserva
de divisas que assegurasse a importa-
cão dos equipamentos indispensáveis
à implantação das indústrias de base.

Os primeiros anos 60 caracteriza-
riam a exaustão econômico-financeirá
dos esforços da década anterior e o
generalizado desencanto pelos cami-
nhos do liberalismo político. A espiral
inflacionária gerada por aquela exaus-
tão e a falta de solução para os pro-
blemas de natureza econômica acende-
riam as crises sociais. No alto, os go-
vernantes buscavam munir-se de pie-
nos poderes; na base, soprava-se a
neurose de um reíormismo que, tantas
vezes, não sabia o que reformar, como
reformar e para que reformar, enquan-
to alguns segmentos da opinião popu-
lar se deixavam seduzir pelo chama-
mento para aventuras políticas contra-
rias à nossa filosofia de vida,

A decisão da maioria do povo brasi-
leiro no apelo à intervenção das Forças
Armadas desencadearia um nôvo passo
em nossa evolução democrática que,
embora ainda não esteja perfeitamente
definido, já se sabe. haver sepultado
um liberalismo politico incompatível
com as violentas mudanças das estru-
turas sócio-econômicas.

E. nos dois primeiros Governos da
Revolução de março, o país participou
da regeneração de nossa vida econô-
mioo-íinanceira, enquanto parcelas da
classe, política, desatentas ã realidade
dos tempos e por demais apegadas às
filigranas rio velho jogo politico, ten-
tavam voltar ao passado.

Nas imagens dêsse rápido retrós-
pecto. forçoso é reconhecer o papel
dos 20 anos da ESG no amadure-
cimento de uma consciência dos novos
ti mpos, que nço se perdesse na apre-
ciação exclusiva dc determinado as-
pecto 

"da 
problemática nacional, mas

que tivesse maior amplitude na inte-
gração dos quatro campos do poder.

Nestes 20 anos, aqui surgiu uma
filosofia de segurança ajustada à de
desenvolvimento; aqui se ajudou a criar
a mentalidade de planejamento, de
programação e de orçamentação que
está modificando o panorama deste
pais e trazendo ao povo a confiança
na gestão da coisa pública.

O QUE FAZEll

A atual denominação da ESG hoje
soa imprópria e desadequada, porque
primeiro se pensou íazé-la simples
curso de alto comando, finalidade que
a vivência desses 20 anos de muito
ampliou. Acabou sendo instrumento,
rios mais efetivos, da integração das
Forcas Armadas c de identificação en-
tre civis e militares.

Suas vigílias de todo êsse tempo
acordaram uma consciência civil dos
problemas nacionais, igualmente
atenta aos imperativos da liberdade,
do desenvolvimento c da segurança,
sem que ninguém possa contestar-lhe
a presença rcitora no ensaio de unia
metodologia dc exercício do poder.

Creio que a Escola Superior dc
Guerra e.stá suficientemente amadure-
cida para que possa prestar uma con-
tribuição ainda mais efetiva no sentido
rio aperfeiçoamento dc nossos homens
públicos, constituindo-se em verdadeira
escola de estadistas.

Quero-a como centro de pesquisa
aprofundado na reaVdade brasileira,
para que não se desviem tempo c idéia
do que é nosso.

Quero-a menos preocupada com
fenceituações teóricas, com metodolo-
gia;' e sistemáticas, e multo mais em-
penhada na elaboração de projetos
reais e objetivos, que se ofereçam como
subsidio aos responsáveis pelo equa-
cionamento e pela solução dos pro-
blemas.

Dela espero formulações viáveis de
desenvolvimento regional integrado, dc
iniciativas de natureza tecnológica e
cientifica, de reformas educacionais, dc
campanhas sanitárias, de projetos
agrários, de exploração das riquezas
dc mar, de educação para a democrá-
cia, de erradicação do analfabetismo.
de sugestões dc alcance geopolitico.
capazes de acelerar a integração e o
progresso de áreas subdesenvolvidas de
nosso país.

Quero-a como laboratório que pes-
quise problemas de informática para
a administração, de estratégia de se-
gurança Interna, de comunicação social
e de evolução das instituições políticas.

O retrospecto do que se passou,
entre o Governo Dutra e o começo
do meu Governo, do que a ESG logrou
íazer e a menção ao que espero desta
instituição, preparam a compreensão
de meus propósitos nos quatro anos
que hão de vir.

OS OBJETIVOS
Sei que todos desejam saber quais

os objetivos definidos pelo 3' Governo
da Revolução e, em conseqüência, que
políticas e estratégias pretende adotai
para alcançá-los.

A principal dificuldade nas nações
que, ao longo deste século, lutam por
emergir do subdesenvolvimento, nesta
hora em que o avanço cientifico e
tecnológico, em lugar de facilitar-lhes
a arrancada, mais aumenta a biecha
que nos separa, está precisamente em
que seja alcançado o estágio de desen-
volvimento sem sacrifício total das li-
berdades.

E embora nestes tempos não se co-
nheça o exemplo de uma só nação
que haja conseguido emergir do sub-
desenvolvimento sem fazer êsse sacrifí-
cio, a firme e determinada opção da
Revolução brasileira é a de provar,
pela primeira vez, a viabilidade dêsse
caminho.

Assim sendo, desejo definir aqueles
objetivos nacionais que considero prio-
ritários no meu Govêmo. Quero refe-
rir-me, primeiro, à concentração de
esforços no sentido de que seja alcan-
cado um ritmo de desenvolvimento
acelerado e sustentável. Busco a com-
patibilidade desse esforço desenvolvi-
mentista com a estabilidade interna,
consubstanciada na segurança. E pro-
curarei alcançar êsse desenvolvimento
e essa segurança com a construção
de uma sociedade politicamente aberta,
que concilie a necessidade da acelera-
çáo do desenvolvimento com a manu-
tenção das liberdades e com o maior
grau possível de privativismo e de des-
centralização do poder econômico. E
também considero altamente prioritá-
lio o objetivo de valorização do homem
brasileiro, pelo fortalecimento de suas
energias morais e cívicas, assim como
pelo aumento de sua renda per capita,
de forma a que, no mínimo, possa
estar dobrada em 1980.

Mas o desenvolvimento, a estabili-
dade, a liberdade politica e o alto
nível de vida não constituem objetivos
compie-os para uma nação, como o
Brasil, talhada para a grandeza, se
mantidas não forem a independência
e a soberania.

E. assim completando, quero sinte-
tizar os objetivos prioritários de meu
Governo como sendo os dc conquistar
e manter o desenvolvimento, com se-
gurança, liberdade, independência e
respeito ao homem.

Trata-se, então, de ajudar a cons-
.ruir, no Brasil, a sociedade desenvol-
vida, democrática, independente e livre,
assegurando, assim, a viabilidade eco-
nômica-, social e política do pais.

OS CAMINHOS
Passo, agora, a apresentar algumas

idéias sobre como pretende o meu Go-
vérno alcançar esses objetivos. Desejo
ressalvar, porém, que não vou mostrar
á Escola nenhum dos documentos
formais previstos pela doutrina aqui
ensinada e orientadores da politica e
da estratégia nacionais. . ;_ .

Aqui não venho revelar as Bases
para a Politica Nacional, consideradas
pela Constituição vigente, em seu Art.
89, como sendo da competência do
Conselho de Segurança. Não venho'di-
zer o Conceito Estratégico Nacional,
nem mesmo quero antecipar a estraté-
gia de desenvolvimento de meu Govèr-
no, que ela estará consubstanciada no
Plano Nacional de Desenvolvimento, a
ser encaminhado ao Congresso Nacio-
nal.

Venho, isto sim. numa homenagem
a esta Escola, e como, motivação básica
para os seus trabalhos déste ano. tão-
somente raciocinar em voz alta sobre
alguns aspectos a serem apreciados na
formulação da politica e da estratégia
do 3' Governo da Revolução, raciocínio
que farei me valendo da ordenaç".
metodológica dos quatro campos con-
vencionais do poder.

CAMPO ECONÔMICO •
Como a grande meta é o desenvolvi-

mento, começarei pelo campo econô-
mico. Aí estará, precisamente, a maior
novidade da nova politica governamen-
tal. Desde os anos de 50, nosso esforço
desenvolvimentista vem sendo predo-
minantemente industrial, de ferma
desequilibrada em relação ao setor
agrícola, a ponto dc nos defrontarmos
hoje com uma taxa de crescimento
da produção agrícola da ordem de 4'í,
enquanto a taxa de crescimento indus-
trial chega a ser três vezes maior.

Dessa forma, nossa política d e
desenvolvimento, considerado o campo
econômico, visará ao incremento
substancial da produção agrícola e ao
aumento das exportações, o que cer-
tamente haverá de motivar rápida
ampliação do mercado interno e indu-
zirá a própria expansão do setor indus-
trial.

Buscaremos, assim, alcançar o crês-
cimento mais equilibrado, ampliar c
distribuir melhor a renda nacional,
bem como fortalecer o mercado inter-
no, de tal forma a poder absorver,
em plenitude, os frutos de nosso surto
industrial.

Por outro lado, esperamos incre-
mentar ainda mais as nossas exporta-
cões a fim de fortalecer a capacidade
de importar o.s equipamentos indis-
ponsáveis à implantação de uma tec-
nologia atualizada e de afastar os c*:-
sequilibrios externos Já experimenta-
dos, trazendo ao pais todas as vanta-
gens da integração com uma economia
mundial extremamente dinâmica.

Ao definir uma nova política de-
senvolvimentista no campo econômico,
justo é que se recorde o extraordinário
salto que a Revolução logrou dar. As-
sim é que nos idos de março, o produto
nacional estava abaixo da taxa de au-
monto da população c o surto infla-
cionário atingira índices sem prece-
dentes, calamitosos até.

Nestes seis anos de ação inflexível
em favor do futuro do Brasil, logramos
o milagre de reduzir a inflação quatro
ou cinco vezes menos, aumentando
simultaneamente o ritmo de nosso
crescimento, ao ponto de chegarmos
á taxa entro 7 r 9',.

Aceleramos a exploração Industrial,
principalmente a produção de aço, de
navios, de veículos, de cimento. Ini-
ciamos a exploração do xisto, ao tempo
em que intensificamos a extração do
petróleo, diversificamos nossos esforços
no campo da petroquímica e começa-
mos a batalha das pesquisas minerais.

Por outro lado, muito se ampliou
nossa capacidade de produção energé-
tica, alargou-se de forma impressio-
nante a rede nacional de estradas e
ingressamos na era das comunicações,
com a implantação dos mais modernos
sistemas eletrônicos.

Quem não se recorda ria lamentável
situação a que haviam chegado os por-
tos brasileiros? Quem não se recorda
do descalabro de nossa Marinha Mer-
cante? Portos e navios, como também
o sistema ferroviário, estavam tomados
pela insania demagógica, pela mentira
salarial e pela completa anarquia ad-
ministrativa. Os navios apodreciam nos
portos, tornando ainda mais ocioso o
pessoal excessivo e pago sem justos
critérios de produtividade. As compa-
nhias estrangeiras cancelavam suas es-
calas nos portos brasileiros, onde so-
iriam tremendos prejuízos diante das
greves impostas por uma estiva insa-
ciável mas dócil aos cordões do co-
mando da agitação sindical.

Constate-se, seis anos depois do
vendaval, o quadro de reorganização
e reaparelhamento de nossos portos
e de nossa Marinha Mercante. Obser-
ve-se que na faixa portuária não há
mais aquele triste espetáculo da expio-
ração do homem pelo homem, quando
os sindicalizados eram os falsos esti-
vadores. que recebiam a paga e davam
a propina ao cavalo humano alugado
para transportar-lhes a carga.

Seis anos depois, estamos recupe-
ra ndo a Marinha Mercante e os portos,
ampliando a construção naval, ven-
condo a guerra dos fretes e levando
ás conferências internacionais a nossa
constante reivindicação de reciproci-
dade.

Graças a estabilidade interna, ao
planejamento econômico, à austeridade
da ação administrativa, ao combate
aos desperdícios, aos esforços sérios
sem sacrifícios desnecessários, á fixa-
ção de prioridades, ao estímulo ao pri-
vativismo, ao esforço no sentido de
maior produtividade, à manutenção dos
níveis de salários, de crédito e de
t:*ibutos consonantes com as exigências
de ordem técnica, de eficiência empre-
serial a d» justiça social, restauramos
a nossa economia e estamos em condi-
cões de acelerar o processo dc nosso
desenvolvimento econômico. Pro V a s
incontestáveis são o crédito econômico
do Brasil no exterior, a redução da
taxa inflacionária a niveis mais super-
táveis, a elevação da taxa de cresci-
mento e a exportação anual superando
os 2 bilhões de dólares.

Entretanto, apesar dès.se esforço
revolucionário de seis anes. quando n~s
voltamos para a realidade das condi-
ções de vida da grande maioria do
povo brasileiro, chegamos à pungente
conclusão de que a economia pode ir
bem, mas a maioria do povo ainda
tai mal.

Tenho recebido muitas manifesta-
cões no sentido de serem criadas con-
dicões mais favoráveis de tributação,
rie crédito, de salário mínimo e rie
índice rie custo de vida. Essas condi-
ções não podem ser atingidas ape-nps
por decreto, mas conquistadas pelo
trabalho em que todes estamos emoe-
nhados. sen. perder de vista o objetivo
principal, que é a aceleração de nesso
desenvolvimento.

Com a ajuda de todos os brasileiros,
haveremos de prosseguir essa verdadei-
ia revolução operada no campo econô-
mico, completando a reformulação do
sistema bancário, das instituições fi-
nanceiras e do mercado dc capitais,
iniciada cm março de 1964.

E haveremos da aperfeiçoar ainda
mais a legislação revolucionária que,
pelo imposto de circulação de merca-
dorias, levou recursos substanciais ao
município, sangue, vida e energia a
tôdas as células do cerpo do pais, num
processo de dinamizacão do tipo mais
efetivo de federalismo, que é o federa-
lismo econômico.

Com a nossa determinação e com
a participação efetiva do povo, espe-
ramos acelerar a marcha do desenvol-
vimento em ritmo de crescimento da
ordem de 10%, aumentando a taxa
de investimento de 15 para 20C<, e
reduzindo ainda mais o ritmo já ate-
nu ado da Inflação, num esforço para
romper descencionalmente a barreira
dos 20cn e situá-la, mais cstávelmente,
na casa dos 10%.

E pretendemos alcançar esses obje-
tivos, de forma a equilibrar os desni-
veis setoriais e regionais, a dignificar
a moeda, a desenvolver a mentalidade
de poupança, a criar novas fontes de
produção « de trabalho, e a aumentar
significativamente a renda nacional,
contribuindo para reparti-la ccm maior
justiça por todos os brasileiros.

Quando nossas fontes de energia
e de riqueza mineral estiverem pesqui-
sadas c aproveitadas, quando as redes
dc comunicações e de transportes tive-
rem as dimensões nacionais e quando
nossas riquezas potenciais forem bens
na mão de nosso povo. teremos um
patrimônio econômico na dimensão
mesma de nossos patrimônios moral,
geográfico e humano.

CAMPO POLÍTICO

Desejo, agora, apresentar algumas
idéias relativas ao campo politico, nos
seus aspectos externo e interno.

Quero afirmar que, no centro rie
todas as considerações referentes à po-
litica de relações exteriores, predomi-
liará sempre o interesse nacional.

Com base nesse princípio inarreriá-
vel. traçamos os círculos concèntricos
dt. nossas relações Internacionais, nas
realidades de que somos latino-ameri-
canos c dt que participamos da Améri-
ca, do Hemisfério Ocidental, da civill-
zação cristã, da democracia, da comu-
nidade de povos de lingua portuguesa e
do mundo subdesenvolvido.

Formamos entre os membros da
Organização rios Estados Am.-icanos
e da Organização das Nações Unida.s,
empenhados nos melhores propósitos
de assegurar a paz e a concórdia entre
os povos, mas também determinados
a contribuir para que os avanços cien-
tificos e tecnológicos beneficiem toda
a humanidade e para que o imperativo
da justiça social não prevaleça apenas
entre os homens, mas sobretudo entre
ai nações.

Somos solidários com os justos an-
seios dos povos latino-americanos.
como de resto com os povos subdesen-
volvidos rie outros continentes, n i

busca de condições mais justas para
o comércio internacional e de uma
política de royaltics mais humana,
mais aberta, mais universal.

Formaremos sempre entre aqueles
que procurarão sensibilizar os países
de grande desenvolvimento no sentido
de que se dêem conta dos graves peri-
gos que ameaçam a humanidade intei-
ra no agravamento dos desníveis sócio-
econômicos entre os povos, em plena
era da comunicação. Os que hoje tanto
se chocam com as desigualdades
sociais, nos países dos outros, devem
meditar na desigualdade maior e mais
ameaçadora, que é a desigualdade entre
as nações. E. ccm essa compreensão,
insistiremos na validade do princípio
de que náo haverá termo para a crise
do sistema monetário mundial, sem
que, simultaneamente, seja levada
avante a idéia da criação de fundos
para o desenvolvimento de dois terços
da humanidade.

E' certo que a última razão, quando
da tomada de nossas decisões no cam-
po da política externa, no conflito do.s
interesses das comunidades a que es-
tamos ligados, será sempre a projeção
rio autêntico interesse nacional. E' cer-
to que todo esforço do Brasil no trato

¦com as outras nações será sempre no
sentido do imperativo do desenvolvi-
mento nacional. E' certo que a formu-
lação e a execução de toda a nossa
política externa, desde a mais alta
formulação governamental na Praça
dos Três Poderes, até a ação silenciosa
de um distante funcionário consular
em um confim do mundo, serão sempre
voltadas pa.a o bem de nosso povo.

Tudo isso é certo, .tudo isso terá
de meu Governo toda a atenção, mas
o Govêmo e o povo do Brasil, que
têm pressa de acelerar o seu desenvol-
vimento, não aspiram a ver èste pais
desenvolvido, próspero e feliz, em meio
a um mundo em que existam nações
cada vez mais carentes, mais pobres,
mais dessangradas. E' que o Brasil
não deseja chegar às etapas superiores
do desenvolvimento visando ao desfru-
tc de qualquer forma de hegemonia
ou de domínio, mas para alcançar a
felicidade de seu povo e para contribuir
para a vinda de melhores dias para
toda a humanidade.

ASPECTOS INTERNOS

Volto-me, agora, para os aspectos
internos do campo politico, onde. quase
sempre, cada palavra se transforma
em manchete, enquanto outras deci-
sões. de repercussões profundas na vida
de todos nós, ficam despercebidas e
sem eco.

Em recente entrevista acs jornalis-
tas credenciados junto ao Palácio do
Planalto, tiva oportunidade de tornai*
bem claro o meu pensamento sobre
o processo de atingimento do que ha-
víamos chamado de plenitude demo-
crática. Falando àqueles profissionais
da Imprensa, fiz, com a nação inteira,
o prometido jego da verdade.

Não tive o propósito de "crestar a
esperança, mas de ser realista, de aler-
tar os açodados e de dar a cada um
o seu quinhão de responsabilidade na
cbra coletiva. Estou seguro de que a
esperança e a fé não prosperam na
ilusão, na mentira e no engodo, mas
sim na verdade e na lealdade.

Reitero que a Revolução proporcio-
nou ao Governo os poderes e os ins-
trumentn-s necessários para ação posi-
tiva e eficiente. Reitero que usarei és-
ses poderes c instrumentos extraordi-
nários do Executivo exatamente para
criar aquelas condições em que eles
possam ser dispensáveis. Assim como
não o.s usaremos indiscriminadamente,
também, precipitados, não renuncia-
remos a seu emprego. O Estado Revo-
lucionário durará o tempo indispensâ-
vel à implantação das estruturas poli-
tica, administrativa, jurídica, social c
econômica capazes de promover a in-
tegraçâo de todos o.s brasileiros aos
níveis minimos dc bem-estar.

ELEIÇÕES

Considero este ano e o próximo
decisivos para nossa viria politica. E'
que neles se vão elegei* e instalar cs
noves chefes dos poderes executivos
estaduais e os novos representantes
do pevo nas câmaras legislativas.

Não posso omitir-me em assunto
de influência vital rpara o meu Governo,
pois as administrações federal, esta-
duais e municipais devem constitui:*
um todo coordenado e harmônico.
Confio cm que os partidos politicos
— e cu usarei minha parcela de influ-
ência no âmbito do meu próprio —
apresentem ao povo, ou aos seus rc-
presentantes, nomes dignos dc exerce-
rem a delegação de sua vontade, a
fim de que cs melhores chesuem
no poder. Confio em que a eleição
oue se aproxima seja. dc tôdas, a mais
marcada pelo sentido de renovação,
aliado à experiência bem sucedida, cujo
exemplo eu mesmo venho dando no
rejuvenescimento de meu Ministério.

Reitero que todo brasileiro tem o
direito de fazer oposição ao governo.
Considero imprescindível ao bom fun-
cionamento do regime a existência de
opositores. Por isso mesmo não serei
hostil aos que dc mim discordarem.
No meu Governo não houve, não há,
nem haverá coação por motivos pura-
mente políticos.

Mas, também, não haverá Impunl-
dade para atos de violência e de
perturbação da ordem, que contrariam
o nosso esoirito cristão, ferem nossas
tradições de evolução pacífica e -só
abrem caminho para soluções de forca.

¦ O caminho da liberdade é o caminho
da lei.

Quero dizer uma palavra sôbrc a
efetivação da mudança da capital. Hei
rie torná-la realidade. É um duro lega-
do que a Revolução recebeu e que tem
procurado consolidar como se fosse
obra sua. Estou convencido da neces-
sidade de acelerar a conclusão da mu-
dnnça, mesmo que isso ainda tanto
nos sacrifique, para assegurar o pleno
exercício do Governo em Brasilia.

Empenho-me em acelerar a mu-
dança para que se antecipe a vinda
do.s proveitos da transformação de um
erro tático num grande êxito estraté-
gico. Trata-se de fazer com que aquela
decisão que. em curto prazo, gerou
tantos males sociais, possa, em prazos
médio e longo, trazer seus inegáveis
benefícios à obra de integração nacio-
nal.

CAMPO PSICOSSOCIAL

Disse antes que considero altamente
prioritário o objetivo de valorização
do homem brasileiro. Quero agora le-
vantar algumas idéias sóbre como vejo
eí.a valorização.

O primeiro caminho para a valorl-
zação do homem brasileiro é a inte-
gração de todos ao esforço nacional.

Em mensagem dirigida à Sudene,
no 10' aniversário de sua criação, disse
e reitero agora que meu Governo pre-
tende orientar sua política no sentido
da prevalência do nordestino sôbrc o
Nordeste-

Quero significar com essa afirmação
que considero o homem anônimo a —
primeira das nossas, infra-estruturas
básicas. Cabe ao Governo mobilizar
todos os recursos e convocar toda a
gente para que essa seja em verdade
a mais sólida de tôdas as nossas estru-
turas.

Por isso é que começo pelo campo.
E' que no campo está a maioria de
nós mesmos. E' que do campo vem
a nossa alimentação, e do campo sai
a parte mais valiosa de nossa pauta
de exportação. Dando prioridade ao
campo, estou dando prioridade à valo-
riziição do homem brasileiro.

Confio em que as medidas de am-
paro c de incentivo que estou tomando
e que ainda virei a tomar em favor
das atividades agropecuárias, além de
intensificarem o crescimento da pro-
dução agrícola, haverão de contribuir
para a integração do interior, para
o abastecimento das cidades c para
a melhoria do custo de vida.

Mas também estarei permanente-
mente atento ao trabalhador urbano.
Sendo a Revolução de março _ ireada
sobretudo pela coragem da austeridade
e pelo combate intimorato à inflação,
não lhe foram prometidas vantagens

. demagógicas e ilusórias. Mesmo assim,
é justo que se apontem iniciativas,
que apoiaremos com toda a energia,
de grande valor para o assalariado,
algumas até ainda não perfeitamente
reconhecidas, como o Plano Nacional
de Habitação, o Fundo de Garantia,
a correção monetária dos débitos sala-
riais e a unificação da Previdência
Social.

Procuraremos aperfeiçoar esses ins-
trumentos, criaremos outros e nos dis-
pomos a tornar efetivo o preceito
constitucional de integração dos tra-
balhadores "na vida e no desenvolvi-
mento da empresa, com participação
nos lucros e, excepcionalmente, na
gestão."

Acredito que todos já tenham sen-
tido que o problema da educação na-
cional deixou de ser cuidado, menos
por palavras, e mais com de.isõ.s e
com recursos.

EDUCAÇÃO
Sem precisar mencionar o grande

esforço dos anteriores Governos revo-
lucionários, que tornou o orçamento
federal da educação, pela primeira vez,
um orçamento substancial, que au-
mentou as oportunidades educacionais
em todos os niveis e que erradicou
a subversão das e_colas, tornadas ago-
ra um lugar de estudos e pesquisas,
ai estão, como providências concretas,
a retomada das obras da Ilha do Fun-
dão. a revisão dos níveis salariais do
professor e a reorganização do Minis-
tério da Educação e da Cultura.

Dentro cm breve estaremos reali-
ziintlo uma grande campanha tlc alia-
betização c iniciando as obras dc cons-
trução. em d;rerenles partes do terri-
tório nacional, de mais de duas dezenas
dc ginásios voltados para o trabalho.

Simultaneamente, estaremos am-
pliando e aperfeiçoando o sistema
universitário, instaurando centro de
oosquisa e estimulando o advento de
uma mentalidade tecnológica e cienti-
rica indispensável à formação dc um
know-how brasileiro.

Em favor da educação rie nos.-o
povo aceitamos a ajuda internacional,
venha de onde vier, desde que não
n.s sejam impostos condicionamentos
lesivos à nossa dignidade e à liberdade
rie orientarmos a formação de nossos
jovens segundo nossos padrões morais
e a.s nossas próprias concepções de
vida.

Cuidados especiais estaremos sem-
pre dando à família e à formação
moral e cívica do homem brasileiro,
de tal forma que se preservem os valo-
res espirituais da nacionalidade e se
fortaleça o caráter do povo. sem o
que o progresso material poderá .ser
passageiro, enganador e até desumano.

SAÚDE
Disse antes que a saúde é um dos

setores prioritários de meu Governo.
Para substituir, à frente do Ministério
especifico, o grande nome da medicina
brasileira, fui buscar um pesquisador,
um cientista, um profundo conhecedor
de sua problemática. Confio em que.
convenientemente estruturado, venha
aquele nôvo Ministério a ser, em curto
prazo, instrumento efetivo do esforço
governamental em favor do homem
brasileiro.

FUNCIONALISMO
Pretendo dar especial atenção aos

trabalhadores do Governo, àquela par-
cela de quase um milhão de brasileiros
que vive dos salários que a Fazenda
Pública pode pagar. Quero referir-me
ao funcionalismo, quase sempre entre-
gue às alternativas do esquecimento
ou da demagogia cúpida que lhe
disputa os favores. Haveremos de valo-
rizá-Io, dignificando sua missão. Há
nesse campo toda uma revolução a
fazer, de forma que a máquina buro-
crática possa de fato responder ao que
dela se solicita.

Cursos de formação, de especializa-
ção, de aperfeiçoamento, de pós-gra-
duacão; cadastramenlo; revisão da le-
gislacão; justiça salarial; informática
e incentivo à produtividade são alguns
tópicos dessa revolução que teremos
de fazer no campo do pessoal. Sem
ela não chegaremos jamais a redimir
o funcionário no conceito do povo e
continuaremos a ter por muito tempo
ainda o triste espetáculo de tantas
leis que não chegam a sair do papel

COMUNICAÇÃO
Abordando os aspectos pslcossociais,

quero referir-me. finalmente, ao esfõr-
ço de comunicação do Governo. Desde
a primeira hora de minha presença
na cena nacional, convoquei a partici-
pação de todos. Quero que todos tra-
gam a sua palavra, a sua sugestão,
a sua idéia, a sua contribuição cons-" trutiva. E, por outro lado, que me
ouçe n nas minhas razões e me com-
preendam nos meus objetivos. Mas é
preciso também dizer bem claro que
a intriga • & injúria não contribuem,
eomo não contribuem o cantochão do
empreguismo. a bajulação, a contesta-
ção e o irrealismo.

Valendo-me dos modernos mrios tir
comunicações qur a Revolução dc

março trouxe c que hoje já permitem
a identificação de quase todos os bra-
sileiros, estarei sempre presente, à casa
dc cada um para dizer a todos a ver-
dade, e somente a verdade.

Não farei promoção pessoal, nem
permitirei que a façam à minha som-
lira. A comunicação social de meu Go-
vérno visa a informar-se, a informar,
a divulgar e a educar. Usarei os ins-
trumentos a meu alcance para o cha-
mamento de todos à coesão, ao respeito
à lei, à produtividade, à união, à espe-
rança. Usarei esses instrumentos para
mobilizar a vontade coletiva para a
obra do desenvolvimento nacional.

Deixo bem claro que não espero
unanimidade em torno da administra-
ção, o que seria incompatível com o
regime democrático. Espero apenas que,
tôdas as vezes em que estiverem em
jogo o.s supremos valores da liberdade,
do desenvolvimento e da segurança,
compreendamos que a pátria é uma

CAMPO MILITAR
Chego, enfim, à área especifica de

preocupações desta casa. chego à área
da segurança. Sabem todos que não
ê _ mais um problema privativo das
Forças Armadas.

Bem sabemos que, no passado,
ameaças e perigos — externos e íron-
teiriços — raramente afetavam a nação
como um todo. configurando-se a rés-
posta no quadro de distante e epidér-
mica defesa nacional.

Mas o avião primeiro, e, depois,
as armas psicológica e nuclear, assim
cemo o caráter predominantemente
ideológico dos antagonismos entre os
povos, tiraram a nitidez das fronteiras
entre a paz e a guerra, aprofundaram
as ameaças ao coração das nações c à
monte dos homens, passando-se ao
contexto abrangente da segurança na-
cional.

Prevê-la e provê-la na dimensão
c na intensidade justas, adequadas ao
valor das ameaças e à impulsão no
sentido do progresso, é dever inarre-
dável rio Governo.

Porque sei que a segurança de uma
comunidade ou de um povo não pros-
pera na desigualdade entre os homens,
na floração do.s privilégios, na injustiça
social, na desagregação entre as cias-
ses. entre as raças, entre as gerações,
ireu objetivo primeiro e último é o
desenvolvimento nacional.

Mas preciso advertir que a segu-
rança interna de uma nação sc faz
mais onerosa, mais dura, mais sofrida,
quando tio desrespeito à lei, quando
da libertação rios instintos, do desafio
da violência .destruidor,- e da escalada
solcrtc da. contestação a toda formr.
de autoridade.

E aqui me faço solidário com todos
aqueles que, no anonimato c eom o
risco da própria vida, agentes injusli-
çados da segurança deste país, enfren-
tam, dc peito aberto, a contestação,
a violência, a libertação rios instintos,
o desrespeito â lei. Graças aos seus
sacrifícios, estamos vencendo o torro-
rismo de minoria enganada pela falácia
rie sistemas rie vida incompatíveis com
a índole de nossa gente e vislumbramos
já a total normalização da viria nacio-
nal.

Convencido de que a segurança é
a paz e entendendo, com Santo Agos-
tinho, que ela é a tranqüilidade na
ordem, quero dizer à nação — que
de mim só espera o meu dever —
tudo farei para curar, nas raízes, as
causas velhas e profundas de justas
inquietações, angústias e aflições.

Mas quero dizer também, que, no
atendimento da ordein. da tranquili-
dade c da paz; contra o terrorismo
importado; contra o terrorismo —-
sombra, eco e parcela de um processo
universal de desagregação: contra o
terrorismo, que desconhece qualquer
forma dc consideração pelos direitos
humanos; c até que esteja seguro dc
que êle não mais perturba o esforço
nacional pelo desenvolvimento, usarei,
cm plenitude e com toda a firmeza,
os poderes que a Constituição, que
prometi defendei*, coloca em minha
mão.

E. se me disponho assim a enfrentar
a contestação, sinto que a forma mais
duradoura de segurança só se afirma
na igualdade, na liberdade, na justiça,
no amor e na integração dos homens
e. por isso, cuido dc alcançá-la pela
concentração prioritária de recursos no
campo educacional, por um esforço de
comunicação com a consciência de to-
dos os homens válidos de minha terra,
no apelo à confiança coletiva e no
fortalecimento do caráter nacional.

Pensando em segurança, penso nas
Forças Armadas, e no Exército, que
c a minha própria viria. Conheço os
problemas da minha Força e das Fór-
ças suas irmãs. E conheço a problema-
tica rias Forças Auxiliares e da Policia
Federal. Todos são instrumentos do
mesmo oficio da segurança. Velarei
para que esses instrumentos valham
sempre mais. pelos seus meios mate-
riais c humanos.

Buscarei atendê-los. nas neccsüida-
des prioritárias de reequipamento. vi-
sando ao cumprimento rios deveres
institucionais e rios compromissos re-
voluoionários. assim como de colabo-
ração com outros setores, na medida
de suas possibilidades e sem prejuízo
de suas tarefas profissionais.

Penso que contribuir para o reapare-
11.ti mento dessas Forças é tarefa pa-
tnótica indispensável à nossa segu-
rança e. consequentemente, ao atingi-
mento de todos os nossos objetivos
prioritários.

IDENTIFICAÇÃO
COM DUTRA

E aqui volto a me identificar com
o Presidente a quem entregarei a me-
dalha comemorativa dos vinte anos
desta casa. volto ao confronto cdtn
o grande Presidente Dutra, a cujo pul-
so deve a nação haver repelido por
duas vezes o assédio ria subversão to-
talitária: a rebelião nos quartéis em
35 e a rebelião nas ruas em 47. quando
rio fechamento rio Partido que se valia
da.s franquias democráticas para dcs-
truir a democracia.

Diante do velho chefe, nesta casa,
c perante a nação, inspiro-me na sua
austeridade, na sua coragem e na sua
firmeza para bem cumprir minha mis-
são. E também me inspiro no seu amor
á lei. na sua compreensão e no seu
chamamento à união.

Dutra buscou a união da classe poli-
tiea para restaurar a democracia. Que
Deus me ajude, no meu apelo à união
rie todas as classes, para que eu pos.sa
mudar a construir no Brasil a socie-
ciade desenvolvida, democrática, inde-
j. .nd.nt. e ln re."
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Mediei convoca todos para construir um país livre
E' a seguinte a integra do discurso

do Presidente Gajxastassu Mediei na
Escola Superior de Guerra:

" As palavras que trago a esta casa.
a que a generosidade de seu coman-
dante chamou, para honra minha, de
aula inaugural dos cursos de 1970, si-
tuam-se entre duas entregas de meda-
lhas: a medalha por mim recebida do
comandante desta Escola e as que vou
entregar ao Presidente, Dutra, ao Ma-
rechal Obino e ao Marechal Cordeiro
de Farias.

Nesta Escola e perante o seu cria-
rior. o Marechal Dutra, minhas pala-
vras ficam entre dois tempos: os tem-
pos do seu e do meu Governo, e, entre
eles, cs 20 anos de vida da Escola
e o quarto de século de Brasil depois
tia, guerra.

A MEMÓRIA

A memória do que se passou ao
longo desse tempo ajuda a compreen-
são" dos objetivos e dos caminhos que
este Governo se traçou." Essa memória
inspira-se na própria presença de Du-
tra, lúcida testemunha desses 25 anos,
que o seu Govêmo iniciou.

O Governo Dutra marca na História
déste país a restauração e a convales-
cença da democracia, que a . vitória
das democracias na guerra impuscra
no Brasil. Marca o íim dos 8 anos
de ditadura, a que haviam levado as
contradições e perplexidades dos des-
caminhos da Revolução de 30, que.
tenente ainda, também ajudei a íazer
nas coxilhas dos meus pagos.

Mas o Governo que teve a sabedoria
<le realizar a união da classe politica
para restabelecer o processo democra-
tico e governar cm paz, haveria ainda
tle prolongar, pelo refrigerio da coali-
zão, a ilusória, viabilidade de uma de-
mocracia ortodoxa e saudosista, cm um
pais ansioso por" nair do estágio do •
subdesenvolvimento.

A década dc 50 haveria de marcar-
se pela passagem da industrialização ¦
espontânea à industrialização plane-
jada. A coerência exigia, no campo
político, a transição da liberal demo-
cracia para a democracia social. A fal-
ia cie compatibilidade, entre a conti-
nuidade do liberalismo político de en-
tão e as tensões sociais, seria um dos
íermentos das crises político-müitares
que se repetiriam a partir de 1954.

Agravariam essas crises a mudança
intempestiva da capital e o esforço
desenvolvimentista realizado s-em a
cobertura de uma ponderável reserva
de divisas que assegurasse a importa-
cão dos equipamentos indispensáveis
à implantação das indústrias de base.

Os primeiros anos 60 caracteriza-
riam a exaustão econômico-financeira
dos esforços da. década anterior e o
generalizado desencanto pelos cami-
nhos do liberalismo político. A espiral
inflacionária gerada por aquela exaus-
tão e a íalta de solução para os pro-
blemas de natureza econômica acende-
liam as crises sociais. No alto, os go-
reinantes buscavam munir-se de pie-
nos poderes; na base. soprava-se a
neurose de um reformismo que, tantas
vezes, não sabia o que reformar, como
reformar e para que reformar, enquan-
to alguns segmentos da opinião popu-
lar se deixavam seduzir pelo chama-
mento para aventuras políticas contra-
rias à nossa filosofia de vida.

A decisão da maioria do povo brasi-
leiro no apelo à intervenção das Forças
Armadas desencadearia um nôvo passo
em nossa evolução democrática que,
embora ainda não esteja perfeitamente
definido, já se sabe haver sepultado
um liberalismo político incompatível
com as violentas mudanças das estru-
turas sócio-cconómicas.

E. nos dois primeiros Governos da
Revolução de março, o país participou
da regeneração de nossa vida econó-
mlco-íinanceira, enquanto parcelas da
classe politica, desatentas à realidade
dos tempos e por demais apegadas às
filigranas do velho jogo político, ten-
lavam voltar ao passado.

Nas imagens dêsse rápido retrós-
pecto, forçoso é reconhecer o papel
dos 20 amos da ESG no amadurc-
cimento dc uma consciência dos novos
ti mpos, que não se perdesse na apre-
ciação exclusiva de determinado as-
pecto da problemática nacional, ma.s
que tivesse maior amplitude na inte-
gração dos quatro campos do poder.

Nestes 20 anos, aqui surgiu uma
filosofia dc segurança ajustada à de
desenvolvimento; aqui se ajudou a criar
a mentalidade dc planejamento, dc
programação e de orçamentaçáo que
está modificando o panorama déste
pais e trazendo ao povo a confiança
na gestão da coisa pública.

O QUE FAZER

A atual denominação da ESG hoje
soa imprópria c desadequada, porque
primeiro se pensou fazê-la simples
curso de alto comando, finalidade que
a vivência desses 20 anos de muito
ampliou. Acabou sendo instrumento,
ios mais efetivos, da integração das
Fóiças Armadas e de identificação cn-
tre civis e militares.

Suas vigílias de todo êsse tempo
acordaram uma consciência civil dos
problemas nacionais, igualmente
alenta aos imperativos da liberdade,
üo desenvolvimento e da segurança,
sem que ninguém possa contestar-lhe
a presença reitora no ensaio de uma
metodologia dc exercício do poder.

Creio que a Escola Superior de
Guerra está suficientemente amadure-
cida para que possa prestar uma con-
tribuição ainda mais efetiva no sentido
cio aperfeiçoamento de nossos homens
públicos, constituindo-se em verdadeira
cr-cola de estadistas.

Quero-a como centro de pesquisa
aprofundado na reaV.dade brasileira,
para que nào se desviem tempo e idéia
do que é nosso.

Quero-a menos preocupada com
ccnceituaçõcs teóricas, com metodolo-
gia.' e sistemáticas, c muito mais em-
penhada na elaboração de projetos
reais e objetivos, que se ofereçam como
subsidio aos responsáveis pelo equa-
cionamento e pela solução dos pro-
bleimas.

Dela espero formulações viáveis de
desenvolvimento regional integrado, de
iniciativas de natureza tecnológica e
cientifica, de reformas educacionais, dc
campanhas sanitárias, de projetos
agrários, dc exploração das riquezas
dc. mar, de educação para a democra-
cia. de erradicação do analfabetismo.
de sugestões de alcance geopolitico.
capazes de acelerar a integração c o
progresso de áreas subdesenvolvidas dc
nosso pais.

Quero-a como laboratório que pes-
quise problemas de informática para
a administração, de estratégia de se-
gurança interna, de comunicação social
e de evolução das instituições políticas.

O retrospecto do que se passou,
entre o Governo Dutra e o começo
cio meu Governo, do que a ESG logrou
fazer e a menção ao que espero desta
instituição, preparam a compreensão
de meus propósitos nos quatro anos
que hão de vir.

OS OBJETIVOS
Sei que todos desejam saber quais

os objetivos definidos pelo 3" Governo
da Revolução e, em conseqüência, que
políticas e estratégias pretende adota,
para alcançá-los.

A principal dificuldade nas nações
que, ao longo déste século, lutam por
emergir do subdesenvolvimento, nesta
hora cm que o avanço cientifico e
tecnológico, cm lugar de facilitar-lhes
a arrancada, mais aumenta a brecha
que nos separa, está precisamente cm
que seja alcançado o estágio de desen-
volvimento sem sacrifício total das li-
herdades.

H embora nestes tempos náo se co-
nheça o exemplo dc uma só nação
que haja conseguido emergir do sub-
desenvolvimento sem fazer êsse sacrifí-
cio. a firme e determinada opção da
Revolução brasileira é a de provar,
pela primeira vez, a viabilidade dêsse
caminho.

Assim sendo, desejo definir aqueles
objetivos nacionais que considero prio-
ritários no meu Governo. Quero refe-
rir-me, primeiro, à concentração de
esforços no sentido de que seja alcan-
cado um ritmo de desenvolvimento
acelerado e sustentável. Busco a com- •
patibilidade dêsse esforço desenvolvi-
mentista com a estabilidade Interna,
consubstanciada na segurança. E pro-
curarei alcançar êsse desenvolvimento
e essa segurança ccm a construção
tle uma sociedade politicamente aberta,
que concilie a necessidade da acelera-
cão do desenvolvimento com a manu-
tenção das liberdades e com o maior
grau possivel dc privatlvismo e de des-
centralização do poder econômico. E
também considero altamente prioritá-
rio o objetivo de valorização do homem
brasileiro, pelo fortalecimento de suas
energias morais e cívicas, assim como
pelo aumento de sua renda per capita.
de forma a que. no mínimo, possa
estar dobrada em 1980.

Mas o desenvolvimento, a estabili-
dide. a liberdade politica e o alto
nivel dc vida não constituem objetivos
compicsos para uma nação, como o
Brasil, talhada para a grandeza, se
mantidas não forem a independência
e a soberaSíla.

E, assim completando, quero sinte-
tizar os objetivos prioritários de meu
Governo como sendo os dc conquistar
e manter o desenvolvimento, com se-
gurança, liberdade, independência e
respeito ao homem.

Trata-se, então, d-e ajudar a cons-
trair, no Brasil, a sociedade desenvol-
vida, democrática, independente e livre,
assegurando, assim, a viabilidade eco-
n-jmica; social e política do pais.

OS CAMINHOS
Passo, agora, a apresentar algumas

idéias sobre como pretende o meu Go-
vêrno alcançar esses objetivos. Desejo
ressalvar, porém, que não vou mostrar
à Escola nenhum dos documentos
formais previstos pela doutrina aqui
ensinada e orientadores da política e
da estratégia nacionais.

Aqui não venho revelar as Bases
para a Politica Nacional, consideradas
pela Constituição vigente, em seu Art.
89, como sendo da competência do'
Conselho de Segurança. Não venho di-
zer o Conceito Estratégico Nacional,
nem mesmo quero antecipar a estrato-
gia dc desenvolvimento de meu Govêr-
no. que ela estará consubstanciada no
Plano Nacional dc Desenvolvimento, a
ser encaminhado ao Congresso Nacio-
nal.

Venho, isto sim, numa homenagem
n esta Escola, e como, motivação báíica
para os seus trabalhos déste ano, tão-
somente raciocinar cm voz alta sóbre
alguns aspectos a serem apreciados na
formulação da política e da estratégia
do 3? Governo da Revolução, raciocínio
que farei me valendo da ordenaç' o

¦ metodológica dos quatro campos con-
vencionais do poder.

CAMPO ECONÔMICO
Como a grande meta é o desenvolvi-

mento, começarei pelo campo econó-
mico. Ai estará, precisamente, a maior
novidade da nova politica governamen-
tal. Desde os anos de 50, nosso esforço
desenvolvimentista vem sendo predo-
minantemente industrial, de forma
desequilibrada em relação' ao setor
agrícola, a ponto dc nos defrontarmos
lioje com uma taxa de crescimento
da produção agrícola da ordem de 4%,
enquanto a taxa de crescimento indus-
trial chega a ser três vezes maior.

Dessa íorma, nossa politica d r.
desenvolvimento, considerado o campo
econômico, visará ao incremento
substancial da produção agrícola e ao
aumento das exportações, o que cer-
tamente haverá dc motivar rápida
ampliação do mercado interno e indu-
zirá a própria expansão do setor indus-
trial.

Buscaremos, assim, alcançar o crês-
cimento mais equilibrado, ampliar e
distribuir melhor a renda nacional,
bem como fortalecer o meicado inter-
no. de tal forma a poder absorver,
em plenitude, os frutos de nosso surto
industrial.

Por outro lado, esperamos incre-
mentar ainda mais as nossas exporta-
cões a fim dc fortalecer a capacidade
de importar os equipamentos indis-
pensàvels ã implantação de uma tec-
nologia atualizada e de afastar os C-
sequilibrios externos já experimenta-
dos, trazendo ao pais todas as vanta-
gens da integração com uma economia
mundial extremamente dinâmica.

Ao definir uma nova politica dc-
senvolvlmentista no campo econômico,
justo é que se recorde o extraordinário
.salto que a Revolução logrou dar. As-
sim é que nos idos de março, o produto
nacional estava abaixo da taxa de au-
mento da população e o surto infla-
clonárlo atingira Índices sem prece-
dentes, calamitosos ate.

Nestes seis anos de ação inflexível
em favor do futuro do Brasil, logramos
o milagre de reduzir a inflação quatro
ou cinco vezes menos, aumentando
simultaneamente o ritmo de nosso
crescimento, ao ponto de chegarmos
á taxa entre 7 e 9'r.

Aceleramos a exploração industrial,
principalmente a produção de aço. de
navios, de veiculos, de cimento.-Ini-
ciamos a exploração do xisto, ao tempo
em que intensificamos a extração rio
petróleo, diversificamos nossos esforços
no campo da petroquímica e começa-
mos a batalha das pesquisas minerais.

Por outro lado, muito se ampliou
nossa capacidade de produção cnergé-
tica. alargou-se de forma impressio-
nante a rede nacional de estradas e
ingressamos na era das comunicações,
com a implantação dos mais modernos
sistemas eletrônicos.

Quem não se recorda da lamentável
situação a ciue haviam chegado os por-
tos brasileiros? Quem não se recorda
do descalabro de nossa Marinha Mer-
cante? Portos e navios, como também
o .sistema ferroviário, estavam tomados
pela insania demagógica, pela mentira
salarial e pela completa anarquia ad-
ministrativa. Os navios apodreciam nos
portos, tornando ainda mais ocioso o
pessoal excessivo e pago sem justos
critérios de produtividade. As compa-
nhias estrangeiras cancelavam suas es-
calas nos portes brasileiros, cncle so-
friam tremendos prejuízos diante das
greves impostas por uma estiva insa-
ciávcl mas dócil acs cordões do co-
mando da agitação sindical.

Constate-se, seis anos depois dò
vendava), o quadro de reorganização
e reaparelhamento de nossos portos
e de nossa Marinha Mercante. Obser-
ve-se que na faixa portuária nào há
mais aquele triste espetáculo da expio-
ração do Homem pelo homem, quando
cs sindicalizados eram os falsos esti-
vaderes. que recebiam a paga e ciavam
a propina ao cavalo humano alugado
para transportar-lhes a carga.

Sois anos depois, estamos recupe-
rando a Marinha Mercante e os portos,
ampliando a construção naval, ven-
cendo a guerra dos fretes e levando
ás conferências internacionais a nessa
constante reivindicação de reciproei-
elade.

Graças a estabilidade interna, ao
planejamento econômico, á, austeridade
cia ação administrativa, ao combate
acs desperdícios, aos esforços sérios
sam sacrifícios desnecessários, à fixa-
ção de prioridades, ao estímulo ao pr'-
vativismo, ao esforço no sentido de
maior produtividade, à manutenção dos
ívveis de salários, de crédito e de
t-ibutos consonantes com as exigências
ú; ordem técnica, de eficiência empre-
serial e de justiça social, restauramos

• a nns-a economia c estamos em condi-
rões de acelerar o processo de nosso
desenvolvimento econômico. Prov a S
incontestáveis são o crédito econômico
rio Br?sil no exterior, a redução cia
t??:a inflacionária a níveis mais super-
táveis, a elevação da taxa de cresci-
mento e a exportação anual superando
os 2 bilhões rie dólares.

Entretanto, apesar dêsse esforço
revolucionário de seis anos, quando nos
voltamos para a realidade das condi-
cões cb vida da grande maioria do
povo brasileiro, chegamos à pungente.
conclusão cie qnc a economia pode ir
Irm, mas a maioria do povo ainda
V mal.

Tenho recebido muitas manifesta-
"":• n:> sentido de sarem criadas c:n-
dições mais favoráveis cie tributação,

crédito, rie salário mínimo e cl?
indice de custo de vida. Essas cendi-
nes nv.o nedem ser atingidas aprnrs
por decreto, mns conquistadas pelo
trab?lho cm que t:dcs estamos empe-
nhades. sen..perder de vista o objetivo
principal, que é a aceleração de nosso
desenvolvimento.

Com a ajuda de todos os bro sileiros,
haveremos de prosseguir essa verdadei-
ra revolução operada no campo econô-
mico, completando a reformulação do
sistema bancário, das Instituições fi-
nanceiras e do mercado de capitais,
iniciada cm março de 1964.

E haveremos de aperfeiçoar ainda
mais a legislação revolucionária que,
pelo imposto de circulação cia merca-
dorias, levou recurses substanciais ao
município, sangue, vida e energia a
todas a.s células do corpo do pais, num
processo de dinamização do tipo mais
efetivo ric federalismo, que é o federa-
lismo econômico.

Com a nossa determinação e com
a participação efetiva do povo, espe-
ramos acelerar a marcha do desenvol-
vimento cm ritmo de crescimento da
ordem de 10'r, aumentando a taxa
dc investimento de 15 para 20Çí e
reduzindo ainda mais o ritmo ji ate-
nuado da inflação, num esforço para
romper descencionalmente a barreira
des 20'; e situá-la. mais estàveimcntc.
na casa dos W.e.

E pretendemos alcançar esses obje-
tivos, de ferma a equilibrar os desni-
veis setoriais e regionais, a dignificar
a moeda, a desenvolver a mentalidade
de poupança, a criar novas íontes de
produção e de trabalho, e a aumentar
significativamente a renda nacional,
contribuindo para reparti-la ccm maior
justiça por todos os brasileiros.

Quando nossas íontes de energia
e de riqueza mineral estiverem pesqui-
sadas e aproveitadas, quando as redes
de comunicações c de transportes tive-
rem as dimensões nacionais e quando
nossas riquezas potffticiais forem bens
na mão de nosso povo, teremos um
patrimônio econômico na dimensão
mesma de nossos patrimônios moral,
geográfico e humano.

CAMPO POLÍTICO

Desejo, agora, apresentar algumas
idéias relativas ao campo político, nos
seus aspectos externo e interno.

Quero afirmar que. no centro de
túcias as considerações referentes à po-
lítica dc relações exteriores, preriomi-
nará sempre o interesse nacional.

Com base nesse principio inarredá-
vel, traçamos os círculos concèntricos
cie nossas relações internacionais, nas
realidades de que somos latino-ameri-
canos e de que participamos da Améri-
ca, do Hemisfério Ocidental, da civili-
zação cristã, da democracia, da comu-
nidade de povos de língua portuguesa t
do mundo subdesenvolvido.

Formamos entre os membros da
Organização dos Estados Anu.ieanos
e ria Organização das Nações Unidas,
empenhados nos melhores propósitos
cie assegurar a paz e a concórdia entre
cs povos, mas também determinados
a contribuir para que os avanços elen-
tífic-s e tecnológicos beneficiem toda
a humanidade e para que o imperativo
da justiça social náo prevaleça apenas
entre os homens, mas sobretudo entre
as nações.

Somos solidários com o» Justos an-
seios dos povos latino-americanos,
como de resto com os povos siibdcsen-
volvidos de outros continentes, n,i

busca de condições mais justas para
o comércio internacional e de uma
política de royalties mais humana,
mais aberta, mais universal.

Formaremos sempre entre aqueles
que procurarão sensibilizar os paises
rie grande desenvolvimento no sentido
de que se dêem conta dos graves peri-
gos que ameaçam a humanidade intei-
ra no agravamento dos desníveis sócio-
econômicos entre os povos, em plena
era da comunicação. Os que hoje tanto
se chocam com as desigualdades
sociais, nos paises Hos outros, devem
meditar na desigualdade maior e mais
ameaçadora, que è a desigualdade entre
a.s nações. E, ccm essa compreensão,
insistiremos na validade do princípio
de que não haverá termo para a crise
do sistema monetário mundial, sem
que, simultaneamente, seja levada
avante a idéia da criação de fundos
para o desenvolvimento de dois terços
da humanidade.

E' certo que a última razão, quando
da tomada de nossas decisões no cam-
po da politica externa, no conflito dos
interesses das comunidades a que es-
tamos ligados, será sempre a projeção
rio autêntico interesse nacional. E' cer-
to que todo esforço do Brasil no tr-ato
e.m as outras nações será sempre no
sentido do imperativo do desenvolvi-
mento nacional. E' certo que a formu-
lacão e a execução de toda a nossa
política externa, desde a mais alta.
formulação governamental na Praça
cios Três Poderes, até a ação silenciosa
de um distante funcionário consular
em um confim do mundo, serão sempre
voltadas pa.a o bem de nosso povo.

Tudo isso é certo, tudo isso terá
cie meu Governo tô.ia a atenção, mas
n Governo e o povo do Brasil, que
têm pressa de acelerar o sri desenvol-
vimento, não aspiram a ver este país
desenvolvido, próspero e feliz, em meio
a um mundo cm que existam nações
cada vez mais carentes, mais pobres,
mais dessangradas. E' que o Brasil
não deseja chegar às etapas superiores
do desenvolvimento visando ao desfru-
te de qualquer forma de hegemonia
ou de domínio, mas para alcançar a
felicidade de seu povo e para contribuir
para a vinda ele melhores dias para
toda a humanidade.

ASPECTOS INTERNOS

Volto-me, agora, para os aspectos
internos do campo político, onde, quase
sempre, cada palavra se transforma
cm ms nchete. enquanto outras deci-
soes. de repercussões profundas na vicia
de todos nós, ficam despercebidas e
sem eco.

Fm recente entrevista acs jornalls-
tas credenciados junto ao Palácio rio
Planalto, tive oportunidade de tornar
bem claro o meu pensamento sóbre
o processo de atingimento do que ha-
víamos chamado de plenitude demo-
crática. Falando àqueles profissionais
da Imprensa, fiz, com a nação Inteira,
o prometido jogo da verdade.

Não tive o propósito de crestar a
esperança, mas de ser realista, de aler-
tar as açodados e de dar a cada um
ci seu quinhão de responsabilidade na
cbra coletiva. Estou seguro de que a
esperança e a fé náo prosperam na
ilusão, na mentira e no engodo, mas
sim na verdade e na lealdade.

Reitero que a Revolução proporcio-
nou ao Governo os poderes e os ins-
trumentos necessários para ação posi-
tiva e eficiente Reitero que usarei és-
ses poderes e Instrumentos extraordi-
nários do Executivo exatamente para
criar aquelas condições em que êlcs
possam ser dispensáveis. Assim como
náo os usaremos indiscriminadamente,
também, precipitados, náo renuncia-
remos a seu emprego. O Estado Revo-
dicionário durará o tempo indispensá-
vel à implantação das estruturas poli-
tica. administrativa, jurídica, social e
econômica capazes de promover a in-
tegração de todos os brasileiros aos
niveis mínimos de bem-estar.

ELEIÇÕES

Considero êste ano c o próximo
decisivos para nossa vida politica. E'
aue nôles se vão eleger e instalar cs
neves chefes dos poderes executivos
estaduais e os novos representantes
do pevo nas câmaras legislativas.

Não posso omitir-me em assunto
de influência, vital para o meu Governo,
pois as administrações federal, esta-
duais e municipais devem constituir
um todo coordenado e harmônico.
Confio em que os partidos políticos
— e eu usarei minha parcela de Influ-
ência no . âmbito do meu próprio —
apresentem ao povo, ou aos seus re-
presentantes, nomes dignos dc exerce-
rem a delegação de sua vontade, a
fim de cpie cs melhores cheguem
ao podei-. Confio em que a eleição
oue se aproxima seia, de todas, a mais
marcada pelo sentido de renovação,
aliado à experiência bem sucedida, cujo
exemplo eu mesmo venho dando no
rejuvenescimento de meu Ministério.

Reitero que todo brasileiro tem o
direito de fazer oposição ao governo.
Considero imprescindível ao b-.m fun-
cionamento do regime a existência de
opositores. Por isso mesmo não serei
hostil aos que de mim discordarem.
No meu Governo não houve, náo há,
nem haverá coação por motivos pura-
mente políticos.

Mas. também, não haverá impuni-
dade para atos de violência e de
perturbação da ordem, que contrariam
o nosso esoirito cristão, ferem nossas
tradições de evolução pacifica e só
abrem caminho para soluções de forca.
O caminho da liberdade é o caminho
ria lei.

Quero dizer uma palavra sóbre a
efetivação da mudança da capital. Hei
rie tomá-la realidade £ um duro lega-
do que a Revolução recebeu c que tem
procurado consolidar como se fós.se
obra sua. Estou convencido da neces-
sidade de acelerar a conclusão da mu-
dança, mesmo que isso ainda tanto
nos sacrifique, para assegurar o pleno
exercício do Governo em Brasília.

Empenho-me em acelerar a mu-
dança para que se antecipe a vinda
dos proveitos da transformação de um
erro tático num grande êxito estrate-
eico. Trata-se de fazer com que aquela
decisão que, em curto prazo, gerou
tantos males sociais, possa, em prazos
médio e longo, trazer seus inegáveis
benefícios à obra dc integração nacio-
nal.

CAMPO PSICOSSOC1AI,

Disse antes que considero altamente
prioritário o objetivo de valorização
do homem brasileiro, Quero agora lc-
vantar algumas idéias sóbre como vejo
essa valorização.

O primeiro caminho para a valori-
zação do homem brasileiro é a inte-
gração de todos ao esforço nacional.

Em mensagem dirigida à Sudene,
no 10? aniversário de sua criação, disse
e reitero agora que meu Governo pre-
tende orientar sua politica no sentido
da prevalência do nordestino sobre o
Nordeste.

Quero significar com essa afirmação
que considero o homem anônimo a
primeira das nossas infra-estruturas
básicas. Cabe ao Governo mobilizar
todos os recursos e convocar toda a
gente para que essa seja cm verdade
a mais sólida de todas as nossas estru-
turas.

Por isso é que começo pelo campo.
E' que no campo está a maioria de
nós mesmos. E' que do campo vem.
a nossa alimentação, c do campo sai
a parte mais valiosa de nossa pauta
de exportação. Dando prioridade ao
campo, estou dando prioridade ã valo-
ri/ação do homem brasileiro.

Confio em que as medidas de am-
paro e de incentivo que estou tomando
e que ainda virei a tomar em favor
das atividades agropecuárias, além de
intensificarem o crescimento da pro-
dução agrícola, haverão de contribuir
para a integração do interior, para
o abastecimento das cidades e para
a melhoria do custo de vida.

Mas também estarei permanente-
mente atento ao trabalhador urbano.
Sendo a Revolução de março j arcada
sobretudo pela coragem da austeridade
e pelo combate intimorato ã inflação,
não lhe foram prometidas vantagens
demagógicas e ilusórias. Mesmo assim,
é justo que se apontem iniciativas,
que apoiaremos com toda a energia,
de grande valor para o assalariado,
algumas até ainda não perfeitamente
reconhecidas, como o Plano Nacional
de Habitação, o Fundo de Garantia,
a correção monetária dos débitos sala-
riais c a unificação da Previdência
Social.

Procuraremos aperfeiçoar esses ins-
trumentos, criaremos outros e nos dis-
pomos a tomar efetivo o preceito
constitucional d» integração dos tra-
balhadores "na vida e no desenvolvi-
mento da empresa, com participação
nos lucros e, excepcionalmente, na
gestão."

Acredito que todos já tenham sen-
tido que o problema da educação na-
cional deixou de ser cuidado, monos
por palavras, e mais ccm decisões e
com recursos.

EDUCAÇÃO
Sem precisar mencionar o grande

esforço dos anteriores Governos revo-
lucionários, que tornou o orçamento
federal da educação, pela primeira vez,
um orçamento substancial, que au-
mentou as oportunidades educacionais
em todos os niveis e que erradicou
a subversão das escolas, tomadas ago-
ra um lújjc* de estudos e pesquisas,
ai estão, como jjrovldéncias concretas,
a, retemada das obras da ilha do Fun-
dão, a revisão dos níveis salariais do
professor e a reorganização do Minis-
tério da Educação e da Cultura.

Dentro em breve estaremos reali-
•/.ando uma grande campanha de alfa-
betização e iniciando as obras de cons-
trução, tm diferentes partes do terri-
tório nacional, de mais dc duas dezenas
de ginásios voltados para o trabalho.

Simultaneamente, estaremos a m-
pliando e aperfeiçoando o sistema
universitário, instaurando centro de
oesquisa e estimulando o advento de
uma mentalidade tecnológica e cienti-
fica indispensável à formação dc um
knovv-how brasileiro.

Em favor da educação de nosso
povo aceitamos a ajuda internacional,
venha de onde vier, desde que não
nos sejam impostos condiclonsmentcs
lesivos à nossa dignidade c à liberdade
de orientarmos a formação de nossos
jovens segundo nossos padrões morais
e as nossas próprias concepções de
vida.

Cuidados especiais estaremos sem-
pre dando à familia e à formação
moral e cívica do homem brasileiro,
de tal forma que se preservem os valo-
res espirituais da nacionalidade e se
fortaleça o caráter do pevo. sem o
que o progresso material poderá ser
passageiro, enganador e até desumano.

SAÚDE
Disse antes que a saúde é um do.s

setores prioritários de meu Governo.
Para substituir, à frente do Ministério
especifico, o grande nome da medicina
brasileira, íui buscar um pesquisador.
um cientista, um profundo conhecedor
de sua problemática. Confio cm que,
convenientemente estruturado, venha
aquele nôvo Ministério a ser, em curto
prazo, instrumento efetivo do esforço
governamental cm favor do homem
brasileiro.

FUNCIONALISMO
Pretendo dar especial atenção aos

trabalhadores do Governo, àquela par-
cela de quase um milhão de brasileiros
que vive dos salários que a Fazenda
Pública pode pagar. Quero referir-me
ao funcionalismo, quase sempre entre-
gue às alternativas do esquecimento
ou da demagogia cúpida que lhe
disputa os favores. Haveremos dc valo-
rizá-lo, dignificando sua missão. Há
nesse campo toda uma revolução a
fazer, de forma que a máquina buro-
crática possa de fato responder ao que
dela se solicita.

Cursos de formação, de especializa-
cão, de aperfeiçoamento, de pós-gra-
duação; cadastramento; revisão da le-
gislaçáo; justiça salarial; informática
e incentivo à produtividade sáo alguns
tópicos dessa revolução que teremos
dc fazer no campo do pessoal. Sem
ela não chegaremos jamais a redimir
o funcionário no conceito do povo e
continuaremos a ter por muito tempo
ainda o triste espetáculo de tantas
leis que não chegam a sair do papel

COMUNICAÇÃO
Abordando os aspectos psicossociais,

quero referir-me, finalmente, ao esfór-
co de comunicação do Governo, Desde
a primeira hora rie minha presença
na cena nacional, convoquei a partici-
pação de todos. Quero que todos tra-
gam a sua palavra, a sua sugestão,
a sua, idéia, a sua contribuirão cons-
trutlva. E, por outro lado, que me
ouçcn nas minhas razões c me com-
preendam jios meus objetivos. Mas c
preciso também dizer bem claro que
a intriga • a injúria não contribuem,
como náo contribuem o cantochão do
emprcgutsmo, a bajulação, a contesta-
ção e o irreallsmo.

Valcndo-me dos modernos meios dr
comunicações que a Revolução dr

março trouxe e que hoje já permitem
a identificação de quase todos os bra-
sileiros, estarei sempre presente à casa
dc cada um para dizer a todos a ver-
dade, e ^jynente a verdade

Não farei promoção pessoal, nem
permitirei que a façam à minha som-
lira. A comunicação social de meu Go-
vêrno visa a informar-se, a informar,
a divulgar e a educar. Usarei os ins-
trumentos a meu alcance para o cha-
mamento de todas à coesão, ao respeito
à lei, à produtividade, à união, á espe-
rança. Usarei esses instrumentos para
mobilizar a vontade coletiva para a
obra do desenvolvimento nacional.

Deixo bem claro que não espero
unanimidade em torno da administra-
ção. o que seria incompatível com o
regime democrático. Espero apenas que,
todas as vezes em que estiverem em
jego os supremos valores da liberdade,
do desenvolvimento e da segurança,
compreendamos que a pátria é uma
só.

CAMPO MILITAR
Chego, enfim, à área especifica dc

preocupações desta casa, chego ã área
da segurança. Sabem todos que não
é mais um problema privativo das
Forças Armadas.

Bem sabemos que, no passado,
ameaças e perigos — externos e fron-
teiriços — raramente afetavam a nação
como um todo, configurando-se a res-
posta no quadro de distante e epidér-
mica defesa nacional.

Mas o avião primeiro, e, depois,
as armas psicológica e nuclear, assim
cemo o caráter predominantemente
ideológico dos antagonismos entre cs
povos, tiraram a nitidez das fronteiras
entre a paz e a guerra, aprofundaram
as ameaças ao coração das nações e à
mente das homens, passando-se ao
contexto abrangente da segurança na-
cional.

Prevé-la e provê-la na dimensão
c na intensidade justas, adequadas ao
valor das ameaças e à impulsão no
sentido do progresso, é dever inaire-
ciávcl do Governo.

Porque sei que a segurança de uma
comunidade ou de um povo não prós-
pera na desigualdade entre os homens,
na floração dos privilégios, na injustiça
social, na desagregação entre as cias-
ses, entre as raças, entre a.s gerações.
ir eu objetivo primeiro e último é o
dssenvolvünento nacional.

Mas preciso advertir que a segu-
rança interna de uma nação se faz
mais onerosa, mais dura, mais sofrida,
quando do desrespeito ã lei, quando
da libertação dos instintos, do desafio
da violência destrui.Íora c da escalada
solcrte da contestação a toda forma
dc autoridade.

F, aqui me faço solidário com todos
aqueles que, no anonimato c eom o
risco da própria vida, agentes injusti-
çados da segurança déste pais, enfren-
tam, de peito aberto, a contestação,
a violência, a libertação dos instintos,
o desrespeito à lei. Graças aos seus
sacrifícios, estamos vencendo o terro-
rismo de minoria enganada pela falácia
de sistemas de vida incompatíveis com
a índole de nossa gente e vislumbramos
já a total normalização da vida nacio-
nal.

Convencido de que a .segurança é
a paz e entendendo, com Santo Ágos-
tinho. que ela é a tranqüilidade na
ordem, quero dizer à nação — que
cie mim só espera o meu dever —
tudo farei para curar, nas raizes, as
causas velhas e profundas de justas
inquietações, angústias e aflições.

Mas quero dizer também, que, no
atendimento cia ordem, da tranquili-
dade e da paz; contra o terrorismo
importado; contra o terrorismo —
.sombra, eco e parcela de um processo
universal dc desagregação; contra o
terrorismo, que desconhece qualquer
forma de consideração pelos direitos
humanos; e até que esteja seguro de
que èle não mais perturba o esforço
nacional pelo desenvolvimento, usarei,
cm plenitude e com toda a firmeza,
os poderes que a Constituição, que.
prometi defender, coloca em minha,
mão.

E, se me disponho assim a enfrentar
a contestação, sinto que a forma mais
duradoura tie segurança .sú se afirma
na igualdade, na liberdade, na justiça,
no amor e na integração dos homens
c. por isso, cuido de alcançá-la pela
concentração prioritária de recursos no
campo educacional, por um esforço de
comunicação com a consciência dc to-
dos os homens válidos de minha terra,
no apelo à confiança coletiva e no
fortalecimento do caráter nacional.

Pensando em segurança, penso nas
Forças Armadas, e no Exército, que
é a minha própria vida. Conheço os
problemas da minha Força e das Fór-
ças suas irmãs. E conheço a problema-
tlca das Forças Auxiliares e da Polícia
Federal. Todos são instrumentos fio
mesmo ofício da segurança. Velarei
para que esses instrumentos valham
sempre mais, pelos seus meios mate-
riais e humanos.

Buscarei atendê-los, nas necessicia-
des prioritárias dc reeqtiipamento, vi-
síyndo ao cumprimento dos deveres
institucionais e dos compromissos rc-
volucionários. assim como de colabo-
ração com outros setores, na medida
dc suas pcssibil idades e sem prejuízo
de suas tarefas profissionais.

Penso que contribuir para o reaparc-
lhamento dessas Forças é tarefa pa-
trlóiica indispensável à nossa segu-
rança e, consequentemente, ao atingi-
mento de todos os nossos objetivos
prioritários.

IDENTIFICAÇÃO
COM DUTRA

E aqui volto a me identificar com
o Presidente a quem entregarei a mi-
dalha comemorativa dos vinte anos
desta casa, volto ao confronto com
o grande Presidente Dutra, a cujo pul-
so deve a nação haver repelido por
duas vezes o assédio da subversão to-
inliuiria: a rebelião nos quartéis em
35 e a rebelião nas ruas em 47, quando
do fechamento do Partido que se valia
das franquias democráticas para des-
trair a democracia.

Diante do velho chefe, nesta casa.
e perante a nação, inspiro-me na sua
austeridade, na sua coragem e na sua
firmeza para bem cumprir minha mis-
sáo. E também me inspiro no seu amor
-,. lei, na sua compreensão e no seu
chamamento à união.

Dutra buscou a união da classe poli-
tica para restaurai- a democracia. Que
Deus me ajude, no meu apelo à união
de todas as classes, para que eu possa
ajudar a construir no Brasil a socie-
dade desenvolvida, democrática, inde-
tendente e livre."
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Apelo
"Peço ao Ministro Júlio Ba-

rata o reexame do ato que
colocou e m disponibilidade
funcionários do Ministério do
Trabalho, gente pobre na
maioria, de salários modestos,
com íamilia numerosa e que
estão afastados desde julho de
1969, sem qualquer possibili-
dade de trabalharem em outras
atividades porque são idosos
ou não tèm habilitação profis-
sional. (...).

Êstes funcionários íoram
afastados sem culpa formada.
Não cometeram irregularida-
des. náo atentaram contra a
segurança pública, não foram
subversivos, nem agitadores.
Foram apanhados de surpresa,
sem pelo menos serem cônsul-
tados a respeito do ato injusto.
(...)

Mário Ferrúcio S. Amorlm'— 
Jardim Catarina — Alcun-

Iara, RJ."

Trabalho para menores
"Tenho um filho de 17 anos,

forte, saudável, estudando à
noite desde os 15 anos. Dese-
joso de trabalhar, êle náo con-
•segue emprego. Todos o re-
ousam, porque não tem o cer-
tificado de reservista.. Nin-
guém deseja íicaa- na obriga-
ção de guardar o lugar até que
o rapaz dê baixa.

Seria lógico e razoável que
o menor desejoso de trabalhar
fosse admitido e, na data da
apresentação, dispensado, as-
sinada a carteira de trabalho.
Se o patrão o desejasse de
volta, depois de servir a o
Exército, poderia readmiti-lo,
já com novas e maiores possi-
bilidades de aproveitamento,
pois é sabido que as Forças
Armadas mantêm cursos de
e s p e c i a lização profissional.
(...1

José Maria dc Jesus — Rio."
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Quem lucraria com

as sublegendas

Imposto a mais
"Por m a n t e r funcionários

mal orientados, a la. Coletoria
do Estado lesou-me no paga-
mento do Imposto Sôbre Ser-
viços. A funcionária que me
atendeu avisou-me que o prazo
de pagamento estava esgotado

i depois verifiquei ser mentira i
e declarou ainda que eu deve-
ria pagar NCrS 80,00.

Depois, fiquei .sabendo que
o prazo está por vencer e que
os profissionais liberais com
mais de dois anos dc formados
(meu caso) só pagam NCrS
•Í0.00 ou seja, a metade do que
me cobraram. (... >

Cclmo Soares — Rua Dona
Romana, 309 — Rio."

Previdência social
"(.,.) Há poucos dias, enca-

minhei minha esposa a um do.s
postos do INPS, para obter
uma radiografia da coluna,
cujas dores foram diagnosti-
cadas por diversos médicos,
inclusive do próprio Instituto.
Depois de perder dias e dia.s
a espera de um médico que
lhe atendesse, finalmente en-
tregaram-lhe a autorização
para o raio-x, válida para
princípios de maio, ou seja,
dois meses depois do pedido.

Pouco adiantou esbravejai-,
reclamar ou provar que o a.s-
sunto era urgente, pois o INPS
é assim mesmo: nào considera
nada, nem mesmo os 26 anos
que tenho de contribuição re-
guiar, metódica e pontual, (...i

Roberto Donato — Kua
Marquês de 1'incdo, 78 — Rio."

Financeiras
Reclama-se do B a n c o

Central, com toda a razão,
contra a despreocupação e
quase total desinteresse dos
liquidantes de arapucas em
que se transformaram certas
financeiras — Ficrei, Handra,
Civia, Credence, Fundo Atlan-
tico e outras, sugadoras im-
placáveis de sacrificadas eco-
normas de um povo em luta
permanente contra um per-
capita miserável.

Prontas providencias do
Banco atenderiam não só aos
que reclamam por seu dinhei-
ro, mas beneficiariam as íi-
nanceiras honestas, pela cer-
teza de seus clientes na segu-
rança do aval que lhes dá o
Governo. (...)

Ary G. Miranda — SSo
Lourenço, MG."

Cafezinho
"Paço uma pergunta á ad-

ministràç&o do Maracanã: em
nome de que íoi o cafezinho
suprimido dos corredores?
Para proteger a indústria do
mate? No domingo, vi argen-
fcinos reclamando a falta do
café, enquanto na tribuna de
honra se servia, com garçons
de casaca e tudo, o café espe-
ciai do IBC.

Josc A. Carneiro — Kio."

Aposentados

A Diretoria da Despesa Pú-
blica — ou os bancos — es-
tão brincando de gato e rato
com os aposentados e pensio-
nistas. Há três dias a Despe-
sa Pública (Ministério da Fa-
zenda l vem anunciando que
já remeteu aos bancos os pro-
ventos dos aposentados e pen-
sionistas. As filas se formam,
o interessado espera horas
e... "ainda não chegou o pa-
gamento dos aposentados." O
que estará havendo entre a
Despesa Pública e os ban-
cos?

.Mário ('. Caldas — Rio."

As cartas dos leitores
serão publicadas só
quando trouxerem assi-
natura, nome completo
e legível e o respectivo
endereço.

Afinal tle contas que história é essa de Es-

quadrão da Morte? Que outro país no mundo,
moderadamente civilizado, tolera que clc.me.n-

ios da própria polícia se organizem num sinis-
tro cangaço urbano para assassinar seus seme-
lhantes, com requintes de barbaridade? No úl-
limo íim de semana atribuiu-se ao Esquadrão o

assassínio dc seis pessoas, sendo que três dos ca-
dáveres foram encontrados na Zona Sul do Rio,
mais oulro em Jacarepaguá e o último em Ita-

guai, no Estado do Rio. E nem se diga que o Es-

quadrão da Morle é uma mália que assola ape-
nas a Guanabara e o Estado do Rio. Êle é sin-

toma de um estado de descalabro que vive nas
entranhas do próprio sistema policial brasileiro,

pois esquadrões da morte funcionam igualmente
em São Paulo, no Espírito Santo, mu pouco pelo
Brasil inteiro.

Agora, no Rio, policiais da Delegacia de Ho-
micídios dizem aquilo que todos sabem, mas di-
zem-no com total autoridade: os esquadrões são
formados pela própria polícia. Os policiais de-
nitnciantcs acrescentam que sofreram tentativa
de suborno por parte dos seus colegas, suborno
de muilo dinheiro, para que não abram a boca
on \r.\n\ que colaborem. A polícia, as autorida-
des policiais, sabem também quem são os com-

ponentes desses esquadrões. Mas J,odos têm mê-
do. As alias autoridades policiais têm medo do
Esquadrão como medo deles lêm Iodos, no país.

' Os policiais denunciantes do Esquadrão
devem contar, eles sim, com a máxima proteção,
pois os .mais prejudicados pelo Esquadrão são
os muitos elementos honestos que evidentemen-
le existem, na polícia do Rio como cm lôdas as
demais. E assim como não queremos, nem mis
nem ninguém, que policiais no exercício da pro-
fissão sejam submissamente fuzilados'por mar-

ginais (a legítima defesa é lei sagrada) assim
lambem não queremos, nem nós nem ninguém,

que os policiais denunciantes sejam fuzilados

pelos seus colegas do Esquadrão.
A si inação é de lal forma grave qne o Pie-

sidente da República lera de cuidar dêsse as-
sunto (pie cobre de vergonha e que atemoriza o

país inteiro. Quando os policiais honestos têm
dc lutar contra os facínoras de fora e contra os
facínoras interiores, do Esquadrão, constata-se.
uma situação de intolerável insegurança geral.

O Secretário de Segurança da Guanabara

poderá continuar humilhando os responsáveis

por êste jornal, poderá convocá-los, quantas vê-
zes entender, para que deponham entre auto-
res de assaltos à mão armada, para que expli-

quem os editoriais e as reportagens em que nos
colocamos ao lado dos policiais honestos contra
os assassinos do Esquadrão. Preferimos tais hu-
milhações cm defesa da população a silen-

ciarmos «obre êsse inqualificável cangaço ur-

banó, nas ruas da cidade. O Secretário de Sc-

gurança poderá querer iludir-se quanto aos seus
auxiliares faeinorosos. Nós continuaremos a

apoiar seus auxiliares boneslos.

Aliás, o Esquadrão da Morle é fruto exa-
lamente dè uma crise de autoridade cm todos os

aparelhos policiais do Brasil. No Rio, seus ele-
mentos se recrutam provavelmente enlre os po-
liciais que trafegam pela cidade em camionetas
muitas vezes sem luzes, descuidadas, tripuladas

por policiais que mais parecem os malandros

que deviam combater, arrogantes, transgresso-
res de lôdas as leis do tráfego. Consideram-se,

por pertencerem à polícia, acima da lei que de-
viam ser os primeiros a respeitar, para ensinar
todos a respeitá-la. São recrutados não se sabe
onde e educados não se sabe por quem. Quan-
do partem para as tropelias criminosas do Es-

quadrão estão apenas prosseguindo numa car-
reira que as tímidas autoridades não sabem co-
mo deter. Convocam então ao distrito policial
responsáveis por jornais como êste, que têm dc-
veres a cumprir para com a população.

Na década de 1930 o Governo brasileiro
se via a braços com o cangaço rural, os grupos
dc bandidos que assolavam as cidades do inte-
rior do país, sobretudo no Norle. A luta contra
eles foi árdua, pois eram, na caatinga em que
agiam, tão naturais como os facheiros e o aveloz,
criaturas selvagens e valentes, bandidos perdi-
dos nas vastas extensões interioranas, ainda não
cortadas de estradas e policiadas dos ares, como
boje em dia. Mas o Brasil, que aguardou com

paciência o fim daquele cangaço ecológico, da-

quela eslranha guerrilha, não pode e não lera
a mesma paciência com o cangaço urbano que
atira o cadáver de suas vítimas no Túnel do
Pasmado, na boca dc Copacabana.

Veja o Presidente da República como o

próprio paralelo cnlre os dois cangaços reveja
uma brutal anomalia no atual cangaço do Es-

quadrão da Morte. Em lugar das paragens, c ve-
redas dos sertões, o crime brutal na Baixada Flu-
minense, em São Paulo, em Copacabana, e os
mortos afixados com sinistros cartazes de ca-
veiras e caras de chinas. Acresce que, êsses Lam-

piões e Coriscos pertencem, ao que. ludo indica,
à força policial.

A continuarem as polícias do Brasil como
vão, o remédio será escoltar os cidadãos, como
outrora faziam os fazendeiros para se protege-
rem. Não adianta mais apelar às autoridades es-
taduais. A Polícia Federal terá de intervir. De-
ve haver, na teoria da Segurança Nacional, al-

gum canto que abrigue a segurança comum dos
cidadãos.

Brasília (Sucursal) —

Parecia absurdo que se
viesse a ouvir pregação
em favor do restabeleci-
mento ãas sublegendas

partidárias. No entanto,
a idéia ressurgiu e está
sendo considerada por
dirigentes da Arena.

Vieram as sublegen-
das, nas últimas eleições

gerais, para colocar o
Partido do Governo a
salvo de ameaças ãe di-
visão. Era claro que o
expediente não corrigi-
ria em nada os defeitos
ãe origem daquela e da
outra agremiação, am-
bas compostas por gru-
pos em permanente con-

fronto. A verdaáeira so-
lução só poderia vir pe-
la ruptura do bipartida-
rismo compulsório. To-
ãavia, por temor das con-
seqüências de tal passo,
preferiu-se naquela épo-
ca a fórmula precária
dos subpartidos.

A situação de agora é
outra, bem diversa. Não,
evidentemente, que ha-

jam ceáião as rivalida-
des dentro-, ãa Arena ou

que o atual Governo se
disponha a abrir pers-
pectivas para a forma-
ção de novos Partidos. A
luta interna prossegue,
apesar ão que diz e pro-
cura aparentar a dire-

ção da. Arena, só que
abafada pelo enrijeci-
mento da contenção po-
litica e pelo enfraqueci-
mento dos Partidos.

Antes, saímos do im-

pério ão Ato Institucio-
nal n.° 2 para uma ex-

pectativa ãe nornialiãa-

Dignidade e Realismo
Convocados os líderes partidários para o

exame das leis políticas, o presidente do MDB

afastou-se dn pauta para fazer uma declaração

de princípios oposicionistas perante o Ministro

da Justiça. Enumerou êle oilo fundamentos que
constituem o pensamento do MDB como base

à normalização da vida político-institiicional do

país.
Não se discute a validade desses princi-

pios, muitos dos quais transbordam os limites
do zelo oposicionista e constituem, boje, um pro-
grania mínimo dos brasileiros mais responsa-

veis e conscientes. O que se põe ein dúvida é a
oportunidade dessa declaração. Antecipada, co

mo íoi, numa reunião específica cuja pauta já
era do conhecimento geral, ela corre o risco de

um julgamento injusto — o de que o líder Oscar
Passos agiu por açodainento.

O pronunciamento do presidente do MUM
teve um traço solene que a reunião parecia dis-

pensar e que foi acentuado pelo seu caráter ex-
temporâneo. Soou, assim, como um andanlissi-
mo em meio ao allegro ma non troppo eom que
o Governo procura conduzir a retomada plena
da atividade partidária e, com ela, a normaliza-

ção dos aspectos institucionais (jue configuram a
Aida política de uma nação.

A precipitação com cpte o líder oposicío-
nista anunciou os oito princípios não se ajusta
ã moldura do aluai período de transição. Há
entre o desejo de normalidade institucional c a
vontade dc aplicá-la na prálica um Inato ainda
não vencido. Por isso é que o documento do Sr.

Oscar Passos, embora formalmente correto na
sua quase totalidade, parece solto no tempo. Te-
riu legitimidade, inclusive, para os dias de ex-

pectativa que cerraram, em 191."), o movimento
de redemocratização.

A. justeza dos princípios defendidos pelo
MDB convive eom uma dose de irrealismo (jue.
homens experimentados ua política deveriam
evitar na justa medida de .-ua sobrevivência e

dentro dos interesses maiores do país. Ccrlos

problemas dc natureza política necessitam do

momento propício a fim de evoluírem cin têr-

mos de exeqüibilidade. Antecipá-los no tempo

pode ser demonstração de zelo, mas revela igual-

menle uma imaturidade na percepção de cir-

cuuslâncias favoráveis. E a política, como arte,

se nutre justamente dessas oportunidades no en-

caminhamenlo dos seus mais nobres objetivos.

Vive o Brasil, atualmente, na expectativa

de um diálogo mais íntimo enlre governantes e

governados, entre a classe política representali-

va e as bases que lhe dão legitimidade. E' na

viabilidade que êsse diálogo robustece as pos-
sibilidades de uma afirmação plena. E a viabili-

dade é matéria de opção dos políticos, que de-

vem estar sensibilizados para a oportunidade
legítima dc leses, doutrinas e programas.

A Oposição no Brasil de hoje é tão neces-

sária que não pode arriscar ludo no capricho de

um momento; O seu exercício requer natural-

mente as sutilezas de um sismógrafo, a fim de

que a esperança depositada no dia de amanhã

não se esgarce nas antecipações inoportunas. A

tarefa exige paciência, fé e dedicação exclusiva.
Ao invés de marcar-se posições com vistas ao

presente, (leve-se agir em benefício dc um pro-

grama sedimentado na fé, na prática do verda-

deiro espírito público e num código de atitudes

que não se identifique cm hipótese Alguma com

a contestação.

Deve a Oposição brasileira, em outras pa-
lavras, fazer concessões com dignidade e lançar

reivindicações com realismo. A atitude do pre-
sidente do MDB. na reunião entre os líderes par-
tidários e o Ministro da justiça, condena por si

mesma o espírito emotivo que a instruiu. Fai-
tou paciência na reiteração dc um programa que
absorve, a essa altura, os anseios normalizadores
de todo o país. E sem essa paciência que não

coniporla emoções pessoais e radicalismos poli-
tico-, o caminho para a normalidade poderia
ser mais áspero e o horizonte democrático uma

ilusão projetada na distância.

de. O quadro era esti-
mutante para a luta po-
litica. Acresce, ainâa,

que estaria em disputa
apenas uma vaga de se-
nador em cada Estado,
o que tornava difícil a
composição dos grupos
rivais do mesmo Partido.

Agora, estamos sob o
império ão AI-5 na sua

fase de apêndice predo-
minante da Constitui-

ção. O General Garras-
tazu Méãici ãeclarou

que queria a Arena uni-
ãa, como condição preli-
minar para a abertura
do problema ãas suces-
soes estaãuais, e o presi-
áente âo Partiáo, Depu-
taâo Ronãon Pacheco,
tem proclamaâo que a
unidade é perfeita e que
é absoluta a soliâarieâa-
âe ao chefe da Revolu-

ção. Não existe hoje áis-
siâência que se afirme.
E, como se não bastasse
a rigiâez da compulsão,
haverá duas vagas de se-
naãor em caáa Estaao,
o que facilita consiâerà-
velmente o entenãimen-
to entre as facções par-
tidárias.

Interesse menor

Considerada a reali-
dade política, não se po-
ãe deixar de concluir

que a iãéia áo retorno às
sublegenãas está sendo
sopraãa por interesses
menores. Haverá alguma
ou algumas figuras in-

fluentes âa Arena que
âeseja m candidatar-
se ao Senaáo com pré-
via garantia âe vitória e

pouca, confiança no elei-
toraão.

Não se poâeria alegar,
âesta vez, que as suble-

genâas seriam fator ãe
alívio político. O único
resultado prático ãas
sublegenãas, se ressusci-
taãas, seria assegurar à
Arena mais duas ou três
cadeiras âe senaâor que,
sem o expeâiente, se-
riam tomaáas pela Opo-
sição. Para o regime, pa-
ra a ativiãaãe política,
para as instituições, não
haveria qualquer lucro.

As sublegenãas só po-
âeriam funcionar pro-
veitosamente se puães-
sem ser usaãas 7ias elei-

ções âe governaãores.
Mas isso é falar âe estrê-
las: quanto às eleições
indiretas, a disputa já
está proibiãa até mesmo
nas convenções.

Não há naãa que per-
mita supor que o Govêr-
no venha a aâmitir o res-
tabelecimento ãas sub-
legenãas para a eleição
âe senaáor e ãe prefeito.
Pelo contrário. A "reali-
ãaâe política fala contra
a hipótese e o General
Garrastazu Méãici áisse,
recentemente, que serão
cumpriáas as regras âa
legislação em vigor, a

qual passará apenas por
uma revisão áe superfí-
cie destinada a adapta-
la ao texto da emenâa
constitucional outorgada

pela Junta Militar. De

qualquer forma, convém
registrar o movimento c
advertir quanto à ma-
nobra.

Um isolamento impossível

Nova Iorque — Os EUA
persistem em acreditar na
lenda dc que este é uip'sé-
culo em que as obrigações
globais americanas são
a.poiadas por uma máquina
militar incomparãvel, se
bem que tenha sido força-
da a recuar aqui e ali, e
por um vigor econômico
sem paralelo.

A verdade, porém, é que
temos tido uma sorte in-
crível desde a Segunda
Guerra Mundial, período
êste em que as vantagens
estratégicas e as armas
herdadas daquele conflito
receberam o apoio de uma
economia em constante ex-
pansão. Ambos o.s fatores,
porém, estão chegando ao
fim.

EMPOBRECIMENTO
CULTURAL

A União Soviética está
preparando um establish-
ment armado que por vol-
ta de 1975 estará à nossa
frente em praticamente to-
dos os setores e. eonside-
rando-se as condições poli-
ticas e o modo de pensar
ora existentes, não há na-
da que possamos fazer a
ésse respeito. Além do mais,
nós mesmos estamos frean-
do a expansão econômica
do pais. Portanto, nossas
duas vantagens básicas es-
tão diminuindo simultâ-
neamente.

Acresce, também, que se
pode notar uma profunda
alteração nas atitudes psi-
cológicas americanas, uma
frustração com as nossas
experiências no exterior,
sejam elas o derramamento
de sangue no Vietname, o
alto custo da OTAN ou as
antipatia.s angariadas na
América Latina. Tudo isso
nos encoraja a uma espécie
de regressão instintiva ao
útero do neo-lsolacionismo.

Basta ler-se os anais do
Congresso para constatar
que há um grande número
de legisladores que deseja
reduzir os contatos com o
mundo exterior. E não é
apenas no Congresso que
isso se evidencia.

E' admissível que êste
modo de pensar reflita o de-
scncoi-ajamenito e tédio na-
cionais com os problemas
externos e um crescente
provincialismo e auto-ob-
sessão nas atitudes ameri-
canas. Certamente isso se
deve em parte às nossas in-
felizes e dispendiosas expe-
riências no exterior mas,
até um certo ponto, poderá
estar sendo ocasionado pe-
la secagem da corrente imi-
gratória.

Ela tem sido seguida da
polarização de aspectos cul-
turais e anticulturais. Os
intelectuais passaram a gra-
vitar em torno de centro3
culturais próximos a algu-
mas cidades ou universida-
des, onde não são objeto de
riso por estarem escreven-
do um livro. Entretanto,
esse processo redunda num
empobrecimento do inte-
rior do país semelhante ao
da França, onde Paris se
tornou a atração magnéti-
ca dominante.

A costa Leste do.s EUA
conta aincia com um vigo-
roso establishment cultural,
mesmo numa era em que o
intelectualismo — simboli-
zado por algumas das ob-
servacões no Vice-Presiden-
te Agnew — é encarado com
aversão.

MUDANÇA

Não se trata, porem, de
algo que surgiu da noite
para o dia: já durante a
administração Kennedy ela
era perceptível. Lembro-me
quando o Secretário de Es-

C. L. Sulzberger
il» iVeio York Times

tado Dean Rusk observou
tristemente em dezembro
de 1962:

"Alguns países europeus
gostariam de ver-nos agir
sempre como bons sam a ri-
tanos. Se a Europa não
cumprir suas promessas (a
de manter os niveis de íór-
ça combinados na OTAN),
algum dia surgirá um mo-
vimento nos EUA contra-
rio íi idéia cl-s aguTíios cd-
mo polícia do mundo.

Os europeus ainda não
conseguiram se aproximar
do nível de esforço nacional
que alcançaram om 1939,
quando estavam em choque
entre si (Segunda Guerra
Mundial i. Nós fornecemos a
cante de canhão bem co-
mo a força nuclear, e acho
ridículo que digam que dc-
vemos continuar servindo
de carne de canhão.

' Mantemos 400 mil ho-
mens na OTAN e somos o
único membro dessa organi-
zação que cumpre o que
foi precstabelecido. Por que
deveríamos convocairim fa-
zendeiro do Kansas e envia-
lo para a Inglaterra, onde
não existe alistamento mi-
litar compulsório conde èle
veria ingleses na boa vida?"

Êsse "algum dia" que
Rusk previra finalmente
chegou. O modo de pensar
ameri cano modificou-se
drasticamente e parte desta
mudança se deve a pouca
disposição da Europa em as-
sumir uma maior responsa-
bilidade pela defesa de in-
terêsses comuns. A desilu-
são e o desinteresse ameri-
canos no exterior parecem
caminhar lado a lado.

John Donne escreveu:
"Vence-se o diabo através
da resistência, mas o mundo
e a carne apenas através da
fuga." Como religião pode-
se admiti-la. mas como po-
litica é catastrófica.



Cartas
dos
leitores

Apelo
"Peço ao Ministro Júlio Bn-

rata o reexams tio ato que
colocou em disponibilidade
funcionários do Ministério do
Trabalho, gente pobre n a
maioria, de salários modestos.
com íarnilia numerosa e que
es(;5o afastados desde julho de
1969, sem qualquer possibili-
dade de trabalharem em outras
atividades porque são idosos
ou não têm habilitação profis-
sional. (...).

Estes funcionários fora m
afastados sem culpa formada.
Não cometeram irregularida-
des, não atentaram contra a
segurança pública, não foram
subversivos, n e m agitadores.
Foram apanhados de surpresa.
sem pelo menos serem cônsul-
tados a respeito do ato injusto,
i...)

Mário Ferrucio S. Amorim
— Jardim Catarina — Alcan-
Ura. RJ."

Trabalho para menores
"Tenho um íilho cie 17 anos.

forte, saudável, estudando à
aioite desde cs 15 anos. Dese-
joso de trabalhar, êle não con-
segue emprego. Todos. o ve-
ousam, porque não tem o cer-
tificado de reservista. Nin-
guém deseja Ii:ax na obriga-
ção de guardar o lugar até que.
o rapaz dè baixa.

Seria lógico e razoável que
o menor desejoso de trabalhar
fosse admitido e, na data da
apresentação, dispensado, as-
sinada a carteira de trabalho.
Se o patrão o desejasse de
volta, depois cle servir n o
Exército, poderia readmiti-lo,
já com novas -e maiores possi-
bilidades de aproveitamento,
pois é sabido que as Forças
Armadas mantém cursos de
e s p e c i a lização profissional.
(...)

.losé Maria de Jesus — Hio."
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Imposto a mais
"Por m anter funcionários

mal orientados, a la. Coletoria
do Estado lesou-me no paga-
mento do Imposto Sóbre Ser-
viços. A funcionária que me
atendeu avisou-me que o prazo
cle pagamento estava esgotado
(depois verifiquei ser mentirat

<• declarou aincia que eu deve-
ria pagar NCrS 80,01).

Depois, fiquei sabendo ciue
n prazo está por vencer e que
o.s profissionais liberais com
mais de dois anos*de formados
(meu caso) só pagam NCrS
40.00 ou seja, a metade do que
me cobraram. (... >

Celino Soares — Rúa Dona
Romana, 309 —- Rio."

Previdência social
"1...1 Há poucos dias, enca-

minhei minha esposa a um dos
postos do INPS, para obter
uma radiografia da coluna,
cujas dores foram diagnosti-
cadas por diversos médicos,
inclusive do próprio Instituto.
Depois cle perder dins e dias
a espera de um médico que
lhe atendesse, finalmente en-
tregaram-lhe a autorização
para o raio-x, válida para
princípios de maio, ou seja,
dois meses depois do pedido.

Pouco adiantou esbravejar,
reclamar ou provar que o a.s-
sunto era urgente, pois o INPS
é assim mesmo: não considera
nada, nem mesmo os 26 anes
que tenho de contribuição rc-
guiar, metódica e pontual. t...l

Roberto Uonalo —
Marquês tic Pincilo, 78

li u a
itlo."

!•" inaiiceiras

Reclama-se do B a n c o
Central, com toda a razão,
contra a despreocupação c
quase total desinteresse do.s
llquidantes cle arapucas em
quc se transformaram certas
financeiras — Ficrei, Handra,
Civia, Credence, Fundo Atlan-
tico e outras, sugadoras im-
placáveis de sacrificadas eco-
nomias de um povo em luta
permanente contra um per-
capita miserável.

Prontas providências cio
Banco atenderiam não só ao.s
que reclamam por seu dinliei-
ro. mas beneficiariam as fi-
nanceiras honestas, pela cer-
teza de seus clientes na segu-
rança do aval que lhes dá o
Governo. (...)

Ary G. Miranda — Sáo
Lourenço, MG."

Cafezinho
"Faço uma pergunta à ad-

ministração do Maracanã: em
nome de quc íoi o cafezinho
suprimido dos corredores?
Para proteger a indústria do
mate? No domingo, vi argen-
tinos reclamando a falta do
café, enquanto na tribuna de
honra se servia, com garçons
de casaca e tudo, o café espe-• ciai do IBC.

Jose A. Carneiro — Rio."

Aposentados

A Diretoria cia Despesa Pú-
blica — ou os bancos — es-
tão brincando de gato e rato
com os aposentados e pensio-nistas. Há três dias a Despe-
sa Pública (Ministério da Fa-
zenda) vem anunciando que
já remeteu aos bancos os pro-
ventos dos aposentados e pen-
sionistas. As filas se formam,
o interessado espera horas
e... "ainda não chegou o pa-
gamento dos aposentados." O
que estará havendo entre a
Despeta Pública e os ban-
cos?

Mário C. Caldas — Rio."

As cartas dos leitores
serão publicadas só
quando trouxerem assi-
natura, nome completo
e legível e o respectivo
endereço.

Cangaço Urbano
Afinal tle conta» quc história c essa dc Es-

quadrão da Morte? Que.outro país no inundo,
moderadamente civilizado, tolera quc clemen-
los da própria polícia so organizem num sinis-
Iro cangaço urbano para assassinar seus setnr-
lhantes, com requintes de barbaridade? No úl-
limo fim de semana atribuiu-se ao Esquadrão o
assassínio de seis pessoas, sendo que três dos ca-
dáveres foram encontrados na Zona Sul do Rio.
mais oulro em jacarepaguá e 0 último em Ita-
«uai. no Estado do Rio. È nem se diga que o Es-

quadrão da Moiie é uma ináfia que assola ape-
nas a Guanabara e o Estado do Rio. Êle c sin-
toma dc um estado dc descalabro quc vive nas
entranhas do próprio sistema policial brasileiro,

pois esquadrões da morte funcionam igualmente
etn São Paulo, no Espírito Santo, um pouco pelo
Brasil inteiro.

Agora, no Rio, policiai» da Delegacia de Ho-
mieídios dizem aquilo que lodo» sabem, mas (li-
zciu-no com-total autoridade: os esquadrões são
formados pela própria polícia. O» policiais de-
nunciantes acrescentam que sofreram tentativa
dc suborno por parte dos seus colegas, suborno
de muito dinheiro, paru que não abram a boca
mi para que colaborem. A polícia, as autorida-
des policiais, sabem também quem »ão os com-

ponentes desses esquadrões. Mas iodos têm mê-
do. As altas autoridades policiais têm medo do
Esquadrão como medo deles têm todos, no país.

Os policiais denunciantes do Esquadrão
devem coutar, eles sim, com a máxima proteção,
pois os mais prejudicados pelo Esquadrão são
ci~ muitos elementos honestos quc evidentemen-
lc existem, na polícia do Rio como em todas as
demais. E assim como não queremos, nem nós
nem ninguém, que policiais no exercício da pro-
fissão sejam submissamente fuzilados por mar-
ginais ,1 :i legítima defesa é lei sagrada) assim
também não queremos, nem nós nem ninguém.
i|iii.' os policiais denunciantes sejam fuzilado-
pelos seus colegas do Esquadrão.

\ situação é dc tal forma grave que o Pre-
siílenle da República lera de cuidar desse as-
-tinto que cobre de vergonha e que atemoriza o

país inteiro. Quando os policiais honestos têm
dc lutar contra os facínoras de fora e contra os
facínoras interiores, do Esquadrão, constata-se
uma situação de intolerável insegurança geral.

O Secretário de Segurança da Guanabara
poderá continuar humilhando os responsáveis
por este jornal, poderá convocá-los. quantas vê-
y.ry entender, para que deponham entre auto-
res dc assaltos à mão armada, para que expli-
ijircm ós editoriais e as reportagens em que nos
colocamos ao lado dos policiais honestos contra
os assassinos do Esquadrão. Preferimos lais hu-
milhações cm defesa da população a silen-

ciarmos sôbre ê»se inqualificável cangaço ur-
bano. nas ruas da cidade. O Secretário de Sc-

gurança poderá querer iludir-se quanto aos seus
auxiliares facinorosos. Nós continuaremos a
apoiar seus auxiliares lionestos.

Aliás, o Esquadrão da Morte é fruto exa-
lamente de uma crise ile autoridade em todos os
aparelhos policiais do Brasil. No Rio, seus ele-
mentos se recrutam provavelmente entre os po-
liciais que trafegam pela cidade em camionetas
muitas vezes sem luzes, descuidadas, tripuladas

por policiais que mais parecem os malandros

quc deviam combater, arrogantes, transgresso-
res dc todas a.s leis do tráfego. Consideram-se,

por pertencerem à polícia, acima da lei que de-
viam ser os primeiros a respeitar, para ensinar
lodo» a respeitá-la. São recrutados não se sabe
onde e educados não sc sabe por quem. Quan-
do partem para as tropelias criminosas do Es-

quadrão estão apenas prosseguindo numa car-
reira que às tímida» autoridades não sabem eo-
mo deter. Convocam então ao distrito policial
responsáveis por jornais como êste, que têm de-
veres a cumprir para com a população.

Na década de 1930 o Governo brasileiro
^c via a braços com o cangaço rural, os grupos
dc bandidos que assolavam as cidades do inte-
rior do pai», sobretudo no Norte. A luta contra
eles foi árdua, pois eram. na caatinga em que
agiam, lão naturais como os facheiros c o aveloz,

' criaturas selvagens e valentes, bandidos perdi-
dos nas vastas extensões interiorana», ainda não
cortadas de eslrada» e policiada» dos ares, como
hoje em dia. Mas o Brasil, que aguardou com
paciência o fim daquele cangaço ecológico, da-
quela estranha guerrilha, não pode c não terá
a mesma paciência com o cangaço urbano que
atira o cadáver de suas vítimas no Túnel do
Pasmado, na boca dc Copacabana.

\ cja o Presidente tia República como o

próprio paralelo entre os dois cangaços revela
uma brutal anomalia no atual cangaço do E--

quadrão ila Morte. Em lugar das paragens e ve-
recla» dos sertões, o crime brutal na Baixada Elu-
minense, em São Paulo, em Copacabana, e os
mortos afixados com sinistros cartazes dc ca-
veiras c caras de chinas. Acresce que esses Lam-
piões e Coriscos pertencem, ao que tudo indica,
à fôrça policial.

A continuarem as polícias do Brasil como
vão, o remédio será escoltar os cidadãos, como
otilrora faziam os fazendeiros para se protege-
rem. Não adianta mais apelar às autoridades es-
laduais. A Polícia Federal terá de intervir. De-
ve haver, na teoria da Segurança Nacional, ai-
gum canto que abrigue a segurança comum dos
cidadãos.

Dignidade e Realismo
(.(invocados o» líderes partidários para o

exat.ue das leis políticas, o presidente do MDB
afastou-se da pauta para IV.zer uma declaração
dc princípios oposicionistas perante o Ministro
da Justiça. Enumerou êle oito fundamentos quc
constituem o pensamento do MDB como base
à normalização da vida político-instilucional d"

pai-.
Não se discute a validade desses princi-

pio», muitos dos quais transbordam os limites
do zelo oposicionista e constituem, hoje. uni pro-
grama mínimo (los brasileiros mais responsa-
veis e conscientes. O que se põe em dúvida é a
oportunidade dessa declaração. Antecipada, co
nu» foi, numa reunião específica cuja pauta já
era do conhecimento geral, ela corre o risco de
nm julgamento injusto — o dc que o líder Oscar
Passos agiu por aeodaincuto.

O pronunciamento ilo presidente do MDB
leve um traço solene que a reunião parecia di»-

pensar e que foi acentuado pelo seu caráter cx-
lemporâneo. Soou. assim, como um andantissi-
mo ein meio ao allegro ma nou troppo com que
o Governo procura conduzir a retomada plena
da atividade partidária c. com ela. a normaliza-

ção dos aspectos institucionais que configuram a
vida política de uma nação.

A. precipitação com que o líder oposicio-
nista anunciou os oito princípios não se ajusta
ã moldura do atual período dc transição. Há
entre o desejo de normalidade institucional e a
vontade de aplicá-la na prática um •hiato ainda
não vencido. Por isso é que o documento do Sr.
Oscar Passos, embora formalmente correto ua
sua quase totalidade, parece solto no tempo. Te-
ria legitimidade, inclusive, para os dias de ex-

pectativa que cercaram, em 19-15, o movimento
de redeinoeratização.

A justeza dos princípio» defendido» pelo
MDB convive com uma dose de irreali.-uio qur
homens experimentados n_j política deveriam
evitar na justa medida dc sua sobrevivência e
dentro dos interesses maiores do país. Certos

problemas dc natureza política necessitam do
momento propício a fim de evoluírem em têr-
mos dc exeqiiibilidade. Antecipá-los no tempo

pode ser demonstração de zelo. mas revela igual-
mente uma imaturidade na percepção de cir-
cunstâncias favoráveis. E a política, como arte,
se nutre justamente dessas oportunidades no en-
caminhamento dos seus mais nobres objetivos.

Vive o Brasil, atualmente, na expectativa
de um diálogo mais íntimo entre governantes e

governados, entre a classe política representati-
va c as bases que lhe dão legitimidade. E' na
viabilidade que êsse diálogo robustece as pos-
sibilidades de uma afirmação plena. E a viabili-
dade é matéria de opção ilo» políticos, que de-
vem estar sensibilizados para a oportunidade
legítima de teses, doutrinas e programas.

A Oposição no Brasil dc hoje é tão nece»-
sária que não pode arriscar tudo no capricho de
um momento. O seu exercício requer natural-
mente as sutilezas de um sismógrafo, a fim de

quc a esperança depositada no dia de amanhã
não »e esgarce nas antecipações inoportunas. A
tarefa exige paciência, fé e dedicação exclusiva.
Ao invés de marcar-se posições com vistas ao

presente, deve-se agir cin benefício dc um pro-
grama sedimentado na fé. na prática do verda-
deiro espírito público e num código de atitudes

que não se identifique cm hipótese alguma com
a contestação.

Deve a Oposição brasileira, em outras pa-
lavras, fazer concessões com dignidade e lançar
reivindicações com realismo. A atitude do pre-
sidente do MDB, na reunião entre os líderes par-
tidários e o Ministro da Justiça, condena por si
mesma o espírito emotivo que a instruiu. Fal-
tou paciência na reiteração de um programa quc
absorve, a essa altura, o» anseios normalizadores
dc lodo o pai». E »em essa paciência que não
comporta emoções pcs»oais c radicalismo» poli-
ticos, o caminho para a normalidade poderia
ser mais áspero e o horizonte democrático uma
ilusão projetada na distância.

Quem lucraria com

as sublegendas
Brasília (Sucursal) —

Pafecia absurdo que se
viesse a ouvir pregação
cm favor do restabeleci-
mento das sublegendas
partidárias. No entanto,
a idéia ressurgiu e está
sendo considerada por
dirigentes da Arena.

Vieram as sublegen-
das, nas últimas eleições
gerais, para colocar o
Partido do Governo a
salvo de ameaças de di-
visão. Era claro que o
expediente não corrigi-
ria em nada os defeitos
de origem daquela e ãa
outra agremiação, am-
bas compostas por gru-
pos em permanente con-
fronto. A verdadeira so-
lução só poderia vir pe-
la ruptura do bipartida-
rismo compulsório. To-
davia, por temor das con-
seqüências de tal passo,
preferiu-se naquela épo-
ca a fórmula precária
dos subpartidos.

A situação de agora é
outra, bem diversa. Não,
evidentemente, que ha-
jam cedido as rivalida-
des dentro ãa Arena ou
que o atual Governo se
disponha a abrir pers-
pectivas para a forma-
ção de novos Partidos. A
luta interna prossegue,
apesar ão que diz e pro-
cura aparentar a dire-
çâo da Arena, só que
abafada pelo enrijeci-
mento da contenção po-
litica e pelo enfraqueci-
mento dos Partidos.

Antes, saímos do im-
pério ão Ato Institucio-
nal n.° 2 para uma ex-
pectativa de normalida-

de. O quadro era. esti-
mutante para a luta po-
litica. Acresce, apida,
que estaria em disputa
apenaslima vaga de se-
nador em cada Estado,
o que tornava difícil a
composição ãos grupos
rivais do mesmo Partido.

Agora, estamos sob o
império áo AI-5 tia sua
fase de apêndice predo-
minante da Constitui-
ção. O General Garras-
tazu Mediei declarou
que queria a Arena uni-
da, como condição preli-
minar para a abertura
ão problema das suces-
sões estaduais, e o presi-
dente do Partido, Depu-
tado Rondon Pacheco,
tem proclamado que a
unidade é perfeita e que
é absoluta a solidarieda-
de ao chefe da Revolu-
ção. Não existe hoje dis-
sidência que se afirme.
E, como se não bastasse
a. rigidez da compulsão,
haverá duas vagas de se-
nador em cada Estado,
o que facilita considera-
velmente o entenãimen-
to' entre as facções par-
tidárias.

Interesse menor

Considerada a reali-
dade política, não se po-
de deixar de concluir
que a idéia do retorno às

¦sublegendas está sendo
soprada por interesses
menores. Haverá alguma
ou algumas figuras in-
fluentes.da Arena que
desejam candidatar-
se ao Senado com pré-
via garantia de vitória e

pouca confiança no elei-
iorado.

Não se poderia alegar,
desta vez, que as suble-
genãas seriam fator de
alívio político. O único
resultado prático das-
sublegendas, se ressusci-
tadas, seria assegurar à
Arena mais duas ou três
cadeiras de senador que,
sem o expediente, se-
riam tomadas pela Opo-
sição. Para o regime, pa-
ra a atividade política,
para as instituições, não
haveria qualquer lucro.

As sublegendas só po-
deriam funcionar pro-
veitosamente se pudes-
sem ser usadas nas elei-
ções de governadores.
Mas isso é falar de estrê-
las: quanto às eleições
indiretas, a disputa já
está proibida até mesmo
nas convenções.

Não há nada que per-
mita supor que o Govêr-
no venha a admitir o res-
tabelecimento das. sub-
legendas para a eleição
de senador e de prefeito.
Pelo contrário. A reali-
dade política fala contra
a hipótese e o General
Garrastazu Mediei disse,
recentemente, que serão
cumpridas as regi-as da
legislação em vigor, a
qual passará apenas pòr
xima revisão de superfí-
cie destinada a adapta-
la ao texto da emenda
constitucional outorgada
pela Junta Militar. Dc
qualquer forma, convém
registrar o movimento c
advertir quanto à ma-
nobra.

Um isolamento impossível
Sulzbergcr

Nova Iorque — Os EUA
persistem em acreditar na
lenda de que êste é um sé-
culo em que as obrigações
globais americanas são
apoiadas por uma máquina
militar incomparável, se
bem que tenha sido força-
da a recuar aqui e ali, e
por um vigor econômico
sem paralelo.

A verdade, porém, é que
temos tido uma sorte in-
crível desde a Segunda
Guerra Mundial, periodo
êste em que as vantagens
estratégicas e as armas
herdadas daquele conflito
receberam o apoio cle uma
economia em constante cx-
pansào. Ambos os fatores,
porém, estão chegando ao
fim.

EMPOBRECIMENTO
CULTURAL

A União Soviética está
preparando um eslablish-
nient. armado que por vol--
ta de 1973 estará à nossa
frente em praticamente to-
dos os setores e, conside-
rando-se as condições poli-
ticas c o modo de pensar
ora existentes, não há na-

' da que possamos' fazer a
esse respeito. Além do mais.
nós mesmos estamos frean-
do a expansão econômica
do pais. Portanto, nossas
duas vantagens básicas es-
tão diminuindo simultá-
neainentei

Acresce, também, que se
pode notar uma profunda
alteração nas atitudes psi-
cológicas americanas, uma
frustração com as nossas
experiências no exterior,
sejam elas o derramamento
de sangue no Vietname. o
alto custo da OTAN ou as
antipatias angariadas na
América Latina. Tudo isso
nos encoraja a uma espécie
de regressão instintiva ao
útero do neo-isolacionismo.

Basta ler-se os anais do
Congresso para constatar
que há um grande número
de legisladores que deseja
reduzir os contatos com o
mundo exterior. E não é
apenas no Congresso que
isso se evidencia.

E' admissível que êste
modo de pensar reflita o de-
sencorajamento e tédio na-
cionais com os (problemas
externos e um crescente
provincialismo e auto-ob-
sessão nas atitudes ameri-
canas. Certamente isso se
deve em parte ãs nossas in-
felizes c dispendiosas expe-
riências no exterior mas,
aíé um certo ponto, poderá
estar sendo ocasionado pe-
la secagem da corrente tol-
gratória.

Ela tem sido seguida da
polarização de aspectos cul-
turais ¦€ anticulturais. Os
Intelectuais passaram a gra-
vttar em torno de centros
culturais próximos a algu-
más cidades ou universlda-
des, onde não são objeto de
riso por estarem escreven-
do um livro. Entretanto,
esse processo redunda num
empobrecimento do inte-
rior do pais semelhante ao
da França, onde Paris se
tornou a atração mngnéti-
ca dominante.

A costa Leste dos EUA
conta ainda com um vigo-
roso establishment cultural,
mesmo numa era em que o
inteleetualismo — siniboll-
zado por algumas das ob-
servações no Vice-Presiden-
te Agnew — é encarado com
aversão.

MUDANÇA

Não se trata, porém, de
algo que surgiu da noite
para o dia: já durante a
administração Kennedy ela
era perceptível. Lembro-me
quando o Secretário de Es-

C. L.
do New York Times

tado Dean Rusk observou
tristemente em dezembro
de 1962:

¦ "Alguns países europeus
gostariam de ver-nos agir
sempre como bons saman-
tanos. Se a Europa não
cumprir suas promessas (a
de manter os níveis de fór-
ca combinados na OTAN),
algum dia surgirá um mo-
vimento nos EUA contra-
rio a idéia de agirmos co-
mo polícia do mundo.

Os europeus ainda não
conseguiram sei aproximar
do nível de esforço nacional
que alcançaram em 1939,
quando estavam em choque
entre si (Segunda Guerra
Mundial). Nós fornecemos a
carne de canhão bem co-
mo a fôrça nuclear, e acho
ridículo que digam que de-
vemos continuar servindo
de carne de canhão.

Mantemos 400 mil ho-
mens na OTAN e somos o
único membro dessa organi-
zação que cumpre o que
foi preestabelecido. Por que
deveríamos convocar um fa-
zendeiro do Kansas e envia-
lo para a Inglaterra, onde
não existe alistamento mi-
litar compulsório e onde èle
veria ingleses na boa vida?"

Esse "algum dia" que
Rusk previra finalmente
chegou. O modo de pensar
americano modificou-se
drasticamente e parte desta
mudança se deve à pouca
disposição da Europa em as-
sumir uma maior responsa-
bilidade pela defesa de in-
terêsses comuns. A desilu-
são e o desinteresse ameri-
canos no exterior parecem
caminhar lado a lado.

John Donne escreveu:
"Vence-se o diabo através
da resistência, mas o mundo
e a carne apenas através da
fuga." Como religião pode-
se admiti-la, mas como po-
litica é catastrófica.
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—- Ainda bem que èle só esculpiu o Davi! Imagina o galho com a
censura se tivesse feito também o Golias...

Gente

Cristiano Dias Lopes,
irmão ou Governador?

Há dias. o Governador do Espírito San-
to exonerava o Secretário de Segurança dc
seu Governo, acusado dc conivência com o
Esquadrão da Morte. Tomava essa medida
sem a menor hesitação, apesar dc sc tratar
de seu irmão José Dias Lopes:

Como Governador, dispensei o Secre-
tário de Segurança, como dispensaria qual-
quer Secretário. Como irmão, pleiteei amais
ampla apuração de todos os fatos, para que
fõssc revelada, de maneira definitiva, a sua
inocência.

José Dias Lopes é conhecido por ser
"um homem impetuoso, de corajem pessoal
inacreditável" quc. no combate aos sindi-
catos rie pistoleiros, prendeu 22 bandidos
que gozavam da mais absoluta impunidade.
Efetuou prisões acompanhado apenas rio
motorista e de um soldado, sem matar, ba-
ter ou torturar ninguém. E' também muito
comentaria a história de quc desarmou, so-
zinho, 2 850 pessoas.

Um homem desses ser acusado de
conivência com bandidos da pior espécie é
uma infâmia — diz o Governador do Espíri-
to Santo, quc pediu ao Presidente Garras-
lazu Mediei um inquérito rigoroso para a
apuração "de tudo quanto possa haver con-
•tra meu Eslado."

Não admito ser acuado, que um ho-
mem acuado é um homem alcançado. Não
admito que meu Governo seja imprensado
por adversários políticos, que isso arranha
a autoridade. E só admito Governo com
plenitude dc autoridade.

Cristino Dias Lopes nasceu numa fa-
milia tradicionalmente política, cm rie/.cm-
bro tlc 1927. Aos 26 dias, perdeu o pai e foi
morar na fazenda rio avô com os dois ir-
mãos c as duas irmãs. Passou a infância
trabalhando na roça, até os l(i anos, quan-
do foi cursar o científico c a Faculdade tlc
Direito cm Vitória

Sua vocação para a politica o levou a
ler muito, principalmente História c biogra-
fias c, cm 1945, "antes mesmo dc ser ciei-
tor, eu já participava da campanha eleito-
ral do Marechal Dutra" Seis anos mais tar-
dc, era secretário do Governador Jones dos
Santos Neves, canriidatando-se, em 1954,
a deputado estadual. Derrotado, permane-
ceu como primeiro suplente até as eleições
seguintes, quando conseguiu ser eleito. Em
1965, líder da bancada do PSD, ingressou
na Arena com todos os seu liderados, quc o
levaram a encabeçar o Governo do Espírito
Santo.

Cristiano Dias Lopes pretende termi-
nar seu mandato e, nos próximos quatro
anos, enquanto espera oulro cargo público,"descansarei um pouco e colocarei minha vi-
da om ordem. Talvez vollc a ser professor
dc Português c História c [procurador do
Estado. Mas quero principalmente cuidai"
rios meus filhos, Cristianinho, dc oito nnos,
p Rúbia, de cinco, quc sentiram muilo mi-
nha falta: a partir do momento cm que me
tornei Governador, não tive muilo tempo a
lhes dedicar."

Hóspedes da cidade
Moacir Calil — Veio de São Paulo. Era

o chefe de gabinete do ex-diretor do IBC,
Caio de Alcântara Machado. Fioará três
dias no Ccpacabana Palace.

Marcus de Castilho Sousa — Engenheiro
civil, está deixando hoje o Hotel Vermem,
de volta a Belo Horizonte.

Peter Broning — Inglês, businessman,
é hóspede do Hotel Glória, e ficará no Bra-
sil três dias.

Luis Viana Filho — Governador da
Bahia, estará no Copacabana Palace duran-
te os próximos três dias.

Geraldo Paulo da Silva — Para passar
cimo dias no Bio, veio de São Paulo e
hospedou-se no Hotel Vermont.

Henri Doublicr — Diretor de teatro na
França, costuma trabalhar também no Bra-
sil, geralmente em espetáculos no Teatro
Municipal. Hospeda-se no Hotel Glória.

Emanegiltlo Eduardo Mendes Basilio —
Engenheiro da Pirelli em Santo André,
chegou ontem ao Bio com seu colega Lud-
gero José Pa taro, de São Caetano do Sul.
Passarão três dias no Hotel Lancaster.

Shigco Shimazawa — Diretor da Mit-
sui do Brasil, veio do Japáo e passará três
dias no Hotel Glória.

José Vasconcelos — Depois de longa au-
sència do Bio, o humorista chegou ontem,
hespedando-se no Empire Hotel, onde per-
manecerá até o fim da semana. I

Hcrb Kolbcr — Gerente-Geral da Irr
Data Services para a América Latina, vol-
ta quinta-feira para os Estados Unidos. Es-
tá hospedado no Leme Palace Hctel.

Maneio Grassmann
De volta ao Rio após longa ausência,

Me inaugurou onlem, no Museu de Arte Mo-
derna, uma exposição intitulada Marcelo

Grassmann. 25 Anos de Gravura, que reúne
387 obras feitas no periodo de 1944 a 1969.

Hcanem tímido e tranqüilo, dedica-se
há 25 anos.à gravura, mostrando seu mun-
do interno povoado de fantasmas, monstros,
demônios e guerreiros.

— Acho que meu tema é o homem;
o homem que é sempre o mesmo, sempre
um pouco medieval — diz o artista de 44
anos, reconhecendo que foi extremamente
influenciado por seu "mentor intelectual,
Oswaldo Goeldi, morto em 1961."

Começou a gravar e desenhar em 1945,
enfrentando muitas dificuldades nos 10 pri-
meiros anos, pois, naquela época a gravura
tinha pouquíssima aceitação. Para sobrevi-
ver, dava aulas particulares, até chegar a
lecionar desenho e gravura na Fundação
Álvaro Penteado.

Em 1955, alcançou projeção internacio-
nal graças ao prêmio de melhor gravador
da Bienal de São Paulo. A partir de então,
ganhou o prêmio especial de Arte Saora na
Bienal de Veneza, o de desenho na de São
Paulo, e muitos outros que rçcebeu no Bra-
sil c no exterior.

Casado, pai de um menino de nove
anos, Grassmann adora ver televisão e ler
histórias em quadrinhos ou, então, brincar
com bichos e consertar aparelhos eletrodo-
mestiços.

Callas — Pasolini
O diário romano II Tempo lançou on-

tem um sensacional polin internacional: o
soprano Maria Callas e o diretor de cinema
Pier Paolo Pasolini vão se casar no Uru-
guai, nos próximos dias. durante a reali-
zação do Festival de Mar dei Plaía, onde
será apresentado o mais recente filme de
Pasolini — Medea — interpretado por Ma-
ria Callas. A notícia já foi desmentida em
Paris pela dupla, mas o jornal insiste na

• veracidade da mesma.

Callas e Pasolini
estão no "Caderno B"

Roberto Rosselini Jr.
Do pai, herdou o nome; da mãe, os

«lhos verdes, a côr do cabelo c o rosto ex-
pressivo. Filho de Ingrid Bergman c rio
produtor Roberto Rosselini, está no Rio dc
passagem para Mar dei Plata, onde fará
parte ria comitiva quc acompanha o filme
Medea: o diretor Pasolini, o produtor Fran-
co Rosselini, c a atriz Maria Callas.

Robertino, acha "muito cômodo ser fi-
lho tle quem sou, pois sempre tive todas as
facilidades c conheci pessoas das mais inte-
ressantes Mas acho ridículo seguir o cine-
ma, só porque meus pais o fazem. Tenho
vontade, sim, tle fazer um filme, mas só o
farei quantlo tiver uma idéia boa. Meu fil-
me será uma maneira dc me expressar ar-
tisticamente, como há pessoas que pintam
ou escrevem. Mas não tenho nenhum com-
promisso tle fazer com quc êle seja bom,
por causa de meu pai. Para mim, será o
melhor filme quc terei condições de fa-
zer "

Roberto, estudante dc arquitetura por
acreditar que "os cursos de Filosofia e Lc-
trás são para quem não tem grande capa-
cidade dc raciocínio", náo sabe ainda se
exercerá a profissão. "Por enquanto, é ape-
nas uma questão dc cultura geral." Aos 20
anos, éle acha quc os jovens italianos "são
presunçosos c sem solidez", ao contrário do
que tem encontrado na América Latina. Na
volta de Mar dei Plata, pretende ficar no
Brasil 10 dias para conhecer o nosso povo,
pois tem grande interesse pelas pessoas. "O
dificil é saber quem age pensando c quem
age repetindo."

Hcrb Alpert
Desmentiu os rumores de quc se sepa-

raria do conjunto Tijuana Brass: "Estamos
em recesso temporário para carregar as ba-
terias e dentro de cinco, seis meses ou mes-
mo um . ano, reiniciaremos o trabalho no
ixinto em que paramos."

Bin</ Crosby
— Depois de 40 anos de carreira, chegou

realmente a hora de me retirar, antes que
se diga, "Por que diabos náo se vai?"

Se Bing Crosby parar suas atividades
artísticas, pretende dedicar-se a seus hob-
bies favoritos: caça e pesca. Participa anu-
almentc de pelo menos um safari e, quando
náo está gravando discos ou programas de
televisão, retira-se com a familia em sua
casa — no norte da Califórnia — onde pes-
ca, nada e rema.

Twiggy
A ex-assistente de cabeleireira, que che-

gcu a ser modelo de fama mundial, cem
salário dc 2 500 dólares semanais, se retira
da profissão aos 20 anos de idade.

— Quando alguém se aborrece com o
trabalho que faz, é que chegou a hora de
parar — declarou Twiggy, aliás Lesley
Hornby, que vai se dedicar agora ao cinema.

Hildebrando aconselha pais
a vacinarem os filhos
contra paralisia infantil

Com uma recepção no O Secretário de Saúde, Sr. Hildebrando Mari-
nn T?in p Am Niterói tptnnn bom com nebulosidade clube Caiçaras, a Ford- nho, alertou ontem a população para o perigo dano Rio e em Niterói, tempo oom com neouiosiciaae wmyjJ lançou_ na noite de poliomielite> criticando os pais porque não têm pro-"""' ~ —"— ~ '- -'-•- ontem, a camioneta Corcel curado os postos do Estado para vacinar os filhos.

Belina, que será apresenta

Rio e Niterói continuam Belina da
com tempo bom, mas poderá Ford- Willys
chover um pouco à noite é lançada

O Escritório de Meteorologia prevê para hoje,

e possíveis trovoadas e pancadas esparsas de chu-
vas ao anoitecer.

A temperatura continuará em elevação, os ven-
tos do quadrante Norte serão fracos e a visibilida-
de boa. A temperatura máxima de ontem foi regis-
trada na Penha (38,6 graus) e a mínima em Santa
Teresa (21,9 graus).
DESIDRATAÇÃO

Uma frente fria íoi localiza-
da pelos meteorologistas ao
Norte do Uruguai. A massa po-
lar é fraca e se desloca em di-
reção Nordeste, devendo atin-
gir o Rio Grande do Sul nas
próximas horas, com chuvas e
trovoadas.

Apesar de a temperatura
de ontem ter sido mais eleva-
da do que a registrada no dia
anterior, o número de pessoas
desidratadas atendidas pelos
hospitais íoi menor do que áii-
teontem.

Os principais pronto-socorros
da cidade registraram 100 ca-
sos de desidratação, mas sem
mortes.

ESTADO DO RIO

Niterói (Sucursall —* Nesta
capital e em São Goncalo ío-
ram registrados 54 casos de
desidratação leve. Apenas uma
menina íicou internada em es-
tado grave no SAMDU. Os
atendimentos foram feitos pe-
lo Hospital Universitário An-
tônio Pedro, SAMDU e Ho .pi-
tal Municipal de São Goncalo.

Técnico norte-americano em
habitação defende decisões
da assembléia de moradores

Em exposição sôbre a organização das comu-
nidades habitacionais norte-americanas, o técnico
Donald Strong afirmou ontem que é importantís-
simo que a assembléia de moradores decida suas
próprias prioridades, pois ela, mais do que ninguém,
conhece suas maiores necessidades.

Esta afirmação foi feita durante a continua-
ção do seminário de cooperativas habitacionais, pro-
movido pelo BNH, na sede do Centro Nacional de
Pesquisas Habitacionais (Cenpha) no campus da
PUC. Em sua análise, disse ainda que devem ser
dadas oportunidades para que as famílias dos con-
juntos elevem, a cada dia, os seus padrões de vida,

' 
ORGANIZAÇÃO emprego e o

A palestra do técnico norte-
americano baseou-se nas ex-
psriências por èle colhidas no
conjunto habita ciami'1 de Co-
lúmbia Point, localizada, na
cidade de Boston. "Êsse con-
junto, um dos primeiros a se-
rem construídos nos Estados
Unidos, tem 78 edifícios e é
inn mar de tijolos, onde há
tão pousa luz do Sol que as
árvores não sobrevivem."

— Pouco progresso se conse-
guirá nos grandes conjuntos
habitacionais, se não forem
constituídas, logo aio início,
as associações de moradores,
pois só se pode obter alguma
coisa se os esforços foi'2m
concentrados. O começo da
vida de Colúmbia Point íoi
dificílimo e as frustrações se
prolongaram por 'mais de 10
anos. Eles não se agrupavam
e a falta de sentido comuni-
tário impedia que os proble-
mas fossem ao menos equacio-
nados.'

Segundo o técnico Donald
Strong, "o primeiro movimen-
to comunitário veio de íora
para dentro, com o encoraja-
mento 

'dc 
alguns técnicos, que

levaram para lá alguma ex-
periência. Criou-se um Con-
selho, integrado de 24 mora-
dores, que passaram a ser as-
sessorados por mais 10 pes-
soas entre advogados, prefes-
sores, padres e técnicos."

O TRABALHO

A primeira providência to-
mada' pelo Conselho Comuni-
tário, íoi a nomeação de co-
mitês de realização e planeja-
mento. também Integrados per
moradores. Assim foram cons-
tituidos os de educação, servi-
ços à família, compras, aseis-
tência às pessoas idosas, re-

creação, saúde,
de voluntários.

— Coube aos comitês levar
ao Conselho as propostas
prioritárias de ação, que são
discutidas em assembléias ge-
rais. E importantíssimo que
os próprios moradores estabe-
leçam essas prioridades, pois
eles conhecem suas necessicln-
des mais do que todos as téc-
nicos. Os planos e projetos
têm uma orientação técnica,
mas são também desenvolvi-
dos por eles.

Para o técnico norte-ameri-
cano, "uma participação mui-
to ativa e importante, e que
podia, ser também adorada no
Brasil em larga escala, é a
dos universitários." •

Em Boston temos ótimas
universidades e cm Colúmbia
Point, 50 de seus alunos
atuam como voluntários, dan-
do as mais variadas espécies
de orientação, principalmente
no que diz respeito ao ensino.

ASSISTÊNCIA

Na opinião do Sr. Donald
Strong, um dos comitês mais
importantes, além do da edu-
cação, é o de emprego. Embo-
ra em Boston o indice de de-
scmprègo seja minimo, os que
mais sáo prejudicados sáo os
negros, que são 70 por cento
dos moradores do conjunto.
Como eles não conseguem
treinamento especializado pa-
ra se tornarem mão-de-obra
qualificada, são obrigados a
desempenhar funções mal re-
muneractas.

Cabe ao comitê ajudá-los,
primeiramente facilitando o
seu treinamento qualificado e
depois arranjando-lhes cm-
pregos. Em dois ou três me-
ses de treinamento, eles já
conseguem colocações melho-
res. elevando assim os seus
padrões de vida — disse.

da hoje aos revendedores, e
deverá estar à venda a par-
tir do próximo dia 15.

Ao lançamento estiveram
presentes o diretor-presl-
dente da Ford-Willys, Sr.
Eugene" Knutscm, o Almi-
rante Lúcio Meira e repre-
sentantes de diversos ór-
gãos federais e estaduais.
Na ocasião, o dirigente da
Ford ressaltou que a nova
camioneta é resultado de
20 meses de testes em todas
as condições de estrada e
funcionamento.

O PRODUTO

O mais nôvo membro da
familia Corcel é apresenta-
do em três versões: stan-
dard, luxo e luxo especial,
esta última com placas la-
terais imitando madeira. Os
preços, nos revendedores,
segundo a empresa, serão
de NCrS 15 565 para o mo-
dêlo standard; NCrs 
16 577,00, luxo; e NCrS ...
17 707,00, luxo especial.

Todos os presentes elo-
giaram as linhas atraentes
da Belina, que estará sendo
produzida à razão de 2 mil
unidades por mês, a partir
de junho. A nova camioneta
é muito confortável, mede
447,5 cm de comprimento
por 128,2 cm de largura.
Consome em média um li-
tro de gasolina por 11,5 km
rodados e atinge a veloci-
dade máxima de 130 km
por hora.

Artistas
ficam contra
a Censura

A Associação dos Artis-
tas Plásticos da Guanaba-
ra solidarizou-se ontem
com a classe literata, afir-
mando que a crise decor-
rente da censura prévia é"um desafio ã consciência
de todos os homens que as-
piram à liberdade."

Durante a reunião reali-
zada ontem no Museu de
Arte Moderna, a Associa-
ção resolveu também abs-
ter-se de tomar qualquer
posição em relação às
condições em que foram
reabertas as atividades da
Feirarte da Praça General
Osório, dizendo que só o
fará se consultada especi-
Ocamente pela direção da
feira. A solidariedade da
AAP-GB foi expressa por
intermédio de uma carta
endereçada á Academia
Brasileira de Letras, União
Brasileira de Escritores, e
Associação Brasileira de
Imprensa.

INQUÉRITO

O Secretário dc Seguran-
ca. General Luis de França
Oliveira, mandou instaurar
inquérito para apurar o que
ocorreu no restaurante
Drugstore, na Lagoa, du-
rante diligência realizada
pelo Serviço ' dc. Diversões
Públicas para ver se havia
obras pornográficas nas
paredes.

A medida foi tomada de-
pois de ouvir o relato do
delegado Edgar Façanha,

, diretor do Serviço, e cie ver
a carta a êle enviada pelo
dono do restaurante, Sr.
Ricardo Amaral, afirmando
que o noticiário sôbre a
inspeção conteve deturpa-
ções ditadas pela "imagina-
cão da imprensa."

O delegado Edgar Faça

Êste ano 138 mil crianças deverão nascer no
Rio; é necessário a aplicação da primeira dose de
vacina até os três meses. Ó Secretário Hildebrando
Marinho calcula que 376 mil crianças, na faixa
etária dos primeiros meses de idade até um ano,
terão de ser vacinadas êste ano no Estado.
DESINTERESSE

—¦ Os pais não estão pro-
curando os postos na propor-
ção desejada, o que nos preo-
cupa, pois o vírus da poliomie-
lite existe, embora a doença
seja tratada preventivamente
pelo Estado.

O Secretário de Saúde lem-
brou que o público só se preo-
cupa com o problema quando
se faz uma campanha. "É ne-
cessário que os pais procurem
o.s postos para vacinar ós íi-
lhos não por medo, mas por
convicção."

Ao se referir à tuberculose,
o Sr. Hildebrando Marinho ex-
plicou que é realmente um
problema, devido às condições
sócio-econômicas em que vive
grande número de famílias no
Rio.

— A doença é tratada pre-
ventivamente pela Secretaria
de Saúde; o BGC vem sendo
aplicado por via intradérmica,
muito mais eficaz que por via
oral- A.aplicação começou a ser
feita com o nôvo método a
partir do ano passado.

Departamento de Parques
inicia em maio remodelação
de várias praças cariocas

O Departamento de Parques iniciará em maio
uma série de obras de recuperação das praças do
Rio, com NCrS 3 milhões procedentes de um crédito
especial aberto no ano passado e que não foi todo
utilizado, segundo informou ontem o diretor do ór-
gão, Sr. Gildo Borges.

A Praça do Lido será remodelada no segundo
semestre, quando estiver pronto o calçadão que re-
sultará do alargamento da praia. Na área hoje
ocupada pela Sala do Turista e o stand da Sursan
surgirá um play ground para crianças de dois a nove
anos, e onde agora estão as pistas de tráfego haverá
um lago com fontes luminosas.
PROGRAMA DE OBRA

O Rússel (Praça Baden Po-
welll será remodelado com o
objetivo de valorizar a estátua
de São Sebastião. Nos taludes,
será plantada folhagem «er-
melha e em volta da estátua
haverá um espelho de água com
seis metros de largura, para
evitar que o hábito de acender
velas continue a danificar o
monumento. O lago terá pe-
quenos repuxos iluminados de
azul e branco, e nas margens
haverá áreas demarcadas para
o povo acender velas. Ao -lado
da estátua, serão plantados
renques de palmeiras, :;ue íor-
marão um adro quando se de-
senvolverem. Da extremidade
do lago até a Avenida Beira-
Mar será construída uma cs-
planada de 24 metros cie 1 tr-
gura por 60 de comprimento,
para a realização de mis'.aa
campais.

O projeto prevê ainda a
construção de dois playgrounds
nas extremidades da praça, em
área rebaixada cm 80cm e
com grade de 60 cm de altura,
para evitar que as crianças
fujam para as ruas movimen-
tadas. Haverá áreas ajardi-
nadas em pequenos -etãngu-
les, oom flores amarelas, azuis,
brancas e vermelhas, além de
novas árvores. Os bancos se-
rão de madeira pintada de
branco e as calçadas em pia-
cas de concreto, intercaladas
de pedras portuguesas forman-
do desenhos geométricos.

A obra começará em maio.
com a demolição da constru-
çáo que já serviu de dípósito
ao Departamento de Parques,
e deverá ser concluída em no-
vembro. .

PRAGA 15
Também em maio começa-

rá a remodelação do Chafariz
ún Duna Muna I, Mia Praça 15,
obedecendo a projeto do Dc-
partamento de Patrimônio
Histórico e Artístico do Esta-
do. O chafariz será cercado
per um espelho dágua, que
formará cascatas com as con-
chas do monumento. A praça
ganhará áreas ajardinadas e o
chafariz terá iluminação. As
obras estão programadas para
conclusão em setembro.

Outra obra programada pa.
ra iniciar-se em maio é o ajar-
dinamento do Pamue do Fia-
mengo no trecho entre o mor-
ro da Viúva e Botafogo. No
cercado junto ao morro da
Viúva serão colocados apare-

Despejo na Rua Indiana deve
ser feito amanhã e famílias
ainda não têm lugar para ir

Sem saber o que fazer ou para onde ir depois,
37 famílias esperam para amanhã a visita do oficial
de justiça que fará o despejo dos seus barracos, na nha informou ao Secretário ihc"s'deTccrcaT^infítntu'
Rua Indiana no Cosme Velho. A ação foi movida dc Segurança que ao chegar Ainda no Parque, mas na' . .¦/.-„ . _ . , ... ao DrugStore, no dia 5, por
pelo Serviço de Assistência Social Evangélica, pio- volta das 18 horas> encon.
prietária do terreno de 22 500 metros onde se ins- trou decoração moderna em
talaram. *da* "« Paredes- "fm

„ , _,.._., _,., .„_ ,„„:j„„t. ,i„ „,-, obscenidades mas com fun-O pastor Eloi Pinto Ribeiro, presidente da en-
tidade, disse que obteve o terreno por cessão gra-
tuita do Serviço de Patrimônio da União — êle exi-
be a certidão, lavrada em dezembro de 1968. As
famílias, no entanto, garantem que nunca deixa-
ram de pagar suas mensalidades no Ministério da gundo consta", se caracteri
Fazenda, e ficaram espantadas quando souberam da Zíl pela presença dc meno

, , , , , . j res de idade.
doação. Algumas delas moram no local ha mais üe
40 anos. solicitação

do aparentemente erótico,
próprio para ambientes de
diversão noturna." Acres-
centou que a decoração tal-
vez fosse imprópria para
uma freqüência que, 

"sc-

curva final do trenzinho, en-
tre as pistas e o mar, come-
cará a ser executado em ju-
nho o monumento a Estácio de
Sá. No momento o urbanista
Lúcio Costa está desenvolvei!-
do o projeto com especifica-
ções e orçamento, para envia-
lo em 45 dias à Divisão de
Concorrência. A obra deverá
estar pronta cm janeiro dc
1971.

ZONA NORTE
A Vila Valqueirc vai ganhar

em setembro a Praça Saiqui

totalmente urbanizada, com
campos de futebol, vôlei e bas-
quete, playground, bancos e
arborização. A obra começa em
maio.

Em Bonsucesso será reino-
delada a Praça General Gur-
jão, que terá nova iluminação,
bancos e áreas ajardinadas.

O Campo de Sã.o Cristóvão
será urbanizado para a reali-
zação, em outubro, da Feira
internacional de Ciência c
Tecnologia. Serão plantadas
árvores e construído um
playground cercado para cri-
ancas ds deis a neve amos,
junto ao chafariz. Na exbrc-
in ida cie do catwpo, junto á
Bua Figueira de Melo, serã
feito um lago cem diversas
fontes luminosas em desnível,
para a formação de cascatas.

Até o final do ano a Praça
Castilho Franca, na Tijuca,
'estará com noivos jardins e
calçadas, em pedras par.fcuguc-
sas. Terá ainda novos twnieos
c um playground.

A principal praça dc Ho-
¦nório Gurgel terá, no segun-
do semestre, uni campo dc
futebol com arquibancadas la-
terais .semelhante aos do Ater-
ro do Flamengo. Haverá nan-
da quadras dc vôlei e tasque-
te, novos bancos, áreas ajar-
dínadas e moderna ilumina-
ção.

Anchieta ganhará duas no-
vas praças. A Copérnico terá
um lago com fonte luminosa,
bancos e arborização; a Pra-
da Nossa Senhora das Dores
contará com um campo de fu-
tebol de saláo, playground o
iluminação a vapor dc mer-
cúrio.

A Avenida Éri:son Passos, no
Alto da Boa Vista, terá a fai-
xa onde passavam os trilhos
de bonde inteiramente ajardi-
nada. A obra começará no
segundo semestre e ficará
pronta em seis meses.

No Grajaú, a Prnça Nobel
será remodelada, ficando com
uma área para recreação in-
fiwxtil e outra de estar para
adultas, com íarta arboriza-
ção e bancos.

A Quinta tia Boa Vista re-
ceberá vários 'melhoramentos,
especialmente o plantio de 200
árvores ao lado do Museu Na-í«
ciional, para a fomnaçáo do

Bosque Castelhano.

COPACABANA
Além da Praça do Lido, Co-

pacabana terá também a Pra-
ça Sara Kubitscihek remode-
lada, com a constiuição de um
playground cercado, para eni-
ança.s, de dois o, nove anos,
funcionará das 7 às 19 horas.

Será reservada uma área
para adultos, com bancos de
madeira pinta dos _ de 'branco,

jardins, calçadas em pedras
portuguesas e iluminação a
vapor de merairio. As obras
começarão no segundo semes-
tre e estarão concluídas ean
120 dias.

"UM HOMEM DE DEUS"

A Rua Indiana é prática-
mente uma ladeira imensa,
no fim do Cosme Velho. O
terreno pretendido pelo pas-
tor protestante é o dos prédios
102 e 104 — duas casas de cõ-
modos. Há outros, no entan-
to, sem numeração, espalha-
dos pela área. A maioria abri-
ga várias famílias, sendo con-
sideradas, também, como ca-
sas de cômodos.

O Serviço de Assistência
Social Evangélica — SASE —

pretende construir no local,
segundo o Sr. Elói Pinto Ri-
beiro, um Instituto de Ceron-
tologia, um hospital-crechc,
uma escola profissional, uma
policlínica "e diversas outras
obras assistenciais." Êle diz

que as casas impedem o prós-
seguimento das obras, -'.'prin-
cipalmente as de terraplana-
gem e construçáo de muros de
sustentação nas encostas de
terra."

— Não vamos nem repetir
as sujeiras que êsse pastor já
fêz para nos tirar daqui, prin-
cipahncnte depois que um ad-
vogado se interessou pelo nos-
so caso c chegou a brigar com
éle na.Justiça. Isso já passou e
eu não posso querer mal a um
homem de Deus. Mas êsse
homem podia pensar na gen-
te. sem ter para onde ir, sem
interesse de ninguém do Go-
vêrno para nos transferir —
disse Dona Francisca Santana
Ferrareja, que mora no nume-
ro 102 com seus 11 filhos e
três netos.

Disse ainda o Sr. Faça-
nha que, baseado na infor-
mação do dono do restau-
rante e para não prevale-
cer sua opinião pessoal,'
preferiu solicitar a presen-
ça de peritos do Instituto
de Criminalística e fazer
com que dois censores se
pronunciassem a respeito.

Afirmou também que so-
licitou ao Sr. Ricardo Ama-
ral a retirada de alguns
quadros, para facilitar o
exame, c que foi o próprio
dono do Drugstore quem
sugeriu que se cobrissem as
partes duvidosas dos qua-
dros que permaneceram nas
paredes, que correspondiam
à propaganda do filme em
exibição no cinema ao lado
(Drive-ln i.

as
sextas-feiras,
afie as 22 hs,
a agencia do JB
de

CASCADURA 0
recebe antsnesos
para domingo
AV. SUBURBANA, 10 136
LARGO DE CASCADURA
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?rança 
põe

satélite
em órbita
,i?ptU'^ Guiana Francesa"^--B! - O foguetefiances Diamant-B colocouontem em órbita equatorialum satélite Dial fabricado naAlemanha Ocidental, comapogeu de l 760 km e perigouüe d39 km.

O quinto lançamento espa-ciai realizado com êxito pelaFrança ocorreu às 9hllm U.o-ra de Brasilia). Dez minutosdepois, o Dial encontrava-se
numa orbita eliptica queacompanha rigorosamente alinha do Equador. Os quatrodisparos espaciais anteriores
cumpridos por técnicos íran-
ceses foram realizados na ba-
se de Hammaguir, na Argélia.

PRECAUÇÃO

A decolagem do Diamant-B
havia sido adiada de segun-
da-feira para ontem em cou-
seqüência do mau tempo.
Apesar de uma segunda de-
mora de 2h51m do momento
programado para o disparo,
toda a operação transcorreu
normalmente.

O objetivo principal do lan-
çamento é a verificação do
comportamento dos três está-
gios do foguete Diamant-B e
as instalações terrestres queseguem sua trajetória. Em
sua circunavegação terrestre,

satélite Dial está sendo ras-
treado pelas estações de Kou-
rou, Fortaleza, Assunção, Ua-
gadugu, Brazzav-lle, Pretória,
Nairobi e Quito.

ESTRÉIA

Com a prova espacial dc
ontem, a França inaugurou
seu nôvo Centro de Estudos
Espaciais deKourou, na Guia-
na, em cujas instalações tra-
balham mais de 700 engenhei-
ros e técnicos. As instalações
se estendem por 30 km perlodo litoral da Guiana.

Kou rou atualmente possuiuma população de 0 mil pes-soas, mas pode abrigar até 50
mil. O Centro de Estudos Es-
paciais está dotado de um
hospital, escolas maternal e
primária, colégio secundário e
poderá ter brevemente um
instituto universitário de tec-
nologia.

A região é hospitaleira e seu
clima equatorial não ultrapas-
sa 35 graus de temperatura,
sendo livre de ciclones e tre-'mores de terra. Mas o fator
mais importante é a localiza-
çáo da.s rampas de lançamen- '
tos que estão bem próximas do
Equador (5°5 de Latitude Nor-
tc) • Isso permite o aproveita-
mento quase total da energia
dos promulsores, graças à ro-
tação da Terra.

Anteriormente, a França
realizava lançamentos de sua
área de provas em Hamma-
guir, na Argélia, mas essa ba-
se teve que ser fechada devi-
do k promulgação de indepen-
dência do país africano.

DADOS TÉCNICOS

O satélite alemão transpor-
tado pelo Diamant-B. com o
nome cm código de Dial, é o
segundo construído na Ale-
manha. O primeiro foi co-
locado em órbita quase po-
lar por um foguete norte-ame-
ricano no deserto da Califór-
nia, em novembro passado. Es-
pera-se que o Dial permane-
ça cm órbita cerca de 25 dias
permitindo o estudo da radia-
ção e das variações do cam-
po magnético.

O Dial contém uma cápsula
tecnológica denominada Mika
que pesa 52 kg e uma cápsula
científica balizada por Vika,
de 03 kg. A segunda cápsula
transmitirá informações sobre
a cintura equatorial de parti-
cuias da zona de hidrogênio
de 80 km que cerca a Terra
a vários milhares de quilôme-
tros cíe altura. Mika um aua-
relho que tem por missão con-
trolar o funcionamento cio ter-
ceiro corpo do foguete, deixeu
dc funcionar uma hora depois
do lançamento.

O Diamant-B é um nôvo
foguete francês cuja força de
propulsão é dc 40 toneladas e
tem capacidade para colocai
em órbita uma carga útil de

207 kg. numa órbita com al-
tura máxima de 3 500 km.
Trata-se dc um foguete com-
parável ao Scont norte-ameri-
cano, por sua.s possibilidades o
por seu preço relativamente
baixo, cerca dc 200 mil dólares
(NCrS 900 mil).

Viagem espacial
será pára todos

Poma (AFP-JB) — As via-
gens espaciais deixarão de ser
privilégio de cosmonautas e
qualquer pessoa, com boa saú-
de, poderá no futuro deslocar-
se numa órbita terrestre, co-
brindo em duas horas 2 mil
quilômetros de distancia de
um ponto ao outro do globo.

Este é um dos temas que
serão estudados pelo X Con-
gresso Internacional sóbre ex-
ploração espacial que, sob o
lema Evolução da Propulsão
Espacial nos Anos 70, iniciou
ontem seus trabalhos com a
presença de 100 especialistas
de todas a.s partes do mundo.

NAVES REUTILIZAVEIS

Para os congressistas, o tu-
rismo espacial será possível
com o aperfeiçoamento dos
motores dos foguetes, assim
como um nôvo tipo de veiculo,
ou nave espacial destinada a
substituir os foguetes-vetores.
A nave espacial, cujos planos
são preparados atualmente
pela Administração Nacional
de Aeronáutica e Espaço dos
EUA.

Os congressistas indicaram
que a nave espacial do futuro,
depois de cumprir sua missão
orbital, será utilizável ainda
para uma centena de lança-
mentos. Atualmente, os fogue-
te» são destruídos depois de
cada missão.

BID aponta Argentina como
líder contra analfabetismo

Buenos Aires (AFP-JB i — Um
informe do Banco Interamericano
de Desenvolvimento revelou ontem
que a Argentina é o pais latino-
americano que maiores esforços
realiza no sentido da erradicação
completa do analfabetismo entre
sua população adulta.

O -BID afirma que numa po-
pulação de 23 707 mil habitantes,
existe um total de 1 164 189 anal-
fabetos, correspondendo a uma por-
centagem de 6,7%. Estes dados são
contestados pelo jornal La Prensa
que diz ter estatísticas mais recen-
tes, segundo as quais o índice de
analfabetismo na Argentina seria
de 9% da população.

IMPORTÂNCIA

O Índice do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento revela
que a Argentina ocupa o primeiro
lugar entre os paises latino-ameri-
canos, no que toca ao grau de al-
fabetização de sua população. Em
todo o Continente americano, os
argentinos estão em terceiro lugar,
superados apenas pelos EUA e
Canadá.

Os Estados Unidos possuem
uma porcentagem de 2.7 % de anal-
fabetos, enquanto o mais recente
censo demográfico no Canadá apon-
tou um índice nacional de 4,2%
de pessoas que não sabem ler nem
escrever.

DISCORDÂNCIA

O jornal conservador La Prensa
publicou a integra do documento
do Banco Interamericano de Desen-
volvimento e. criticou suas conclu-
soes, alegando que elas foram ba-
seadas em dados colhidos no ano
de 1960. O matutino diz ter infor-
mações mais recentes, tomadas de
um recenseamento de 1967 e que
contrariam os índices do BID.

La Prensa diz ainda que o nú-
mero de analfabetos na Argentina

é de 1 166 845. cifra esta, que so-
mada a um milhão de estrangeiros
anualmente residentes no pais, mas
sem al fabetização, fornece um indi-
ce de 9% de pessoas que não sabem
lor nem escrever dentro da popula-
çáo total.

Educação,_» *
o problema

Em toda a América Latina, o es-
forço de alfabetização é uma dispu-
ta sempre mais acesa entre os pai-
ses que se aproximam do desenvol-
vimento.

No México, onde o Índice de al-
fabetização atinge quase 80%, o
sistema de ensino expandiu-se em
todos os seus níveis, durante o pe-
ríodo 1960-1968. A matrícula no
curso primário passou de 5,1 mi-
lhões de alunos em 1960 para 8,5
milhões em 1968, e a do ensino mé-
dio elevou-se de 351 mil para 1,2
milhão. No nível universitário, o
número de matríoulas duplicou nes-
se mesmo período.

Para atender a ésses quase 10
milhões de alunos, o México eni-
pregou em 1968 9 499 milhões de
pesos (aproximadamente NCrS 28.5
bilhões) — pouco mais de 37o do
Produto Nacional Bruto. Do total,
70,9% foram provenientes do Go-
vérno federal; as administrações es- •
taduais contribuíram com 18,5% e
a iniciativa privada com os restan-
tes 10,6%.

Nesse mesmo ano, o Governo
mexicano concedeu subsídios ã Uni-
versidade Nacional Autônoma do
México e a outras faculdades e ins-
ütuições num montante de 591 mi-
lhóes de pesos (NCrS 1773 milhões,
aproximadamente). A outros cen-
tros acadêmicos e de ensino foram
doados 60 piilhões de pesos (mais
ou menos NCrS 180 milhões).

Recentemente, a Comissão para
o Planejamento Integral do Ensi-
no concluiu mn estudo geral para a

reforma educacional no México.
Para a execução do programa, ba-
seado no cálculo das necessidades
de serviços de ensino em todos os •
níveis, e procurando uma coorde-
nação e eficiência maiores, estão
previstos investimentos de 10,3 bi-
lhões de pesos (NCrS 30,9 bilhões,
aproximadamente), em 1970, e de
27 bilhões de pesos para 1980 (cêr-
ca de NCrS 81 bilhões).

ARGENTINA E CHILE

A Argentina é o país da Améri-
ca Latina que tem o mais elevado
nível educacional — 92% da sua
população é alfabetizada. Existem
340 mil professores e o número de
alunos ultrapassa 5 milhões. Do
ponto-de-vista institucional, o siste-
ma educacional argentino funciona
tendo por base uma entidade cen-
trai — a Secretaria de Estado de
Cultura e Educação — da qual de-
pendem os órgãos encarregados
dos diversos níveis exceto o uni-
versitário.

Em 1967, a matrícula no ensino
primário era de 3 465157. O pais
contava com 28 061 escolas, das
quais 54,3% eram nacionais, 38,3%
provinciais, 0,3% municipais e 7,1%
particulares. O ensino contava com
847 896 alunos. Deste total, 22,4%
estavam matriculados em escolas do
tipo médio geral, 24% em estabe-
lecimentos comerciais, 26,3% em es-
colas técnicas e 3,5% em diferentes
colégios.

No setor universitário estavam
inscritos em 1967, 237 256 estudan-
tes: 92,4% em universidades nacio-
nais, 0,8% nas provinciais e 6,8%
em estabelecimentos particulares. O
fato de a maioria dos universitários
precisar de exercer uma ocupa-
çáo remunerada para custear to-
tal ou parcialmente seus estudos, le-
vou o Governo a criar o Instituto-
to Nacional de Créditos Educati-
vos para a igualdade de oportuni-

dades. Criado por lei dc 1968, o
instituto promove a formação e a
especialização de pessoas carentes
de recursos nas matérias, especia-
lidades e técnicas necessárias ao
desenvolvimento social, cultural e
econômico do país, através de con-
cessão de créditos, bolsas e subsi-
dios.

No Chile (taxa de alfabetiza-
ção: 88%), de 1965 a 1968, o au-
mento de matrículas no ensino uni-
versitário foi superior a 50%. Para
que fosse atingido este nivel, as
despesas orçamentárias com a edu-
cação universitária se elevaram de
200 milhões de escudos (NCrS 618
milhões, aproximadamente) para
359 milliões (cerca de NCrS 1077
milhões). Em termos reais, este
crescimento foi superior a 75%.

Pouco mais de 45 mil estudan-
tes estão matriculados nas oito uni-
versidades chilenas — a principal
(Universidade do Chile), de âmbito
nacional, distribuída pelas cidades
de' Valparatso, Santiago e outras
trés católicas, duas leigas e mais
duas nacionais. Em 1967. frequen-
tavam o ensino primário 1837 104
alunos. Para atender à procura
cada vez maior nesse setor, o Go-
vêrno iniciou em 1966 um progra-
ma de equipamento, assistência e
construção de escolas, bem como um
programa nacional de aperfeiçoa-
mento do professorado.

O nível médio — com dois tipos
de ensino: cientifico-humanista e
técnico-profissional — contava em
1967 com 179 515 alunos, dos quais
71,4% freqüentavam o curso secun-
dário e 28,6%, cursos técnicos. Esses
cursos têm a duração de três anos,
mas o Governo chileno estuda a
possibilidade de ser adicionado um
quarto ano de estudos, para comple-
tar os requisitos ao ingresso nas uni-
versidades ou para o desempenho
de ocupações técnicas de nivel in-
termediário.

Magistér
greve na

ÍO decreta Bolivianos da "El«17.1 Merciu-io"

Colômbia
Bogotá (UPI-AP-AFP-JB) —

Dez mil professores secundários da
Colômbia entraram ontem em gre-
ve por prazo indeterminado, exi-
gindo aumentos salariais e refor-
mulação do estatuto profissional.
Os grevistas pretendem receber ho-
je o apoio de outros 20 mil pro-
fesaôres, deixando sem aulas um
total de 400 mil alunos secunda-
rios.

Enquanto isto, os universitários
iniciam greves-relàmpago de 24
horas, a partir de amanhã, como
preparativo para uma greve na-
cional, cujo inicio está previsto pa-
ra a próxima terça-feira. O pro-
testo universitário foi considerado
subversivo pelo Presidente Lie-
ras Restrepo, que se nega a rea-
brir a Universidade Nacional, fe-
chada pela polícia há duas soma-
nas.

AGITAÇÃO

O presidente da Associação Na-
cional de Professores da Colômbia,
Edmundo Lara Angel, declarou
que o movimento grevista preten-
de forçar a concessão de um rea-
juste salarial da ordem de 50%,
além da regulamentação de esca-
las e redução da jornada dc tra-
balho.

O.s universitários realizarão na
próxima sexta-feira uma grande
manifestação no centro de Bogo-
lá, exibindo a reabertura das Uni-
versidades Nacional e de Quin-
dio, cujo fechamento foi determi-
nado pelo Governo sob o pretexto
dc "reduzir a agitação estudantil."
Autoridades federais manifestaram
temores de que as manifestações
estudantis, somadas à greve de

1 error obriga
Areco a mudar
seu Ministério

Montevidéu (UPI-AP-AFP-JB)
— O Presidente Pacheco Areco dis-
põe-se a reorganizar seu Ministé-
rio, trocando os Ministros do Inte-
rior e cia Educação, cuja atuação
foi considerada deficiente, no epi-
sódio que culminou com a fuga de
13 mulheres tupamaros que se en-
contrayam detidas no presidio fe-
minino de Montevidéu.

Enquanto isto o conflito entre
os Podêres Executivo e Legislativo
no Uruguai evoluiu ontem para
uma fase crítica, graças á decisão
da Comissão Permanente (que
substitui o Parlamento durante o
recesso deste) de censurar o Presi-
dente Pacheco Areco pelo não
cumprimento da lei parlamentar
que suspendeu a vigência das me-
didas de exceção, decretadas cm
junho do ano passado.

DIFICULDADES

Observadores acreditam que o
Presidente uruguaio, atualmen-
te recuperando-se de um acidente
avia tório no domingo, enfrenta a
pior crise politica desde o momen-
to em que subiu ao poder, em 1967.
No plano ministerial transpiraram
rumores de descontentamento con-
tra alguns ministros, acusados de
"displicência" em face das últimas e
espetaculares manobras do grupo
esquerdistas radical Tupamaros.

No plano legislativo, o conflito
constitucional entre os parlamen-
tares e o Presidente chegará ao
seu ponto culminante no próximo
dia 15, quando o Congresso reabri-
rá suas portas, sob o impacto de
uma dupla intransigência.

/
professores c á inquietação traba-
lhista, possam gerar mn clima pro-
picio à deflagração de uma "gre-
ve nacional e patriótica", convoca-
da há tempos por lideres esquerdis-
tas. mas adiada por falta de acór-
do entre seus promotores.

MILITARES

O ambiente de tensão existente
a 39 dias da realização de elei-
ções presidenciais, ganhou nova
intensidade ontem quando o Mi-
nistro da Defesa, General Gerardo
Ayerbo Chaux advertiu enérgica-
mente o candidato oposicionista,
Gustavo Rojas Pinüla, dizendo
que não permitirá que este convo-
que reservistas para funcionarem
como tropas de choque em sua
campanha eleitoral.

No domingo passado, o ex-dita-
dor Rojas Pinilla revelou a for-
mação de uma milícia de 20 mil
reservistas com a finalidade do
"zelar pela lisura do pleito de 19
dc abril." Os reservistas simpati-
zant.es de Rojas realizaram uma
manifestação antigovernamental,
no momento em que o ex-ditador
colombiano registrava sua candi-
datura.

O General Aycrbe Chaux
disse que somente o Governo pode
convocar reservistas para o serviço
ativo e advertiu com "severas me-
didas todo aquele que transgredir
este dispositivo constitucional."
Observadores acreditam que a po-
iemica em torno dos reservistas e.s-
tá levando o debate eleitoral para
o interior das Forças Armadas, e
assinalam que isto poderá provo--
car o 

"surgimento 
de inquietação

ontre os militares c o aguçamento
cia crise politico-eleitoral.

Rebelde anuncia
mais seqüestros
para Guatemala

Guatemala (UPI-AP-AFP-JB) —
Um do.s integrantes das Forças Ar-
madas Rebeldes, da Guatemala,

, anunciou ontem que "novos diplo-
matas norte-americanos serão se-
questrados" caso o nôvo Presidente
do país, coronel Carlos Arana Osó-
rio, deflagre uma operação anti-
guerrilheira após sua posse, dia
primeiro de julho.

Observadores interpretaram esta
afirmação como uma "antecipada
declaração de guerra ao nôvo Presi-
dente guatemalteco" e prognostica-
ram a intensificação da violência
no maior país centro-americano,
tão logo o Presidente Júlio César
Montenegro transmita o cargo ao
seu sucessor.

DECLARAÇÕES

José Agulrre Monzon, um des ln-
tegrantes das Forças Armadas Re-
beldes da Guatemala (FAR) disse
no México que seu grupo político
aplicará a "pena de Talião" (olho
por olho, dente por dente) sempre
que o Governo guatemalteco pren-
der dirigentes esquerdistas.

Monzon, c mais dois outros
membros das FAR, chegaram ao
México anteontem, depois de terem
sido libertados pelo Governo da
Guatemala em troca da liberdade
de Sean Holly, Adido Trabalhista da
Embaixada norte-americana na
Guatemala., seqüestrado no final da
semana passada pela FAR.

NICARÁGUA PRENDE DOIS

Mandgua (UPI-JB) — A Rádio
Mundial anunciou ontem a prisão
de dois chefes guerrilheiros da
Frente Sanditiis.a (esquerda racil-
cal) por tropas policiais deslocadas
para a cidade dc Matagalpa, n 90
quilômetros da capital nlcara-
guensc.

Falange nao
apoiam Chile

La Paz (AP-JB i — A Falange
Socialista Boliviana e o Movimen-
to Nacionalista Revolucionário
disseram ontem que o Presidente
Alfredo Ovando deve suspender
"as manobras de aproximação com
o Chile, enquanto êsse pais náo
conceder á Bolivia uma saida para
o mar."

A politica exterior do Governo
Revolucionário, até há pouco isen-
ta de censuras, recebeu ontem os
primeiros ataques. O Instituto In-
ternacional, com sede em La Paz,
qualificou de "Inconcebíveis" , as
relações ccm o Chile, enquanto a
Bolívia não obtenha garantias pa-
ra. solucionar seu problema de
acesso ao mar.

FRENTE ÜNICA

A Falange Socialista c o Movi-
mento Nacionalista Revolucionário,
os únicos Partidos que gozam de
relativa estabilidade dentro do qua-
dro político boliviano, subscreveram
recentemente um pacto para for-
mar uma frente.

Em declarações em separado,
concordaram que "a Bolívia não
deve reatar relações com o Chile,
enquanto este país não se com-
prometer em procurar uma solução
para o acesso ao mar pela Boli-
via." O tema vem sendo alvo das
mais acaloradas controvérsias, des-
de que a Bolivia, em 1879, perdeu
a guerra para seu vizinho e ficou
sem via de saída para o mar.

A Bolivia rompeu relações ccm
o Chile há mais de sete anos por
causa do desvio que fez seu vi/;-
nho de um rio limítrofe.

teme exemplo
de Alvaredo

Santiago, Lima c Caracas (UPI-
AP-AFP-LATIN-JB) — O jornal
chileno El Mercúrio lançou ontem
uma advertência contra "a possibi-
lidade de propagação" a outros pai-
ses "das recentes disposições contra
a imprensa, baixadas pelo* Gover-
nos do Pc-ru e da Bolívia."

Era Buenos Aires, a revista con-
servadora Analisis condenou a cx-
proprlaçâo dos jornais Expreso e
Extra qualificando a atitude do Go-
vêrno peruano como um "gravíssimo
atentado contra a liberdade de ex-
pressão e contra o direito de pro-
priedade."

FALTA DE AUTORIDADE

O matutino direitista chileno
Diário Ilustrado afirmou ontem que
o Governa peruano "não tem auto-
ridade para exercer o seu poder,
salvo a forca ciue lhe garantem ns
organizações militares, navais e aé-
reas, que formam o conjunto das
Forças Armadas do país."

O jornal salienta que "todos o.s
órgãos honrados e sérios do Conti-
nente foram unânimes na reprova-
çáo do uso da força militar na
ocupação dos jornais peruanos Ex-
preso e Extra."

REPERCUSSÕES
INTERNACIONAIS

O semanário político argentino
Analisis diz que a medida do Go-
vérno peruano "extrapola os limi-
tes exclusivamente peruanos para
ter implicações latino-americanas",
razão pela qual "pede uma conde-
nação hemisférica da expropriaçáo
dos jornais Expreso e Extra."

Atleta cubano pede
asilo a Washington
Panamá, Havana e Miami

(UPI-AP-AFP-JB i — Jorge Wil-
sen, atleta cubano inscrito nas pro-
vas de salto em altura do XI Jo-
gos Centro-Americanos em reali-
zação no Panamá, tornou-se ontem
o segundo membro da delegação
dc seu país a pedir asilo aos Esta-
des Unidos.

A neva fuga ocorreu a menos
de 96 horas da primeira, quando o
jogador da Seleção Cubana de fu-
tebol, Rafael Arguellas, pediu asl-
lo na Embaixada da Nicarágua.
Informações não confirmadas reve-
lam que a fuga dc atletas cubanos
está sendo promovida por grupos
anticastrisias.

FUGA

Jorge Wilson chegeu à Embai-
xada norte-americana na capital
panamenha e foi logo pedindo ti-
midamente à recepcionista infor-
mações sobre como pedir asilo. A
funcionária espantou-se, chamando
assessores diplomáticos que leva-
ram Wilson a um escritório parti-
cular. quando acertaram que èle
ficaria como "hóspede especial"
de um norte-americano residente
no Panamá, até sua transferência
para o território dos EUA.

Tanto Jorge Wilson como Ra-
fael Arguellas não tiveram seus
pedidos de asilo atendidos porque
a legislação internacional vigente na
América Latina permite ente direi-
to apenas a pessoas residentes no
pais e que se considerem persegui-
das por motivos políticos. Os dois
estão em visita ao Panamá e o
Governo deste país, a quem deve-
riam solicitar o asilo, negou-se a
atender à solicitação, porque isto
criaria um conflito com a delega-
ção cubana aos Jogos Centro-Ame-
ricanos. No memento, os dois ex-
atletas cubanos estão hospedados
cm residências particulares e deve-

rão viajar em breve aos Estados
Unidos, onde se fixarão.

ALICIAMENTO
Um exilado anticastrista resi-

dente no Panamá revelou que as
fugas de atletas cubanos foram
programadas e aliciadas por uma
organização de exilados. A mesma
fonte revelou que a qualquer mo-
mento novos atletas cubanos pode-
rão desertai*.

Líderes da delegação cubana
revelaram que não exercem vigi-
lância sobre os atletas, alegando
que os "desertores aliviam a escó-
ria que permaneceu oculta entre os
verdadeiros esportistas de Cuba."
VISITA

Fontes diplomáticas em Ma-
drl confirmaram ontem a viagem
a Havana do Chanceler espanhol
Gregório Lopez Bravo, que será a
primeira autoridade do Governo
íranquista a visitar oficialmente o
Governo do Primeiro-Ministro Fi-
dei Castro.

Não há ainda data fixa para
a viagem, mas acredita-se que ela
seja realizada até o mès de maio
próximo. O Governo espanhol nâo
confirmou oficialmente a informa-
ção mas tem consentido na veicula-
çáo de rumores sobre o encontro
entre o Chanceler Gregório Lopes
c o Primeiro-Ministro Fidel Castro.

EXILADOS
Os principais dirigentes anti-

castristas no exílio manifestaram
uma surpreendente concordância
com o plano preposto por José de
la Torrinete, contador aposentado
que se exilou em Miami em 1959.
O plano prevê a deflagração dc
uma "guerra contra o regime cas-
trista", mas seu elaborador negou-
sc a fornecer detalhes sóbre o mes-
mo. alegando necessidade de man-
ter um "sigilo militar."

Líder cipriota turco culpa
anarquia grega por atentado
ao helicóptero de Makarios

Nicósia (UPI-JB) — O líder da minoria ciprio-
ta-turca, Rauf Denktash, afirmou ontem, em Ni-
cosia, que o atentado sofrido pelo Presidente Ma-
karios, de Chipre, domingo último, é conseqüência
da "anarquia que reina entre os greco-cipriotas."Denktash informou que a situação na ilha é tensa
e que os autores do atentado são provavelmente
partidários da integração de Chipre na Grécia.

A Frente Nacional, organização que luta pela
Enossis — união de Chipre à Grécia — distribuiu
comunicado em Limassol, segunda maior cidade ci-
pilota, negando a sua participação no atentado
contra Makarios e pedindo a punição para os au-
tores. "O ataque não foi obra da organização —
diz o comunicado. Foi realizado por inimigos do
Governo e por aqueles que desejam criar anoma-
lias e desordens."

Chanceler tle Nicósia
faz erílica a Londres

Robert, Dervel Evans
Correspondente do JB

Londres — Falando cm Bel-
grado, onde se encontra em
Visita oficial, o Ministro do Ex-
terior cipriota, Spyros Kypria-
nou, acusou a Inglaterra de
responsável pela situação, em
seu país, que levou ao atenta-
do contra o Arcebispo Maka-
rios.

Poi a Inglaterra, afirmou,
que envolveu a Turquia na
condição de um dos podêres
abonadores (juntamente com a
própria Inglaterra e a Grécia i
do tratado que tornou Chi-
pre independente em 1960.

ANTECEDENTES

Segundo comentários em
Londres, todavia, Kyprianou
estava invocando uma situação
antiga, tentando explicar uma
nova situação criada pela de-
cisão do Presidente Makarios
e seu Governo de abandonar a
causa de Enosis (união com a
Grécia).

Enosis foi a bandeira de lu-
ta da Eoka, na década de 50,
que levou o Arcebispo ao po-
der como primeiro Presidente
de Chipre. Poi também a quês-
tão que dividiu pela primeira
vez as comunidades gregas e
turcas na ilha. A luta selva-
gem que eclodiu entre eles em
19(13-64 ocasionou a divisão
parcial do pais com os turco-
cipriotas c a chegada de uma
íôrça pacificadora multinacio-
nal das Nações Unidas com-
posta de 7 mil homens.

As aproximações do Arcebis-
po com os líderes da comuni-
dade turca o antagonizaram
com seus velhos seguidores cn-
tre os ex-combatentes da Eoka.
que, agora organizados na
Frente Nacional, reclamam a
continuação da causa da união
com a Grécia.

Os responsáveis pela tenta-
tiva de matar Makarios, quan-
rio èle ia celebrar o aniversá-
rio da morte de um dos gran-

des heróis da luta da Eoka
pela Enosis, acusam-no de
abandonar a causa em que o
homem em questão, Gregoris
Afxentiou, perdeu sua vida.

SITUAÇÃO
INTERNACIONAL

Com as divisões entre as
duas comunidades ainda não
solucionadas, Chipre pode
causar o retorno da tensão
entre a Grécia e a Turquia. A
estabilidade interna interessa
à Inglaterra que controla as
áreas de bases estrangeiras e
suas instalações militares e
da força aérea ao longo da
costa Sul da ilha. Interessa
também aos Estados Unidos
que mantêm um centro estra-
tégico de comunicações perto
de Nicósia.

Sem o Presidente Makarios
poderia haver uni perigoso
vácuo político. Sem êle, o con-
flito selvagem entre gregos e
turcos, de há seis anos, poderá
se repetir, mas desta vez en-
tre a direitista fanática Fren-
te Nacional com seus laços
com elementos do Exército
grego em Atenas, e o Partido
Akel, dominado pelos comu-
nistas e aliado a Moscou. O
Akel apoia Makarios em sua
reviravolta quanto à Enosis.
Neste caso, os turco-cipriotas
da ilha e o Governo turco
não ficariam muito tempo
sem se envolverem.

Esta é uma situação em
que a condição de poder abo-
nador da Inglaterra está per-
dencio importância.

A preocupação que se pode
verificar no WhitehaJl, sóbre
o atentado contra a vida do
Arcebispo, é pelo efeito que
sua rápida morte teria na po-
litica interna de uma ilha Ic-
calizada em um ponto estra-
tégico no Leste do Mediterrá-
neo, e muito perto da turbu-
lência provocada pelo aon-
íroiito árabe-israelense.

e sí
dois terremotos e mar vai
até 70 graus centígrados

Pozzuoli. Catânia, Itália, e Manilha (AFP-UPI-JB) —. Pozzuoli foi sacudida.ontem por dois tre-
mores de terra de pequena intensidade e o mar
da região teve sua temperatura elevada até 70
graus centígrados, com a saida de borbulhas sul-
íurosas provenientes de crateras submarinas.

O professor Izumo Yokohama, perito japonês,considerou que não há movimentação anormal de
um mar de lava no subsolo de Pozzuoli e sim um
acúmulo de gases cuja ascensão provoca os levan-
tamentos lentos da crosta terrestre (bradissismo).Resta saber, segundo o professor Yokohama, se a
superfície agüentará a pressão desses gases.
PRIMEIRO PROTESTO

O cientista japonês infor-
mou ainda que o solo elevou-
se 25 centímetros nos últimos
dias, contra 16 centímetros
noí Últimos dias 26 e 27 de
fevereiro, quando foi dado o
primeiro alarma e teve inicio
a evacuação da cidade.

Os comerciantes de Pozzuoli
decidiram fazer greve hoje,
om protesto contra o que con-
sideram "descaso e lentidão
do Governo para a solução
do.s problemas locais."

O bairro de pescadores dc
Rione Terra começou a ser
cercado ontem por um muro
de pedra, para evitar o re-
gresso dos antigos moradores,
já evacuados para outras re-
giões da Itália.

Em Catània, Sicilia, forf.m
registrados leves tremores de
terra, que nada têm a ver
com o reinicio das atividades
do vulcão Etna, o maior da
Europa. Os leves terremotos
prolongaram-se por trè.s horas.

Mulheres podem derrubar
Governo da Ilha dos Cães
se independência continuar

Londres (AFP-UPI-JB) — A Ilha dos Cães, si-
tuada sobre o rio Tâmisa, que proclamou sua in-
dependência da Inglaterra à meia-noite de domin-
go, foi ontem ameaçada de golpe de estado peia,mulheres da Ilha, que não concordam com a sepa-
raçáo da coroa britânica.

A conspiração feminina para derrubar o G-o-
vérno instituído há três dias concentra-se no mais
conhecido bar da Ilha dos Cães — o Prospect of
Whitby — e um porta-voz do movimento golpistadisse que "concordamos com os argumentos e quei-xas ma.s não nos agrada este assunto de indepen-
dência."
GOVERNO FIRME

O Presidente da Ilha dos
Cães declarou cm entrevista à
imprensa no gabinete impro-
visado na sala de jantar de
sua residência que o movi-
mento golpista representa
uma minoria ínfima dos 11
mil habitantes da Ilha.

Entretanto, temendo a rea-
çáo violenta das mulheres,
destacou a Sr.1 Ray Padget,
mulher do Vice-Primeiro-Mi-
nistro da Ilha dos Cães, para
acalmar suas amigas e expli-
car que a independência é a
única solução para os problc-
mas da Ilha, com seus 250
hectares de superfície.

Durante a entrevista, entre-
cortada pelas brincadeiras dos
filhos que corriam de uni la-
cio para o outro da sala, o
Presidente Ted Johns infor-
mou que "esto é uma situação
de extrema urgência e esta-
mas encarando a situação com
senso de humor. " .

— Entretanto — continuou
o Chefe de Estado da Ilha dos
Cães — e para acentuar uma
situação crítica a respeito da
falta de transportes, os altos
aluguéis ... — nesse ponto,
sua íilha de 12 anos, e prin-
cpal assessora, taipou-lhe a
boca, para evitar o agrava-
monto da crise.
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O Ministro ãa Defesa âa União Soviética, Marechal Anárei Grechko, rece-.
be o tradicional presente de pão e sal, a sua chegada na Bielo-Russia, onâe
assiste a manobras militares áe rotina chamadas Ovina. As manobras, âo
Exército soviético apenas, se realizam à temperaturas abaixo ãe zero e os

soldados estão aquartelaãos em iglus, como proteção

Seqüestradores
não conseguem
desviar avião

Berlim (AP-AFP-UPI-JB) — Dois homens ar-
¦ mados tentaram ontem, sem êxito, seqüestrar um

avião da Alemanha Oriental que voava de Berlim
para Leipzig, e ambos se suicidaram ao descer do
aparelho.

A informação, divulgada pela agência oficial
da Alemanha Oriental, ADN, não diz qüe rumo os
dois seqüestradores procuravam tomar nem como
se suicidaram.

Segunda vez

Á ADN não forneceu grandes detalhes acerca
da tentativa de seqüestro, a segunda que ocorre em
países do bloco socialista. A 19 de outubro, dois
alemães, do setor oriental, seqüestraram um avião
de passageiros com 72 pessoas a bordo, obrigan-
do-o a aterrissar no setor ocidental.

Desta vez, os seqüestradores forçaram os tri-
pulantes a mudar o rumo, mas só o conseguiram
por breve periodo. "A tentativa malogrou-graças
às medidas de segurança adotadas pelo pessoal"

. — explicou a agência ADN, não especificando, po-
rém, que rumo pretendiam.

Ignora-se, inclusive, se o avião pousou em
Leipzig, cidade a 185 quilômetros a Sudoeste de
Berlim, onde se realiza atualmente a Feira da
Primavera.

A ADN disse que o incidente no vôo Berlim-
Leipzig ocorreu "na madrugada de terça-feira."
Não mencionou especificamente o sexo das duas
pessoas, mas ao que parece eram homens.

A breve informação da agência foi recebida às
16 horas (hora local). Geralmente a imprensa
controlada pelo Partido Comunista demora mais
para divulgar noticias desfavoráveis.

Isso dà a entender que os passageiros do avião
sabiam do incidente. Se o avião aterrasse em
Leipzig, a versão sôbre o fato teria se propagado
rapidamente na cidade repleta de visitantes da
Feira.

IATA determina maior
proteção no aeroporto

Genebra (AP-JB) — A comissão executiva da
Associação Internacional de Transporte Aéreo
(IATA) decidiu, em reunião, atribuir responsabili-
dade aos aeroportos na proteção dos passageiros,
contra atentados terroristas.

"Os passageiros pagam centenas de milhões de
dólares, anualmente, em impostos aos aeroportos.
O menos que podem esperar é uma proteção físi-
ca" — disse Knut Hammarskjoeld, diretor-geral da
organização.

Um detalhado programa de ação de segur_ança,
redigido pela comissão, inclui a recomendação:

"Enquanto as empresas aéreas estão encarre-
gadas dos passageiros, da carga, bagagem e cor-
reio, é responsabilidade das autoridades do aero-
porto proporcionar todos os meios apropriados pa-
ra permitir ás empresas estabelecer e fazer cum-
prir medidas de segurança, tais como o exame de
passageiros, bagagem e carga por meio de câmaras
de descompressão, raios X, detetores quimi-
cos, etc."

Acidente aéreo
mata filho de
político alemão

Bonn (AP-AFP-JB) — O filho do presidente
do Parlamento alemão, tenente Joachin von Has-
.sei, morreu ontem na queda do avião F-104 Star-
fighter que pilotava, aumentando para 57 o nume-
ro de' pilotos alemães mortos em acidentes com
ésse avião na Alemanha, desde 19C2.

O F-104 pilotado pelo filho do parlamentar
Kai Uwe von Hassel pertencia a uma esquadrilha
aeronaval alemão, e é o 117.° a cair desde que a
Força Aérea da Alemanha adquiriu 700 desses apa-
relhos aos Estados Unidos. Apenas 60 dos pilotos
acidentados, desde 1962, conseguiram salvar-se,
saltando com o assento ejetável antes de cair.

História negra

Os F-104 Starfighter foram adquiridos pelos
alemães, em detrimento do Supertigre ou do Mi.
rage-III, para possibilitar uma expansão da indús.
tria eletrônica alemã, que se encarregaria de com-
plcmcntar os aviões em solo alemão. Esses comple-
mentos aumentaram em um terço o peso de fá-
brica dos F-104 c a eles foram ainda acrescentados
sistemas que permitem um maior carregamento de
bombas.

Em 13 de outubro do ano passado caiu o 100.°
Starfighter alemão. Desde a aquisição dos 700
aviões dêsse tipo, pela Alemanha, o Starfighter foi
um dos responsáveis pela queda do Governo LucU,
wig Erhard. E' utilizado pelas aviações da Itália,
Canadá, Espanha, Holanda, Turquia, Formosa, No-
ruega, Grécia, Jordânia, Japão, Paquistão e Bél-
gica, mas o número de acidentes com o F-104 ale-
mão supera o de todos os outros países que o ad-
quiriram juntos.

/

Japão critica
projeto de
desarmamento

Genebra (AP-JB) — Os
projetos scviéíico e britânico
de tratados pava proibição da
guerra química-c biológica fo-
ram criticados _. ontem pulo
delegado japonês Isoo Abe,
na Conferência de Desarma-
mento em Genebra. Na oca-
sião, Abe propôs nova reu-
nião de peritos internacionais
para examinar os problemas
de controle.

• O representante do Japão
afirmou que o projeto sovié-
tico "não proporciona medi-
das efetivas de segurança pa-
ra garantir o cumprimento
das obrigações do tratado,
principalmente no caso cto
violação das proibições."
Quanto à proposta britânica.,
disse que a "classe de arma-,
que seriam proibidas está li-
mitádá às armas biológicas."

Ressaltou entretanto que o
Governo japonês sustenta a
tese de que "não só o emprè-
go de armas químicas e bioló-
gicas, mas também o desen-
volvimento, a produção c o
armazenamento, dos agentes
químicos e biológicos com que
são feitas essas armas deve-
riam ser proibidos."

Iugoslávia
quer respeito
à soberania

Belgrado (UPI-JB) — A
"Doutrina Brejnev", que limi-
ta a soberania das inações co-
munistas, foi denunciada on-
tem pelo jornal iugoslavo Po-
lil.ika, que afirmou que os so-
viéticos haviam "esquecido"
uma declaração formulada ipe-
ilo' Kremlin, íem. outubro âe
1956, garantindo o respeito "à

plena soberania de cada pais
socialista."

O comentarista do Politika,
Risto Bajalski, questionou cli-
retamente um artigo do coro-
nel S. Lukonin, publicado no
Pravda, órgão do PC soviético,
cm que êstó defendia a idéia
cie que os paises socialistas
formam mora "pátria comum",
vigiada pelas forças do Pacto
de Varsóvia, ns quais pode-
riam intervir nos seus assun-
tos internos, se preciso.

Esses íoraini também os ar-
gumentos utilizados por Leo-
nid Brejnev, Secretário do
Partido Comunista da URSS,
para justificar a invasão da
Tcheco-Eslováquia, em 1968.
Bajalski lembrou ainda que
os princípios autênticos da ipo-
litica exterior soviética não
incluíam, anteriormente, a
iúiéia de criar uma "pátria
comum."
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EUA instalam em junho a

primeira base de MIRVs
Washington (AFP-JB) —

O secretário da Força Aérea
dos EUA, Robert C. 

'Semans,
anunciou ontem que a primei-
ra base norte-americana de
mísseis intercontinentais de
ogivas múltiplas será instalada
em junho! i

Falando numa reunião se-
creta da Comissão de Serviços

Armados do Senado, Semans
afirmou que a base terá fogue-
tes intercontinentais Minute-
man, dotados de três ogivas nu-
cleares, que poderão atingir
três objetivos diferentes.

Ainda dentro do programa
de defesa nuclear norte-ameri-
cano, o Secretário de Defesa

Melvin Laird pediu ao Senado,
há duas semanas, a ampliação
do sistema de misseis antimís-
seis. Para isso, solicitou recur-
sòs no valor de USS 1 500 mi-
Ihões (NCrS 6 600 milhões),
além dos USS 759 milhões
(NCrS 3 340 milhões), já pre-
vistos.

Sigilo em questão nuclear
Bernard Gwerlzman

tio A'ct« York Times

\ ' Mcscou — A palavra russa glas-
nost traduzida livremente quer dizer
"revelação pública" e assim como a
maioria dos bens de consumo é um
artigo raro no mercado.

Entretanto, têm havido sinais nas
últimas semanas de que o sigilo carac-
terístico das autoridades soviéticas
sai-lhes mais cdro a longo prazo do
que uma franca discussão sôbre o que
está acontecendo, não obstante um
possível constrangimento a curto pra-
zo.

Sigilo habitual
A ausência dc glasnost ficou bem

evidenciada no último sábado quando
o Pravda fêz uma longa dissertação
sôbre a política de armas nucleares.
Evidentemente, a intenção foi a dc
persuadir os EUA de que a União So-
viética não está atrás dc superiorida-
de nuclear c deseja sinceramente o
estabelecimento dc um tratado mutua-
mente benéfico sôbre a limitação de,
armas nucleares.

As autoridades soviéticas aparcn-
temente estão apreensivas com os de- .
bates públicos em Washington sôbre
a exequibilidade do sistema de anti-
misseis Safeguard. O principal argu-
mento utilizado pelo Presidente Nixon
c o Secretário da Defesa Melvin R.
Laird a favor do Safeguard é o rápi-
do desenvolvimento de um nôvo e mais
poderoso míssil ofensivo soviético, o
SS-9. que poderia pôr cm perigo a ca-
pacidade americana dc retaliar em
easo de ataque.

O artigo do Pravda zombou tia
preocupação da administração Nixon,
mas tudo que declarou para desmentir
Laird foi o seguinte:"É um fato bastante conhecido
que as medidas adotadas pela União
Soviética nos últimos tempos para for-
lalécer as suas defesas foram cm res-
posta à irrefreável corrida nuclear dc

misseis e armas convencionais inicia-
da pelos EUA."

Isso pode ser "bastante conheci-
do" dos líderes soviéticos, mas cn-
quanto êlcs se recusarem a entrar •em
detalhes, a respeito do desenvolvimento
atual e futuro do SS-9, Nixon muito
provavelmente não abandonará seus
planos sôbre o Safeguard. Muito mais
eloqüente do que o artigo do Pravda
sôbrc os riscos dc uma guerra nuclear
seria a preparação de um plano seme-
lhante aos que são submetidos pelo
Pentágono ao Comitê de Verbas. A
verdade é que o termo SS-9 ou qual-
quer outra identificação de misseis ja-
mais aparece na imprensa da União
Soviética.

A falta de glasnost teve o seu
efeito nas discussões sôbrc o desenvol-
vimento do sistema Safeguard nos
EUA. A declaração do Pravda sugeriu
que havia algo sinistro nas pretensões
tlc Washington em levar avante o sis-
tema de misseis antibalísticos, mas não
explicou por quê. Um dos motivos por-
que Washington c a favor do Safe-
guard é o fato fne os russos possuírem
um sistema ABM (mísseis antibalísti-
cos defensivos! em volta dc Moscou.
A.s autoridades soviéticas nunca con-
firmaram a sua existência e tém, como
dc costume, se mostrado vagas quanto' aos seus sistemas ABM. Um pouco dc
glashsst ajudaria.

Boatos

Há duas semanas que a União So-
viética está empenhada numa forte
campanha antiisraelcnsc. Os diploma-
tas c cidadãos soviéticos estão curiosos
sobre a motivação dessa campanha c
o resultado' fluc as autoridades sovié-
ticas porventura tenham cm mente.
Será para fins domésticos, a fim dc
intimidar os judeus a perderem as es-
perancas de partir para Israel? Será
para uso externo, para persuadir Ni-

xon a não enviar mais jatos Phantom
a Israel? Ou será uma preparação do
povo soviético para o envio de pilotos
voluntários ao Cairo?

Esta ambigüidade, que pode ser no
interesse dos planos diplomáticos so-
viéticos, tem causado confusão inter-
namenlc e ao invés de procurar adivi-
nhar o que se passa, a maioria do
povo soviético está prestando muito
pouca atenção à campanha, esperando
que a, crise no Oriente Médio simples-
mente se dissolva,

No ano passado, mais ou menos
nesta época do ano, a campanha do
momento era contra a China c muitos
russos temeram que os conflitos no rio
Ussuri fizessem a escalada bélica. As
autoridades soviéticas procuraram rc-
duzir as tensões e estão mantendo con-
versações em Pequim, mas a fajla dc
informações sôbre o que está ocorren-
do na capita] chinesa, para não falar
lio que se passa ao longo da extensa
fronteira sino-soviética, está provocan-
do uma inusitada onda de boatos em
Moscou.

O efeito liquido é a falta dc in-
teresse entre muitos cidadãos sôbre o
que está acontecendo.

Em dezembro último, o líder do
Partido, Leonid I. Brejnev, pronun-
ciou um discurso — até agora não pu-
blicado — perante os membros do Co-
mitê Central sôbre o péssimo estado
da economia c a esta altura a maior
parte dos 12 milhões dc comunistas da
nação já foram inteirados da essên-
eia do mesmo através dc reuniões das
células do Partido.

Entretanto, o trabalhador comum
russo — alvo do discurso de Brejnev
— só sabe que tem de trabalhar eom
mais afinco, economizar materiais, cs-
quecer-se da vodea e não faltar ao tra-
balho, sob pena de sofrer várias pu-
nições. ftlc tem apenas uma idéia mui-
to vaga de que algo não corre bcm.

Stoph pode
recusar
encontro

Bonn (UPI-JB) — Há'pou-
cas possibilidades de que o
Primeiro-Ministro da Alemã-
nha Oriental, Willi Stoph,
aceite a sugestão do Chance-
ler da Alemanha Ocidental,
Willy Brandt, de realizar seu
encontro em outra cidade que
não Berlim Oriental.

A proposta foi apresentada
segunda-feira,, depois que a
Alemanha Oriental exigiu de
Brandt abster-se de passar por
Berlim Ocidental, em sua via»
gem de ida ou volta, condição
que o Chanceler de Bonn se
recusou a aceitar, devido a
suas implicações.

No entanto, a resposta ofi-
ciai de Stoph só será conhe-
cida amanhã, quando da no-
va entrevista entre os emls-
sários especiais dos dois Go-
vemos, que preparam a reu-
nião: Ulrich Sahm, pela Ale-
manha Ocidental, e Gerhard
Schuessler, pela Alemanha
Oriental;

Em Moscou, terminam esta
semana as negociações bilate-
rais sobre um pacto de não
agressão na Europa. Realizam-
se em absoluto sigilo e nela*
se deverá resolver o impasse.

Eslovacos
defendem
católico

Praga (UPI-JB) — Um fjru-
po de manifestantes que pro-
testava pela prisão do sacer-
dote católico Albin Senaj ata-
cou uma patrulha policial na
Eslováquia central e feriu gra-
vemente um de sens membros,
sesrundo informou a agência
oficial CTK.

O sacerdote íôra detido na,
semana passada, por críticas
ao Governo, Segundo a CTK,"abusou de sua função de sa-
cerdete para exercer ativida-
des em desacordo cem as leis
e se negou a respeitar o cen-
selho que lhe deram órgãos
superiores da Igreja."

Um grupo de .pessoas irres-
ponsáveis aproveitou a deten-
ção do padre para agitar a
população da aldeia de 2as-
riva... Os policiais repeliram os
manifestantes, de acordo com
a lei. e restabeleceram &' paz
na aldeia" — disse o comu-
nicado oficial.
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ETILENO-
PROPHFNO

VOLTALENE e
EPROTENAX abrem uma nova

era para os cabos de energia.
A reticulacão do Poiietileno e

, do Etileno-Propileno,
atribui a estes cabos

características termofixas que
permitem uma temperatura de

trabalho de 90 °C em regime
contínuo, 130 CC em sobrecarga e

250 °C em curto-circuito.
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Seqüestradores

O Ministro áa Defesa da União Soviética, Marechal Anárei Grechko, rece-
be o tradicional presente de pão e sal, a sua chegada na Bielo-Rússia, onde
assiste a manobras militares ãe rotina chamadas Ovina. As manobras, do
Exército soviético apenas, se realizam à temperatziras abaixo de zero e os

soldados estão aquartelaãos em iglus, como proteção

Moro tenta
formar nôvo
Gabinete

Roma (AP-JB) — As con-
versações para a íonijaçãc
de um nôvo Governo dc cen-
tro-csquerda na Itália sc en-
cerrarão hoje, anunciou cn-
tem o líder democrata-cristão,
Aldo Moro. ao acrescentar que
comunicará imediatamente os
resultados das gestões ao
Presidente da República, Giu-
seppe Saragat.

Até a madrugada de hoje,
prosseguiam as divergências
entre os integrantes da coli-
gação governamental em arti-
culação. Durante o dia de
onfcnn, Moro entrevistou-se
com delegações dos quatro
Partidos — Socialista Unitá-
rio, Socialista Italiano, Repu-
blicano e Democrata Cristão
— numa tentativa de chegar
a um entendimento.

Se Moro fracassar nos seus
esforços para superar a cri-
se, a única saida será a dis-
solução do Parlamento e a
convocação de novas eleições
gerais, com três anos de an-
tecipação.

não conseguem
desviar avião

Berlim (AP-AFP-UPI-JB) — Dois homens ar-
mados tentaram ontem, sem êxito, seqüestrar um
avião cia Alemanha Oriental que voava de Berlim
para Leipzig, e ambos se suicidaram ao descer do
aparelho.

A informação, divulgada pela agência oficial
da Alemanha Oriental, ADN, não diz que rumo os
dois seqüestradores procuravam tomar nem como
se suicidaram.

Segunda Vez

A ADN não forneceu grandes detalhes acerca
da tentativa de seqüestro, a segunda que ocorre em
países do bloco socialista. A 19 de outubro, dois
alemães, do setor oriental, seqüestraram um avião
de passageiros com 72 pessoas a bordo, obrigan-
do-o a aterrissar no setor ocidental.

Desta vez, os seqüestradores forçaram os tri-
pulantes a mudar o rumo, mas só o conseguiram
por breve periodo. "A tentativa malogrou graças
ãs medidas de segurança adotadas pelo pessoal"
— explicou a agência ADN, não especificando, po-
rém, que rumo pretendiam.

Ignora-se, inclusive, se o avião pousou em
Leipzig, cidade a 185 quilômetros a Sudoeste de
Berlim, onde se realiza atualmente a Feira da
Primavera'.

A ADN disse que o incidente no vôo Berlim-
Leipzig ocorreu "na madrugada de terça-feira."
Não mencionou especificamente o sexo.das duas
pessoas, mas ao que parece eram homens.

A breve informação da agência foi recebida às
16 horas (hora local). Geralmente a imprensa
controlada pelo Partido Comunista demora mais
para divulgar notícias desfavoráveis. /

Isso dá a entender que os passageiros do avião
sabiam do incidente. Se o avião aterrasse em
Leipzig, a versão sobre o fato teria se propagado
rapidamente na cidade repleta de visitantes da
Feira.

IATA determina maior
proteção uo aeroporto

Genebra (AP-JB) — A comissão executiva da
Associação Internacional de Transporte Aéreo
(IATA) decidiu, em reunião, atribuir responsabili-
dade aos aeroportos na proteção dos passageiros,
contra atentados terroristas.

"Os passageiros pagam centenas de milhões de
dólares, anualmente, em impostos aos aeroportos.
O menos que podem esperar é uma proteção fisi-
ca" — disse Knut Hammarskjoeld, diretor-geral da
or&anização.

Um detalhado programa de ação de segurança,
redigido pela comissão, inclui a recomendação:

"Enquanto as empresas aéreas estão encarre-
gadas dos passageiros, da carga, bagagem e cor-
reio, é responsabilidade das autoridades do aero-
porto proporcionar todos os meios apropriados pa-
ra permitir às empresas estabelecer e fazer cum-
prir medidas de segurança, tais como o exame de
passageiros, bagagem e carga por meio de câmaras
de descompressão, raios X, detetores quimi-
cos, etc."

Acidente aéreo
mata filho de
político alemão

Bonn (AP-AFP-JB) — O filho do presidente .
do Parlamento alemão, tenente Joachin von Has-
sei, morreu ontem na queda do avião F-104 Star-
íighter que pilotava, aumentando para 57 o nume-
ro de pilotos alemães mortos em acidentes com
êsse avião na Alemanha, desde 1962.

O F-104 pilotado pelo filho do parlamentar
Kai Uwe von Hassel pertencia a uma esquadrilha
aeronaval alemão, e é o 117.° a cair desde que a
Força Aérea da Alemanha adquiriu 700 desses apa-
relhos aos Estados Unidos. Apenas 60 dos pilotos
acidentados, desde 1962, conseguiram salvar-se,
saltando com o assento ejetável antes de cair.

História negra

Os F-104 Starfightcr foram adquiridos pelos
alemães, cm detrimento do Supertigre ou do Mi-
rage-III; para possibilitar uma expansão da indús.
tria eletrônica alemã, que se encarregaria de com-
plementar os aviões em solo alemão. Esses comple-
mentos aumentaram em um terço o peso de fá-
brica dos F-104 e a eles foram ainda acrescentados
sistemas que permitem um maior carregamento de
bombas.

Em 13 de outubro do ano passado caiu o 100."
Starfightcr alemão. Desde a aquisição dos 700
aviões dêsse tipo, pela Alemanha, o Starfightcr foi
um dos responsáveis pela queda do Governo Lud-
wig Erhard. E' utilizado pelas aviações da Itália,
Canadá, Espanha, Holanda, Turquia, Formosa, No-
Tuega, Grécia, Jordânia, Japão, Paquistão e Bel-
gica, mas o número de acidentes com o F-104 ale.
mão supera o dc todos os outros paises que o ati-
quiriram juntos-

Iugoslávia

quer respeito
à soberania

Belgrado (UPI-JB) — A
"Doutrina Brejnev", que limi-
t,a a soberania das nações co-
nninistas, íoi denunciada on-
tem pelo jornal iugoslavo Po-
litika, que afirmou que os so-
viéticos haiviam "esquecido"

uma dealaração formulada po-
Jo Kremlin, iem outubro de
1956, garantindo o respeito "à

plena soberania de cada pais
socialista."

O comentarista do Polilika,
Risto Bajalski, questionou di-
re tamente um artigo do coro-
nel S. Lukonin, publicado no
Pravda, órgão do PC soviético,
cm que êste defendia' a idéia
de que os paises socialistas
formam uma "pátria comum",
vigiada ipelas forças do Pacto
de Varsóvia, as quais pode-
riam intervir nos seus assun-
tos internos, se preciso.

Esses íoram também os ar-
gumentos utilizados poi- Leo-
nid Brejnev, Secretário do
Partido Comunista da URSS,
para justificai- a invasão da
Tcheco-Eslováquia, em 1968.
Bajalski lembrou ainda que
os princípios autênticos da po-
litica exterior soviética não
incluíam, anteriormente, a
iòiéia de criar uma "pátria

comum."

NEUROSES
Dtprassôet, Angústias. Fobias.'
Obsessões. Dificuldades Se-
XUaíf, Insónias, Ansiedades-
Agressividades.
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INST BRAS DE REFLEX0L0GIA ,

EUA instalam em junho a

primeira base de MIRVs
Washington (AFP-JB) —

O secretário da Força Aérea
dos EUA, Robert C. Semans,
anunciou ontem que a primei-
ra base norte-americana de
mísseis intercontinentais de
ogivas múltiplas será instalada
em junho.

Falando numa reunião se-
creta da Comissão de Serviços

Armados do Senado, Semans
afirmou que a base terá fogue-
tes intercontinentais Minute-
man, dotados de três ogivas nu-
cleares, que poderão atingir
três objetivos diferentes.* Ainda dentro do programa
de defesa nuclear norte-ameri-
cano, o Secretário de Defesa

Melvin Laird pediu ao Senado,
há duas semanas, a ampliação
do sistema de mísseis antimís-
seis. Para isso, solicitou recur-
sos no valor de USS 1500 mi-
lhões (NCrS 6 600 milhões),
além dos USS 75Ô milhões
(NCrS 3 340 milhões), já pre-
vistos.

Sigilo em questão nuclear
Bernard Gwerlzmati

cio Neio York Times

Moscou — A palavra russa glas-
nost traduzida livremente quer dizer"revelação pública" e assim como a
maioria dos bens de consumo é um
artigo raro no mercado.

Entretanto, têm havido sinais nas
últimas semanas de que o sigilo carac-
terístico das autoridades soviéticas
sai-lhes mais caro a longo prazo do
que uma franca discussão sobre o que
eslã acontecendo, não obstante um
possível constrangimento a curto pra-
zo.

Sigilo habitual
A ausência dc glasnost ficou bem

evidenciada no último sábado quando
o Pravda fêz uma longa dissertação
sobre a politica de armas. nucleares.
Evidentemente, a intenção foi a de
persuadir os EUA de que a União So-
viética não está atrás de superiorida-
de nuclear c deseja sinceramente o
estabelecimento dc um tratado mutua-
mente benéfico sobre a limitação de
armas nucleares.

As autoridades soviéticas aparen-
temente estão apreensivas com os de-
bates públicos em Washington sobre
a exequibilidade do sistema de anti-
mísseis Safcguard. O principal argu-
mento utilizado pelo Presidente Nixon
c o Secretário da Defesa Melvin R,
Laird a favor do Safcguard é o rápi-
do desenvolvimento de um nôvo e mais
poderoso míssil ofensivo soviético, o
SS-9, que poderia pôr em perigo a ca-
pacidade americana dc retaliar em
caso dc ataque.

O artigo do Pravda zombou da
preocupação da administração Nixon,
mas tudo que declarou para desmentir
Laird foi o seguinte:

"É um fato bastante conhecido
que as medidas adotadas pela União
Soviética nos últimos tempos para for-
talcccr as suas defesas foram cm res-
posta ã irrefreável corrida nuclear dc

mísseis e armas convencionais inicia-
da pelos EUA."

Isso pode ser "bastante conheci-
do" dos líderes soviéticos, mas cn-
quanto eles se recusarem a entrar cm
detalhes a respeito do desenvolvimento
atual e futuro do SS-9, Nixon muito
provavelmente não abandonará seus
planos sobre o Safcguard. Muito mais
eloqüente do que o artigo do -Pravda
sobre os riscos de uma guerra nuclear
seria a preparação de um plano seme-
lhante aos que são submetidos pelo
Pentágono ao Comitê de Verbas. A
verdade é que o termo SS-9 ou qual-
quer outra identificação de mísseis ja-
mais aparece na imprensa da União
Soviética.

A falta dc glasnost teve o seu
efeito nas discussões sobre o desenvol-
vimento do sistema Safcguard nos
EUA. A declaração do Pravda sugeriu
que havia algo sinistro nas pretensões
de Washington em levar avante o sis-
tema dc mísseis antibaüsticos, mas náo
explicou por quê. Um dos motivos por-
que Washington é a favor do Safe-
guard é o fato de os russos possuírem
um sistema ABM (mísseis antibalísü-
cos defensivos) cm volta dc Moscou,
As autoridades soviéticas nunca con-
firmaram a sua existência c têm, como
dc costume, se mostrado vagas quanto
aos seus sistemas ABM. Um pouco dc
glasnost ajudaria.

Boatos
Há duas semanas que a União So-

viética esta empenhada numa forte
campanha antiisraclense. Os diploma-
tas c cidadãos soviéticos estão curiosos
sõbrc a motivação dessa campanha c
o resultado que as autoridades sovié-
ticas' porventura tenham em mente.
Será para fins domésticos, a fim dc
intimidar os judeus a perderem as cs-
peranças de partir para Israel? Será
para uso externo, para persuadir Ni-

xon a não enviar mais jatos Phantom
a Israel? Ou será uma preparação do
povo soviético para o envio dc pilotos
voluntários ao Cairo?.

Esta ambigüidade, que pode ser no
interesse dos planos diplomáticos so-
yiéticos, tem causado confusão inter-
namente e ao invés de procurar adivi-
nhar o que se passa, a maioria do
povo soviético está prestando muito
pouca atenção ã campanha, esperando
que a crise no Oriente Médio simples-
mente sc dissolva,

No ano passado, mais ou menos
nesta época do ano, a campanha do
momento era contra a China c muitos
russos temeram que os conflitos no rio
Ussuri fizessem a escalada bélica. As
autoridades soviéticas procuraram rc-
duzir as tensões c estão mantendo con-
versações cm Pequim, mas a falta de
informações sobre « que está ocorren-
do na capital chinesa, para não falar
no que sc passa ao longo da extensa
fronteira sino-sovictica, está provocan-
tio uma inusitada onda de boatos cm
Moscou.

O efeito líquido é a falta dc in-
terêsse entre muitos cidadãos sobre o
que está acontecendo.

Em dezembro último, o lider do
Partido, Leonid I, Brejnev, pronun-
ciou um discurso — até agora não pu-
blicado — -perante os membros do Co-
mitè Central sóbrc o péssimo eslado
da economia c a esta altura a maior
parle ldos 12 milhões de comunistas da
nação já foram inteirados da essên-
cia do mesmo através dc reuniões das
células do Partido.

Entretanto, o trabalhador comum
russo — alvo do discurso dc Brejnev
— só sabe que tem de trabalhar com
mais afinco, economizar materiais, cs-
quecer-sc da vodea c não faltar ao tra-
balho, sob pena dc sofrer várias pu-
nições. Èle lem apenas uma idéia mui-
to vaga de que algo não corre bem..

Stoph pode
recusar
encontro

Bonn (UPI-JB) — Há pou-
cas possibilidades de que o
Primeiro-Ministro da Alemã-
nha Oriental, Willi Stoph,
aceite a sugestão do Chance-
ler da Alemanha Ocidental,
Willy Brandt, de realizar seu
encontro em outra cidade que
não Berlim Oriental.

A proposta foi apresentada
segunda-feira, depois que a
Alemanha Oriental exigiu de
Brandt abster-se de passar por
Berlim Ocidental, em sua via-
gem de ida ou volta, condição
que o Chanceler de Bonn se
recusou a aceitar, devido a
suas implicações.

No entanto, a resposta ofi-
ciai de Stoph só será conhe-
cida amanhã, quando da no-
va entrevista entre os emis-
sjrios especiais dos dois Go-
vemos, que preparam a reu-
nião: Ulrich Salim, pela Ale-
manha Ocidental, e Gerhard
Schueísler, pela Alemanha
Oriental.

Em Moscou, terminam esta
semana as negociações bilate-
rais sobre um pacto de não
agressão na Europa. Realizam-
se em absoluto sigilo e nelas
se deverá resolver o impasse.

Eslovacos
defendem
católico

Praga (UPI-JB) — Um gru-
po de manifestantes que pro-
testava pela prisão do sacer-
dete católico Albin Senaj ata-
cou uma patrulha policial na
Eslováquia central e feriu gra-
veniente um de seus membros,
segundo informou a agência
oficial CTK.

O sacerdote fora .detido na
semana passada, por críticas
ao Governo. Segundo a CTK,"abusou de sua função de sa-
cerdete para exercer ativida-
des em desacordo com as leis
e se negou a respeitar o con-
solho que lhe deram órgãos
superiores da Igreja."

Um grupo de pe^oas irres-
ponsáveis aproveitou a deten-
çáo do padre para agitar a
população da aldeia de Sas-
riva... Os policiais repeliram os
manifestantes, de acordo com
a lei, e restabeleceram tv paz
na aldeia" — disse o comu-
nicado oficial.
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Educação

Aceitando a orientação ão Govêr-
110 brasileiro, a USAID (Agência Iri-
ternacional de Desenvolvimento dos
Estados Unidos) tem canalizado, nos
últimos tempos, granácparte áos seus
recursos para o setor educacional. No
ano passado concedeu um financia-
mento áe 32 milhões áe dólares (NCrS
140,8 milhões) para a- criação de giná-
sios orientados para o trabalho em
Minas, Bahia e Espirito Santo. No mo-
mento, a USAID discute com os Mi-
nistros Jarbas Passarinho, da Educa-
ção, e Delfim 'Neto, 

da Fazenda, a
criadão de um fundo especial de edu-
cação, formado de amplos recursos
brasileiros e norte-americanos, cuja
principal finalidade será a de apoiar
os bons planos estaduais, que estejam
inseridos na política global do Minis-
tério da Educação.

* *
Õs técnicos norte-americanos es-

tão inteiramente de acordo com a po-
litíca do Ministro Passarinho, dc inte-
gração áa escola primária com o gi-
násio, e áe treinamento e aperfeiçoa-
mento'áe professores.

*

Na opinião desses técnicos a- edu-
cação é hoje o grande problema, do
Brasil, especialmente naquilo que se
relaciona com a formação de vtião-
âe-obra qualificaáa., o que gera pro-
blemas áe ordem politica e econômi-
ca, relacionados^ com o nosso próprio .
áesenvolvimento.'

» * »
Outra constatação feita e salien-

taãa é a ãe que o nivel da/ eáucação
universitária, tio Brasil está muito
aquém áos padrões mundiais 'das
grandes nações desenvolvidas, o que
gera problemas, inclusive para a
transferência de tecnologia. Lembram,
a propósito, que o subdesenvolvimen-
io no campo químico é uma áas cau-
sas ão nosso atraso industrial, porque
não temos recursos para promover
pesquisas no setor, nem pessoal áe-
vláamente habilitaão para manejar
os complexos e modernos equipamen-
tos industriais.

Chamam a atenção para o fato
de que não possuímos um sistema- áe
eáucação voltaâo para uma socieâaáe
aberta, mas ainda dirigido para uma
pequena elite. Citam, como exemplo,
o caso do Japão, que implantou um
processo moderno de educação, orien-
tado segundo as necessiãades áo pais.
No entanto, os técnicos norte-ameri-
canos se mostram entusiasmados com
a politica que o Ministro Passarinho
se mostra disposto a realizar no Mi-
nistério da Educação, tanto na. parte
áo ensino básico, como no setor uni-
versitário.

Crise
A passagem pelo Ceará do Depu-

tado Rondon Pacheco, que recolhia,
subsídios .para a sucessão estadual,
não foi das niais tranqüilas. Tudo co-
meçou quando organizaram a lista
dos candidatos ao Governo do Estado,
a qual incluía apenas os nomes dos
Deputados Flávio Marcílio e Virgílio
Távora e do Senador Valdemar Al-
cantara. Em pleno jantar em home-
nagem ao Deputado Rondon Pache-
co, promovido, pela Arena cearense, o
Deputado Humberto Bezerra pôs 'a
boca no mundo, protestando, porque,
à última hora retiraram o seu nome
entre os que .poderiam governar o
Ceará, a partir de 1971. Resultado:
em conseqüência da crise que se for-
mou, o Deputado Rondon Pacheco foi
obrigado a ficar por mais 24 horas no
Ceará, tentando conciliar os descon-
tentes.

Saldanha e o escocês
Está no Rio o jornalista escocês

Hugh Mc Ilvanney, responsável, por
uma coluna sóbre politica e esportes
no The Obscrvcr, de Londres. Mc II-
vanney está cativado com a persona-
lidade de João Saldanha, com quem
conversou até ajta madrugada na noi-
te da segunda para terça-feira. Ficou
de tal modp fascinado com Saldanha,
que marcou entrevistas com vários

amigos do treinador brasileiro, argu-
montando que desejava conhecer me-
lhor a sua personalidade e vida. E aí
se impressionou ainda mais, porque
todos os amigos de Saldanha marca-
ram encontro no que classificaram
como um escritório comum: a praia
do Castelinho, onde o escocês fêz, con- '
fortàvelmente, as entrevistas, vestido
de short e tomando a nossa típica ii-' monada de praia. Mc Ilvanney, entu-
stasmado com a garra com que Sal-
danha dirige a Seleção, insiste ein
todas as entrevistas em saber o que
fará o nosso treinador se o Brasil
fôr roubado na Copa do Mundo, no
México. Todos os amigos de Salda-
nha foram unânimes em reconhecer
que se houver qualquer tramóia con-
tra o Brasil, o nosso treinador não
hesitará um só momento em virar a
mesa.

Zoológicos e elefantes
No próximo dia 18, o Jardim Zoo-

lógico da Quinta da Boa Vista estará
completando 25 anos. Para coniemo-
rar a data, o Governador Negrão de
Lima assinará decreto criando o Par-
que'Zoológico de Marapendi, na Bar-
ra da Tijuca.

O nôvo Parque será um jardim
zoológico onde os animais, sempre
que possível, viverão em ambiente na-
tural e, com o tempo, poderá ser
maior e mais Importante que o da
Quinta da Boa Vista, que não possui
área para expandir-se.

* « *
Ainda sobre jardim zoológico, o

Ministério das Relações Exteriores já
está de posse das informações soli-
citadas ao Ministério da Agricultoira
para permitir a entrada, no pais, de
dois elefantes doados pela Índia ao
Rio.

Como se recorda, os dois outros
animais doados pela Índia foram im-
pedidos pelas autoridades sanitárias
de entrar no Brasil e cedidos, poste-
riormente, ao Uruguai. As informa-
ções solicitadas pelo Ministério da
Agrioultura . relacionam-se com o
meio em que vivem os elefantes, do-
enças existentes na área, vacinas, etc.

O Jardim Zoológico do Rio, como
a quase totalidade dos que estão es-
palhados pelo mundo, não tem ele-
Jante macho.

A explicação: o animal na Índia
é sagrado e além disso representava,
há algum tempo, fator econômico ini-
portante, pois executava, com suces-
so, serviços de transportes graças ã
sua enorme força. Além do mais, era
proibida a saída de machos, para' im-
psclir a reprodução fora da Índia. Fi-
nalmente, o macho é menos dócil e
menos domesticável que a fêmea.

Avicuitura
Estarão reunidos hoje na Fazenda

Modelo, em Campo Grande, os Secre-
tários de Agricultura, Reinaldo San-
ta, e de Finanças, Alternar Castilho,
para receberem da Associação Cario-
ca de Avicuitura o jKdido de'isenção
do ICM, hos moldes "dó 

que já é feito
em Minas, Sâo Paulp e Estado do Rio.

O pedido tem procedência, já que
a avicuitura carioca é a segunda do
pais e representa, no cómputo do
abastecimento do Rio, o setor mais
importante. Assim, 98 toneladas de
carcaças (aves abatidas) são entre-
gues diariamente no mercado, o que
representa mais de 60% do consumo.

Irmãos
Na semana passada, anunciámos

que o Senador Filinto Müller, já refei-
to da operação a que se submeteu,
teria um importante- encontro esta se-
mana. E o teve anteontem, com o Pre-
sidente Mediei. Até sábado, no mais
tardar, o Senador Filinto Müller via-
jará para Mato Grosso, devidamente
munido de orientação "para tratar, da
sucessão do Governador Pedro Pre-
dosslah. O curioso é que dois candi-
datos disputam a indicação de seus
nomes pela Arena: os irmãos Gabriel
e Gastão Müller, o primeiro, cândida-
to do Governador, e o segundo, fa-
zendo-lhe oposição candente dentro
do Partido.

Lance-livre
0 Um repórter encontrou o ex-depu-r
tado Ernáni Sátiro e íoi logo pedindo
uma notícia. "Não há nada", respondeu
Sátiro, fugidio. Insiste o repórter: "Uma
noticiazlnha qualquer que lhe seja sim-
pátioa..." O velho político ameaça ren-
der-se: "Ah! então vccé quer me aju-
dar?" "Exatamente" — brada o repórter."Então, íaça uma coisa, não escreva na-
da de mim."
0 O Governador Luis Viana Filho, da
Bahia, está escrevendo um artigo para
ser divulgado por ocasião das comemora-
ções do 6.° aniversário do 31 de Março.'
O artigo tratará da personalidade do ex-
Presidente Castelo Branco e da sua par-
ticipação no processo revolucionário.
9 O Senador Nei Braga, como 90 mi-
lhões de pessoas, está dando os seus pai-
pites sobre a Seleção Brasileira: para o
ex-Governador do Paraná a substituição
de Gérson é indispensável, a íim de que
o nosso lime adquira maior velocidade c
poder ofensivo.
0 Só agora íoi divulgado em Belém o
rea'l motivo que féz o presidente da-Coca-
Cola Internacional, Mi'. Solmers, sair em
seu jato particular dc Nova Iorque, em
setembro do ano passado, c pousar na
capita! do Pará. Não houve qualquer in-
teresse comercial pa visita de Mr. Sol-''
mers. Como velho cultor de* antigüidades,
o milionário americano pesquisou todas
as igrejas de Belém, principalmente a de
S&nto Alexandre, cuja Imagem é rarissi-
ma e de inestimável valor. Mr. Solmers
visitou também o Museu Emílio Goeldi,
onde passou uma tarde inteira.
9 O Departamento de Parques da Gua-
nabara entregou a conservação do Par-
que Guinle r* ürnia especializada do pai-
sagista Roberto Burle Marx. a conser-
vação inclui, alem oe limpeza e corte ds
grama, o rcplantio de todas as plantas
ornamentais.
0 Ontem à tardinha, na Galeria dos
Empregados no Comércio, na Avenida Rio
Branco, muita gente teve a atenção dei-
peitada pela presença de um senhor alto,
de bom porte, cabelos claros, que parado
conversam, tranqüilamente, com um ami-
go: era o Vice-Presidente da República,
Almirante Augusto Rademaker.
0 

'Em 
principio de 1971, deverão ser'u'ú-

ciadas a.s obras para construção da gran-
de. central de abastecimento do Grande

Rio, informa Miguel Ga.bir.o de Faria,
presidente da comissão criada para tratar
desse empreendimento, e na qual estão
j-epresentados os Estados do Rio e da
Guanabara e os Ministérios da Faaarída
e da Agrioultura.

Os amigos do Ministro Rocha JLagoaestavam exul tantes com a alusão feita pe-10 Presidente Mediei, no seu discurso de
, ontem, à importância do trabalho queatualmente, é realizado no Ministério da
Saúde.

O General Jaime Portela, homena-
geado com uni Jaintar por 6eus amigos na
noite de ontem, viaja amanhã para For-
taleza, onde assumirá o comando da 10.*
Região Militar. O embarque está previsto
para as 16 horas, no Galeão.
0 De velt» ao Rio o compositor Fred
Falcão, que acaba ds representar o Bra-
sil no Festival da Canção de Vina dei
Mar, onde classificou em 4.° lugar a sua
Avenida Atlântica, de -parceria com Pau-
Unho Tapajós. Fred Falcão quebrou um
dedo ao fazei- o único gol da seleção dos
artistas_ estrangeiros no jogo contra o ti-

-ms dos artistas chilenos. Aliás, ^os chi-
lenos ganharam a partida, graças à atua-
ção do seu maior t-obra, o atacante Luc-
fho-Gatica.

A Arena do Espirito Santo Já tem o
-:;u candidato ao Govémo: trata-se do
General Carlos Medeiros, ex-Deputado es-
tadual e federal, ex-dlretor da Cia. Vale
do Rio Doce e diretor do Banco do Es-
píritó Santo.
0 Nei Leandro Tocantins acaba de pu-
blicar, pela José Olímpio, Universo e Vo-
cubidário do Grande Sertão, trabalho pa-
ciente de pesquisa e um salvo-conduto
para quem paimuha pela primeira vez as
veredas semânticas do Grande Sertão.
9 Não se compreende porque a Delega-
cia Regional do Trabalho ainda nâo pro-
videnciou o registro profissional dos Jor-
nalistas que. há mais de quatro meses,
encaminharam a do:-umentacáo exigida
por -lei.
0 O Presidente Mediei ganhou de pre-
sente, da Ford, dois Galaxie LTD — mo-
riélo executivo, para seu uso, um no Rio.
outro em Brasília. O Galaxie LTD, que é
blindado, -possui quatro poltronas, rádio,
telefone, e até barbeador elétrico.
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Mosteiro de S. Bento pensa
eni festejar Semana Santa
com textos em português

O mosteiro de São Bento pretende fazer êste
ano duas modificações principais nas comemora-
ções da. Semana Santa: leitura em português dos
textos e simplificação das cerimônias. Para isso, es-
tá aguardando que o Vaticano se pronuncie oficial-
merite, dentro de alguns dias.

.Os tradicionais paramentos negros serão subs-
tituídos por outros, vermelhos, respeitando-se o
branco e o roxo. D. Hildebrando Martins, secreta-
rio da comissão arquidiocesana de pastoral litúr-
gica, afirma: "Se o vermelho é usado ças festas dos
mártires, por que não usá-lo na do maior deles,
que é Cristo?^
PROGRAMAÇÃO

kl
Onze donas-de-casa aprendem na Sursan a tratar, bem dos seus jardins

Sursan ensina a jardineiro
amador a lidar eom plantas

A Cúria estabeleceu uma
programação, que vai de 22 a
29 deste mês, semelhante a do
ano passado: dia 22, bênção de
Ramos e procissão, da igreja
Santa Cruz dos Militares até a
Catedral Metropolitana; dia 25,
antecipação do Primeiro Ofi-
cio das Trevas; 26 Sagração
dos Santos óleos, Cerimônia do
Lava-Pés e Desnudação dos
Altares; 27, Segundo Oficio
das Trevas, Missa da Paixão e

Procissão do Senhor Morto, da
Catedral Metropolitana até a
igreja São Francisco de Pau-
la; 28, Terceiro Ofício de Tre-
vas e Solene Vigília Pascal;
domingo, procissão em torno
da Praça 15 de Novembro, sa-
indo da Catedral Metropolita-
na, e missa solene, com assis-
¦téncia pontificai.

Todas as cerimônias religio-
sas serão na Catedral Metro-
politana e o principal ceie-
brante será o Cardeal D. Jai-
me dc Barros Câmara.

A- Escola de Jardinagem da Sursan ini-
ciou ontem um nôvo período de aulas para
jardineiros amadores, entre os quais estão•11 donas-de-casa e quatro homens de dife-
rentes profissões. Um deles é piloto e re-
petente, porque viaja multo e nâo pôde con-
oluir o curso anterior.

A idéia do curso surgiu no ano passado,
quando a Escola de Jardinagem da Sursan
resolveu dar aulas especiais àqueles que gos-
tam de cuidar de seus jardins ou sítios, mi-
nistrando-lhes um mínimo de noções cien-
tificas sóbre fisiologia vegetal.

PRIMEIRA AULA

Duloe Maria Aleixo dos Reis, de 21 anos,
está no terceiro ano de História Na-tural da
Universidade do Estado da Guanabara e deu
a primeü'a aula para os jardineiros ama-
dores. Com ar muito sério, ela arrumou as
lentes, lâminas e amostras de vegetais. De-
pois, anunciou que o curso-iria começar.

Nesta primeira aula, eles já aprenderam
alguma coisa; os princípios básicos das'fun-

ções dos vegetais e a dissecação do tomate
e do pimentão, por exemplo.

O piloto Paulo Cavalcanti de Oliveira
faz o curso pela segunda vez e antecipa pa-
ra os demais o que irá acontecer: passeies
a Petrópolis, Teresópolis, Jacarepaguà, Jar-
dim Botânico, Horto Florestal, casa de Burle
Marx, etc.

Dulce" Maria, a professora, superou a
hesitação da primeira aula:

— Parece que será formidável éste curso.
Tenho paixão por Botânica e-só havia ensi-
nado no primário.

As a-ulas são três vezes por semana, às
segundas, quartas o sextas-feiras, dm-ante
deis meses. Ao terminarem o curso, os jar-
dineiros amadores poderão voltar a seus jar-
dins ou sítios, certos de que farão enxertos
perfeitos, combaterão pragas com eficiência,
cultivarão com técnica as espécies raras, sa-
berão recuperar o solo e projetar arquite-
tònicamente a combinação entre suas plan-
tas,

Patrimônio Histórico vai
mostrar em Brasília arte
barroca do "Ciclo do Ouro"

Brasília (Sucursal) — Peças barrocas repre-
sentativas do Ciclo do Ouro — inclusive o Cristo
ãa Coluna, de Aleijadinho — serão expostasem
Brasília durante o Seminário sobre o Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, dias primeiro, 2 e
3 de abril.

Entre quase uma centena de peças a serem exi-
bidas estarão alguns quinteiros, objeto muito raro,
de chumbo, usado para medição do ouro. O Gover-
nador Negrão de Lima decidiu participar do semi-
nário, depois de haver comunicado ao Ministro Jar-
bas Passarinho a impossibilidade de comparecer.
Êle deverá trazer trabalhos do Patrimônio Históri-
co do Rio que serão usados nos debates do encontro.
ARTE ANÔNIMA.

Quadros de Manuel da Cos-
ta Ataíde, arcas de ouro, uma
cabeceira de cama de casal,
ccm desenho mozarabi (de
auter desconhecido), produ-
zida no século XVII o várias
imagens tambem de artistas
anônimos, considerados do
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SEBAHillll

ESTADO DO RIO
/>/

BRASILEIRA
No Estacio do Rio em Anqra dos Reis, será
instalada a.usina Cômica brasileira — núcleo de
uma'explosão de progresso que através de
reação em cadeia, irá sacudir todo o País com um
tremendo impulso aesenvolvimentista. O Estado do Rio,
pioneiro em tele-corrunicações com a Estação Satélite
de Itaborai, recebe*agora, com a Usina Atômica de Angra
dos Reis, a confirmação do seu destino de pioneirismo
tecnológico. Povo.o Governo fluminenses agradecem ao Governo
Federal e à Central Elétrica de Furnas a escolha do seu
Estado para a instalação da primeira usina atômica da América Latina. ,

maior valor, farão parte da
exposição.

O transporte desses traba-
lhos obedecerá aos mais rlgo-
rosos métodos de segurança.
Agentes seguirão nos oami-
nhões para impedirem qualquer
tentativa de roubo, segundo
informou um assessor do Mi-
nistro Jarbas Passarinho.

Comissão de
Cartografia
pede verbas

A solução sugerida para que
a confecção do mapa básico do
Brasil não seja paralisada é
a transferência de verbas de
outros setores da Fundação
IEGE para a Comissão dc
Cartografia — Cocar — que
precisa de NCrS 12 milhões pa-
ra cumprir seu programa
anual.

O presidente da Cocar, Sr.
Gllvandro Simas Pereira, en-
tregou ontem no Ministério do
Planejamento uma carta quei-
xando-se de que não recebeu
qualquer esclarecimento sóbre
a redução de sua verba, para
apenas NCrS 1 milhão e meio,
o apresentando as justifleati-
vas para o emprèsp dos NCr?
12 milhões solicitados,
A COMISSÃO

A verba da Cocar é direta-
mente vinculada à Fundação
IBGE. porque a comissão é
subordinada ao Instituto Bra-
sileiro de Geografia, para efei-
tos administrativos. De acordo
com o decreto que cricu a Co-
car, suas verbas só podem ser
utilizadas no pagamento dc
serviços prestados.

Segundo alguns membros da
comissão, o representante da
Fundação IBGE, quando foi
defender seu orçamento junto
ao Ministério do Planejamen-
to, cptou pela redução da ver-
ba da Cocar, em beneficio dc
outres setores da antiga au-
tarquia.

— O engraçado — comentou
um dos engenheiros da Cocar

é que no orçamento da
Fundação IBGE há uma verba
de NCrS 11 milhões para a
divulgação do mapeamento
que não poderemos realizar, a
qual não sofreu qualquer rc-
dução.

Para os membros da Comis-
sâo dc Cartografia, "se não
fór possível transferir essa.
verba da divulgação, é possi-
vel ainda reduzir a verba cias
despesas preliminares do cen-
so, que vai além de NCrS 40
milhões."

Fazem parte da Cocar re-
presentantes dos Ministério;
da Aeronáutica — major Wil-
sen Krukoski; da Marinha —
comandante Múcio Piragibe
Ribeiro de Bakk; do Exército

coronel Aristides Barreto;
de Minas e Energia, Sr- Hen-
rique Vaz; da Agricultura —
Sr. Paulo Caslela; e da Asso-
ciação Nacional de Empresas
de Aerofotcgrametria, Sr. Dar-
ci Francisco da Costa.

Sta. Teresa
ganha casa
dos Nabuco

O Embaixador Maurício Na-
buco, a escritora Carolina Na-
buco e o Sr, José Tomás Na-
buco, irmãos do monsenhor
Nabu-o, falecido no ano pas-
sacio, coarão à matriz de San-
ta Teresa a casa onde o sa-
cerdote viveu seus últimos
anos. Monsenhor Nabuco foi
pároco de Santa Teresa" à\x-
rante 50 anos. O ato de doa-
çáo terá caráter solene e será
realizado boje, às 18 horas, na
sede da paróquia.
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Informe JB A ATRAÇÃO DAS FLORES

Educacao

Aceita.7ido a oríe7itacão do Govêr-no brasileiro, a USAIDAAgê7icia In-ternacional de Dese7ivolvi7ne7ito dos
Estados Unidos) tem canalizado, nos
últimos tempos, grande parte dos settsrecursos para o setor educacional. No
ano passado concede7i um financia-mento de 32 milhões de dólares (NCr$140,8 milhões) para a. criação de giná-sios orientados para o trabalho e7n
Minas, Bahia e Espírito Santo. No mo-7nento, a USAID discute com os Mi-
nistros Jarbas Passarinho, da Educa-
gão, e Delfim Neto, da. Faze7ida, a
criaàão de um fundo especial de ec...-
cação, fonnado de amplos recursos
brasileiros e norte-americanos, cuja
principal finalidade será a de apoiar
os b07is planos estaduais, gue estejam
inseridos na politica global do Mi7iis-
tério da Educação.

* «
Os técnicos 7iorte-americanos es-

tão inteiramente de acordo com a po-Htica_ do Ministro Passari7iho, de inte-
gração da escola primária com o gi-násio, e de treina7ne7ito e aperfeiçoa-
7iie7ito dc professores.

.
Na opinião desses técnicos a edu-

cação é hoje o grande problema do
Brasil, especialmente naquilo que se
relaciona com a formação de irião-
de-obra qualificada, o que gera pro-blemas de ordem politica e econômi-
ca, relacionados ccw o nosso própriodesenvolvimento.

* *
Ou.ra constatação feita e sulie7i-

tada é a de que o nível da educação
universitária no Brasil está muito
aquém dos padrões mundiais das
g>-andes nações dese7ivolvidas, o que
gera problemas, inclusive para a
transferência de tecnologia. Le7nbram,
a propósito, que o subdese7ivolvimen-
to 7io campo quí7nico é uma das cau-
sas do nosso atraso industrial, porquenão temos recursos para promover
pesquisas no setor, nem pessoal de-
vida7nente habilitado para manejar.
os co7nplexos e modernos equipamen-
los industriais.

* *
Chamam a atenção para o fatodc que não possuímos um sistema- de

educação voltado para. uma sociedade
aberta, mas ui7ida dirigido para uma
pequena elite. Citam, como exemplo,
o caso do Japão, que implantou inn
processo moderno de educação, orien-
tado segu7ido as necessidades do país.No entanto, os técnicos norte-ameri-
canos se mostram entusiasmados com
a -política que o Ministro Passarinho
se mostra disposto a realizar .710 Mi-
7iistério da Educação, tanto na partedo ensino básico, como 710 setor uni-
versitário.

amigos do treinador brasileiro, argu-
mentàndo que desejava conhecer me-
lhor a sua personalidade e vida. E ai
se impressionou ainda mais, porquetodos os aanigos de Saldanha marca-
raari enconJ.ro no que classificaram
como iun escritório comum: a praiado Oastelinho, onde o escocês fêz, con-
fortãvelmente, as entrevistas, vestido
de short e tomando a nossa típica li-
monada de praia. Mc Ilvanney, entu-
siasmado com a garra com que Sal-
danha dirige a Seleção, insiste em
tòdas as entrevistas em saber o quefará o nosso treinador se o Brasil
fôr roubado na Copa do Mundo, no
México. Todos os amigos de Salda-
nha foram unânimes em reconhecer
que se houver qualquer tramóia con-
tra o Brasil, o nosso treinador não
hesitará um só momento em virar a
mesa.

Zoológicos e elefantes
No próximo dia 18, o Jardim Zoo-

lógico da Quinta da Boa Vista estará
completando 25 anos. Para comemo-
rar a data, o Governador Negrão de
Lima assinará decreto criando o Par-
que Zoológico de Marapendi, na Bar-
ra da Tijuca.

O nôvo Parque será um jardimzoológico onde os animais, sempre
que possível, viverão em ambiente na-
bural e, com o tempo, poderá ser
maior e mais importante que o da
Quinta da Boa Vista, que não possui
área para expandir-se.

4 *

Ainda sobre jardim zoológico, o
Ministério das Relações Exteriores já
está de posse das informações soli-
citadas ao Ministério da Agricultura
para permitir a entrada, no pais, de
dois elefantes doados pela Índia ao
Rio.

Como se recorda, os dois outros
animais doados pela Índia foram im-
pedidos pelas autoridades sanitárias
de entrar no Brasil e cedidos, poste-riormente, ao Uruguai, As informa-
ções solicitadas pelo Ministério da
Agricultura relacionam-se com o
meio em que vivem os elefantes, do-
enças existentes na área, vacinas, etc.

« *
O Jardim Zoológico do Rio, como

a quase totalidade dos que estão es-
palhados pelo mundo, fião tem ele-
faiTte macho.

A explicação: o animal na Índia
è sagrado e além disso representava,
há algum tempo, fator econômico im-
portante, pois executava, com suces-
so, serviços de transportes graças ã
sua enorme força. Além do mais, era
proibida a saída de machos, para im-
pedir a reprodução fora da Índia. Fi-
naluicnte, o macho é menos dócil e
menos domesticiivel que a fêmea.

Crise
A passagem pelo Ceará do Depu-

tado Rondon Pacheco, que recolhiasubsídios para a sucessão estadual,
não foi das mais tranqüilas. Tudo co-meçou quando organizaram a lista
dos candidatos ao Governo do Estado,
a qual incluía apenas os nomes dosDeputados Flávio Marcílio e Virgílio
Távora e do Senador Valdemar Al-
cântara. Em pleno jantar em home-
na gem ao Deputado Rondon Pache-co. promovido pela Arena cearense, oDeputado Humberto Bezerra pôs a
boca no mundo, protestando, porque,à última hora retiraram o seu nomeentre os que poderiam governar o
Ceará, a partir de 1971. Resultado:
em conseqüência da crise que se for-mou, o Deputado Rondon Pacheco foiobrigado a ficar por mais 24 horas no
Ceará, tentando conciliar os descon-
tentes.

Saldanha e o escocês
Está no Rio o jornalista escocêsHugh Mc Iivanhey, responsável poruma coluna sóbre política e esportes

no The Observer, de Londres. Mc II-vanney está cativado com a persona-lidade de João Saldanha, com quemconversou até alta madrugada na noi-
te da segunda para terça-feira. Ficoude tal modo fascinado com Saldanha,
que marcou entrevistas com vários

Avicultura
Estarão reunidos hoje na Fazenda

Modelo, em Campo Grande, os Secre-
tários de Agricultura, Reinaldo San-
ta, e de Finanças, Alternar Castilho,
para receberem da Associação Cario-
ca de Avicultura o pedido de isenção
do ICM, nos moldes do que já é feito
em Minas, São Paulo e Estado do Rio.

O pedido tem procedência, já quea avicultura carioca é a segunda do
pais e representa, no cômputo do' abastecimento do Rio, o setor mais
importante. Assim, 98 toneladas de
carcaças (aves abatidas) são entre-
gues diariamente no mercado, o querepresenta mais de 60% do consumo.

Irmãos
Na semana passada, anunciamos

que o Senador Filinto Müller, já refei-
to da operação a que se submeteu,
teria um importante encontro esta se-
mana. E o teve anteontem, com o Pre-
sidente Mediei. Até sábado, no mais
tardar, o Senador Filinto Müller via-
jará para Mato Grosso, devidamente
munido de orientação para tratar da
sucessão do Governador Pedro Pre-
dossian. O curioso é que dois candi-
datos disputam a indicação de seus
nomes pela Arena: os irmãos Gabriel
e Gastão Müller, o primeiro, cândida-
to do Governador, e o segundo, fa-
zendo-lhe oposição candente dentro
do Partido.

Lance-livre
Um repórter encontrou o ex-depu-

tado Bniiani Sátiro e foi logo pedindouma notícia. "Não há nada", respondeu
Sátiro, fugidio. Insiste o repórter: "Uma
noticiazinha qualquer que lhe seja sim-
páticü..." O velho política ameaça ren-
der-se: "Ah! então você quer me aju-
dar?" "Exatamente" — brada o repórter."Então, faça uma coisa, não escreva na-
da de n__m."

O Governador Luís Viana Pilho, da
Bahia, está escrevendo um artigo paraser divulgado por ocasião das comemora-
ções do S.° aniversário do 31 de Março.
O artigo tratará da personalidade do ex-
Presidente Castelo Branco e da sua par-ticipação no processo revolucionário.

O Senador Nei Braga, como 90 mi-
lhões de pessoas, está dando os seus pai-
pites sóbré a Seleção Brasileira: para o
ex-Governador do Paraná a substituição
de Gérson é indispensável, a fim de queo nosso time adquira maior velocidade e
poder ofensivo.
9 Só agora foi divulgado em Belém o
reail motivo .que fêz o presidente da Coca-
Cola Internacional, Mr, Solmers, sair em
seu jato particular dc Nova Iorque, em
setembro do ano» passado, e pousar na
capital do Pará. Não houve qualquer in-
terésse comercial na visita de Mr. Sol-
mers. Como velho cultor de antigüidades,
o milionário amerioano pesquisou tòdas
as igrejas de Belém, principalmente a de
Santo Alexandre, cuja imagem é raríssi-
ma e de inestimável valor. Mr. Solmers
visitou também o Museu Emílio Goeldi,
onde passou uma tarde inteira.
® O Departamento de Parques da Gua-
nabara entregou a conservação do Par-
que Guinle à firma especializada do pai-sagista Roberto Burle Marx. A conser-
vação inclui, além de limpeza e corte de
grama, o replantio de tòdas as plantas
ornamentais.
% Ontem à tardinha, na Galeria dos
Empregados no Comércio, ua Avenida Rio
Branco, muita gente teve a atenção des-
pertada pela-presença de um senhor alto,
de bom porte, cabelos claros, que parado
conversava, tranqüilamente, com um ami-
go: era o Vice-Presidente da República,
Almirante Augusto Rademaker.
© Em principio de 1971, deverão ser ini-
ciadas as obras para construção da gran-
de central de abastecimento do Grande

Rio, informa Miguel Gabizo de 'Paria,
presidente da comissão criada para tratar
desse empreendimento, e na qual estão--apresentados os Estados do Rio e daGuanabara e os Ministérios da Fazenda
e da Agricultura.

Os amigos do Ministro Rocha Lagoa
estavam exul tantes com a alusão feita pc-lo Presidente Mediei, no seu discurso deontem, à importância do trabalho queatualmente é realizado no Ministério da
Saúde.

O General Jaime Portela, homena-
geado com um jantar por seus amigos na
noite de oi-terh, viaja amanhã para For-
taleza, onde assumirá o comando da IO.*
Região Militar. O embarque está previsto
para as 16 horas, no Galeão.
9 De volta ao Rio o compositor Fred
Falcão, que acaba de .representar o Bra-
sil no Festival da Canção de Vina dei
Mar, onde classificou em 4.° lugar a sua
Avenida Atlatilica, de parceria com Pau-
Unho Tapajós. Fred Falcão quebrou um
dedo ao fazer o único gol da seleção dos
artistas estrangeiros no jogo contra o ti-
me dos artistas chilenos. Aliás, os chi-
lenos ganharam a partida, graças à atua-
ção do seu maior cobra, o atacante Luc-cho Gatica.

A Arena do Espírito Santo Já tean o
_¦_¦_ candidato ao Govémo: trata-se do
General Carlos Medeiros, ex-Deputado es-
tacluai e federal, ex-diretor da Cia. Vale
do Rio Doce e diretor do Banco do Es-
pinto Santo.
O Nei Leandro Tocantins acaba de pu-blica.r. pela José Olímpio, Universo e Vo-
cabulário do Grande Sertão, trabalho pa-ciente de pesquisa e um salvo-conduto
para quem palmilha pela primeira v^z as
veredas semânticas do Grande Sertão.
9 Não se compreende porque ft Delega-
cia Regional do Trabalho ainda náo pro-videnciou o registro profissional dos jor-nalistas que, há mais de quatro meses,
encaminharam a dooumentação exigido,
por lei.
O O Presidente Mediei ganhou de pre-sente, da Ford, dois Gálaxie LTD — mo-
délo executivo, para seu uso, um no Rio.
outro em Brasilia. O Gálaxie LTD, que è
blindado, possui quatro poltronas, rádio,
telofone, . até barbeador elétrico.
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Mosteiro de S. Bento pensa
em festejar Semana Santa
com textos em português

O mosteiro de São Bento pretende fazer êste
ano duas modificações principais nas comemora-
ções da Semana Santa: leitura em português dos
textos e simplificação das cerimoniai}. Para isso, es-
tá aguardando que o Vaticano se pronuncie oficial-
mente, dentro de alguns dias.

. Os tradicionais paramentos negros serão subs-
tituídos por outros, vermelhos, respeitando-se o
branco e o roxo. D. Hildebrando Martins, secreta-
rio da comissão arquidiocesana de pastoral litúr-
gica, afirma: "Se o vermelho é usado nas festas dos
mártires, por que não usá-lo na do maior deles,
que é Cristo?"
PROGRAMAÇÃO

A Cúria estabeleceu uma
programação, que vai de 22 a
29 dêste mês, semelhante a do
ano passado: dia 22, bênção de
Ramos e procissão, da igreja
Santa Cruz dos Militares até a
Catedral Metropolitana; dia 25,
antecipação do Primeiro Ofi-
cio das Trevas; 26 Sagração
dos Santos óleos, Cerimônia do
Lava-Pés e Desnudação dos
Altares; 27, Segundo Ofício
da.s Trevas, Missa da Paixão e

Procissão do Senhor Morto, da
Catedral Metropolitana até a
igreja São Francisco de Pau-
la; 28, Terceiro Ofício de Tre-
vas e Solene Vigília Pascal;
domingo, procissão em torno
da Praça 15 de Novembro, sa-
indo da Catedral Metropolita-
na, e missa solene, com assis-
tência pontificai.

Tòdas as cerimônias religio-
sas serão na Catedral Metro-
politana e o principal ceie-
brante será o Cardeal D. Jai-
me de Barros Câmara.

Onze donas-de-casa aprendem na Sursan a tratar bem dos seus jardins

Sursan ensina a jardineiro
amador a lidar com plantas

A Escola de Jardinagem da Sursan ini-
ciou ontem um novo período de aulas para
jardineiros amadores, entoe os quais estão
11 donas-de-casa e quattio homens de dife-
rentes profissões. Um deles é piloto e re-

-petente, porque viaja muito e não pôde con-
oluir o curso anterior.

A idéia do curso surgiu no ano passado,
quando a Escola de Jardinagem Ua Sursan
resolveu dar aulas especiais àqueles que gos-
tam de cuidar de seus jardins ou sítios, mi-
nistrando-lhes um minimo de noções cien-
tificas sobre fisiologia vegetal.

PRIMEIRA AULA

Dulce Maria Aleixo dos Reis, de 21 anos,
está no terceiro ano de História Natural da
Universidade do Estado da Guanabara e deu
a primeira aula para os jardineiros ama-
dores. Com ar muito sério, ela arrumou as
lentes, lâminas e amostras de vegetais. De-
pois, anunciou que o curso iria começar.

Nesta primeira aula, êies já aprenderam
alguma coisa: os princípios básicos das fun-

ções dos vegetais e a dissecação do tomate
e do pimentão, por exemplo.

O piloto Paulo Cavalcanti de Oliveira
faz p curso pela segunda vez e antecipa pa-
ra os demaüs o que irá acontecer: passeios
a Petrópolis, Teresópolis, Jacarepaguá, Jar-
dim Botânico, Horto Florestal, casa de Burle
Marx, etc.

Dulce Maria, a professora, superou a
hesitação da primeira aula:

— Parece que. será formidável êste curso.
Tenho paixão por Botânica e só havia ensi-
nado no primário.

As aulas são três vezes por semana, ás
segundas, quartas e sextas-feiras, durante
dois meses. Ao terminarem o cm-so, oa jar-
dineiros amadores poderão voltar a seus jar-
dins ou sítios, certos de que farão enxertos
perfeitos, combaterão pragas com eficiência,
cultivarão com técnica as espécies raras, sa-
berão recuperar o solo e projetar arquite-
tõnicamente a combinação entre suas plan-
tas.

Patrimônio Histórico vai
mostrar em Brasília arte
barroca do "Ciclo do Ouro"

Brasilia (Sucursal) — Peças barrocas repre-
sentativas do Ciclo ão Ouro — inclusive o Cristo
da Coluna, de Aleijadinho — serão expostas em
Brasília durante o Seminário sobre o Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, dias primeiro, 2 e
3 de abril.

Entre quase uma centena de peças a serem exi-
bidas estarão alguns qitinteiros, objeto muito raro,
de chumbo, usado para medição do ouro. O Gover-
nador Negrão de Lima decidiu participar do semi-
nário, depois de haver comunicado ao Ministro Jar-
bas Passarinho a impossibilidade de comparecer.
Êle deverá trazer trabalhos do Patrimônio Históri-
co do Rio que serão usados nos debates do encontro.
ARTE ANÔNIMA

Quadros de Manuel da Cos-
ta Ataíde, arcas de ouro, uina
cabeceira de cama de casal,
com desenho mozarabi (de
autor desconhecido), produ-
zida no século XVII e várias
imagens também de artistas
anônimos, considerados do

maior valor, farão parte da
exposição.

O transporte ' desses traba-
lhos obedecerá aos mais rigo-
rosos métodos de segurança.
Agentes seguirão nos oami-
nhõespara impedirem qualquer
tentativa de roubo, segundo
informou um assessor do Ml-
nistro Jarbas Passarinho.
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SERÁ
NO ESTADO 00 RIO
A EXPLOSÃO ATÔMICA
BRASILEIRA

No Estado do Rio, em Angra dos Reis, será
instalada a usina atômica brasileira — núcleo de
uma explosão de progresso queatravés de
reação em cadeia, irá sacudir todo o Pais com um
tremendo impulso desenvolvimentista. O Estado do Rio,
pioneiro em tele-comunicações com a Estação Satélite
de Itaboraí, recebe agora, com a Usina Atômica de Angra
dos Reis, a confirmação do seu destino de pioneirismò
tecnológico. Povo e Governo fluminenses agradecem ao Governo
Federal e à Central Elétrica de Furnas a escolha do seu
Estado para a instalação da primeira usina atômica da América Latina.

eComissão d
Cartografia
pede verbas

A solução sugerida para que
a confecção do mapa básico do
Brasil não seja paralisada é
a transferência de verbas de
outros setores da Fundação
IBGE para a Comissão de
Cartografia — Cocar — que
precisa de NCrS 12 milhões pa-
ra cumprir seu programa
anual.

O presidente da Cocar, Sr.
Gilvandro Simas Pereira, en-
tregou ontem no Ministério do
Planejamento uma carta quei-
xando-se de que não recebeu
qualquer esclarecimento sôbrc
a redução de sua verba, para
apenas NCrS 1 milhão e meio,
e apresentando as justifica ti-
vas para o emprego dos NCrS
12 milhões solicitados.

A COMISSÃO

A verba da Cocar é direta-
mente vinculada á Fundação
IBGE, porque a comissão c
subordinada ao Instituto Bra-
sileiro de Geografia, para efel-
tos administrativos. De acòrdo
com o decreto ciue criou a Co-
car, suas verbas só podem ser
utilizadas no pagamento dc
serviços prestados.• Segundo alguns membros da.
comissão, o representante da
Fundação IBGE, quando foi
defender seu orçamento junto
ao Ministério do Planejamen-
to, optou pela redução da ver-
ba da Cocar, em beneficio da
outros setores da antiga au-
tarquia.

— O engraçado — comentou
um dos engenheiros da Cocar

é que no orçamento da
Fundação IBGE há uma verba
de NCrS 11 milhões para a
divuigaçiio do mapeamento
que não poderemos realizar, a-"
qual não sofreu qualquer re-
dução.

Para os membros da Comis-
são de Cartografia, "se não
fôr possível transferir essa.
verba da divulgação, é possi-
vel ainda reduzir a verba das
despesas preliminares do cen-
so, que vai além de NCi'5 40
milhões."

Fazem parte da Cocar re-
presentantes dos Ministério.'
da Aeronáutica — major Wil-
sen Krukoski; da Marinha —
comandante Miicio Piragibe
Ribeiro, de Bakk; do Exército

coronel Aristides Barreto;
de Minas e Energia, Sr. Hen-
rique Vaz; da Agricultura —
Sr. Paulo Castela; e da Asso-
ciação Nacional dc Empresas
de Aerofotogrametria. Sr. Dar-
ci Francisco da Costa.

Sti
t-y

a. leresa
a casa

dos Nabuco
O Embaixador Maurício Na-

bu;o, a escritora Carolina Na-
Uuco e o Sr. José Tomás Na-
buco. irmãos do monsenhor
Nabuçò, falecido no ano pas-s'.irio, doarão á matriz de San-
ta Teresa a casa onde o sa-
cerdote viveu seus últimos
anos. Monsenhor Nabuco foi
pároco de Santa Teresa <iu-
rante 50 anos. O ato de doa-
ção terá caráter solene e será
realizado hoje, às 18 horas, na
sede da paróquia.
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Jane Fonda vai
correr os EUA
pregando a pas
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•SeaíZe (AP-JB) —De-
pois de ter sido presa do-
mingo no Forte Lewis, a
atriz Jane Fonda anunci-
ou ontem que viajará por
todos os Estados, norte-
americanos para apoiar
os soldados que se opõem
à guerra do Vietname."Eu não vim glorificar
a guerra nem exortar
nossos jovens para quelutem", afirmou a atriz.
Referiu-se, em seguida,
com amargura a sua
prisão, dizendo que"Bob Hope foi recebido
de maneira diferente pe-la representação local do
complexo industrial-mi-
litar."
DETERMINAÇÃO

Jane Fonda, de 32
anos, foi detida por três
horas em Forte Lewis,
quando participava de
uma manifestação em
favor da concessão de
uma parcela de terras
cio Forte Lawton, 'do
Exército, para a constru-
ção de um centro cultu-
ral indígena. Oitenta e
cinco' índios também fo-
ram detidos.

Ela disse que pretendevoltar ao Forte Lewis,
apesar da ordem para
que se mantenha afãs-
tada do local. Se a atriz
contrariar a determina-
ção do Exército, poderáser condenada a pagar a
multa de~ USS 500,00
(NCrS 2 200,00) ou a
cumprir seis meses de
prisão. Revelou também
que está pensando em
iniciar uma ação contra
o comandante da base
por prisão ilegal.

Exigiu códigos de di-
reitos civis para os sol-
dados e os índios. A
atriz prometeu que, em'
sua campanha a favor
dos soldados que estão
contra a guerra, visitará
bases militares em todas
as partes do país.

A uma pergunta sobre
se está disposta a ir prê-sa para protestar contra
o que considera injusti-
ça para com os índios e
soldados, Jane Fonda
respondeu que n ã o."Poderia ir presa se não
tivesse um filho e fami-
lia. Então poderia ir."
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Clifford Heinz, de 30 anos, com tima faca na mão, espreita o policial que prepara-se para desar-
má-lo) em S. Francisco, depois de um comício dos Panteras Negras, em novo episódio de violência

Bomba mata extremistas negros

Ouiro cadáver aparece
na in a n s ão terrorista

Nova Iorque (UPI-JB)
— A polícia de Nova lor-
que descobriu ontem o
corpo de uma jovem, nos
escombros da mansão do
milionário James Platt
Wilkerson, que explodiu
e incendiou-se na última
sexta-feira, por motivos
desconhecidos. O corpo,
mutilado demais para
ser identificado, é o se-
gundo descoberto na ca-
sa, depois do de Theodo-
re Gold, de 23 anos.

A polícia acredita que
a mansão, no valor apro-
ximado de 100 yíil dóla-
res (NCrS 440' mil), ser-
via de esconderijo para
explosivos da organiza-
ção estudantil extremis-
ta We a ther men, à
qual pertencia Theodore
Gold. O proprietário da
casa, James Platt Wil-
kerson, dono de uma ca-
deia de emissoras de rá-
dio, regressou ontem de
uma viagem às Antilhas.

Wilkerson, atendendo
a pedido da polícia, fêz

um apelo a sua filha Ca-
thlyn, de 25 anos, que
está desaparecida, para
que ajude na identifica-
ção da jovem encontrada
na residência.

Cathlyn, segundo a
polícia, foi vista saindo
da casa após a primeira
explosão, com outra mu-
lher e três homens. A po-
licia acredita que a fi-
lha de Wilkerson poderia
ajudar a elucidar o caso.

A jovem é membro im-
portante da organização
Weathermen, ligada à
facção extremista dos
Estudantes para uma
Sociedade Democrática
— SDS. Teria visitado o
Vietname do Norte, em
1967, ilegalmente. ¦

Quanto a Theodore
Gold, identificado um
dia após a explosão, era
vice-presidente da SDS
na Universidade de Co-
lúmbia, onde se formou
em 1969. Em 1968, foi a
Cuba, auxiliar no corte
da cana-de-açúcar.

Bel Air, Maryland (AFP-AP-
UPI-JB) — Dois extremistas ne-
gros morreram ontem, quando o
automóvel cm que viajavam expio-
diu a poucas quadras do tribunal
em que o líder radical Rap Browtn
está sendo julgado por incitamen-
to à rebelião.

A explosão c as suspeitas de
que Browtn seria um dos mortos
provocaram a suspensão da sessão
de ontem do tribunal. O juiz do
condado de Harforil, Harry Dyer,
suspendeu a sessão para que êle
pudesse, pessoalmente, participar
cias investigações sobre a identida-
cle dos mortos.

DEFESA DE VIOLÊNCIA

Uma das vítimas foi identifi-
cada mais tarde como Ralph Frat-
nerstone, de"31 anos, ex-auxiliar de
Browto, quando êste presidia o Co-
.mitê Coordenador dos Estudantes
não Violentos. O seu acompanhan-
te, que se acreditava ser o próprio
Brou_i, não pôde ser identificado
porque tinha nos bolsos três do-
cumentos de identidade, cada um
deles com nome diferente.

A polícia não sabe ainda se a
explosão foi devida a um atentado
ou se se trata de um acidente com
explosivos que os dois passageiros
mantinham no interior do veiculo.

A explosão ocorreu três quilo-
metros ao Sui do edificio do tii-

bunal de Bel Air, onde Brown clc-
veria apresentar-se ontem a fim cle
responder ã acusação cie incitar
distúrbios c incêndios em Cam-
bridge (Maryland), em julho de
1967.

Somente os restos do veículo
sobraram has imediações. O auto-
móvel ficou em pedaços e poças cle
sangue a uma distância de 20 me-
tros assinalavam os locais onde
caíram os pedaços dos corpos.

O advogado William Kundolcr
declarou mais tarde que havia tc-
lefonado a Brow.i sugerindo que
permanecesse em Nova Iorque até
que as coisas se acalmassem em
Bel Air,

Radiofolo UPI
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Carl Broge (E) ê William Kunstler, com os livros, são os defensores ão líder negro Rap Brown

new: 1 * 7 im soluciona & luta racial
Washington — O Vice-Prestdente

Agnew declarou que não se acabará com
o preconceito racial nos EUA com o trans-
porte clc colegiais cm ônibus c sim com
a criação dc melhores oportunidades — cm-
pregos c moradias — para seus pais.

O Vice-Presidente disse numa entrevista
que os problemas da segregação não serão
solucionados "se continuarmos lançando essa
responsabilidade sôbrc os ombros das crian-
ças. í-Ies têm de ser solucionados por
adultos!"

NOVA APRECIAÇÃO

Agnew — presidente do Comitê para a
Dcsscgregação das Escolas Sulistas, dc ni-
vel dc gabinete — acrescentou que gostaria
que os americanos "aceitassem as pessoas
com base na compatibilidade econômica,
c filosófica, analisando-as como seres hu-
manos c sem levar em conta a sua côr ou
religião."

O Vice-Presidente mostrou-se esperan-
coso que a Suprema Corte reconheça cm
breve que parte da segregação escolar no
Sul é atribuível a padrões de moradia —
e não a leis que estabelecem uma linha di-
visória das raças — a fim de que "a par-
cialidade no tratamento do Norte c do Sul
venha a desaparecer."

Agnew disse sentir-se "muilo encora-
judô" por uma decisão tomada a 17 dc fe-
vereiro pela Corte de Apelação americana
do quinto circuito, segundo a qual as es-
colas do Municipio de Orange, na Flórida,
se qualificavam dentro do sistema unitário,
a despeito dc os alunos serem distribuídos
pelas mesmas com base em padrões distri-
tais, o que deixou intactas três escolas in-
teiramente constituídas dc alunos negros.
Disse éle que a Suprema Corte poderia con-
firmar a decisão c preparar o caminho para
o reconhecimento cle facto da segregação,
tanto no Sul como no Norte.

"A maneira de se atacar a segregação
de facto. disse o Vice-Presidente, "é com-
bater-se cm nivel tle adultos através dc me-
Iboria econômica c habitacional que pro-
porcionc aos cidadãos negros uma fuga mais
rápida das estruturas do gueto."

As observações cle Agnew náo Implicam
que a administração Nixon deixará dc
pôr em vigor as leis « decisões judiciais que
exigem a dcsscgrrgação escolar. Elas cx-

pressam uma nova filosofia da Casa Branca,
cm que se daria a menos ênfase ás escolas
com a finalidade dc reduzir divergências
sociais.

OPINIÕES

Nessa entrevista que cobriu assuntos des-
dc o Laos até a cidade dc Lamar, na Cali-
rolina do Sul, o Vicc-Prcsidcnlc expressou
as seguintes opiniões::

Os Estados Unidos não tinham outra
alternativa a não ser a de envolver-sc "dc,
um modo limitado" no conflito laosiano, pois
êste estava "indissoluvelmente vinculado" à
segurança das forças americanas e aliadas
no Vietname do Sul. Segundo éle a guerra
laosiana "tornou-se uma virtual extensão do
nosso envolvimento no Vietname do Sul." No
entanto éle não acha provável que forças cle
terra norte-americanas sejam enviadas ao
Laos.

Tanto êle quanto o Presidente Nixon"agiram com presteza para denunciar a vio-
lência dos racistas brancos que se opuseram
aos ônibus integrados na cidade de Lamar.
Carolina do Sul, na semana passada, pois ó
da intenção dos dois ''tornar claro que essa
espécie de violência não será tolerada. Não
pode existir um sistema dc leis c dc justi-
ca se tais coisas acontecem, seja qual fór
o molivo", disse êle.

A administração Nixon não tem ne-
nliiima estratégia especial para conseguir
unia base de apoio entre os brancos do Sul."Uma estratégia especial para o Sul seria,
com base apenas nos votos eleitorais, o reco.
nheeimento da derrota", disse Agnew. E
acrescentou que "se tivéssemos uma estraté-
gia para o Sul, duvido que tivesse feito o
pronunciamento que fiz sôbrc Lamar."

O tema que norteará a participação
dc Agnew na campanha eleitoral dc 1970,
representando a Casa Branca, será o slogan
nixoniano de "botar as coisas cm prática."
Como exemplo, éle citou a busca por Nixon
de uma reforma no sistema dc assistência
social, depois dc "anos dc embromação", por
parte dos democratas, cm torno do assunto.

CRÍTICAS

Ao longo da entrevista dc uma hora clc
duração, Agnew demonstrou estar irritado
com as criticas, especialmente aquela» fri-

las pelos noticiários, que-segundo èle ata-
cam muilo apressadamente os seus pontos-
de-vista c os do Governo.

Êsse tema voltou a todo momento na dis-
cussão de diferentes tópicos. Com respeito
ao Laos, o Vice-Presidente mostrou-se in-
trigado pelo fato de que "se encontre tanta
atenção nas respostas que demos aos pedidos
do Governo laosiano, respostas essas que fo-
ram muito calculadas c limitadas."

"Ainda não vi nos meios de comunicação
livres dêste país — prosseguiu — críticas á
agressão norte-vietnamita no Laos. Élcs pos-
suem uma força cle combate clc 07 mil ho-
mens naquele pais. Ao meu ver, isso deveria
provocar algumas criticas, pelo menos. Ainda
não vi nenhuma."

Embora no último outono Agnew lenha
dilo que iria deixar dc lado seus ataques aos
meios de comunicação, aparentemente êle
continua insistindo na questão.

Para cie, os editoriais nos Eslados Uni-
dos só põem cm questão o que o Governo
americano /está fazendo para conseguir um
acordo com a União Soviética sobre a limi-
taçáo de armamentos, e nunca pergunta o
que os soviéticos estão fazendo."I" mais fácil um boi voar do que sai-
rem criticas ao Kremlin no Pravda". disse
Agnew. "Dc certo modo dependemos de nos-
sa própria imprensa para criticá-los, já que
internamente eles não permitem críticas."

O Vice-Presidente disse que não conse-
guia entender porque os americanos "esmiú-
ram tanto nossas próprias deficiências, em
busca dc motivações erradas por trás dc nos-
sas ações, tentando torná-las indignas cle fé,
quando se vê do outro lado ações nada me-
recedoras dc crédito."

Etc contrapôs a preocupação doméstica
com o suposto massacre dc Song My ã falta
dc interesse pelo que chamou de "atrocidades
comunistas em Huc." "Alguém já ouviu um
pronunciamento público dc qualquer de nos-
sos legisladores pacifistas contra a invasão
comunista da Tcheco-Eslováquia, ou contra
o que os norte-vietnamitas estão fazendo?"
É.le mesmo respondeu ã pergunta: "Não."

ATAQUES PESSOAIS
Agnew ficou particularmente irritado

com os ataques aos seus próprios pronun-
ciumentos, dizendo que pelo visto "as mo-
tivações _ISs outras pessoas são sempre pu-
ras. As minhas sáo sempre sujas."

Jam cs M. Naúghton
do A'e»' Ybrk Time.

Quando o Vice-Presidente comentou no
mês passado que não achava que as Uni-
versidades deveriam seguir uma politica dc
admissão livre, viu-se "satirizado por Deus
c o mundo". Segundo Agnew seus críticos
imediatamente acusaram-no dc ter dito que
aqueles que não atingissem os padrões dc
admissão não deveriam entrar na Universi-
dado.

O que êle disse, na verdade, foi que
os estudantes que tiveram uma educação

. deficiente deveriam ter a oportunidade dc
freqüentar escolas preparatórias comunitá-
rias "financiadas sobretudo pelo Governo",
para que possam alcançar um nivel dc apro-
veitamento adequado aos padrões universitá-
rios.

Do contrário, disse êle, as universidades
que para muitos já são "impessoais" torna-
riam-se ainda maiores, c as instituições dc

. alta qualidade seriam levadas a dar cursos
fáceis clc modo que os alunos "progridam
depressa, para que a admissão' livre seja
estatisticamente bem-sucedida."

O Vice-Presidente alegou que suas ob-
servações não diferiram muilo das que Clark
Kerr, um liberal e ex-presidente da Univer-
sidade da Califórnia, fêz recentemente.
"Continuo esperando que as pessoas dêem
ouvidos ao que tenho a dizer, mas acho que
isso nunca acontecerá", comentou Agnew.

Fõt-lhe lembrado que muitos americanos,
a julgar pelas cartas que enviarn a èle c á
Casa Branca, acham-se do lado de Agnew,
c rjuc êle estava aparentemente construindo
ema base politica própria entre os brancos
do Sul e os cidadãos dc classe média cm
geral.

Mas Agnew respondeu que "íundamen-
talmente não me considero um político" do
tipo que se prende a um certo conjunto dc
idéias. Aconteceu apenas, disse clc, uma
"frustração honesta" das pessoas, ate que
encontrassem alguém com idéias compati-
veis com as suas.

Com mais de um ano dc trabalho na
Casa Branca, será que Agnew já sabe se
gostaria dc ser Presidente? "Não posso di-
zer que esteja deslumbrado com essa pos-
slbílidade", respondeu êle com um sorriso."Atualmente a perspectiva mais atrativa
para- mim é conseguir uma coluna numa ca-
deia dc jornais."

Estados Unidos e
México combaterão
venda de tóxicos

Washington (AP-UPI-JB)— Os Estados Unidos e o Mé-
xico chegaram a acordo para
intensificar a campanha con-
tra o tráfico de entorpecentes
na fronteira entre os dois pai-
ses, após vários meses de con«
versações que culminaram,
ontem, na ratificação de um
tratado de 12 ponto*.

O Secretário adjunto de
Justiça, Richard Kleindienst,
anunciou que os Estados Uni-
dos destinarão 1 milhão de
dólares (NCr$ 4 400 mil) pa-
ra a campanha. Um comuni-
cado íinal sobre o acordo será
distribuído hoje.

O convênio assinado entre
os Estados Unidos e México
inclui os seguintes itens:- — Entrega de equipamen-
tos ao México para a locali-
zação e destruição de planta-
ções de maconha e outras er-
vas alucinógenas.

Intensificação dos esfor-
ços de ambos os Governos pa-
ra localizar e fechar labora-
tórios clandestinos de elabo-
ração de drogas, bem como
para destruir drogas armaze-
nadas.

Troca de informações re-
Te rentes a suspeitos de trá-
fico clandestino de alucinóge-
nos' e melhores técnicas de
inspeção de veiculos público*e particulares.

Nova-iorquinos caçam
traficantes de droga

Nova Iorque — Um gru-
po de cidadãos, organizado' para limpar ãe traficantes
de narcóticos e viciados o
bairro de Bedford-Stuyve-
sant, no Brooklyn, anun-
ciou que já conta com a
adesão de 150 voluntários.
O presidente ãa nova orga-
nização, a Organizarão áe
Proteção Comunitária, Van-
der L. Beatty, declarou que
as patrulhas serão inicia-
das no próximo dia 14.

Beatty disse que o patru-
lhamento se tornou neces-
sário, porque a policia tinha
abandonado Bedford-Stuy-
vesant, onde já não havia
mais lei e ordem, e desde
que a organização foi cria-
da, êle recebeu inúmeros
oferecimentos de voluntá-
rios para as patrulhas que
serão constituídas.

PATRULHAMENTO

Os grupos de patrulha-
mento, com três homens
cada um, vão operar numa
área onde o tráfego de nar-
eólicos se faz com mais in-
icnsiáade. Levarão rádios
portáteis para comunicação
entre si e com. a policia. As
patrulhas serúo feitas a pé
e de carro. Seus membros
não usarão uniformes, mas
possuirão cartões áe iden-
tidade.

Estes grupos poderão fa-
zer prisões. Beatty decli-
nou de declarar se eles le-
variam armas, mas disse
que "eles estavam prepara-
dos para eliminar das ruas
os traficantes, usando
quaisquer meios."

Barbara Campbell
do New York Times

Muitas têm sião as ocor-
rêxiçia-s relacionadas com o
problema de narcóticos da
cidade:

A Corte Feãeral âo
Brooklyn anunciou o indi-
ciamento áe 11 pessoas.en-
volvidas no tráfico áe dro-
gas.

A polícia anunciou que
uma moça de 17 anos ti-
nha sido achada inconsci-
enle num banheiro ãe seu
colégio, devido ao uso ex-
cessivo de narcóticos.

Enr Bryant Park, po-
liciais prenderam duas ado-
lescentes e quatro rapazes
que fumavam maconha.

Uma filial do Chase
Manhattan Bank foi rouba-
da por um viciado, que que-
ria dinheiro para compra áe
entorpecentes.

Moradores do bairro
de Bushwick fizeram uma
manifestação em frente ao
Evangelical Deaconess Hos-
pitai, reivindicando seu em-
préstimo à Oáyssey House,
uma entidaãe áestinaãa ao
tratamento ãe viciaáos.

A Sra. Patrícia Ken-
nedy Lawford numa visita
recente à Oáyssey House
declarou que "o trabalho
dêste pequeno grupo é es-
pantoso", mostrando-se im-
pressionada com as dificul-
dades que encontra.

Para o secretário-as-
sistente de Tesouro "a apli-
cação mais severa da lei
contra o contrabando, sig-
nificará que os viajantes se-
rão revistaáos mais cuida-
dosamente, o que trará u,ma
diminuição no tráfego ¦ de
narcóticos."

Senado americano

proíbe propaganda
de cigarro em 1971

Washington (UPI-jíB. — o"SSlíadO'COS"EUiST HÍf..woiX'<T.-~'''
tem um projeto proibindo a.s
emissoras de rádio e televisão
fazerem ipropagarida _le cigar-
ros, a partir de 2 de janeiro
<l,e 1971. O projeto., será ago-
ra enviado à Câmara de Re-
presentantes, que também de-
verá aprova-to,

Todos os maços de cigarros,
de acordo com a nova lei, con-
terão uma frase cle advertên-
cia aos consumi i d ores: "Cui-
dado, os médicos concluíram
que o consumo clc cigarros é
noaivo à sua saúde." Atual-
mente, a advertência diz:"Cuidado, o consumo de oi-
garres 'pode ser perigo para
a sua saúde."

A Comissão Federal de Co-
mércio. (CTC) informou que

a indústria clo_ tabcico dos"Eü'A' 
gastã"'Tj"áS 

"21 
300"_ml

iNCrS 92 milhões) em publi-
cidade pelo rádio e USS 44 660
mil (NCrS 196 milhões) em
revistas e jornais.

O Senador Warren Magnu-
son saudou o projeto aprovado
pelo Senado como "uma legis-
lação que é um marco no
campo da saúde." 'Denunciou
também que "grandes grupos
econômicos estão alinhados
contra o projeto", referindo-
se à indústria de tabaco e às
empresas de rádio e televisão.

O autor do projeto, Senador
Frank Moss, afirmou que gra-
,ças à medida o "Marlboro
Country desaparecerá da his-
tória da televisão a partir de
janeiro próximo."

Fumo, uma escalada
iniciada há 5 anos

Há cerca dc cinco anos.
nos Estados Unidos, os ma-
ços de cigarros são obriga-
dos, por lei, a trazer esla
advertência: "Atenção, ju-
mar pode ser perigoso para
sua saúde/' Os efeitos des-
ta medida, entretanto, não
conseguiram evitar que au-
mente sempre o consumo
de cigarros e similares no
país. contra o que vêm sen-
do adotadas sucessivas
proibições, quase todas no
campo áa propaganda.

Em 196S. o Tribunal Fc-
deral de Recursos expediu
uma determinação garan-
tindo à Comissão Federal
de Comunicação (FCO o
direito de exigir que "uma
quantidade significativa dc
tempo", na programação de
rádio c televisão, fôsse em-
pregada em anúncios sobre
os prejuízos do fumo.

Em outubro do ano pas-
sado, a Suprema Corte
aprovou uma lei determi-
lumdo que qualquer propa-
ganda de cigarros em esta-

ções de rádio devia ser
compensada com mensa-
gens de advertência sobre
os perigos áe fumar.

Em fevereiro, a Comissão
Feãeral de Comunicações
havia proposto a proibição
detoâos os anúncios de ci-
garros no ráãio e na tele-
visão, provocando grande
inquietação nos círculos dos
negócios, onde estariam em
jogo 200 milhões de dólares
(NCrS 900 milhões), que é
quanto despendiam em pu-
blicidade. à época, as com-
panhias de fumo.

Em novembro, a proposta
da Comissão Federal de
Comunicações, já transfor-
mada em projeto de lei, era
aprovada pela Comissão
Comercial do Senado e
enviada o plenário para
discussão. Já ai, estava fi-
.rada a data dc 1° de ja-
neiro dc 1971 para inicio
da vigência de proibição de
anúncios dc cigarros no
rádio e na televisão.

¦ ."<¦
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Jane Fonda vai
correr os EUA

"'¦ -'" _¦%.' ' _; x r

pregando a paz

ESTADOS UNIDO» - 1

BECO SEM SAÍDA
Ridiofoto UPI

Scatle (AP-JB) — De-
pois de ter sido prêsa.do-
mingo no Forte Lewis, a
atriz Jane Fonda anunci-
ou ontem que viajará portodos os Estados norte-
americanos para apoiar
os soldados que se opõem
à guerra do Vietname."Eu não vim glorificar
a guerra nem exortar
nossos jovens para quelutem", afirmou a atriz.
Referiu-se, em seguida,
com amargura a sua
prisão, dizendo que"Bob Hope foi recebido
de maneira diferente pe-la representação local do
complexo industrial-mi-
litar."
DETERMINAÇÃO

Jane Fonda, de 32
anos, foi detida por três
horas em Forte Lewis,
quando participava de
uma manifestação em
íavor da concessão de
uma parcela de terras
do Forte Lawton, do
Exército, para a constru-
ção de um centro cultu-
ral indígena. Oitenta e
cinco índios também fo-
ram detidos.

Ela disse que pretendevoltar ao Forte Lewis,
apesar da ordem para
que se mantenha afãs-
tada do local. Se a atriz
contrariar a determina-
ção do Exército, poderáser condenada a pagar a
multa de USS 500,00
(NCrS 2 200,00) ou .a
cumprir seis meses de
prisão. Revelou também
que está pensando em
iniciar uma ação contra
o comandante da base
por prisão ilegal.

Exigiu códigos de di-
reitos civis para os sol-
dados e òs indios. A
atriz prometeu que, em
sua campanha a favor
dos soldados que estão
contra a guerra, visitará
bases militares em todas
as partes do país.

A uma pergunta sôbre
se está disposta a ir pré-sa pára protestar contra
o que considera injusti-
ça para com os índios e
soldados, Jane Fonda
respondeu que n ã o."Poderia ir presa se não
tivesse um filho e famí-
lia. Então poderia ir."
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Bomba mata extremistas negros

Outro cadáver aparece
na mansão terrorista

Nova Iorque (UPI-JB)
— A polícia de Nova lor-
que descobriu ontem o
corpo de uma jovem, nos
escombros da mansão do
milionário James Platt
Wilkerson, que explodiu
e incendiou-se na última
sexta-feira, por motivos
desconhecidos. O corpo,
mutilado demais para
ser identificado, é o se-
gundo descoberto na ca-
sa, depois do de Theodo-
re Gold, de 23 anos.

A polícia acredita que
a mansão, no valor apro-
ximado de 100 mil dóla-
res (NCrS 440 mil), ser-
via de esconderijo para
explosivos da organiza-
ção estudantil extremis-
ta Weathermen, à
qual pertencia Theodore
Gold. O proprietário da
casa, James Platt Wil-
kerson, dono de uma ca\
deia de emissoras de rá-
dio, regressou ontem de
uma viagem às Antilhas.

Wilkerson, atendendo
a pedido da polícia, fêz

um apelo a sua filha Ca-
thlyn, de 25 anos, que
está desaparecida, para
que ajude na identifica-
ção da jovem encontrada
na residência.

, Cathlyn, segundo a
policia, foi Vista saindo
da casa após a primeira
explosão, com outra mu-
lher e três homens. A po-
lícia acredita que a fi-
lha de Wilkerson poderia
ajudar a elucidar o caso.

A jovem é membro im-
portante "da organização
Weathermen, ligada à
facção extremista dos
Estudantes para uma
Sociedade Democrática
—- SDS. Teria visitado o
Vietname do Norte, em
1967, ilegalmente.

Quanto a Theodore
Gold, identificado um
dia após a explosão, era
vice-presidente da SDS
na Universidade de Co-
lúmbia, oude.se formou
em 1969. Em 1968, foi a
Cuba, auxiliar no corte
da cana-de-acúcar.

Bel Air, Maryland (AFP-AP-
UPI-JB) — Dois extremistas ne-
gros morreram ontem, quando o
automóvel em que viajavam expio-
diu a poucas quadras do tribunal
em que o líder radical Rap Bro.ròi
está sendo julgado por incitamen-
to à rebelião.

A explosão e as suspeitas de
que Browtt. seria um dos mortos
provocaram a suspensão da sessão
de ontem do tribunal. O juiz do
condado de H9rford, Harry Dyer,
suspendeu a sessão para que èle
pudesse, pessoalmente, participar
das investigações sôbre a identida-
dc dos mortos.

DEFESA DE VIOLÊNCIA

Uma das vítima» foi identifi-
cada mais tarde como Ralph Frat-
nerstone, de 31 anos, ex-auxiliar de
Bro.vto, quando êste presidia o Co-
mite Coordenador dos Estudantes
não Violentos. O seu açompanhan-
te, que se acreditava ser o próprioBro..»n, não pôde ser identificado
porque tinha nos bolsos três do-
cumentos de identidade, cada um
deles com nome diferente.

A polícia não sabe ainda se a
explosão foi devida a um atentado
ou se se trata de um acidente com
explosivos que os .dois passageiros
mantinham no interior do veículo.

A explosão ocorreu três quilo-
metros ao Sul do edifício do hi-

bunal de Bel Air, onde Brown de-- veria apresentar-se ontem a fim dc
responder ã acusação de incitar
distúrbios c incêndios em Cam-
bridge (Maryland), em julho dc
1907. .

Somente os restos do veículo'
sobraram nas imediações. O auto-
móvel ficou em pedaços e poças de
sangue a uma distância cle 20 me-
tros assinalavam os locais onde
caíram os pedaços dos corpos.

O a-fvogado William Kundoler
declarou mais tarde que havia te-
lefonado a BrovAi sugerindo que
permanecesse em Nova Iorque até
que as coisas se acalmassem em
Bel Air.

Radlofolo UPI
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Cari Broge (E) e Willjam' Kunstler, com os livros, são os defensores áo líder negro Rap Brown

Amew: dinheiro soluciona a luta racial
Washington — O Vice-Presidente

Agnew declarou que não se acabará com
o preconceito racial nos EUA com o trans-
porte dc colegiais em ônibus c sim com
a. criação dc melhores oportunidades — cm-
pregos c moradias -fr para seus pais.

O Vice-Presidente disse numa entrevista
que os problemas da segregação não serão
solucionados "se continuarmos lançando essa
responsabilidade sòhre os ombros das crian-
ças. Êlcs tém dc ser solucionados por
adultos."

NOVA APRECIAÇÃO

Agnew — presidente do Comitê para a
Dcsscgrcgaçáo das Escolas Sulistas, dc ni-
vel de gabinete — acrescentou que gostaria
que os americanos "aceitassem as pessoas
com base na compatibilidade econômica,
e filosófica, analisando-as como seres hu-
manos e sem levar em conta a sua côr ou
religião."

O Vice-Presidente mostrou-se esperan-
coso. que a Suprema Corte reconheça cm
breve que parte da segregação escolar no
Sul c atribuível a padrões de moradia —
c não a leis que estabelecem uma linha di-
visória das raças — a fim dc que "a par-
cialidade.no tratamento do Norte c do Sul
venha a desaparecer."

Agnew disse sentir-se "muito encora-
jado" por uma decisão tomada a 17 de fc-
vereiro pela Corte dc Apelação americana
do quinto circuito, segundo a qual as cs-
colas do Município de Orange, na Flórida,
se qualificavam dentro do sistema unitário,
a despeito de os alunos serem distribuídos
pelas mesmas com base em padrões distri-
tais, o que deixou intactas três escolas in-
teiramente constituídas de alunos negros.
Disse èle que a Suprema Corte poderia c<yi-
firmar a decisão e preparar o caminho para
o reconhecimento de íacto da segregação,
tanto no Sul como no Norte."A maneira de se atacar a segregação
de facto. disse o Vice-Presidente, "é com-
bater-se em nivel dc adultos através de me-
lhoria econômica e habitacional que pro-
porcione aos cidadãos negros uma fuga mais
rápida das estruturas do gueto."

As observações de Agnew não implicam
que a administração Nixon deixará de
pôr cm vigor as leis e decisões judiciais que
exigem a dcsscgrcgaçáo escolar. Ela» cx-

pressam uma nova filosofia da. Casa Branca,
cm que se daria a menos ênfase ãs escolas
com a finalidade de reduzir divergências
sociais.

OPINIÕES

Nessa entrevista que cobriu assuntos drs-
dc o Laos até a cidade de Lamar, na Cali-
rolina do Sul, o Vice-Presidente expressou
as seguintes opiniões:

Os Estados Unidos não tinham oulra
alternativa a 'não ser a dc envolver-se ''de
um modo limitado" no conflito laosiano, pois
este estava "indissoluvclmente vinculado' à
segurança das forças americanas c aliadas
no Vietname do Sul, Segundo éle a guerra
laosiana "tornou-se uma virtual extenso o do
nosso envolvimento no Vietname do Sul." Xo
entanto ele não acha provável que forras dn
terra norte-americanas sejam enviadas ao
Laos.

—vTanto êle quanto o Presidente Nixon"agiram com .presteza para denunciar a vio-
lència dos racistas brancos que se opuseram
aos ônibus integrados na cidade de Lamar,
Carolina do Sul, na semana passada, pois ó
da intenção dos dois "tornar claro que essa
espécie de violência não será tolerada. Não
pode existir um sistema de leis c de justi-
ça se tais coisas acontecem, .seja qual fõr
o motivo", disse èle.

A administração Nixon não tem nc-
nhuma estratégia especial para conseguir
uma base de apoio entre os brancos do Sul."Uma estratégia especial para o Sul seria,
com base apenas nos votos eleitorais, o reco-
nhecimento da derrota", disse Agnew. K
acrescentou que "se tivéssemos uma estrale-
gia para o Sul, duvido que tivesse feito o
pronunciamento que fiz sôbre Lamar."

O tema que norteará a participação
dc Agnew na campanha eleitoral dc 1970,
representando a Casa Branca, scrã o slcgan
nixonlano de "botar as coisas cm prática."
Como exemplo, éle citou a busca por Nixon
de uma reforma no sistema dc assistência
social, depois dc "anos dc embromação", por
parte dos democratas, cm torno do assunto.

CRÍTICAS

Ao longo da entrevista de uma hora de
duração, Agnew demonstrou estar Irritado
com as críticas, especialmente aquclai fei-

las pelos noticiários, que segundo ele ata-
ram muilo apressadamente os seus pontos-
de-vista e os do Governo.

Êsse tema voltou a todo momento na dis-
cussão dc diferentes tópicos. Com respeito
ao Laos, o Vice-Presidente mostrou-se in-
trigado pelo fato dc que "se encontre tanta
atenção nas respostas que demos aos pedidos
do Governo laosiano, respostas essas que fo-
ram muito calculadas e limitadas."

"Ainda não vi nos meios de comunicação
livres deste país — prosseguiu — críticas á
agressão norte-vietnamita no Laos. Êlcs pos-
suem unia força de combate de 07 mil Jio-
mens naquele pais. Ao meu ver, isso deveria
provocar algumas criticas, pelo menos. Ainda
nào vi nenhuma." .

Embora no último outono Agnew tenha
dito que iria deixar dc lado seus ataques aos
meios dc comunicação, aparentemente éle
continua insistindo na questão.

Para èle, os editoriais, nos Estados Uni-
dos só põem cm questão o que o Governo
americano está fazendo para conseguir um
acordo com a União Soviética sòbrc a limi-
tação de armamentos, e nunca pergunta o
que os soviéticos estão fazendo.

"E' mais fácil um boi voar do que saí-
rrro criticas ao Kremlin no Pravda", disse
Agnew, "Dc certo modo dependemos dc nos-
sa própria imprensa para criticá-los, já que
internamente eles não permitem críticas."

O Vice-Presidente disse que náo conse-
guia entender porque os americanos "esmiú-
cam tapto nossas próprias deficiências, em
busca dc motivações erradas por trás de nos-
sas ações, tentando torná-las indignas de fé,
quando se vê do nutro lado ações nada me-
recedoras dc crédito."

Êle contrapôs a preocupação doméstica
rom o suposto massacre dc Song My à falta
de interesse pelo que chamou de "atrocidades
comunistas cm Hue." "Alguém já ouviu um
pronunciamento público dc qualquer dc nos-
sos legisladores pacifistas contra a invasão
comunista da Tcheco-Eslováquia, ou contra
o que os norte-vietnamitas estão fazendo?"
Êle mesmo respondeu à pergunta: "Não."

ATAQUES PESSOAIS
Agnew ficou particularmente irritado

com os ataques aos seus- próprios pronuh-
cianientos, dizendo que pelo visto "as mo-
tivaçócs -Ias outras pessoas são sempre pu-
ras. As minhas são sempre sujas."

Jam ps M. Nàiiúhiòii
do New York' Times

Quando o Vicc-Presidenlc comentou no
mês passado que não achava que ai Uni-
versidades deveriam seguir uma politica de
admissão, livre, viu-se "satirizado por Deus
c o mundo". Segundo Agnew seus críticos
imediatamente acusaram-no de ter dito que
aqueles que nâo atingissem os padrões de
admissão não deveriam entrar na Universi-
dade.

O que êle disse, na verdade, foi que
os estudantes que tiveram uma educação
deficiente deveriam ter a oportunidade dc
freqüentar escolas preparatórias comunitá-
rias "financiadas sobretudo pelo Governo",
para qúe possam alcançar um nível dc apro-
veitamento adequado aos padrões universitá-
rios.

Do contrário, disse éle, as universidades
que para muitos já são "impessoais" torna-
riam-se ainda maiores, e as instituições de
alta qualidade seriam, levadas a dar cursos
fáceis dè modo que os alunos •" progrldam
depressa, para que a admissão livre seja
estatisticamente bem-sucedida."

O Vicc-Prcsidcntc alegou que suas ob-
servações não diferiram muito das que Clark
Kerr, um liberal c ex-presidente da Univer-
sidade da Califórnia, fêz recentemente."Continuo esperando que as pessoas dêem
ouvidos ao que tenho a dizer, mas acho que
isso nunca acontecerá", comentou Agnew.

Foi-lhe lembrado que muitos americanos,
a julgar pelas cartas que enviam a èle c à
Casa Branca, acham-se do lado de Agnew,
c que éle estava aparentemente construindo
uma base politica própria entre os brancos
du Sul e os cidadãos du classe media em' 
geral.

Mas Agnew respondeu que "fundameri-
talmente não me considero um político" do
tipo que se prende a um certo conjunto de
idéias. Aconteceu apenas, disse êle, uma"frustração honesta" das pessoas, até que
encontrassem alguém eom idéias compati-
veis com as suas.

Com mais de um ano de trabalho na
Casa Branca, será que Agnew já sabe se
gostaria de ser Presidente? "Não posso di-
zer que esteja deslumbrado com essa pos-
sibilidade", respondeu ele com um sorriso."Atualmente a perspectiva mais atrativa
para mim é conseguir uma coluna numa ca-
deia dc jornais."

Estados Unidos e
México combaterão
venda de tóxicos

Washington (AP-UPI-JB)— Os Estados Untdos e o Mé-
xico chegaram «, acordo paraintensificai' a campanha con-
tra o tráfico de entorpecentes
na fronteira entre os dois pai-
ses, após vários meses de con.
versações que , culminaram,
ontem, na ratificação de um
tratado de 12 pontos.

O Secretário adjunto de
Justiça, Richard Kleindienst,
anunciou que os Estados Uni-
dos destinaíão 1 milhão de
dólares (NCr$ _ 400 mil) pa-
ra a campanha. Um comuni-
cado íinal sôbre o acordo será
distribuído hoje.

V

O convênio assinado entre
os Estados Unidos e México,
inclui os seguintes itens:

Entrega de equipamen-
tos ao México para a locali-
zação e destruição de planta-
ções de maconha e outras er-
vas .alucinógenas.

Intensificação dos esfor-
ços de ambos os Governos pa-
ra localizar e fechar labora-
tórios clandestinos de elabo-
ração de vdrogas, bem como
para destruir drogas armaze-
nadas.

Troca de informações re-
f erentes a suspeitos de tri-
fico clandestino de alucinóge-
nos e melhores técnicas de
inspeção de veículos públicose particulares.

Nova-iorquinos caçam
traficantes de droga

Nova Iorque — Um gru-
po de cidadãos, organizado
para limpar de traficantes
de ¦ narcóticos e viciados o
bairro de Beãford-Stuyve-
sant, no Brooklyn, anun-
ciou que já conta com a
adesão de 150 voluntários.
O presidente da nova orga-
nização,' a Organizado de
Proteção Comunitária, Van-
der L. Beatty, declarou que
as patrulhas serão inicia-
das tio próximo dia 14.

Beatty disse tjue o patru-
lhamento se tomou neces-
sário, porque a policia tinha
abandonado Bedford-Stuy-
vesant, onde já não havia
mais lei e ordem, e desde
que a organização foi cria-
áa, éle recebeu inúmeros
oferecimentos de voluntá-
rios para as patrulhas queserão constituídas.

PATRULHAMENTO

Os grupos de patrulha-
mento, com três homens
cada um, vão operar numa
área onde o tráfego de nar-
.cóticos se faz com mais in-
tensidade. Levarão rádios
portáteis para comunicação
entre si e com a policia. As
patrulhas serão feitas a pé
e de carro. Seus membros
não usarão uniformes, mas
possuirão cartões de iden-
tidade.

Estes grupos poderão jà-zer prisões. Beatty decli-
nou de declarar se eles le-
variam armas, mas- disse
que "eles estavam prepara-
dos para eliminar das ruas
os traficantes, usando
quaisquer meios."

Barbara Campbell
do New York Times

Muitas têm sido as ocor-rências relacionadas com o
problema de narcóticos dacidade:

A Corte Federal doBrooklyn anunciou o indi-ciamento de 11 pessoas en-
volvidas no tráfico de dro-
gas. A policia anunciou queuma moça de 17 anos ti-nha sido achada, inconsci-
ente num banheiro de seucolégio, devido ao uso ex-
cessivo de narcóticos.Em Bryant Park, po-liciais-prenderam duas ado-lescentes e quatro rapazes
que fumavam maconha- /Uma filial do Chase 'Manhattan Bank foi rouba\
da por um viciado, que que\ria dinheiro para compra de- -entorpecentes.

Moradores do bairrode Bushwick fizeram umamanifestação em frente aoEvangelical Deaconess Hos-
pitai, reivindicando seu em-
préstimo à Odyssey House,
uma entidade destinada aotratamento de viciados.

A Sra. Patrícia Ken-
nedy Lawford numa visitarecente à Odyssey House
declarou que "o trabalho
dêste pequeno grupo é es-
pantoso", mostrando-se im-
pressiotiada com as difícul-
dades que encontra.

Para o secretário-as-
sistente de Tesouro "a apli-
cação mais severa da lei
contra o contrabando, sig-nificará que os viajantes se-
rão revistados mais cuida-
âosamente, o que trará umadiminuição no tráfego denarcóticos:'

americanoSenado

proíbe propaganda
de cigarro em 1971

Washington (UPI-JB) — o
Senado dos EUA aipmovou oai-
tem um projeto proibindo as
emissoras de rádio e 'televisão
íaaerean propaganda ide cigar-
ros, a pantir de 2 de janeirode 1971. O projeto será ago-
ra enviado à Câmara de Rc-¦presentaiites, que também de-
verá apawá-fo.

Todos os maços de cigarros,
de acordo com a nava lei, con-
terão uma. frase de advertèn-
cia aos consuimldores: "Cui-
dado, os médicos concluíram
que o consumo de cigarros é
noalvo à sua saúde." Atual-
mente, a advertência diz:"Cuidado, o consumo <le ci-
gaares 'pode ser perigo para
a sua saúde."

A Comissão Federal de Co-
mércio (CTC) informou que

a indústria do tabaco dos
EUA gasta US» 21 300 mil
(NCr$ 92 milhóes) em puhli-cidade pelo rádio e US$ 44 660
mil (NCr$ 196 miflióes) em
revistas e jornais.

O Senador Warren Magnu-
son saudou o projeto aprovado
pelo Senado como "uma legis-
lação que c um marco no
campo da saúde." Denunciou
também que "grandes grupos
econômicos estão alinhados
contra o projeto", referindo-
se à Indústria de tabaco e às
empresas de rádio e televisão.

O autor do projeto, Senador
Fronk Moss, afirmou que gra-
ças à medida o "Marlboro
Country desaparecerá da Ms-
tória da televisão a .partir do
janeiro próximo."

Fumo, uma escalada
iniciada há 5 anos

Há cerca de cinco anos,
nos Estados Unidos, os ma-
ços de cigarros são obriga-
dosK por lei, a trazer esta
advertência: "Atenção, fu-
mar pode ser perigoso para
sua saúde." Os efeitos des-
ta medida, entretanto, não
conseguiram evitar que au-
mente t sempre o consumo
de cigarros e similares no
pais, contra o que vêm sen-
do adotadas sucessivas
proibições, quase todas no
campo da propaganda.

Em 1968, o Tribunal Fc-
deral de Recursos expediu
uma determinação garan-
tindo à Comissão Federal
de Comunicação (FCO o
direito de exigir que "uma
quantidade significativa de
tempo'', na programação de
rádio e televisão, fosse em-
pregada em anúncios sôbre
os prejuizos do fumo.

Em outubro do ano pas-
sado, a Suprema Corte
aprovou uma lei determi-
nando que qualquer propa-
ganda de cigarros em esta-

ções de rádio devia sir
compensada com mensa-
gens de advertência sôbre
os perigos de fumar.

Em fevereiro, a Comissão.
Federal de Comunicações
havia proposto a proibição
de todos os anúncios de ci-
garros no rádio e na tele-
visão, provocando grande
Inquietação nos círculos dos
negócios, onde estariam em
jogo 200 milhões de dólares
(NCr$ 900 milhões), que é
quanto despendiam em pu-
blicidade. à época, as com-
panhias de fumo.

Em novembro, a proposta
da Comissão Federal de
Comunicações, já transfor-
mada em projeto de lei, era
aprovada pela Comissão
Comercial do Senado e
enviada a plenário para
discussão. Já ai, estava fi-
xada a data de 1.° de ja-
neiro de 1971 para início
da vigência de proibição de
anúncios de cigarros no
rádio e na televisão.
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Negrão pede pressa em
laudo do Maracanãzinho

O Governador Negrão de Lima determi-
nou ontem ao Secretário de Obras, Sr. Pau-
la Soares, que constitua uma comissão es-
pecial de peritos para, no menor prazo pos-
sivel, dar parecer sobre a estabilidade da
cúpula do Maracanãzinho.

Do laudo dessa comissão que, segundo
o Governador, deverá, iniciar seus trabalhes
lioje mesmo, dependerá o tipo de obra que
será necessária para a recuperação do está-
dio: se a cúpula fôr considerada imprestável
o Maracanãzinho terá praticamente de ser
reconstruído. Em caso contrário, as obras
serão bem mais simples e rápidas.

VISITA PROVEITOSA

O Governador resolveu determinar a
constituição da comissão durante a audién-
cia concedida ontem ao presidente da Adeg,
Sr. Abelard França, que íoi.ao Palácio Gua-
nabara para lhe sugerir a medida. '

Inicialmente recebido pelo Chefe da Ca-
sa Civil, Sr. Júlio Catalano, o presidente da
Adeg esteve depois com o Governador, a
quem entregou um oficio com a solicitação
de formação da comissão especial de peri-
tos. No oficio, o Sr. Abelard França frisou
a necessidade de medidas imediatas que
apressem o inicio da restauração do estádio,
todas dependendo inicialmente do laudo téc-
nico.

O presidente da Adeg estava acompa-
nhado do diretor da Divisão de Engenharia
do órgão, Sr. Ricardo Labre, que afirmou
não ser possivel ainda se dizer quanto tem-
po durarão as obras de recuperação do Ma-
racanãzinho.

PERÍCIA LEVA 20 DIAS
O lando da perícia criminal sobre o in-

céndio que destruiu o interior do Maraca-
nãzmho só deverá ficar pronto em 20 dias,
segundo informou ontem o diretor do Ins-

tituto de Criminalística, Sr. Luís Martins
Pinheiro.

Mesmo depois das pesquisas no local,
que vêm mantendo o estádio interditado, o
perito Boisson, responsável pelos trabalhos,
terá todo o tempo que''fôr necessário para a
elaboração do laudo, em que provará os mo-
tivos de suas conclusões. É sempre assim que
a perícia funciona, conforme explicou o Sr.
Luis Martins Pinheiro.

REAFIRMAÇÃO

O diretor da Divisão de Engenharia da
Adeg, Sr. Ricardo Labre, reafirmou ontem
que na hora do incêndio a chave geral de
energia elétrica do Maracanãzinho estava
desligada, razão pela qual estaria afastada
completamente a hipótese de curto-circuito

Por outro lado, pelo lugar onde o incên-
dio teria começado, estaria também afasta-
da á hipótese de caso íortuito: mesmo qúe
alguém, por brincadeira ou distração, atiras-
se ao teto — o primeiro local incendiado,
segundo os funcionários da Adeg — um
cigarro aceso, êste bateria na estrutura de
eucatex e cairia no chão, sem provocar cha-
mas.

Restam assim duas hipóteses: a de que
o incêndio teria sido de origem criminosa,
sendo ó fogo ateado por uma pessoa que su-
biu o último lance de arquibancada para
pôr papel de jornal ou pano embebido em
combustível em cima do teto de madeira;
ou a de que o fogo teria sido r^rado espon-
tàneamente, devido ao calor.

Para o perito Luís Carlos Lara, do Ins-
tituto de Criminalística, vai ser muito di-
fícil determinai» a causa do incêndio,
"não só pela intensidade do fogo, que po-
derá ter destruído as principais provas, co-
mo pela atividade dos bombeiros, que jo
garam muita água em todos oa locais tío
estádio."

Adeg vai provideiiciar seguro
O diretor da Administração dos Estádios

da Guanabara — Adeg — revelou ontem que
pretende examinar todas as possibilidades
de segurar o Maracanãzinho contra incên-
dio. após as obras de reconstrução.

Anunciou também o Sr. Abelard França
a disposição de instalar equipamento contra
íogo no ginásio e de suprimir todo o mate-
rial que possa causar novos incêndios. O
Maracanãzinho não íoi segurado antes por-
que a Adeg não acreditava que o fogo pu-
desse destrui-lo.

PREVISÃO IMPOSSÍVEL

— Você já viu como fica o Estádio do
Maracaná depois de um jogo de futebol?
Quando o pessoal vai embora e põe fogo
nos jornais onde sentou? As arquibancadas
íicam pretas, cobertas de cinzas e até hoje
(o Maracanã existe há 19 anos) nunca hou-
ve um incêndio no estádio.

Com essas perguntas e a explicação se-
guinte, o diretor da Adeg justificou ontem
por que nunca se pensou em segurar o Ma-
racanã e o Maracanãzinho contra incêndios.
Em sua opinião, o incêndio do Maracanãzi-
nho era praticamente impossível e mais di-
licil ainda é que o mesmo venha a aconte-

cer com o Maracanã, já que esse estádio
não possui os materiais que existiam no
ginásio.

— Por volta de 1968. houve uma briga
feia num estádio lá do Peru. Alguns repre-
sentantes de companhias seguradoras vie-
ram nessa ocasião à Adeg para saber se
nós estávamos interessados em fazer um
seguro para as torcidas daqui. O assunto
era da alçada da Federação Carioca, pois
seriam os clubes que pagariam as mensa-
lidades do seguro. A Federação não se in-
teressou e o assunto morreu.

Essa, segundo o Sr. Abelard França, íoi
a única vez que alguém'o procurou para
tratar de seguros. Como o Estádio do Ma-
racanã e ginásio nunca tinham apresentado
quaisquer problemas com incêndios, não se
pensou em fazer o seguro das construções.
Essa providência caberia à Adeg.

— Acho que o -Maracanã dificilmente
pegará fogo, mas estudaremos a possibili-
dade de segurá-lo. O Maracanãzinho tam-
bém. assim que fôr reconstruído. Concordo
em que agora o prêmio ficará muito mais
caro, pois as seguradoras já sabem que
houve um incêndio e alegarão que pode ha-
ver outro, mas isso é inevitável.

Turismo estuda novos locais
O Secretário de Turismo, Sr. Levi Neves,

afirmou ontem que em 72 horas poderá in-
formar os possíveis locais onde serão reali-
zados os concursos e shows, previstos para
o Maracanãzinho, caso o estádio não fique
restaurado nos próximos meses.

Os concursos de Miss Guanabara e Miss
Brasil, marcados para junho, não deverão
ser realizados no Ginásio Gilberto Cardoso,
pois até essa data a Secretaria de Turismo
considera difícil que a restauração esteja
concluída. O Teatro Municipal, segundo o
Sr. Levi Neves, é uma das alternativas para
a realização desse concurso.

O diretor artístico do Festival Interna-
cional da Canção, Sr. Paulo Tapajós, esteve
reunido ontem com os coordenadores, Srs.
Adolfo Araripe e Jean Ruopp, a fim de de-
cidir onde será realizado o V FIC, uma vez
que o Maracanãzinho possivelmente não cs-
tara em condições de ser utilizado.

Resolveram, porém, que nada de defi-
nitivo será decidido antes da chegada do
diretor-geral do Festival, Sr. Augusto Mar-
zagão, que se encontra na Europa, e da con-
clusão íinal da perícia no estádio, que deve-
rá ser divulgada dentro de 15 dias.

Incêndio nada altera no ítamarati
Brasília (Sucursall — Ao chegar s Bra-

silia no domingo, o Ministro Mário Gibson
já poderá despachar no seu g-abinete de tra-
balho, um dos três locais ¦atingidos pelo in-
céndio que destruiu a sala de máquinas no
subsolo do Palácio ítamarati, na madrugada
de ontem.

Essa recuperação em. tempo recorde íoi
garantida ontem pela Comissão de Trans-
ferência, depois do levantamento feito pelos
técnicos de uma empresa conservadora dc
imóveis: em três dias, uma equipe de oito
homens con?luirá o trabalho de limpeza dos
assoalhos de mármore e madeira, cobertos
por uma camada de íuligem c cera derretida,
e os pintores retocarão as paredes mancha-
das pelo calor excessivo.

A CURTO PRAZO

Dentro desse prazo de cinco dias tam-
bém está compreendida a recuperação total
tío conjunto de salas que compõem a Asses-
soria de Imprensa, localizada exatamente
acima da sala de máquinas que íoi o foco
principal do Incêndio.

Para reiniciar seu trabalho de rotina, na
próxima semana, o Ministro Mário Gibson
sofrerá apenas um desfalque aio seu gabine-
te: os seis tapetes persas antigos, de taana-
nhos, idades e formatos diversos, que co-
briam o chão de tábua corrida. A exemplo
de todo o material que se encontrava nas
superfícies dos andares superiores ao foco do
incêndio, êsses tapetes íoram cobertos pela
camada de fuligem trazida com a fumaça
pelos condutores de ar condicionado, desde o
subsolo. Agora, removidos do local que se
encontravam, deixando no piso escurecido a
marca de seu contorno em tom mais claro
— inclusive o. silhueta das suas franjas —
os tapetes serão levados para lavagem quüni-
ca por um técnico estrangeiro residente na
cidade-satélite de Taguatinga. Além da fuJi-
gem. os tapetes sofreram igualmente os efei-
tos da cera derretida no seu forro.

APENAS UMA PEÇA

Dentre todas as obras de arte existentes
no gabinete cb Ministro das Relações Exte-
riores e na Assessoria de Imprensa (que,
embora pronta, ainda não fora inaugurada)
apenas uma peça'sofreu as conseqüências do
incêndio: o retrato a óleo do Marquês de
Pombal, que perdeu parte do verniz prote-
tor que cobria sua superfície. Todas as de-
mais obras ali localizadas ficaram rigorosa-
mente ilesas apesar'da alta temperatura que
durante duas horas dominou todo o am-
biente. Nesse rol de peças valiosas salvas in-
clui-se a histórica mesa de carvalho com
incruslrações sõbrc a qual foi assinado o
Tratado de Petrópolis, pelo Barão do Rio
Branco, quadros de D. João VI, Pedro I e
Pedro II além de uma antiga tapeçaria que
guarnece a parede posterior à mesa do Mi-
nistro.
No andar térreo, poucos metros acima

do foco central do incêndio e sob calor ain-
da mais intenso, o estudo original de Por-
tinari para os painés Guerra e Tai existen-
ves na sede da ONU em Nova Iorque, não
sofreu qualquer dano..N'i incêndio dc 196-1.

quando o fogo destruiu os andares onde o
ítamarati funcionava provisoriamente no
bloco 11 (Ministério da Saudei da Espia-
nada dos Ministérios, êsse mesmo quadro foi
danificado pela fumaça e passou durante
todo o ano seguinte sendo recuperado, no
Rio, pelo técnico Edscn Mota.

Também pela necessidade de ser res-
taurado pelo mesmo técnico Edscn Mota. o
Grito do Ipiranga, de Pedro Américo — con-
siderado o quadro mais valioso do acervo
artístico do ítamarati — fora removido para
o Rio há uma semana, escapando, por isso,
aos efeitos do calor do incêndio de ontem.
Cemo estudos Guerra e Ta.?., o Grito do Ipi-
ranga, é veterano do incêndio de 04, quando
foi salvo das chamas que tomaram os an-
dares inferiores do bloco 11, graças à vizi-
nhança de um banheiro revestido de azu-
lejos, que serviu de isolante.

Apesar da intensidade do calor c da
fumaça provenientes do subsolo, onde o fogo
destruía as máquinas de ar condicionado, a
maior parte das instalações telefônicas e
elétricas do gabinete ministerial e da Asses-
soria de Imprensa permaneceram em bom
estado.

PERÍCIA

Uma equipe de técnicos do Instituto de
Criminalística examinou ontem à tarde a
casa das máquinas do ítamarati, para apu-
rar as causas do incêndio.

O total dos prejuízos só será conhecido
hoje. após o término do laudo, mas fontes
do ítamarati informaram que são pequenos.
Agentes do DOPS isolaram o local. As má-
quinas que produzem ar refrigerado, 'no va-
lor de NCrS 1 milhão, nada sofreram.

NOTA OFICIAL

O ítamarati assegurou ontem, em nota,
oficial distribuída por sua Assessoria de Im-
prensa, que o incêndio ocorrido durante a
madrugada em sua sede não prejudicará o
funcionamento em Brasilia. As solenidades
de -inauguração, programadas para o dia 20,
fornm mantidas.

A nota oficial, cujo texto íoi liberado
pelo próprio Chanceler Mário Gibson, diz:

"Na madrugada de hoje, dia 10, irrom-
peu um incêndio na ca«i de máquinas do
Palácio ítamarati. localizada no subsolo do
ediiício. O sinistro, cujas causas estão sen-
do investigadas, foi debelado graças à pron-
ta atuação do Corpo de Bombeiros do Dis-
trito Federal. As conseqüências do incêndio
se fizeram sentir tão-sómente nos setores do
edificio que se localizam imediatamente aci-
ma da casa das máquinas, isto é, na Asses-
seria de Imprensa, no gabinete do Ministro
dc Estado e no corredor do primeiro andai-,
onde foram afetadas a pintura e, em alguns
locais, o revestimento das paredes. As de-
mais dependências do bloco representativo,
bem como o bloco administrativo, nada so-
freram.

Todos os serviços do Ministério das Re-
lações Exteriores que já se encontram em
Brasília continuam funcionando normal-
mente. O fato hoje ocorrido náo prejudica-
rá a inauguração do edificio do ítamarati
a 20 de abril próximo, conforme previsto."

Policiais consideram "de casa?
alguns dos crimes do Esquadrão

Entre os muitos crimes co-
metidos pelo Esquadrão da
Morte — "crimes da casa",
como diz a Delegacia de Ho-
micidios — estão os de Aldo
Francisco dos Santos, Denil-
son Cláudio da Cruz, Loun-
vai dos Santos, Francisco ae
Sousa Filho, o Caca, Mário
Jackson, Sérgio Gordinho e
Ulisses Pereira.

Aldo foi tirado do xadrez do
2." Setor de Vigilância Centro
para -a morte; Denilson, 'so-
brinho de Natal da Portela,
foi seqüestrado por policiais
em Madureira e encontrado
morto; Lourival também foi se-
qüestrado na porta de sua ca-
sa; e Mário Jackson era c:<-
lider portuário.

MORRE ALDO

Na 23." Vara Criminal exis-
te um processo que apura a
-morte de Aldo Francisco dos
Santos, ocorrida no dia 18 de •
abril do ano passado, seis
dias depois que êle foi piésc
pelos detetives Neves, Barros,
Miguel e Amorim, do então
9.° Setor de Vigilância, que
funcionava na Rua Barão de
Iguatemi. Na ocasião êlesne-
garam a prisão de Aldo, mui-
to embora um jornal carioca
houvesse publicado a íótogrà-
fia do preso naquela depen-
déncia policial, junto com ...
NCrS 40 mil em jóias rouba-
das.

Dois dias depois da prisão,
Nilson Francisco dos Santos,

• irmão de Aldo, impetrou um
habeas-corpus que não íoi res-
peitado pela polícia, que ne-
gou a prisão do detido. A pio-
va levada à Justiça foi a lo-
tografia de Aldo no jornal e
a reportagem de sua prisão.
Mesmo assim a policia conti-
nuou negando, até que no dia
18 Aldo apareceu morto, criva'
do de balas e enforcado na
Avenida Brasil.

S ¦

MORRE SÉRGIO

O mesmo aconteceu ccm'
Sérgio Gordinho, acusado de
roubar canos, cujo corpo apa-
receu algemado e crivado' de
balas na Barra da Tijuca, ao
lado de um cartaz com o ne-
senho da caveira e o símbolo
EM. O crime de Sérgio foi
roubar um carro no Lido ao
guarda civil Mariel Mariscoui
de Araújo Matos, da 12.° DD
e chefe do Serviço de Segu-
rança do Ministério dos Trans-
portes.¦ Dias depois da execução de
Sérgio, toda a sua quadrilha
foi presa e justiçada pelos
carrascos do Esquadrão da
Morte. Entre eles estavam

• Milton Gonçalves Bastos, o
Suez, Darci Burlamaqui, João
Emiliano, o Joca, e outros
três que im ocasião não che-
garam a ser ideútií içados.
Bill Right e Nandinho, mar-
cados para morrer, desapare-
ceram da Guanabara.

O primeiro, ex-jogador do
Vasco da Gama, chegou a
enviar carta para a policia,

. na ocasião, pedindo para pou-
parem sua vida, pois êle ,;e
entregaria. Nandinho morreu
no ano passado, vitima de
uma capotagem. na Avenida
Francisco Bicalho, com um
carro roubado.

MORRE ULISSES

Ulisses Pereira Padrão, o
Morcego, foi seqüestrado cer-

ta noite no Largo do Estácio,
por três.homens armados da
metralhadoras, que estavam
em um Volkswagen vermelho.
Ulisses estava em companhia
de sua noiva e mais três co-
legas, que correram assusta-
dos. No dia seguinte, Ulisses
foi visto na Delegacia de Fur-
tos de Automóveis e horas
depois estava morto, com . o
cartaz da caveira deixado sô-
bre seu peito.

A familia de.' Ulisses, ná
época, chegou a denunciar al-
guns policiais da Delegacia de
Furtos de Automóveis como
autores da prisão, mas o in-
quérito acabou morrendo na
Delegacia de Homicídios e
não mais se falou dele.

MORTOS NA ESTRADA

Outro inquérito que está
parado, na policia do Estado
do Rio, é o que apura as

• mortes de Francisco de Sou-
sa Filho, o Caca, c Mário
Jackson, cujos corpos foram
encontrados no Km 39 da Es-
trada Rio-Petrópolis, no dia
22 de outubro do ano passa-
do. As duas vitimas íoram
seqüestradas em suas casas,
na Guanabara, por homens
armados de metralhadoras
que se diziam policiais.

Dias Lopes não defende seu irmão

MORRE DENÍLSON

No dia 15 de outubro de
1908. o sobrinho do banqueiro
Natal, Denilson Cláudio da
Cruz, era seqüestrado em Ma-
dureira por homens armados
e levado para o Km 51 da Es- ¦
trada Rio—São Paulo, onde
seu corpo apareceu amarrado
junto a outros dois, com o car-
taz do Esquadrão da, Mcrte
ao lado. A policia do Estado
do Rio, nas primeiras diligên-
cias, ouviu Berenicio Ribeiro
da Silva, Daniel Guedes e Ari
da Silva Xavier, que apontou
alguns policiais como autores
das mortes.

Berenicio, motorista de tá-
xi. transportara Denilson até
à Rua Tapacatu, onde havia
uni ponto de bicho de proprie-
dade de Castor de Andrade.
Ali, o rapaz foi tirado a fôr-
ça do táxi por policiais e le-
vado para a morte. A Delega-
cia de Homicídios, do Estado
do Rio, apontou a guerra en-
tre os banqueiros Natal e Cas-
tor de Andrade como sendo a
responsável por aqueles e ou-
tros crimes, ocorridos em no-
me do Esquadrão da- Morte.

¦ MORRE LOURIVAL

Outra morte que está arqui-
vada pela policia, porque foi
"crime da casa", é a do tra-
ficante de maconha Lourival
dos Santos, o Ceará, seques-
trado da porta de sua casa,

. na Rua Jcaquim 
' 
de Queirós,

319, no princípio do ano pas-
sado, e morto, horas depois,
perto de sua residência, pelos
hemens dò Esquadrão, que lhe
deram nove tires de pistola
calibre 45.

Lcurival era um dos princi-
pais traficantes de enlorpe-
centes de Vicente de Carvallio,
Irajá e Madureira. Tivera vá-
rios desentendimentos com po-
liciais, mas toda vez que era
preso conseguia sair no dia se-
guinte. Como, ninguém sabe.

Em' entrevista coletiva à
imprensa carioca, o Governa-
do do Espirito Santo, Sr.
Cristiano Dias Lopes, admitiu
ontem a existência em seu
Estado do Esquadrão da Mor-
te, e não defendeu seu irmão,
José Dias Lopes, ex-Secretá-
rio de Segurança, das acusa-
ções nos crimes da organiza-
ção criminosa.

Após pedir exoneração da
Secretaria de Segurança Pú-
blica do Espirito Santo, o Sr.
José Dias Lopes se defenderá
das acusações como cidadão
comum, segundo seu irmão e
Governador. Sobre o Esqua-
drão da Morte, acha o Go-
vernador que conseguiu ex-
tingui-lo — e aí êle admitiu
que a organização existia —
"o que a Guanabara e São
Paulo ainda . não consegui-
ram."

SEM INFLUÊNCIA

O Sr. Cristiano Dias Lopes
contestou apenas que o Con-
selho Superior da Magistratu-
ra do Estado sofra influência
do Executivo. Disse também
que os adversários políticos de
seu Governo tentaram desen-
cadear uma crise politica com
a exploração do fato; depois
do pedido de exoneração de
seu irmão, êle solicitou ao
Presidente da República, na
sexta-feira passada, a consti-
tuição de um Tribunal de
Honra ou outro órgão para
apurar.a verdade.

O Governador do Espírito
Santo explicou que tudo co-
meçou no segundo semestre

do ano passado, quando três Lopes Filho distribuiu um do-
detectives e um corregedor
de policia, todos da esfera es-
tadual, pediram garantias de
vida no quartel do 3.° Bata-
lhão de Caçadores, em Vitó-
ria. Êsses, segundo o Gover-
nador, eram os principais res-
ponsáveis pelas mortes e ain-
da por roubos de armas e de
carros.

CONFISSÃO

No quartel do 3.° BC, sc-
gundo o Governador, eles con-
fossaram todos os crimes, in-
formaram sóbre a existência
do Esquadrão da Morte capi-
xaba e incriminaram, mais po-
liciais. Explicou o Governador
que, depois de ter recebido do
comandante do 3.° BC o de-
potmento dos quati'o policiais,
viu que o problema era grave
e apelou para o Governo da
Guanabara, ao qual solicitou
um delegado para presidir o
inquérito.

O delegado Fernando Sch-
wab realizou o inquérito e pe-
diu a prisão preventiva de 15
policiais, entre eles os quatro
que se apresentaram no quar-
tel do 3.° BC. O juiz deíeriu
a prisão" de apenas 11 e o
processo entrou na esfera ju-
dicial. Atualmente, segundo o
Sr. Dias Lopes, o processo es-
tá na íase de diligências re-
queridas pelas partes, ao final
de que o juiz dará o despa-
cho e o encaminhará ao júri.

MAÍS INVESTIGAÇÃO

Na entrevista coletiva que
concedeu ontem à noite à im-
prensa, o Sr. Cristiano Dias

cumento com toda a sua ver-
sáo sobre o problema e pediu'

-aos repórteres que não insis-'
tissém ,com perguntas, pois'.
não pretendia revelar matei
nada além do que estava ex->
plicado no documento.

Explicou que na audiência-
de sexta-feira pediu ao Presi-
dente Mediei que "determinas-,
se a mais ampla apuração das
acusações contidas em mate-
ria divulgada pelo jornal' O
Globo, edição de 20 de feve-'
reiro, contra o ex-Secretário1
de Segurança, Sr. José Dias:;
Lopes. Segundo a reportagem';
as acusações se encontram em
documentos que estão em po—
der de autoridades federais e
resultam de investigações fei-
tas."

Disse o Governador que eavv,
tregou ao'Presidente da Repú-
blica uma exposição ilustrada.^
com 32 documentos, "indicam^,
do fatos e comportamentos,,'
q u e reputamos importantes
liara a exata compreensão c
dimensão das incriminaçóes'
contra um setor do Governo-
capixaba."

Explicou que seu irmão vai
defender-se das acusações co- ¦
mo "um cidadão qualquer, pois
jâ não é mais Secretário de .
Estado." Disse que seria in-,.
justificável articular a defesa
do ex-auxiliar, já que confiou
ao Presidente da República as
providências para a elucidação
dos fatos.

Mais Dias Lopes em-"Genle", página 7

Luís de França pede denúncias

Crime na Zona Sul prova
participação da polícia

A morte de. Carlos Soares,
o Boca dc Garagem, ocorrida
no fim da última semana, no
Túnel do Pasmado, confirmou
a participação de policiais da
Guanabara no Esquadrão da
Mcrte.

A vitima estava presa na
Delegacia de Vigilância Sul,
envolvida na morte do deteti-
ve Orlando Alves Gonçalves, o
Esquina, ocorrida na véspera
de Natal, no mesmo local em
que foi encontrado o corpo de
Carlos Soares.

O MOTIVO

O único crime de Carlos
Soares foi ter comprado por
NCrS 1,50 a arma com que o
bandido Roberto Carvallio Sil-
va, o Carlinhos Lanterneiro,
assassinou o policial Orlando,
que tentava prendê-lo.

A prisão de Carlos Soares
fei efetuada por policiais da
Delegacia de Vigilância Sul,
chefiados pelo comissário Bru-
no Dovitch. juntamente com
Antônio Olímpio de Mendon-
ça e Edson Ferreira dos Pas-
sos, que também estão marca-
des para morrer, muito embo-
ra não tenham participado do
crime.

Antônio Olímpio de Men-
dença é um homossexual, a
quem Caries Scares entregou
a arma para guardar, e Éd-
sen Ferreira era vigia de um
barraco do Departamento de
Fstradas de Rcdaf/sm, situa-
do no Pasmado, onde Roberto
Carvallio e Rucinho, após ma-
tarem o policial, se esconde-
ram. Edson foi enquadrado no
artigo de favorecimento e
omissão, mas as situações de
Carlos Soares e Antônio não
chegaram a ser esclarecidas.

O bandido Rucinho, por seu
turno, havia sido localizado na
véspera do Ano Nõvo. no Es-
tado do Rio, por policiais da
Delegacia dc Vigilância Sul.
Embora não seja confirmada,
a noticia difundida é a de que
éle foi morto e seu corpo jo-

gado ã margem
Rio—Sáo Paulo.

da Estrada

— Se existe alguém que
pessa provar a ligação de qual-
quer policial com o denomi-
nado Esquadrão da Morte, que
o faça direta e particularmen-
te a mim, pois todas as ga-
ran tias lhe serão dadas, in-
clusive a do sigilo.

A afirmação íoi feita pelo
Secretário de Segurança Pú-
blica, General Luis de Fran-
ça Oliveira, ao abordar onitem
as execuções sumárias e com
requintes de pea-versidade pra-¦ti-aias pelo Esquadrão da
Morte, que ultimamente vem
deixando os corpos de suas
vítimas da Zona Sul da ci-
dade. A garantia do General
,acs denunciantes foi dada
através de sua assessoria de
imprensa.

A GARANTIA

O Secretário de Segurança
acrescentou que a policia vem
desenvolvendo todos os esfor-
ços ; ipara elucidar os crimes
praticados pela organização
que tortura e mata suas vi-
Umas a sangue frio. Apesar
dos esforços anunciados pelo
Secretário, 87 corpos foram
abandonados etn locais deser-
tos do. Rio só no ano passado,
e até agora nada íoi desço-
berto sobre os assassinos.

As vitimas são abandonadas
em locais desertos, com car-
tazes onde' se observa o de-
senho . de uma caveira sóbre
duas tíbias cruzadas es ini-
ciais EM — as mesmas do
Esquadrão Motorizado, da po-
lícia — com frases alusivas
aos antecedentes do morto.

DELEGADO ENVOLVIDO

O delegado Agnaldo Amado,
antigo titular da Delegacia de
Vigilância Sul e que agora cs-
tá na Corregedoria de Poli-
cia — conhecida como Museu
— poderá vir a ser envolvido
na morte de Carlos Soares,
pois quando da prisão dos
quatro, êle féz questão de au-
tuá-los em sua própria dele-
gacia, muito embora o fato
fosse da alçada da 10a. Dele-
gacia Distrital, em cuja júris-
dição ocorreu a morte do de-
tetive.

Os policiais da Delegacia de
Vigilância não sabem explicar
se Carlos Soares foi posto em
liberdade após ser ouvido pelo
delegado Agnaldo Amado ou
se foi solto por habeas-corpus.
Caries poderia, também, ter
sido transferido de prisão
aguardando somente a ordem
de ser executado pelos hemens
do Esquadrão.

ESTÃO MARCADOS

Antônio Olímpio de Men-
donça, o homossexual, e o vi-
gia Edson Ferreira Passes,
também presos na época, es-
tão desaparecidos. Os dois es-
lão marcados para morrer e
seus corpos podem aparecer, a
qualquer momento, num ponto
qualquer da Guanabara ou da
Baixada Fluminense.

O delegado Mário César, da
10a. DD, que presidiu o in-
quérito sóbre a morte do de-
tetive Esquina, disse ontem
que se o Esquadrão da Morte
matou Carlos, cometeu um ato
leviano, pois o rapaz não te-
ve participação nenhuma no
crime. .

ISENÇÃO

A assessoria de relações pú-
blica.s da Seoretaria acrescen-
tou que o General Luis de
França Oliveira está disposto
a pedir que um representante

do Ministério Público presida
o inquérito, a fim de mostrar
a isenção da polícia em re-
lação aos crimes atribuídos ao
Esquadrão da Morte. Adian-
tou que de maneira alguma
a Secretaria de Segurança
poderia compactuai- com tais
elementos, que se forem poli-
ciais serão punidos com o ri-
gor das leis.

Reafirmou que qualquer um
pede, e o policial deve, denun-
ciar qualquer delito e princi-
palmente crimes da natureza
e com os requintes de selva-
jeriâ como os praticados pelo
lísquadrão da Morte, totalmen-
te desconhecido pelas autori-
dades. Todos os crimes, inclu-
sive os praticados pelo Esqua-
drão, são alves de diligências
por parte da delegacia em
cuja jurisdição ocorreu o assa-
sinato- Caso aquele órgão se
julgue incapaz de resolver a
questão solicita o auxilio da De-
legacia' de Homicídios, que
abrirá um processo de investi-
gação.

Embora diversas pessoas te-
nham sido assassinadas na
Guanabara com perversidade,
somente depois de 1964 foi
acrescentado o detalhe do en-
íorcamento e a colocação do
cartaz com o desenho da ca-
veira. A organização age im-
punemente, portanto, há seis
anos, sem que a policia con-
siga levantar qualquer indicio
para provar a autoria dos cri-
mes.

DEZ CRIMES

Na Delegacia de Homicídios
existem 10 casos de crimes
atribuídos ao Esquadrão da
Morte, e o delegado José Mar-
ques determinou ontem aos' seus auxiliares diligências pa-
ra instaurar o competente in-
quérito. Os encarregados das
diligências são os detetives
Aírton, Vagner, Teixeira e
Carlos Soares, que ontem mes-

mo entregaram seus relatórios.
Sabe-se que em dois casos dois
policiais foram citados, embo-"
ra contra eles nada ficasse''
provado.

O clima de medo e apreen-"
são para a apuração dos cri- '
mes não mais se justifica di-
ante das declarações do Secre-
tário de Segurança, que pro-
meteu total apoio e garantias
para quem denunciar e puder
provar qualquer coisa em re-
lação aos delitos praticados
pelo Esquadrão.

LOCAIS PREFERIDOS

Os 10 casos existentes t)%
Delegacia de Homicídios em
fase dc apuração, são os se-
guintes:

Estrada «Meneses Cortes, ehí"
Jacarepaguá — vítima: Carlos
Frederico Bastos Quasquee, em-
6 de novembro de 1969, júris-
dição da 32,tt Delegacia Distri-
tai; Rua Capu, em Marechal
Hermes — vitimas: Jair Joa-
quim de Santana e um outro
náo identificado, em 8 de maio
de 1969; Estrada do Catonho,--
em Jacarepaguá — vitima: não
identificada, em 5 de fevereiro
de 1969; Estrada do Catonho,,

vítima: não identificada,,,
em 6 de março de 1970; Estra-
da da Grota Funda, em Cani1'"
po Grande —- vítima: nfib
identificada, em 15 de dezem- '
bro de 1969; Estrada do Cato-'
nho — vitima: náo identifica-'"
da, em 30 de setembro de
1969; Estrada do Catonho —
vitima: José Alves Carvalho,
em 11 de abril de 1969; Estra-"
da do Catonho — vítima: nãò"1
identificada, em 8 de novena-1 •
bro de 1969; Rua Dona Clara-

vítima: Reginaldo Correia"
dc Melo, em 26 de janeiro de..
1970; Praça Santa Luzia, em,,
Bonsucesso — vitima: Agnaldo
Ferreira da Silva, em 24 .de
setembro de 1969. Esta última
vitima foi sepultada como in-
digente por não ter sido re-
clamada por nenhum parente. \>

Outra vítima surge no E. do Rio
Niterói iSucursall — Mais

uma vítima do Esquadrão da
Morte foi encontrada ontem
no quilômetro 2 da Rodovia
Rio-Petrópolis. O corpo era de
um homem com aproximada-
mente 25 anos, com dois tiros
— um na cabeça e outro no
tórax — e trazia nos pulsos
marcas tle algemas, cordas de
nylon no pescoço, mas sem o
característico cartaz.

Esta é a quinta vitiinj do
Esquadrão da Morte em quatro
dias na região da Baixada
Fluminense. Considerada a po-
licia mais violenta do Estado
do Rio, as delegacias da Bai-

xada Fluminense registraram
no ano passado um alto indi-
ce de crimes considerados inso-
lúveis e atribuídos ao Esqua-
drão. Somente em Nova Igua-
çu foram registrados 108 casos.

TRÉGUA

Quando o delegado dc poli-
cia dc Belford Roxo, Sr. Lisis
Nogueira Pimentel anunciava,
em dezembro do ano passado,
que entregaria ao Secretário
de Segurança, General Slculo
Perllngeiro, o relatório em que
apontaria o nome de sete po-

liciais envolvidos nos chama-
des crimes insoliiveis, iniciou--,
se uma trégua na matança, na
Baixada.

Ao mesmo tempo o Ministro
da Justiça, Sr. Alfredo Buzaid,
prometia que através da Co---
missão de Direitos Humanos
iria apurar a responsabilidade
da morte do bandido Ronca- ,
dor, em 1968, por soldados do ¦
6.° BPM, em Duque de Caxias,-
depois de ter resistido por 36''
horas em uma galeria de
águas. Os dois fatos obrigaram
o Esquadrão a uma trégua que
durou um mês.

Proteção em Niterói é oficiosa
No Estado do Rio, o Esqua-

drão da Morte conta com uma
proteção oficiosa: nos últimos
dois anos, quando foi regis-
trado o aparecimento de ca-
dãveres em número superior
a 200, apenas três policiais
foram indiciados e respondem
por um duplo homicídio.

Enquanto isso, em relação
às outras mortes, que a Secre-
taria de Segurança define co-

mo "crimes de autoria incer-
ta", não há mesmo, até o mo-
mento, nem um levantamento
estatístico completo, embora a
Superintendência de Polícia
Civil o tenha solicitado, em
julho do ano passado, atra-
vés de oficio, dados a todas as
Delegacias.

Os três policiais que res-
pondem por um duplo homi-

cídio — a morte dc Regina
Valadares e' Natanael Ferrei-
ra. em abril cio ano passado
— estão sendo sumariados em
São Gonçalo. São eles o in-
vestigador Morvan Lopes Cor-
deiro, o guarda civil Justino
Silva e o motorista Alcebia-
des Nazário dos Santos, todos
lotados na Subdelegacia dc
Alcântara.

Juiz quer 
"Fininho" na prisão

Leia editorial
"'Cangaço Urbano"

São Paulo iSucursall — O
juiz da 2a. Vara do Júri des-
ta capital negou ontem o pe-
dido de transformação em pri-
são domiciliar da prisão pre-
ventiva decretada contra o
guarda civil Ademar Augusto
de Oliveira, o Fininho. acusa-
do de matar o traficante de
drogas Saponga 2.°.

O policial deveria compare-
cer ontem ao Foro para do-
por no processo, segundo a ci-

tação, mas enviou seus advo-
gados, Srs. Paulo Brandão' e
Faria Pacheco, que requero-
ram a transformação da pri-
são preventiva, alegando ser
Fininho "um policial correto,
como testemunha seu passa-
do."

O juiz indeferiu também o
pedido de revogação da prisão
preventiva do investiga-
der Jcsé Arnaldo MurlnelH.
indiciado cr.mo cc-auter da

morte de Saponga 2.", e dis.se
que somente com o depoimento
de Fininho poderá esclarecer
definitivamente a inocência do
primeiro policial. Um forte es-
quema de segurança, formado
por membros da Guarda Civil,
protegeu desde a abertura do
expediente, às 12h, o Foro Cri-
minai, na Praça Clóvis Bevilá-
qua. on-le era aguardada a
a;"'.e.-enti>ç?o de Fininho.
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Negrão pede pressa em
laudo do Maracanãzinho

O Governador Negrão do lama determi-
nou ontem ao Secretário de Obras, Sr. Pau-
Ia Soares, que constitua uma comissão es-
pecial de (peritos para, no menor prazo pos-sivel, dar parecer sobre a estabilidade da
cúpula do Maracanãz_nl.o.

Do laudo dessa comissão que, segundo
o Governador, deverá iniciar seus trabalhes
hoje mesmo, dependerá o tipo de obra queserá necessária para a recuperação do está-
dio: se a cúpula íôr considerada imprestável
tf Maracanãzinho terá praticamente de ser
reconstruído. Em caso contrário, as obras '
serão bem mais simples e rápidas.

VISITA PROVEITOSA

O Governador resolveu determinar a
constituição da comissão durante a audién-
cia concedida ontem ao presidente da Adeg,
Sr. Abelard França, que 

'foi 
ao Palácio Gua-'

nabara para lhe sugerir a medida.
Inicialmente recebido pelo Chefe da Ca-

sa Civil, Sr. Júlio Catalano, o presidente da
Adeg esteve- depois com o Governador, a
quem entregou um oficio com a solicitação
de formação da comissão especial de peri-tos. No oficio, o Sr. Abelard França frisou
a necessidade de medidas imediatas que
apressem o inicio da restauração do estádio,
todas dependendo inicialmente do laudo téc-
nico.

O presidente da Adeg estava acompa-
nhado do diretor da Divisão de Engenharia
do órgão, Sr. Ricardo Labre, que afirmou
não ser possível ainda se dizer quanto tem-
po durarão as obras de recuperação do Ma-
racanãzinho.

PERÍCIA LfeVA 20 DIAS
O lando da (perícia criminal sobre o in-

cêndio que destruiu o interior do Maraca- ¦
nãztnlio só deverá ficar pronto em 20 dias,
segundo informou ontem o diretor do Ins-

tituto de Criminalística, Sr. Luís Martins
Pinheiro.

Mesmo depois das pesquisas no local,
que vêm mantendo o estádio interditado, o
perito Boisson, responsável pelos trabalhos,
terá todo o tempo que íôr necessário .para a
elaboração do laudo, em que provará os mo-
tivos de suas conclusões. É sempre assim que
a perícia funciona, conforme explicou o Sr.
Luis Martins Pinheiro.

. i .
REAFIRMAÇÃO

O diretor da Divisão de Engenharia da
Adeg, Sr, Ricardo Labre, reafirmou ontem
que na hora do incêndio a chave geral de
energia elétrica do Maracanãzinho estava
desligada, razão pela qual estaria afastada
completamente a hipótese de curto-circuito

Por outro lado, pelo lugar onde o incên-
dio teria começado, estaria também afasta-
da a hipótese de caso fortuito: mesmo qúe
alguém, por brincadeira oú distração, atiras-
se ao teto — o primeiro local incendiado,
segundo os funcionários da Adeg — um
cigarro aceso,- este bateria na estrutura de
eucatex e cairia no chão, sem provocar cha-
mas.

Restam assim duas hipóteses: a de que
o incêndio teria sido de origem criminosa,-
sendo o fogo ateado por uma. pessoa que su-
biu o último lance de arquibancada para
pôr papel de jornal ou pano embebido em
combustível em cima do teto de madeira;
ou a de que o fogo teria sido furado espon-
tàneamente, devido ao calor.

Para o perito Luis Carlos Lara, do Ins-
tituto de Criminalística, vai ser muito di-
fícil determinar a causa do incêndio,
"não só pela intensidade do fogo.vque po-
dera ter destruído as principais provas, co-
mo pela atividade dos bombeiros, que jc
garam muita água em todos os locais do
estádio."

Adeg vai providenciar seguro .
O diretor da Administração dos Estádios

da Guanabara — Adeg — revelou ontem que
pretende examinai' todas as possibilidades
de segurar o Maracanãzinlio contra incên-
dio, após as obras de reconstrução.

Anunciou também o Sr. Abelard França
a disposição de instalar equipamento contra
fogo no ginásio e de suprimir todo o mate-
rial que possa causar novos incêndios. O
Maracanãzinlio não foi segurado antes por-
que a Adeg não acreditava que o fogo pu-
desse destruí-lo.

PREVISÃO IMPOSSÍVEL

— Você já viu como fica o Estádio do
Maracanã depois de um jogo de futebol?
Quando o pessoal vai embora e põe fogo
nos jornais onde sentou? As (arquibancadasficam pretas, cobertas de cinzas e até hoje
(o Maracanã existe há 19 anos) nunca hou-
ve um incêndio no estádio.

Com essas perguntas e a explicação se-
guinte, o diretor da Adeg justificou ontem
por que nunca se pensou em segurar o Ma-
racanã e o Maracanãzinho contra incêndios.
Em sua opinião, o incêndio do Maracanãzi-
nho era praticamente impossível e mais di-
íicil ainda é que o mesmo venha a aconte-

cer com o Maracanã, já que esse estádio
não possui os materiais que existiam no
ginásio.

Por volta de 1968, houve uma briga
feia num estádio lá do.Peru. Alguns repre-
séntantès de companhias seguradoras vie-
ram nessa ocasião à Adeg para saber se
nós estávamos interessados em fazer um
seguro para as torcidas daqui. O assunto
era da alçada da Federação Carioca, pois
seriam os clubes que pagariam as mensa-
lidades do seguro. A Federação não se in-
teressou e o assunto morreu.

Essa, segundo o Sr. Abelard França, foi
a única vez que alguém o procurou paia
tratai- de seguros. Como o Estádio do Ma-
racanã e ginásio nunca tinham apresentado
quaisquer problemas com incêndios, não se
peiisou em íazer o seguro das construções.
Essa providência caberia à.Adeg.

Acho que o Maracanã dificilmente
pegará fogo, mas estudaremos a possibili-
dade de segurá-lo. O Maracanãzinho tam-
bém, assim que fôr reconstruído. Concordo
em que agora o prêmio ficará, muito mais
caro, pois as seguradoras já sabem que
houve um incêndio e alegarão que pode ha-
ver outro, inas isso é Inevitável.

Turismo estuda novos locais
O Secretário de Turismo, Sr. Levi Neves,

afirmou ontem que em 72 horas poderá in-
formar os possíveis locais onde serão reali-
zados os concursos e shoivs, previstos para
o Maracanãzinho, caso o estádio não fique
restaurado nos próximos meses.

Os concursos de Miss Guanabara e Miss
Brasil, marcados para junho, não deverão
ser realizados no Ginásio Gilberto Cardoso,
pois até essa. data a Secretaria de Turismo
considera difícil que a restauração esteja
concluída. O Teatro Municipal, segundo o
Sr. Levi Neves, é uma das alternativas para
a realização desse concurso.

O diretor artístico do Festival Interna-
cional da Canção, Sr. Paulo Tapajós, esteve
reunido ontem com os coordenadores, Srs.
Adolfo Araripe e Jean Ruotpp, a fim de de-
cidir onde será realizado o V FIC, uma vez
qjie o Maraoanã-inho possivelmente não es-
tara em condições de sei1 utilizado.

Resolveram, porém, que nada de defi-
nifcivo será decidido antes da chegada do
dirctor-geral do Festival, Sr. Augusto Mar-
zagão, que se encontra na Europa, e da cen-
clitsão final da perícia no estádio-, que deve-
rá ser divulgada dentro de 15 dias.

incêndio nada altera no Itamarati
Brasília (Sucursal) — Ao chegar a Bra-

sília no domingo, o Ministro Mário Gibson
já poderá despachar no seu gabinete de tra-
balho, um 

'dos 
três locais 'atingidos pelo in-

cêndio que destruiu a sala de máquinas no
subsolo do Palácio Ilamairati, na madrugada
de ontem.

Essa recuperarão em tenupo recorde íoi
E_r__itiàà ontem pela Comissão de Trans-
ferência, depois do levantamento feito pelos
técnicos de uma empresa conservadora de
imóveis: em três dias, uma equipe de oito
homens concluirá o trabalho de limpeza dos
assoalhos de mármore e .madeira, cobertos
por uma camada de fuligem c cera deri-eüáa,
e os pintores retocarão as paredes mancha-
das pelo calor excessivo.

A CURTO PRAZO .

Dentro dêsso prazo de cinco dias tam-
bám está compreendida a recuperação total
do conjunto de salas que compõem a Asses-
soria de Ianpa-ensa, localizada exatamente
acima da sala de máquinas que íoi o foco
piinoipal do incêndio.

Para reiniciar seu trabalho de a-otina, na
próxima semana, o Ministro Mário Gibson
sofrerá apenas utn desfalque rio seu gabine-
te: os seis topetes persas antigos, de tama-
nhos, idades e formatos diversos, que co-
briatn o chão de tábua corrida. A exemplo
de todo o material que se encontrava nas
superfícies dos andares superiores ao foco do
incêndio, esses tapetes íoiiaim cobertos pela
camada de fuligem trazida com a fumaça
pelos condutores de ar condicionado, desde o
subsolo. Agora, removidos do local que se
cncoi-travam, deixando aio piso escurecido a
marca de seu contorno em tom mais claro
— inclusive a silhueta das suas franjas —
os tapetes serão levados para lavagem quími-
ca por um técnico estrangeiro residente na
cidade-satélite de Taguatinga. Além da íuJi-
gem, os tapetes sofreram igualmente os efei-
tos da cera derretida no sau íô-.to.

APENAS UMA PEÇA

Dentre todas as obras de arte existen-
tes no gabinete do Ministro das Relações
Exteriores e na Assessoria de Imprensa (que,
embora pronta, ainda não íõra inaugurada)
apenas uma peça sofreu as conseqüências do
incêndio: o retrato a óleo do Marquês de
Pombal, que perdeu parte do verniz prote-
tor que cobria sua superfície. Todas as de-
mais obras, ali localizadas ficaram rigorosa-
mente ilesas apesar da alta temperatura que
durante duas horas dominou todo o am-
biente. Nesse rol de peças valiosas salvas in-
clui-se a histórica mesa de carvalho com
incrustrações sobre a qual foi assinado o
Tratado de Petrópolis. pelo Barão de Rio
Branco, quadros de D. João VI, Pedro I e
Pedro II além de uma antiga tapeçaria que
guarnece a parede posterior à mesa do Mi-
nistro.

No andar térreo, poucos metros acima
do foco central do incêndio e sob calor ain-
da mais intenso, o estudo original de Por-
tinari para os painéis Guerra e I*az existen-
tes na sede da ONU em Nova Iorque, não
sofreu qualquer dano. No incêndio de

19G4, quando o fogo destruiu os andares cn-
de o Itamarati funcionava provisoriamente
no bloco 11 (Ministério da-Saúde) da Es-
planada dos Ministérios, esse mesmo qua-
dro foi danificado pela fumaça e passou.du- ,
rante todo o ano seguinte sendo recupera-
do, no Riõ, pelo técnico Edson Mota.

Também pela necessidade de ser rés-
taurado pelo mesmo técnico Edson Mota, o
Grito do Ipiranga, de Pedro Américo — cen-
siderado o quadro mais valioso do acervo
artístico do Itamarati — fora removido pa-
ra o Rio há uma semana, escapando, por
isso, aos efeitos do calor do incêndio de
ontem. Como estudos Guerra e Paz, o Gri-
to do Ipiranga é veterano do incêndio de
64, quando foi salvo das chamas que to-
ni aram ' os andares inferiores do bloco 11,
graças à vizinhança de um banheiro revés-
tido de azulejos, que serviu de isolante.

Apesar da intensidade do calor e da
fumaça provenientes do subsolo, onde.o fo-
go destruía as máquinas do ar-coridiciona-
do, a maior parte das instalações telefôni-
cas e elétricas do gabinete ministerial e da
Assessoria de Imprensa permaneceram .em
bom estado.

PERÍCIA

Uma equipe de técnicos do Instituto de
Criminalística examinou ontem à tarde a
casa das máquinas do Itamarati, para apu-
rar as causas do incêndio.

O total des prejuízos só será conhecido
hoje, após o término do laudo, mas fontes
do Itamarati informaram que são pequenos.
Agentes do DOPS isolaram o locajl. As má-
quinas que produzem ar refrigerado, no va-
lor de NCrS 1 milhão, nada sofreram.

NOTA OFICIAL

O Itamarati assegurou ontem, em nota
oficial distribuída por sua Assessoria de Im-
prensa, que o incêndio ocorrido durante a
madrugada em sua sede não prejudicará o
funcionamento em Brasília. As solenidades
de inauguração, programadas para o dia 20,
foram mantidas.

A nota oficial, cujo texto foi liberado
pelo próprio Chanceler Mário Gibson, diz:

"Na madrugada de hoje, dia 10, irrom-
peu uni incêndio na casa de máquinas do
Palácio Itamarati, localizada no subsolo do
edifício. O sinistro, cujas causas estão sen-
do investigados, foi debelado graças á pron-
ta atuação do Coipo de Bombeiros do Dis-
trito Federal. As conseqüências do incêndio
se fizeram sentir tão-sómente nos setores do
edifício que se localizam imediatamente aci-
ma da casa das máquinas, isto é, na Asses-
seria de Imprensa, no gabinete do Ministro
de Estado e no corredor do primeiro andar,
onde foram afetados a pintura e, em alguns
locais, o revestimento das paredes. As- de-
uxiis dependências do bloco representativo,
bem como o bloco administrativo, nada. so-
freram.

Todos os serviços do Ministério das Re-
lações Exteriores que já se encontram em
Brasília continuam funcionando normal-
mente. O fato hoje ocorrido não prejudica-
rá a inauguração do edifício do Itamarati
a 20 de abril próximo, conforme previsto."

Policiais consideram "de casa'
alguns dos crimes do Esquadrão

Entre, os muitos crimes co-
metidos pelo Esquadrão da
Morte — "crimes da casa",
como diz a Delegacia de Ho-
micídies — estão os de Aldo
Francisco dos Santos, Denil-
sen Cláudio da Cruz, _oun-
vai des Santos, Francisco de
Sousa Filho, o Caca, Mário
Jackson, Sérgio Gordinho e
Ulisses Pereira.

Aldo foi tirado do xadrez do
2.° Setor de Vigilância Centro
para a morte; Denílson, so-
brinho de Natal da Portela,
foi seqüestrado por policiais
em Madureira e encontrado
merto; Lourival também foi se-
qüestrado na porta de sua ca-
sa; e Mário Jackson era e:c-
lider portuário.

MCRRE ALDO

Na 2Ía Vara Criminal exis-
te um processo que apura a
morte de Aldo Francisco das
Santos, ocorrida no dia 18 de
abril do ano passado, seis
dias depois que êle foi preso
pelos detetives Neves, Barros,
Miguel e Amorim, do então
9.° Setor de Vigilância, que
funcionava na Rua Barão de
Iguatemi. Na ocasião êlesne-
garam a prisão de Aldo, mui-
to embora um jornal carioca
houvesse.publicado a íotogra-
fia do preso naquela depen-
dência policial, junto com ...
NCrS 40 mil em jóias rouba-
das.

Dois dias depois da prisão,
Nilson Francisco dos Santos,
irmão de Aldo, impetrou um
habeas-corpus que não foi res-
peitado pela policia, que ne-
gou a prisão do detido. A pro-
va levada à Justiça foi a io-
tografia de Aldo no jornal e
a reportagem de sua prisão.
Mesmo assim a policia conti-
nuou negando, até que no dia
18 Aldo apareceu morto, criva'
do de balas e enforcado na
Avenida Brasil.

MORRE SÉRGIO

O mesmo aconteceu com
Sérgio Gordinho, acusado de
roubar carros, cujo corpo apa-
receu algemado e crivado de
balas na Barra da Tijuca, ao
lado de um cartaz com o de-
senho da caveira e o símbolo
EM. O crime de Sérgio foi
roubai- um carro no Lido do
guarda civil Mariel Mariscout
de Araújo Matos, da 12.° DD
e chefe do Serviço de Segu-
rança do Ministério dos Trans-
portes.

Dias depois da execução de
Sérgio, toda a sua quadrilha
foi presa e Justiçada pelos
carrasco, do Esquadrão da
Morte. Entre eles estavam
Milton Gonçalves . Bastos, o
Suez, Darci Burlamaqui, João
Emiliano, o Joco, e .outros
três que na ocasião não che-
garam a ser identificados.
Bill Right e Nandinho, mar-
cados para morrer, desapare-
ceram da Guanabara.

O primeiro, ex-jogador do
Vasco da Gama, chegou a
enviar carta para a policia,
na ocasião, pedindo para pou-
parem sua vida, pois èle se
entregaria. Nandinho morreu
no ano passado, vítima de
uma capotagem na Avenida
Francisco Bicalho, com um
carro roubado.

MORRE ULISSES

Ulisses Pereira Padrão, o
Morcego, foi seqüestrado cer-

ta noite no Largo do Estàcio,
por três homens armados, de
metralhadoras, que estavam
em um Volkswagen vermelho.
Ulisses estava em companhia
de sua noiva e mais três co-
legas, que correram assusta-
dos. No dia seguinte, Ulisses
foi visto na Delegacia de Fur-
tos de Automóveis e horas
depois estava morto, com o
cartaz da caveira deixado sõ-
bre seu peito.

A família de Ulisses, na
época, chegou a denunciar ai- '
guns policiais da Delegacia de
Furtos de Automóveis como
autores da prisão/ masl-ç' in-
quérlto acabou morrendo na
Delegacia de Homicídios ,e
não mais se falou dele.

MORTOS NA ESTRADA

Outro inquérito que está
parado, na policia do Estado
do Rio, é o que apura as
mortes de Francisco de Sou-
sa Filho, o Caca', e Mário
Jackson, cujos corpos foram
encontrados no Km 39 da Es-
trada Rio-Petrápolis, no dia
22 de outubro do ano passa-
do. As duas vitimas foram
seqüestradas em suas casas,
na Guanabara, por homens
armados de metralhadoras
que se. diziam policiais.

MORRE DENÍLSON

No dia 15 de outubro de
1968, o sobrinho do banqueiro
Natal, Denílson Cláudio da
Cruz, era seqüestrado em Ma-
dureira por homens armados
e levado para o Km 51 da Es-
trada Rio—São Paulo, onde
seu corpo apareceu amarrado
junto a outros dois, com o car-
taz do Esquadrão da Morte
ao lado. A polícia do Estado
do Rio, nas primeiras diligên-
cias, ouviu Berenício Ribeiro
da Silva, Daniel Guedes e Ari
da Silva Xavier, que apontou
alguns policiais como autores
das mortes.

Berenício, motorista de tá-
xi, transportara Denilson até
à Rua Tapacatu, onde havia
um ponto de bicho de proprie-
dade de Castor de Andrade.
Ali, o rapaz foi tirado a fôr-
ça do táxi por policiais e le-
vado para a morte. A Delega-
cia de Homicídios, do Estado
do Rio, apontou a guerra en-
tre os banqueiros Natal e Cas-
tor de Andrade como sendo a
responsável por aqueles e ou-
tros crimes, ocorridos em no-
me do Esquadrão da Morte.

MORRE LOURIVAL

Outra morte que está arqui-
vada pela policia, porque foi
"crime da casa", é a do tra-
ficante de macçnha Lourival
dos Santos, o Ceará, seques-
trado da porta de sua casa,
na Rua Joaquim de Queirós,
319, no princípio do ano pas-
sado, e morto, horas depois,
perto de sua residência, pelos
homens do Esquadrão, que lhe
deram nove tiros de pistola
calibre 45.

Lourival era um dos princi-
pais traficantes de ei-torpe-
centes de Vicente de Carvalho,
Irajá e Madureira. Tivera vá-
rios desentendimentos com po-
lidais, mas toda vez que era
preso conseguia sair no dia se-
guinte. Como, ninguém sabe.

Dias Lopes não defende seu irmão
Em entrevista coletiva à

imprensa'carioca, o Governa-
do do Espírito Santo, Sr.
Cristiano Dias Lopes, admitiu
ontem a existência em seu
Estado do Esquadrão da Mor-

/ te, e não defendeu seu irmão,
José Dias Lopes, ex-Secretá-
rio de Segurança, das acusa-
ções nos crimes da organiza-
ção criminosa.

Após pedir exoneração da
.^e.retaria de Segurança Pú-
•blicá do Espirito Santo, o Sr.
José Dias Lopes se defenderá

• das acusações como cidadão
comum, segundo seu irmão e
Governador. Sobre ò Esqua-
drão da Morte, acha o Go-
vernador que conseguiu ex-
tingui-lo — e aí êle admitiu
que a organização existia —.
"o que a 

'Guanabara 
e São

Paulo ainda não consegui-
ram."

SEM INFLUENCIA

O Sr. Cristiano Dias Lopes
contestou apenas que o Con-
selho Superior da Magistratu-

. ra do Estado sofra influência
do Executivo. Disse também
que os adversários políticos de
seu Governo tentaram desen-
cadear uma crise política com
a exploração do fato; depois
do pedido de exoneração de
seu irmão, êle solicitou ao
Presidente da República, na
sexta-feira passada, a consti-
tuiçãò de um Tribunal de
Honra ou outro órgão para
apurar a verdade.

O. Governador dó* Espírito
Santo explicou que tudo co-
meçou no segundo semestre

do ano passado, quando três Lopes Filho distribuiu um do-

Crime na Zona Sul prova
participação da polícia

A morte de Carlos Soares,
o Boca de Garagem, ocorrida
iio fim da última semana, no
Túnel do Pasmado, confirmou
a participação de policiais da
Guanabara no Esquadrão da
Morte.

A vítima estava presa na
Delegacia de Vigilância Sul,
envolvida na morte do deteti-
ve Orlando Alves Gonçalves, o
Esquina, ocorrida na véspera
de Natal, no mesmo local em
que foi encontrado o corpo de
Cai-los Soares.

O MOTIVO

O único crime do Carlos
Soares foi ter comprado por
NCrS 1,50 a arma com que o
bandido Roberto Carvalho Sil-
va, o Carllnhos Lantcrnciro,
assassinou o policial Orlando,
que tentava prendê-lo.

A prisão de Carlos Soares
foi efetuada por policiais da
Delegacia de Vigilância Sul,
chefiados pelo comissário Bru-
no Dovitch, juntamente com
Antônio Olímpio de Mendon-
ça e Edson Ferreira dos Pas-
sos, que também estão marca-
dos para morrer, muito embo-
ra não tenham participado do
crime.

Antônio Olímpio de Man-
dença é um homossexual, a
quem Carlos Soares entregou
a arma para guardar, e Éd-
sçn Ferreira era vigia de um
barraco do Departamento de
Estradas de Rodagem, situa-
do no Pasmado, onde Roberto
Carvalho e Rucinho, após ma-
tarem o policial, se esconde-
ram. Edson foi enquadrado no
artigo de favorecimento e
emissão, mas as situações de
Carlos Soares e Antônio não
chegaram a ser esclarecidas.

O bandido Rucinho, por seu
turno, ha-vla sido localizado na
véspera do Ano Novo, no Es-
tado do Rio, por policiais da
Delegacia de Vigilância Sul.
Embora não seja confirmada,
a notícia difundida é a de que
èle foi morto e seu corpo jo-

gado à margem
Rio—São Paulo.

da Estrada

DELEGADO ENVOLVIDO

O delegado Agnaldo Amado,
antigo titular da Delegacia de
Vigilância Sul e que agora es-
tá na Corregedorla de Poli-
cia — conhecida como Museu
— poderá vir a ser envolvido
na morte de Carlos Soares,
pois quando da prisão dos
quatro,, êle fêz questão de au-
tuá-los em sua própria dele-
gacia, ¦ muito embora o fato
fosse da alçada da 10a. Dele-
gacia Distrital, em cuja júris-
dição ocorreu a.morte do de-
tetlve,

Os policiais da Delegacia de
Vigilância não sabem .explicar
se Carlos Soares foi ipôsto em
liberdade após ser ouvido pelo
delegado Agnaldo Amado ou
se foi solto por habeas-corpus.
Carlos poderia, também, ter
sido transferido de prisão
aguardando somente a ordem
de ser executado pelos homens
do Esquadrão.

ESTÃO MARCADOS

Antônio Olímpio de Men-
donça, o homossexual, e o vi-
gia Édscn Ferreira. Passes,
também presos na época, es-
tão desaparecidos. Os dois es-
tão marcados para morrer c
seus corpos podem aparecer, a
qualquer momento, num ponto
qualquer da Guanabara ou da
Baixada Fluminense.

O delegado Mário César, da
10a. DD. que presidiu o in-
quérito sobre a morte do de-
tetive Esquina, disse ontem
que se o Esquadrão da Morte
mateu Carlos, cometeu um _io
leviano, pois o rapaz não ie-
ve participação nenhuma no
crime;

deteotives e um corregedor
de policia, todos da esfera es-
tadual, pediram garantias de
vida no quartel do 3.° Bata-
lhão de Caçadores, em Vitó-
ria. Esses, segundo o Gover-
nador, eram os principais re<-
ponsáveis pelas mortes e ain- *
da por roubos de armas e de
carros.

CONFISSÃO

No quartel do 3.° BC, se-
gundo o Governador, eles con-
fessaram todos os crimes, in-
•formaram sobre a existência
do Esquadrão da Morte capi-
xaba e incriminaram mais po-
liclais. Explicou o Governador
que, depois de -ter recebido do
comandante do 3.° BC o de-
pcimento dos quoitro policiais,
viu que o probiema era grave
e apelou para o Governo da
Guanabara, ao qual solicitou
um delegado para preisidir o
inquérito.

O delegado Feínando Sch-
wab realizou o inquérito e pe-
diu a prisão preventiva de 15
policiais, entre eles os quatro
que se apresentaram no quar-
tel do 3.° BC. O juiz deferiu
a prisão de apenas 11 e o
processo entrou na esfera ju-
dicial. AtuaUmente, segundo o
Sr. Dias Lopes, o processo es-
tá na fase de diligências re-
qiiaridas pelas partes, ao final
de que o juiz dará o despa-
cho e o encaminhará âo júri.

MAIS INVESTIGAÇÃO

Na entrevista coletiva que
concedeu ontem à noite à im-
prensa, o Sr. Cristiano Dias

cumento com toda a sua ver-
são.sobre o problema e pediu
aos repórteres que não insis-
tissem com perguntas, pois
não pretendia revelar mais
nada além do que estava ex-
plicado no documento.

Explicou que na audiência
de sexta-feira pediu ao Presi-
idente Mediei que "determinas-
se a mais ampla apuração das
acusações contidas em mate-
ria divulgada pelo jornal O
Globo, edição de 20 de feve-
reiro, contava o ex-Secretário
de Segurança, Sr. José Dias
Lopes. Segundo a reportagem,
as acusações se encontram em
documentos que estão em po-
der de autoridades federais e
resultam de investigações fei-
tas."

Disse o GcHea-nador que en-
tregou ao Presideinite da Repú-
blica uma exposição ilustrada
com 32 documentos, "indican-
-do fatos e comportamentos,
que reputamos importantes
para a exata compreensão e
dimensão das incriminflções
contra um setor do Governo
capixaba."

Explicou que seu irmão vai
defender-se das acusações co-
mo "um cidadão qualquer, pois
já não é mais Secretário de
Estado." Disse que seria in-
justificável articular a defesa
do ex-auxiliar, já que confiou
ao Presidente da República as
providências pana a elucidação
dos fatos.

Mais Dias Lopes em
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Luís de França pede denuncias
— Se existe alguém que

possa provar a ligação de qual-
quer policial com o denomi-
nado Esquadrão da Morte, que
o faça direta e particularmen-
te a mim, pois todas as ga-
rantias lhe serão dadas, in-
clusive a do sigilo.

A afirmação íoi feita pelo
Secretário de Segurança Pú-
iblica, General Luis de Fran-
ça Oliveira, ao abordar ontem
as exeouções sumárias e com
requintes de perversidade pra-'ti:__|as pelo Esquadrão da
Morte, que ultimamente vem
deixando os corpos de suas
vítimas da Zona Sul da ci-
dade. A garantia do General
aos denunciantes foi dada
.através de sua assessoria de
imprensa.

A GARANTIA . .

O Searetârlo de Segurança
acrescentou que a policia vem
desenvolvendo todos os esfor-
iços para elucidar os crimes
praticados pela organização
que tortura e mata suas vi-
Umas a sangue frio. Apesar
dos esforços anunciados pelo
Secretário, 87 corpos foram
a.bandonados em locais deser-
tos do Rio só no ano passado,
e até agora nada foi desço-
berto sobre os assassinos.

As vítimas são abandonadas
em locais desertos, com car-
tazes onde se observa o de-
senho de uma caveira sobre
duas tíbias cruzadas es ini-
ciais EM — as mesmas do
Esquadrão Motorizado, da po-
lícia — com frases alusivas
aos antecedentes do morto.

ISENÇÃO

A assessoria de relações pú-
blicas da Secretaria acrescen-
tou que o General Luís de
França Oliveira está disposto
a pedir que um representante

do Ministério Público presida
o inquérito, a fim de moatrar
a isenção da policia em re-

.lação aos crimes atribuídos ao
Esquadrão da Morte. Adian-
tou que • de ¦ nianeira alguma
a Secretaria de' Segurança,
poderia compactuar com tais
elementos, que se forem poli-
ciais serão punidos com o ri-
gor das leis.

Reafirmou que qualquer um
pode, e o policial deve, denun-
ciar qualquer delito e princi-
palmente crimes da natureza
e com os requintes de selva-
jeria como os praticados pelo
Esquadrão da Morte, totalmen-
te desconhecido pelas autori-
dades. Todos os crimes, inclu-
sive os praticados pelo Esqua-
drão, são alvos de diligências
por parte da delegacia em
cuja jurisdição ocorreu o assa-
sinato. Caso aquele órgão se
julgue incapaz de resolver a
questão solicita o auxílio da De-
legacia de Homicídios, que
abrirá um processo de investi-
gação.

Embora diversas pessoas te-
nham sido assassinadas na
Guanabara com perversidade,
somente depois de 1964 foi
acrescentado o detalhe do en-
.orçamento e a colocação do
cartaz cem o, desenho da ca-
veira. A organização age im-
punemente, portanto, há seis
anos, sem que a policia cen-
siga levantar qualquer indício
para provar a autoria dos cri-
mes.

DEZ CRIMES

Na Delegacia de Homicídios
existem 10 casos de crimes
atribuídos ao Esquadrão da
Morte, e o delegado José Mar-
quês determinou ontem aos
seus auxiliares diligências pa-
ra instaurar o competente in-
quérito. Os encarregados das
diligências são os detetives
Aírton, Vagner, Teixeira e
Carlos Soares, que ontem mes-

mo entregaram seus relatórios.
Sabe-se que em dois casos dois
policiais foram citados, embo-
ra contra eles nada ficasse
provado.

O clima de medo e apreen-
são para a apuração dos cri-
mes não mais se justifica di-
ante das declarações do Secre-
tário de Segurança, que pro-
meteu total apoio e garantias
para quem denunciai- e puder
provar qualquer coisa em re-
lação aos delitos praticados
pelo Esquadrão.

LOCAIS PREFERIDOS

Os 10 casos existentes na
Delegacia de Homicídios em
fase de apuração, são cs se-
guintes:

Estrada Meneses Cortes, em
Jacarepaguá — vítima: Carlos
Frederico Bastos Quasquee, em
6 de novembro de 1969, júris-
dição da 32.a Delegacia Distri-
tal; Rua Capu, em Marechal
Hermes — vitimas: Jair Joa-
quim de Santana e um outro
não identificado, em 8 de maio
de 1969; Estrada do Catonlio,
em Jacarepaguá — vitima: não
identificada, em 5 de fevereiro
de 1969; Estrada do Catonlio

'— vitima: não identificada,
em 6 de março de 1970; Estra-
da da Grota Funda, em Cam-
po Grande — vitima: não
identificada, em 15 de dezem-
bro de 1969; Estrada do Cato.
nho — vítima: não identifica-
da, em 30 de setembro de
1969; Estrada do Catonlio —
vítima: José Alves Carvalho,
em 11 de abril de 1969; Estra-
da do Catonlio — vitima: não
identificada, em 8 de novem-
bro de 1969; Rua Dona Clara
— vítima: Reginaldo Correia
de Melo, em 26 de janeiro de
1970; Praça Santa Luzia, em
Bonsucesso — vitima: Agnaldo
Ferreira da Silva, em 24 de
setembro de 1969. Esta última
vítima foi sepultada como in-
digente por não ter sido re-
clamada por nenhum parente.

Outra vítima surge no E. do Rio
Niterói (Sucursal) — Mais

uma vitima do Esquadrão da
Morte foi encontrada ontem
no quilômetro 2 da Rodovia
Rio-Petrópolis. O corpo era de
um homem com aproximada-
mente 25 anos, com dois tiros
— um na cabeça e outro no
tórax — e trazia nos pulsos
marcas de algemas, cordas de
nylon no pescoço, mas sem o
característico cartaz. -

Esta é a quinta vítima do
Esquadrão da Morte em quatro
dias na região da Baixada
Fluminense. Considerada a po-
lícia mais violenta do Estado
do Rio, as delegacias da Bai-

xada Fluminense registraram
no ano passado um alto indi-
ce de crimes considerados inso-
lúveis e atribuídos ao Esqua-
drão. Somente em Nova igua-
çu foram registrados 108 casos.

TRÉGUA

Quando o delegado de poli-
cia de Belford Roxo, Sr. Lisis
Nogueira Pimentel anunciava,
em dezembro do ano passado,
que entregaria ao Secretário
de Segurança, General Sículo
Perlingciro, o relatório em que
apontaria o nome de sete po-

liciais envolvidas nos chama-
dos crimes insolúveis, iniciou-
se uma. trégua na matança, na
Baixada.

Ao mesmo tempo o Ministro
da Justiça, Sr. Alfredo Buzaid,
prometia que através da Co-
missão de Direitos Humanos
iria apurar a responsabilidade
da morte do bandido Konc-a-
dor, cm 1968, por soldados do
6." BPM, em Duque de Caxias,
depois de ter resistido por 36
horas em uma galeria de
águas. Os dois fatos obrigaram
o Esquadrão a uma trégua que
durou um més.

Proteção em Niterói é oficiosa
No Estado do Rio, o Esqua-

drão da Morte coiüa com uma
proteção oficiosa: nos últimos
•dois anos, quando foi regis-
trado o aparecimento de ca-
dáveres em número superior
a 200, apenas três policiais
foram indiciados e respondem
por um duplo homicídio.

Enquanto isso, em relação
às outras mortes, que a Secre-
taria de Segurança define co-

mo "crimes de autoria incer-
ta", não há mesmo, até o mo-
mento, nem um levantamento
estatístico completo, embora a
Superintendência de Policia
Civil o tenha solicitado, em
julho do ano passado, atra-
vés de oficio, dados a todas as
Delegacias.

Os três policiais que res-
pondem por um duplo homi-

cidio — a morte de Regina
Valadares e Natanael Ferrei-
ra, em abril do ano passado
— estão sendo sumariados em
São Gonçalo. São eles o in-
vestigador Morvan Lopes Cor- •
deiro, o guarda civil Justino
Silva e o motorista Aloebia-
des Nazário dos Santos, todo_
lotados na Subdelegacia' ' de
Alcântara.

Juiz quer 
"Fiiiiiilio" na prisão

Leia editorial
"Cangaço Urbano"

São Paulo (Sucursal) — O
juiz da 2a. Vara do Júri des-
ta capital negou ontem o pé-
dido de transformação em pri-
são domiciliar da prisão pre-
ventiva decretada contra o
guarda civil Ademar Augusto
do Oliveira, o Fininho, acusa-
do de matar o traficante de
drogas Saponga 2.".

O policial deveria compare-
cer ontem ao Foro para de-
por no processo, segundo a ci-

tação. mas enviou seus advo-
gados, Srs. Paulo Brandão e
Faria Pacheco, que requere-
ram a transformação da pri-
são preventiva, alegando ser
Fininho "um policial correto,
como testemunha seu passa-
do."

O juiz indeferiu também o
pedido de revogação da prisão
preventiva do investiga-
dor José Arnaldo Murinelli.
indiciado como co-autor da

morte de Saponga 2.", e dis_e
que somente com o depoimento
de Fininho poderá esclarecer
definitivamente a inocência do
primeiro policial, Um forte es-
quema de segurança, formado
por membros da Guarda Civil,
protegeu desde a abertura do
expediente, às 12h, o Foro Cri-
minai, na Praça Clóvis Bevilá-
qua, onde era aguardada a
apresentação de Fininho.
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STF mantém
diretor da
Sudan preso

Brasília (Sucursall — O Su-
premo Tribunal Federal poderá
determinar hoje o restabeleci-
mento da prisão administrati-
va decretada ipedo Ministro
Delfim Neto, contra ex-dire-
tores da Fábrica de Cigarros
Sudan e da Tabacaria Londres
(grupo Sudan 1.

A prisão determinada pelo
Ministro da Fazenda, por 90
dias, foi anulada pelo Tribunal
Federal de Recursos, ao julgar
habeas-corpus impetrado em
favor dos acusados, que deixa-
ram de recolher à União im-
postos arrecadados de contri-
buintes. O STF julga hoje re-
curso da União contra a deci-
são do TFR.

QUORUM GARANTIDO

Para que o STF tivesse o
quorum legal para julgar o
recurso da União contra a
anulação do decreto de prisão
preventiva do Ministro da Fa-
zenda centra os ex-diretores
da Sudan, íoi necessária a
convocação de três Ministros
do TFR: José Néri da Silveira,
Antônio Neder e Álvaro Peça-
nha- Martins, que não partiei-
param do julgamento anterior.

Embora composto por 1^ Mi-
nistros, o STF está com apenas
10, desde a aposentadoria ido
Ministro Temístocles Cavai-
canti, cuja vaga até agora não
ioi ipreendhida. Entre cs 10
remanescentes, os Srs. Elói da
Rocha, -Osvaldo Trigueiro e
Barros Monteiro declararam
impedimento. E os Srs. Luis
Gallotti e ..«tomar Baleeiro es-
tão licenciados para trata-
mento dc saúde. Para comple-
tar o quorum exigido para jul-
gar matéria que envolve direito
constitucional — oito votos —
o STF teve que convocar os
três membros do TFR.

'RAZÕES

Enquanto a União sustenta
cm seu recurso, que a decreta-
cão da prisão dos ex-diretores
dá Sudan se reveste dos requi-
sitos legais, pois o não recolhi-
mento de impostos arrecada-
dos do contribuin-e foi equipa-
rado, para efeitos penais, ao
crime de apropriação indébita,
a defesa diz que a prisão é
motivada apenas por divida.
Dizem também os defensores,
que o decreto-lei que equipa-
rou o uso de dinheiro proveni-
ente de impostos ou taxas —
no caso o Imposto sobre Pro-

í dutos Industrializados — ao
[¦crime de apropriação indébita.
'é inconstitucional, porque a
'Constituição de 1967 só deferiu

, so Presidente da República o
direito de baixar riecretos-lea
em matéria financeira e ce
segurança nacional.

Recife vai
festejar
433 anos

Recife (Sucursal) — Com
apresentações ao ar livre da
Orquestra Sinfônica, retretas
nas praças, feiras de arte nc
Pátio de Sáo Pedro, e um es-
petáculo pirotécnico no rio Cv
pibaribe, a Prefeitura do Re-
cife estará comemorando, na
próxima quinta-feira, os 433
anos de sua fundação.

Prefeituras do interior do
Estado também participivfio
das homenagens, com suas
bandas de música e espeta-
culcs de folclore. O ponto (ie
concentração de tôdas as apre-
sentações, será o Pátio de Sâo
Pedro, transformado, pelo pre-
feito Geraldo Magalhães, em
centro turístico. Além das fei-
ras de arte e de livros novos,
os recifenses estáo aguardan-
do, com muito interesse ^ fei-
ra do sebo, quando tódus ss
casas de livros usados vend;-
rão suas raridades, ccm 20 pw
cento e abatimento.

Aparecida
ergue nova
rodoviária

São Paulo (Sucursal) — Pa-
ra atender a mals de 5 mi-
lhões de romeiros, que anual-
mente se dirigem a Apareci-
da do Norte, está sendo cons-
truida, naquela cidade, uma
nova estação rodoviária, que
ocupará área de 6 mil metros
quadrados e terá capacidade
para receber 120 ônibus por
hora. Sua conclusão está pre-
vista para 60 dias.

A nova estação terá forma
elípttca, possibilitando a eli-
minação dos pontos de cin-

gestionamentos de trânsito.
Abrigará 188 lojas comerciais,
locais apropriados à Policia Fe-
minina, DER, Força Pública e
informações ao público, alem
de um sistema de relógio cen-
trai, alto-falante e um moder-
no conjunto de TV em circui-
to fechado.
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O terceiro turno nas escolas.primárias oficiais da Guanabara é o
maior problema com que-se defronta o" Governo, no campo do ensino

público. A extinção desse turno representará o acréscimo de mais de
uma hora de aula por dia, para cada aluno dessas escolas, ou sejam,
2,6 meses letivos a mais por ano;
' Mas, para que .isso seja feito, é preciso, antes de tudo, que possam
ser beneficiadas tôdas as crianças em idade escolar. Solução: cons-
trução de novas salas de aula. • , 

'
'Somente 

êste ano, 120 mil_ matrículas novas íoram oferecidas nas
Escolas primárias do Estado, t, ate o final cle 1970, 1.055 novas salas'
de aula estarão funcionando, para que se possa acabar de uma^vez

por todas com o 3.° turno. Dessa forma, 40 milhões' de j^^L
cruzeiros novos serão gastos para que seu filho possa
ter mais uma hora de aula por dia. E achamos que
êsse é um dinheiro muito bem empregado.

GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA
SECRETARIA \)È EDUCAÇÃO E CULTURA

¦¦¦Hill" I l'""'"1""1 y-^—--¦—--^^
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STF mantém
diretor da
Sudan preso

Brasília (Sucursal) — O Su-
pfêmo Tribunal Federal poderá ¦
determinar hoje o restabeleci-
mento da prisão administrati-
va decretada pelo Ministro
Delfim Neto, contra ex-dire-
tores da Fábrica de Cigarros
Sudan e da Tabacaria Londres
(grupo Sudan).

A prisão determinada pelo
Ministro da Fazenda, por 90
dias, foi anulada pelo Tribunal
Federal de Recursos, ao julgar
habeas-corpus impetrado em
favor dos acusados, que deixa-
ram de recolher à União im-
postos arrecadados de contri-
buintes. O STF julga hoje re-
curso da União contra a deci-
são do TFR.

QUORUM GARANTIDO

Para que o STF tivesse o
quorum legal para julgar o
recurso da União contra a
anulação do decreto de prisão
preventiva do Ministro da Fa-
zçnda contra os ex-diretores"da,. 

Sudan, foi necessária a
convocação de três Ministros
do TFR: José Néri da Silveira,
Antônio Neder e Álvaro Peça-
nha Martins, que não partici-
param do julgamento anterior.

Embora composto por 11 Mi-
nistros, o STF èstà com apenas
10, desde a aposentadoria do .
Ministro Temistocles Cavai- '
canti, cuja vaga até agora não
íói ipreenoTi-da. Entre os 10
remanescentes, os Srs. Elói da
Rocha, Osvaldo Trigueiro e
Barros Monteiro declararam
impedimento. E os Srs. Luis
GaUottl e A. tomar Baleeiro es-
tão licenciados para trata-
mento de saúde. Para comple-
tar o quorum exigido para Jul-
gar matéria que envolve direito
constitucional — oito votos —
o STF teve que convocar os
três membros do TFR.

RAZÕES

Enquanto a União sustenta
em seu recurso, que a decreta-,
ção da prisão dos ex-diretores
da Sudan se reveste dos requi-
sitos legais, pois o não recolhi-
mento de impostos arrecada-
dos do contribuinte foi equipa-
rado, para efeitos penais, ao
crime de apropriação indébita,
a defesa diz que a prisão é
motivada apenas por dívida.
Dizem também os defensores,
que o decreto-lei que equipa-
rou o uso de dinheiro preveni-
ente de impostos ou taxas —
no caso o Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados — ao
crime de .apropriação indébita,
é inconstitucional, porque a
Constituição de 1967 só •deferiu
ao Presidente da República o
direito de baixar decretos-leis
em matéria financeira e de

. segurança nacional.

Recife vai
festejar
433 anos

Recife (Sucursal) — Com
apresentações ao ar livre da
Orquestra Sinfônica, retretas
nas praças, feiras de arte no
Pátio de São Pedro, e um es-
p.táculo pirotécnico no rio Ca-
píbaribe, a Prefeitura do Re-
cife estará comemorando, na
próxima quinta-feira, os 433
anos de sua fundação.

Prefeituras do interior do
Estado também participarão
das homenagens, oom suas
bandas de música e espeta-
culos de folclore. O ponto de
concentração de todas as apre-
sentações, será o Pátio de São
Pedro, transformado, pelo pre-
feito Geraldo Magalhães, em
centro turístico. Além das íei-
ras de arte e de livros novos,
os recifenses estão aguardau-
do, com muito interesse a fei-
ra. do sebo, quando todas as
casas de livros usados vend;-
rãó suas raridades, cem 20 p.r
cento e abatimento.

Grevistas de
1964 são
condenados

Os cx-dirigentes sindicais
da Leopoldina, Herval Aroei-
ra, ex-presidente do Sindica-
to dos Ferroviários, Demistó-
clides Batista, ex-Deputado
federal, e Ubirai Francisco
Gonçalves foram condenados
ontem pelo Conselho de Sen-
tença da la. Auditoria da la.
RM, em julgamento que se
iniciou ás 13. horas e esten-
deu-se até quase meia-noite.

Os dois primeiros foram
condenados a três anos de pri-
são, o o terceiro a dois. Os
13 demais indiciados — todos
acusados de promoverem uma
sreve ilegal de apoio ao ex-
Presidente João Goulart em
31 de março de 1964 — foram
absolvidos por falta de pro-
vas.

JULGAMENTO

A acusação ficou a cargo
da promotora Maria José Car-
valho Salvador, que pediu a
condenação dc 14 dos acusa-
dos com base nos Artigos 25
do Decreto-Lei 314, e 33 do
Código Penal Militar, além do
Artigo 13 da Lei 1802 de 1953
(antiga Lei de Segurança Na-
cional.)

Atuaram na defesa dos réus
o.s advogados Sobral Pinto,
Aridio Xavier da Cunha, Mo-
desto da Silveira, Paulo Ar-
gueies, Aicione Barreto, Os-
valdo Mendonça e Demistócli-
des Batista, êste último ía-
zendo sua própria defesa.

P^^^^^^^fl

IS m -__P' ' ~.ê_m

i IMO ¦¦¦.'¦•¦¦' • •:i'-^HHI k^ i I
B Bife Wk * mmÊ___\ wLh. ..¦
1 Ü.o ¦¦¦¦¦¦n ¦?-JWÊy ÈáMS_kiíÍM H mh ¦ m_m ______ *HP^K Mf __________Wfi li$___W PK^l Bk "-M
fl HI X »ai üma hhm __kv^í
^H ^Kê&ot^V-? ___Bi^^__H B___x^_tt____B \\\\\_____%_i__\\w___\
^fl _________ • ^K- _______ ___Kv- tÊÊ \\\\\__W____^&_\_\fl ____W'' ___M ___WÊÊ_W_ wr' tê HHI _______m _____ *<*¦• ¦ fl wâ%bm%m Bk ^m .EBm _____ f fl Boc^—Wm ______ ^fl mI

HhÍP Jl^^ítj--.' - ¦• ^H "í^___m __¦_. <
_m ¦&(<; - S Jf - íotM ¦_^P üsEM W__WÊÊmm_m BPW__¦tf*'-'" %Ur'' 1H __F ______^ÉI Í_É______ilm. ai ______k. - ' ___ Es^^_B
__\ _______________ «B \\\_*__ffiW'-______\ \_W'y_\\ B fl BPIÜfl
^H ^HuttjHJ^H ^^r '_vÊ_t\m \\\\\_&$Wz$í_\\m _______" _____^ _________ül-: ^____l
_________________________________________________________________________________________________ Mí _m ___¥' fl HA^1 WWW _________ ____\\_______iWÈ_____\ H fl fPvflB* . ¦" ifl W ">"-' fl flf*' -; -' ^-fl li I fl

fl' ' ^r*v3 Wr :! B i_____pfl ü
íttm ________ * ^s____\\\ WF^ jW_\ \\_\___\^_kÍ__Ií<.' - ______Wm.:---: ''§___^.l^^^e^^____l^__^___^^^_^i
___ HH ___!__ ___§. - ™ -- t_m ___&-- _ W^ _____ ___» mÊÊ___my ___________§_] _____ ül___________________________________________________________________________ __m \\___m W ¦ '' È Jl I____________________________________________________________________________________ WWlW^k - iflfl KT ¦ m__________\
fl Sm' >-__ W_W-: K fl
I ES ' iS _W%'' -9 1'fl __\m' _«_____l WV' •>¦
______________________________________________________________________________ ÊÊ fl" 11¦ K~ <%_W___ w m
______________________________________________________________________________________ A- wMmRÊ BL , flm m^_^.^W- _____W_m tÊÊ__t^Ê_ _\wr^ Jkw__\\ \_WÉy' 1_\\_______WV'\'__\ ______ _____m -yyy.-^m 'JÊÊÊ m ___________wS___w_m_W_W_W__m_____________________________________________________________________________________________________________
_M bÊ*M$___\ __W_WÊÊÊÊÉÊ__ ,:Mi|fel« mp- 9

I Kra __H_d v Bí' >_ü_______I l!____________Ê.v ^ÍB

^ yÊ$__M __________W_____U " d_____Íi ^ÊsÊÊÈÊi \\\\\_\______\è y_SíSÍ_Cwif:,.. .:ajiM _____P' C ^t_W .ÉÊêÊÈ ____B.' í^^á

O terceiro turno nas escolas primárias oficiais da Guanabara é o
maior problema com que se defronta o Governo, no campo do ensino
público. A extinção dêsse turno representará o acréscimo de mais de
uma hora de aula por dia, para cada aluno dessas escolas, ou sejam,
2,6 meses letivos a mais por ano.

Mas, para que isso seja feito, é preciso, antes de tudo, que possam
ser beneficiadas todas as crianças em idade escolar. Solução: cons-'
trução de novas salas de aula. :. ;'¦

Somente êste ano, 120 mil matrículas novas foram oferecidas nas
Escolas primárias do Estado. E, até o final de 1970,1.055 novas salas
de aula estarão funcionando, para que se possa acabar de umaj/ez
por todas com o'3.° turno. Dessa forma, 40 milhões de. -^ '""'"*"

cruzeiros novos serão gastos para que seu filho possa
ter mais uma hora de aula por dia. E achamos que
êsse é um dinheiro muito bem empregado.

GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

lÊÊÊt
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Nova exigência de colégios
adia solução de internato
das crianças da FEBEM

Ainda não foi decididdo problema de escola pa-ra os 7 mil menores abrigados pela FEBEM, pois na
reunião de ontem os diretores de intematos reivin-
dicaram NCrS 120,00 mensais por criança, a serem
pagos a partir deste mês.

A nova proposta, que eliminou a anteriormente
aceita pelos diretores de internatos de NCrS 100,00,
com reajustamento só em janeiro de 1971, será en-
caminhada à Casa Civil do Governador do Estado. O
presidente "da FEBEM, o Sr. Fernando Abelhèira.
afirmou, entretanto, que às crianças entrarão em
aula dia 16, "mesmo que sejam necessárias outras
providências para resolver aquestão."
EQUIPARAÇÃO

O principal argumento dos
diretores de colégios é de que
as anuidades pagas pela FE-
BEM deveriam sor equipara-
das ns pagas pela Fundação
Nacional do Bem-Estar do Me-
nor, que fixou em NCrS 100,00
a mensalidade, por criança —
mas durante os 12 meses do
ano.

A nova proposta, já redigida
em documento que deverá ser
encaminhada ho.ie, ao Sr. Júlio
Catalano, contraria os enten-
dimentos mantidos anteontem
com um grupo de diretores,
quando íicou acertada,a men-
salida.de de NCrS 100,00 a par-

tir deste més, e reajustamento
em janeiro de 1971, com base
nos Índices ;do •aumento do
custo de vida da Fundação
Getúlio Vargas.

Nova reunião foi marcada
para hoje, às 10 horas, entre
os diretores de internatos e o
Sr. 

'Fernando 
Abelhèira, para

que depois todos se dirijam ao
Palácio Guanabara.

Embora o Sr. Fernando Abe-
lheira nada tivesse comentado
sobre a nova proposta dos dl-
retores de colégios, quando es-
¦ta lhe foi apresentada na reu-
nião de ontem, sabe-se qúe
-icou surpreso cóüh a mudan-
ça 

' de posição dos diretores.

- Wmlim às ;
aulas

SRS. PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS

EMPLACAMENTO
fir* BsH _&* ___ n Bral «Pt»SEGURO ..
OBRIGATÓRIO

A fim de serem evitados problemas no ato do
emplacamento de seus veículos, aconselhamos aos
Srs. motoristas a efetuarem com brevidade, a reno-
vação do SEGURO OBRIGATÓRIO.

TABELA PARA OS VEÍCULOS ABAIXO:

Cat. Tipo do veículo Prêmio total

Automóveis particulares NCr$ 45,00
Táxis e carros de aluguel 57,00

9 Tratores e máquinas agrícolas 10,00
10 Motocicletas, motonetas e similares 24,00
12 Camionetas fipo "pick-up" de até

1.500 kg de carga 54,00
13 Caminhões e outros veículos 73,00

POSTOS DE ATENDIMENTO

Centro: Rua da Quitanda, 95
Zona Norte: Rua Dias da Cruz, 127 — loja-B

(Méier)
Zona Sul:-Rua São João Batista, 67 (Botafogo)

Secretaria de Educação
diz que distribui bem
os alimentos às escolas

A Secretaria de Educação.desmentiu ontem-a
denúncia de algumas professoras, segundo a qual a
alimentação nos colégios é distribuída de forma ir-
regular, afirmando que adota-se o critério de neces-
sidades dos alunos.
. \ — Os estabelecimentos pobres recebem mais do
que os ricos. Há colégios que são freqüentados por
crianças economicamente bem situadas, e, portanto,
bem alimentadas. Não distribuímos merenda esco-
dar nestes estabelecimentos, preferindo fazê-lo nas
escolas freqüentadas por alunos pobres, carentes de
boa alimentação — disse o informante.
O PROBLEMA

Há várias semanas as Es-
colas São José . e Valdemar
Falcão — ambas do Estado —
estão funcionando precária-
mente, porque não há água
nem gás na Favela da Roci-
nha, onde elas se localizam.

A-Secretaria de Educação
informou ontem que logo que
tomou conhecimento do fato,
enviou vários oficiosa CEDAG
e à companhia distribuidora
do gás, mas até agora nenhu-
ma providência íoi tomada.

Professoras têm curso
de aulas para surdos

Cinqüenta professoras pri-
márias do Estado iniciaram
um curso de especialização,
para dar aulas ás 190 crian-
ças surdas que se matricula-'ram 

este ano na rede escolar
da Guanabara. O curso se es-
tenderá até o próximo dia 24.

Segundo a coordenadora da
Subseção de Deficientes da
Audição, professora Maria He-
lena Noronha, anualmente 30
crianças surdas concluem o
curso primário no Estado, e
muitas deixam as escolas aos
14 anos, sem concluírem o pri-
mário — o que traz problemas
para eles e para os pais.

O OBJETIVO

Em um galpão no Centro de
Treinamento de Professores
Primários, no Engenho Nôvo,
as professoras iniciaram o cur-
so debatendo o problema da
criança excepcional e os meto-
dos de aprendizado para cada
caso.

SECRETARIA OBRA
D PARAM ENTO DE

[DUAL üc lUNVUlAlAU

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO
DO PALÁCIO DA JUSTIÇA, EM NITERÓI

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO DEPARTA-
MENTO DE" ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, faz saber aos interessados que
acham-se à disposição dos mesmos, a partir do dia 12-03-70
mediante pagamento da taxa de NCr$ 200,00 (duzentos cru-

zeiros novos) o caderno de encargos e demais elementos relativos
à Concorrência Pública para as obras de Fundação e Estrutura
do Edifício do Palácio da Justiça, em Niterói.

A Concorrência será efetuada no próximo dia 27-03-70, às

15 horas, devendo as firmas concorrentes estarem previamente
inscritas no D.E. até aquela data. . •-''¦¦'

Todas as informações serão prestadas diariamente na sala
da C.P.L., à Rua Desidério de Oliveira s/n.0, a partir das 8

horas.

Niterói, 10 de março de 1970

LEONARDO CAMPOS - Diretor Geral (P

" — Nosso objetivo — explica
a professora Maria Helena de
Noronha — é integrar comple-
tamente a criança surda na so-
ciedade. Para isto. contamos
com 33 .classes especializadas,
onde turmas de seis crianças
são assistidas por professores
treinados que as preparam pa-
ra se integrarem às turmas
normais.

A criança surda, ao che-
gar à escola, — prossegue —

• geralmente náo sabe falar. Te-
anos que dar-lhe noções ele-
mentares de linguagem. Ini-
cialmente ela aprende a leitu-
ra labial, e através dela rela-
ciona-se com o meio, passando
a compreender o que lhe di-
zem. Isto representa apenas a
primeira parte do processo. A
seguir vem a fase denominada
mecânica da fala, qiiando a
criança passa a usar o seu
aparelho vocal, emitindo sons
e fonemas.

gogia
aa so

As 36 vagas do curso de Pe-
dagogia da Universidade do
Estado da Guanabara come-
caram a ser disputadas ontem
por apenas 26 candidatos, que
fizeram prova de Psicologia.
Hoje haverá prova de Biolo-
gia, a ''segunda do segundo
vestibular.

Também hoje, 158 cândida-
tos ao curso de História Na-
tural farão a prova de Lin-
guas, disputando 47 vagas que
.sobraram no primeiro vestibu-
lar. Ontem às 17 horas houve
a aula inaugural para os alu-
nos aprovados no primeiro
concurso, proferida pelo pro-
fessor Aluisio Jorge do Rio
Barbosa.

INICIO DE AULA

Pela manhã o professor Jo-
bel San Severlno abriu o curso
de enfermagem, com uma pa-
lastra sobre Primeiros Socor-
ros, e à noite teve início o
ano letivo para os alunos do
curso de Serviço Social.

Os 26 candidatos ao segun-
do vestibular de Pedagogia es-
tão tranqüilos, porque "o mi-
mero de vagas é maior do que
os inscritos".

A Secretaria da Universi-
dade do Estado da Guanabara
informou ontem que .no , dc-
correr desta semana todos os
cursos terão suas aulas ini-
ciadas.

Pedro II
ré cursos

no dia 16
No próximo- dia 16 haverá

a abertura solene des cursos
do Colégio Pedro II, com uma
palestra do presidente do Con-
solho Federal de Cultura, pro-
fessor Artur César Ferreira
Reis. sobre A Cultura Bra-
sileira. -

Estado
alunos

A Secretaria de Educação
divulgou ontem a primeira,
parte da relação dos estudan-
tes que obtiveram bôlsas-de-
estudo integrais em diversos
colégios particulares. Os can-
didatos têm 72 horas, a partir
de hoje, para se apresentarem
nos estabelecimentos onde ob-
tiveram vagas.

A relação divulgada hojo
apresenta um total de 521 lu-
gares: 346 oferecidos para o
ensino médio e 175 para o
primário. A relação dos demais
contemplados com bolsas será
divulgada no decorrer desta
semana, havendo possibilidade
de que hoje saia uma, nova
remessa. Segundo a Secretaria
dc Educação, o número total
de bolsas oferecidas não deverá
ultrapassar a 3 200.

CURSO PRIMÁRIO

RECREIO INFANTIL —
Sociedade Educadora Olinda
Ltda. Rua Marquês de Olinda,
26 — Botafogo — André Felipe
Tsouroutsoglou, Pedro Paulo
Mota, Alexandre de Assis Mo-
ta, Jorge Luís Bodroghy, Célio
Soares dos Santos, Flávia Ri-
beiro Vanderlei, Carlos Otávio
Teixeira Leite, José Roberto
Leite Júnior.

COLÉGIO SANTA ROSA
DE LIMA — Rua Voluntários
da Pátria, 110 — Botafogo —
Guilherme Armando Contruca,
Deise Fonseca da Silva,, Ale-
xandre Contrucci, Gina Maria
da Gama Rosa, André Ribeiro
de Carvalho, Andreia Ledo
Torres, Mareia da Costa Ca-
tanhede, Ana Paula Torres.

COLÉGIO ISRAELITA
BRASILEIRO "A. LIESSIN"

Rua Visconde de Ouro Pré-'
to, 46 — Botafogo — Juliane
Gamer.

COLÉGIO ANDREWS —
José Claudzir de Assis Almei-
da, Edgard Alencar Matos de
Arruda, Múcio XT-indan Pi-
mentel, Roberto Meireles Pi-
nheiro, Mônica Araújo, Angela
Graeie Cazio, Luis Rafael G.
de Andrade, Márcia Matos
Pedreira, Maria Adelaide
Araújo Andrade Serpa.

COLÉGIO ANGLO-AMERI-
CANO SjA — Praia de Bo-
tafogo, 374 — Botafogo —
Andreia Sisyane de P a ii 1 o
Meschke da Silva. Leila Ma-
cedo Borges, Norman Giiima-
rães.

ESCOLA ALVO — Rua_ Sil-
veira Martins, 82 — Catete —
Suzane Maria Borges Freitas.

JARDIM ESCOLA CANA-
RINHOS — Rua Sorocaba, 219

Botafogo — André Luis
Monteiro Vinhaes.

COLÉGIO BENNET — Rua
Marquês de Abrantes, 55 —
Botafogo — Rodolfo Gonçalves
Lima, Fernanda Lima, Rosana
Bulos Santiago, Maria Teresa
Santiago, Liliane G r i m a n ,
Sandra Marinho, Ricardo Lu-
ciano. Gonçalves Barbedo,
Isabela Joana Oliveira Wcn-
kert, Rosemary Andrade Costa,
Luis Augusto Rezende Beata,
Karin de Abreu, Ana Maria
Vieira Câmara, Carla Costa
Pinto Francalano, Gérson No-

.lasco Simão Vinhosa, José
Augusto Rezende Balta, Ri-
tardo Granha de.Faria.

GINÁSIO DO INSTITUTO
DE ENSINO ÁUREA —, Rua
Pereira da ISilva, 184 — La-
ranjeiras — Carlos Eduardo
Guedes Drumond.

ESCOLA ISRAELITA
BRASILEIRA Eliezer Stein-
birg — Rua das Laranjeiras,
405 — Laranjeiras — Sheila
Roter Maia, Yulli Maia, Ana
Carla Cunha Fridman, Carlos
Henrique Cunha, Pedro Eduar-
do Cunha Fridnian.

ESCOLA DA DINDA — Rua
Paissandu, 148 — Flamengo —
Renata Cristina da Silva Bar-
reto-

EXTERNATO CORAÇÃO
EUCARÍSTICO — Rua Pais-
sandu, 168 — Flamengo —
Cláudia Pedreira de Couto
Ferraz, Leila Cristina Martins
Morais, Daniele Marco D'A1-
moro, José Reinaldo Azevedo
Moura, Mary Elen Santos
Borges.

JARDIM-DE-I N F A N C I A
CASINHA FELIZ ITDA. —
Rua Marquesa de Santos. 13

Catete — Sávio Luís Fer-
reira da.s Neves Filho, Mário
Eugênio Silva Neto.

ESCOLA PRIMARIA DAI-
SY SERRA — Rua da Matriz,
30 — Botafogo — Patrícia
Templar, José Roberto Teixei-
ra Nunes.

COLÉGIO FRANCO-BRASI-
LEIRO — Rua das Laranjei-
ras, 13 e 15 — Laranjeiras — .
Rosângela de Castro e Silva,
Mônica Santos Correia. Marcos
Miguel Baz, Válter John Bar-
bato, Patrícia Freire Virgens,
Fernanda Virgens. Cláudia de
Azevedo de Oliveira Costa,
Maria Lúcia Costa, Carlos
André cie Castro, Roberto de
Castro Neto, Rosângela Wain-
stcck A. dos Santos,.Luis Fe-
line Areno de Sousa, Rosiná
de Oliveira, Márcio Luis Jor-
dão Carneiro da Cunha.

CURSO FISH LTDA. — Rua
Martins Ferreira, 55 — Bota-
fogo — Paulo Roberto Serrano
Magalhães, Sérgio Guilhenne
de Sousa Marcelo.

INSTITUTO FERNANDA
ROSCIO — Rua Visconde de
Caravelas. 119- — Botafogo —
Raul Jorge Lima Ferraz Pinto,
Ronir da Rocha Meira Lima,
Maria Emilia Matheu Évora,
Cai-la Frutuoso Barbosa.

COLÉGIO SAO PEDRO DE

1VU

que
lea a lista

ganharam I
dos

Dôlsa
ALCÂNTARA — Rua Marquês
de Olinda, 23125 — Botafogo.

'Elisabete Espirito Santo
Pinheiro, Deniz Ventura Ro-
drigues Meira, José Gustavo
Teixeira Leite.

E XTERNATO MADALENA
SOFIA — Rua das Laranjei-
ras, 333-A — Laranjeiras' —
Cíntia Daltoro do* ó' Mônica
de Morais Loífiati, Aur:a 'Re-
gina Amaral.

JARDIM-DE-I N F A N C IA
SERELEPE — Rua Dois de
Dezembro, 19 — Flamengo —
Ana Paula Senra Oliveira.

INSTITUTO NÔVO HORI-
ZONTE — Rua Voluntários da
Pátria, 37 — Botafogo — Paulo
César Jesus Teixeira. Francis-
co Felipe Prevot Ribeiro.

EXTERNATO SÃO MAR-
COS — Rua São Salvador, 51

Flamengo — Vera Lúcia de
Abreu Adami, Vânia Adams.

ESCOLA PÁSSARO AZUL
Rua Real Grandeza, 193 s/

206 — Botafogo — Luís Rena-
to Claudino Gordilho.

INSTITUTO NOSSA. SE-
NHORA DA PIEDADE — Rua
Fernando Osório, 20 — Fia-
mengo — Andreia Fonseca
Ferreira, José ', Ercnides . d e
Meneses Sobrinho, Lucienc
Fonseca Ferreira, Mônica de
Kemp Borges, Roberto Celso
Amoedo de Faria, I s a b é 1 a
Carneiro da Cunha.

INSTITUTO NAZARÉ' —
Rua Pereira da Silva,- 130 —
Laranjeiras — Gil Vicente da
Silva C. de Vasconcelos, Maria
Clara da Silva G. de Vascon-
celos, Verônica dc i Meneses
Vaz.

COLÉGIO ACADÊMICO —
Rua Humaitá, 50 — Botafogo

João Eud-es Leite Soares.
ESCOLA MEU RECANTO

Rua S. Joáo Batista, 108
Botafogo — Francisco Mc-

neses Dias da Cruz Filho, Ma-
ria Angélica da Cruz, Leo de
Andrade Kamejame, Fábi.o
Odilon Alves Gomes.

CURSO INFANTIL MAS-
SET — Rua da Matriz, 70 —
Botafogo — Válter Nascimento
Carrilho, Patrícia Coelho.

GINÁSIO LARANJEIRAS
Rua Cosme Velho, 44 —

Cosme Velho — Geraldo Mar-
quês da Cunha, Fátima Maria
da Silva,;Vera Lúcia da Cunha
Silva, Adriana Meneses Lobato,
Luis , Eduardo Gui m ar ã e s
Montelo.

C URSO KREMER-HIRAM
JACQUES LTDA. — Tra v.
Euricles de Matos, 40 — La-
ranjeiras — Ana Maria Vieira
Soares Filha.

COLÉGIO JOSÉ BONIFA-
CIO — Rua Bambina, 146 —
Botafogo — Nádia Xavier da
Cruz, Eder Castro da Silva.

JARDIM-DE-I N F A N C IA
GATO DE BOTAS — Carla
Maria Ferreira Maués.

EDUCANDARIO GRATUI-
TO SANTA MARIA — Praia
de Botafogo, 266 — Botafogo

.— Cláudia.da Silva Pimenta.' JARDIM DA VOVOZINHA
Rua Voluntários da Pátria,

•117 — Botafogo — Mauricio
Bonfatti Ribeiro, Luís Fernan-
do Martins Lobato, José Luís
Graciel.

INSTITUTO PROFESSOR
GHEDIAK — Rua Visconde
Silva, 135 — Botafogo — Ale-
xandre Angeli Cosme, Carlos
Braga da Silva.

CO LÉ GIO PRINCESA
ISABEL REDENTORA —
Marta Berardo Rabelo cl e
Carvalho.

JARDIM ESCOLA PRIN-
CESINHA — Trav. Euricles de
Matos, 27 — Laranjeiras —
Veríssimo Bernardo dc Lima
Filho.

CURSO REBECA — Real
Grandeza, 56 — Botafogo —
Luis Otávio Fernandes Mon-
teiro, Ana Maria Lana Ramas.

JARDIM-DE-INFÂNCIA E
PRIMÁRIO REINO INFAN-
TIL — Rua Sâo Clemente, 214

Botafogo — Carlos Ruben
de Azeredo Barbosa, N a i r a
Barreto,' Cécero Pena Neto.

E SCOLA PRE'-PRIMARIA
REINO ENCANTADO — Rua
Miguel Ferreira, 17 — Célia
Lôuback da Silva.

COLÉGIO RESENDE —
Rua Bambina, 134/6 — Bota-
fego '— Lígia Helena Vale da
Costa Ferraz, Rogério Woel da
Silva. H11 m b o r t o Magalhães
Brasil, Gustavo Francisco de
Paulo Gomes, Simone Santos
da Silva. Marcos Antônio
Silva, Álvaro de Miranda Lo-
pes.

ESCOLA SALES — Rua das
Laranjeiras, 540 — Laranjeiras

Lliís César Cabral Meneses,
Silvia Costa Gonçalves d e
Araiijo.

COLÉGIO NOTRE DAME
Sílvia Fernanda Buarque

Cunha, Rose Mario Bastos
Zahr, Ana Lúcia Pereira Lima,
Carla Pinto Lattari, Cláudia
Corbcllini Pereira, Cláud'ia
Aguiar Soares, Andressa Neca
do Nascimento, Heloísa Fil-
gueira Peixoto Melo e Giselc
da Silva Cabra.

COLÉGIO SANTO AGOS-
TINHO — João Ernesto Kárt
Pontes Borges, Carlos Henri-
que Lucchi da Rocha, Leo de
Azevedo Rodrigues Júnior,
Luis cAávio de Almeida No-
gueira, Luis Vital . de Araújo
Vieira Júnior, Bruno César
Boisso Nelson de Melo, Luís
Carlos Faria Júnior, Charles
Soares Aguiar.

COLÉGIO RIO DE JA-
NEIRO E ESCOLA IPANEMA

Jani João Júnior, Márcia
Andreia Gusmão. Ektor Al-
fonso Lamarão Belfort Bastos,'

Jorge Marcos Lamarão El fort
Bastos, Cristina Caslro de Al-
meida, Ana Valeira iBeaklihl
Guimarães, Carla Luzia Lan-
gel, Cláudia Ferreira do Car-
valho, Bernardo Araújo 'Bel-
fort) Bastos, Carlos Ernesto
Massot Fontoura.

GINÁSIO >HEBREU BRA-
SILEIRO MAX NORDAN —
Sheila Karlot, Gina Kopelman,'
Marcus Munie Piersanti, Mau-
ro Muniz-Piersanti. s.

EXTERNATO ATLÂNTICO
Andreia da Costa Silva,

Marcelo Calmon Pinheiro.
COLÉGIO MELO E SOUSA

Carlos Frederico Reich Va-
le, Ricardo José Miranda,
Mônica Cruz dos Santos.

COLÉGIO B A T IS T A —
Rafael Luís de França dos
Santos, José Alexandre Ribei-
ro.

COLÉGIO EDUCO — Edu-
ardo Gemes Ferreira Leite
Júnior, Rosângela Galvão.

GINÁSIO MORAIS PADTJA
Ana Beatriz Henriques

Costa. ' .' COLÉGIO SAO MARCELO
Cláudia Cristina Pereira

Silva, Márcia Maria 'Pennanci

Santana, Cláudia Cristina Pe-
reira da Silva.

INSTITUTO LAFAIETE —
Sandra Gcittes, Greice Len-
gruber Bernardino, L u d m i 1 a
Olmer, Denise' Myragai Fi-
gueiredo, Andreia' Pentes Ra-
belo, Sandra Cristina Gomes
Barreira Horta,
ENSINO MÉDIO

COLÉGIO RIO DE JANEIRO
r? e 21? ciclos: Regina Hele-

na Dantas, Amauri Fonseca,
Cristina Karam, Viviane Ro-
cha Pupe, Mário César Siquei-
ra de .Lana, Jussara Assunção
Pinha Ferreira, Marcos Franco
Castro de • Almeida, Marcelo
Bersiani de Luna Pedi'osa,
Denise Parreira Speranza. Jo-
sefa Pires de . Jesus, Angela
Cristina Danat, José Cláudio
Remeircs, Elisabete Bastes
Pereira, Carlos José Leite de
Freitas, Julieta Mendes Fon-
seca, Paulo Gustavo de Fi-
gueiredo, Mônica Neiva cVOrsi,
Paulo Roma Camargo, Madre
Antònia Pereira ' de Oliveira,
Marisa Dumont, Rafael Fer-
reira, Mário Sérgio Pinto
Freire, Fernando Henrique 4p.s
Santos, Maria fie LcMttes Ri-'
beiro do Oliveira, Elisabete. M.
de Carvalho, Catarina Azevedo
Pompeu de S. Brasil, Elisabete
Serpa de. Jesus, Tomás Melo
Dias Júnior, Aline Leite de
Freitas, Maria Cristina Fuzeira
Secchin. Elisabete Angélica
Fernandes Nazaré, M á r c i a
Maria de Albuquerque Barreto,
Vitor Raymond, Jacqueüne
Damaison, Maria Lúcia Cam-
pos, Márcia S. de Carvalho;
Roberto Magalhães dc Carva-
lho, Ceres Regina Souto Maior,
Eduardo Edvaldo Mota, Antô-
nio Roberto Barberá, Max
Borba Guimarães G u r m e n-
baum, Leonor Correia de Ma-
tos, Maria Elisabete Magalhães
de Andrade, Maria Cristina
Correia.

COLÉGIO "ANDREWS — 1."
e 2°- ciclos: Cristina Maria
Teixeira, Vítor Carneiro, Pa-
tricia Maria Lima, Luís Felipe
M.' de Matos, Isabel Cristina
Teixeira, Roberto B. de M.
Barata, Mário Celso 

'de 
S. Al-

ves, Carlos Vinícius da Mota,
Alice Maria Lira Porto Baltar,
Márcia Gravina Abdir, Teresa,
Maria dc Freitas, Maria Ceei-
lia P. de Moura, Raul Ricardo
Raz, Ana Cristina- de 'Morais
Soares, Ana Beatriz Rebechi
Pereira, João Carlos Gonçalves
Filho. Luis Antônio Raposo,
Sümaya H. Pimentel, Wilson
Carneiro Filho, Lígia Leon tsi-
nis, Domingos Oldino Neto,
Lúcia Maria Henrique Matos
Leite, Carlos Von Becharth A.
de O. de Sousa, Ronaldo Sarai-
va de Almeida, Edna Santana
Costa, Lia de Oliveira Rego
Bastes, ivã Medeiros de Vas-
concelos, Berna-do Luís Che-
fez, Gustavo Henrique F. Cal-
vet, Cai-los Henrique Bocaiúva
Carvalho, Valéria Costa Pinto,
Cláudio de Serra Matos, Ana
Maria Zú-cáro, Roberta J.
Melo Sondcmann, Renato AI-
ves Bornardi.

COLÉGIO SÃO FERNANDO
1? c 2" ciclo: Miguel de

M. S. Fredcrilo, Marcelo' Torne
Berengner. Cláudio Marques"Amparo, Rosane M o n t e i r o
Barreto Viana, José Fernando
de Sousa Alho, José Maria de
Arruda Neto, Sílvio Barbosa
Machado, Luciana R a m o s
Mesquita, Angela dc Lourdes
G. Dutra Dias.

GINÁSIO PEIXOTO -- 1/'
ciclo: Fátima Maria cie Arru-
da, Luís Gustavo Viana San-
tos.

ran_ss_-_--_3__ ifr^mw-m-_-mÊÊ__m_m_mmM_mMU__j____i»Êimmm_--_----____
 _.„_...._._„_._.  .„ .................... _. . ......... "*!;?£*

____

a navesf&p-© e a construa
todas as quintas-feiras rio JORNAL DO BRASIL

t_m.re-3__rj«__HKn_re_ii--l^ p___SE».-s_seao--2S-«v.

c
(Esto colégio não ofereceu

vagas no colegial).
GINÁSIO PROGRESSO —

1? ciclo: José Inácio Carneiro
de Miranda, Nanei de Oliveira.

lÉste colégio não oferecoLi
vagas na 3a. e 4a. séries gina-
sial).

COLÉGIO MONTEIRO
LOBATO — 1" ciclo: Hélio
Paúlà Dantas Filho, Elisabete
Guimarães Branco, Ana Lúcia
Pifa no Ramos.

(Este colégio não ofereceu 1
vagas na 3a. e 4a. séries gina- .
sial e no curso colegial); •

COLÉGIO NOTRE DAME
i.° e 2.° ciclos: Marina Car-

doso M. de Sá, Eliane Maria
Monteiro Campos, Ana Lúcia
Camilo Aguiar, Patrícia de la
Roque Ca.be.ias, Cátia Fer-
n a n d e s Carvalho. Atanialpa .
Guio de Sousa Filho, Maria
Vitória Ponte, Verônica da
Silveira Figueiredo, Ana Maria
Aguiar Soares. Hereília Helena
Rodrigues Miranda, Lúci a
Moreira, do Castro, Maria
Aparecida da Silva Carvalho,
Magali Xavier de Brito Ca-
valcânti, Maria das Graças
Bacelar Gomes, Maria Moreira
Leite.

(Juste colégio não ofereceu
vagas na 2a. série ginasial e
3a. _érie colegial).

COLÉGIO SANTO AGOS-
TINHO — ¦!-' e 2'-' ciclos: Artur
César <le Melo, Eduardo de
Morais Carvalho,, Eduardo
Veltiner, Fernando Barbo sa
Capitoni, Artur César Boisson,
Paulo Roberfo Castelo Branco
Fernandes, Carlos Fernandes

. do A. Lopes, Luis Carlos
Duarte, José Maria Melo, Cs-
valdo Jorge Castelo, Antônio
Carlos Schimitd, Carlos Edu-
ardo Parono, Guilherme Ca-
valcânti, Ricardo Moreira de
Castro, Cid dos Santos Rocha.

(Este colégio . não ofereceu
vagas na 2a. série ginasial).

COLÉGIO MAI.-LET SOARES
i.n e 2." ciclos: Anitônio

Ricardo Dias de Carvalho, Luís
Fernando G. Boaidone, CJándia
Espozel dá Costa Amorim, Ari
Freitas Filho, Cláudio Leo-
nardo Drumont, Antônio Ma-
nuel VeJie, Paulo Sérgio Soa-
res, José. Carlos Batista Tava-

_ res, José Caries de Araújo
i Marinho,

COLÉGIO SAGRADO CO-
RAÇÃO DE MARIA — 1." -3
2." ciclos: Marta KrJegír da
Sousa, Adriana. C. de Proença
Rosa,. Patrícia Ballard da
Barros, Luciana Mega Quinte-
la, Célia Caldeira F o n s e c a,
Marta Sá Freire dc Sousa.

Èãfce colégio 
' 
não ofare;eu

vagas na 3.* 4." séries
a e _.a e 3." colegial).

COLÉGIO CRUZEIRO —1."
o 2." -ciclos: Maria Tere;u
Schidt, Frederico Ricardo
Medeiros Lima, Jcsé Roberto
dD O. Miranda, Armando Ber-
aiardes Alcoforado, Asrtônio
Roberto SilVa Oliveira, Teresa
Hassiocker, Márcio Diniz
Marbues de Fontes.

GINÁSIO. NOSSL- EiENHO-
RA DE NAZARÉ — 1." ciclo:' Ultima C_OT__a© Rodrigues.
/(Ê.-jte colégio nâo oíar-ei-u

vagas na 2a., 3a. e 4a. séries
ginasial).

C OI, Ê G IO ANGLO-AME-
Ri^ANO: Edson Batista
Araújo, Ana Rosa Virinto cie
Medeiros, Eugênia M a c e d o,
Maria Alice Alíaya, M a ria
Regina Viriafco de Medeiros,
Marisa Pinheiro'rie Silva,' Ro-
sana Lemos Bastos Gomes
Carneiro, Carlos Guilherme de
Paula Xavier, Luís Fernandes
Machado, Angela Maria Leão
Correia, Júlio Cláudio Alfaya,
Vera Maria Patrono, Eduardo
Viriato de Medeiros, Renato
Rocoo. -.. '

ESCOLA D O M É ST I C A
MARIA RAYTHE — 1? ciclo:
Maria Alice da Silva Costa
Lima.

GINÁSIO HEBREU BRA-
SILEIRO MAX LEORDAU —
1." ciclo: Míriam Prais, Rosa
Maria Discacciati. .

(Éste colégio não ofereceu
vagas na 2a. c 4a. séries gina-
siais).

COLÉGIO MELO E SOUSA
—¦ V> ciclo: Luís Fernando Ba-
lista Guimarães^ Heloísa Go-
mes Pires, Leila Rodrigues
Vanderlei, Andreia Márcia
Cesta Silveira, Rafael Ferreira,
Eliane, Maria Soares do Frei-
tas.

(Éste colégio não ofereceu
vagas na 2a e 3a séries ghia-
siais e no curso colegial).

(Conclui na página 18)

DIREÇÃO GERAL
• 127.° DIVIDENDO i;i

Faço público, que o centésimo vigésimo
sétimo* dividendo, referente ao 2° semestre
de 1969, à razão de 20% ao ano, será pago
aos acionistas deste Banco a partir do dia 19
de março de 1970.

No Estado da Guanabara, o paga.mento
será efetuado pela Agência Centro do Rio de
Janeiro, situada na Rua Primeiro de Março, 66
— térreo,' na seguinte, ordem:

DIA 19 — Aos próprios Acionistas
DIA 20 — A seus Procuradores
Os acionistas com direito .a dividendos

atrasados deverão recebê-íos na Contadoria Ge-
ral - SERVIÇO .DE AÇÕES E DIVIDENDOS
(Praça Pio X, 54 - 4.° andar - sala- 401 -
Rio de.Janeiro — GB).

Capira! Federal, 10 de março de 1970
OSWALDO ROBERTO COLIN

• • — Diretor-Administrativo. (P
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Nova exigência de colégios
adia solução de internato
das crianças da FEBEM

Ainda não foi decidido o problema de escola pa-ra os 7 mil menores abrigados pela FEBEM, pois nareunião de ontem os diretores de internatos reivin-dicaram NCrS 120,00 mensais por criança, a serem
pagos a partir deste mês.

A nova proposta, que eliminou a anteriormente
aceita pelos diretores de internatos de NCrS 100,00,
com reajustamento só em janeiro de 1971, será en-caminhada à Casa Civil do Governador do Estado. O
presidente da FEBEM, o Sr. Fernando Abeüieára,
afirmou, entretanto, que as crianças entrarão em
aula dia 16, "mesmo que sejam necessárias outras
providências para'resolver a questão."
EQUIPARAÇÃO

O principal argumento dos
diretores de colégios é de qua
as anuidades pagas pela FE-
BEM deveriam ser equipara-
das às pagas pela Fundação
Nacional do Bem-Estar do Me-
nor, que fixou em NCrS 100,00
a mensalidade, por criança —
mas durante os 12 meses do
ano.

A nova proposta, já redigida
em documento que deverá ser
encaminhada hoje ao Sr. Júlio
Catalano, contraria os enten-
dimentos mantidos anteontem
com um grupo de diretores,
quando íicou acertada a men-
salidade de NCrS 100,00 a par-

tir deste mês, e reajustamento
em janeiro de 1971, com base
nos índices do aumento dp
custo de vida da Fundação
Getúlio Vargas.

Nova reunião foi marcada
para hoje,.: às 10 horas, entre
os diretores de internatos e d
Sr. Fernando Abelheira, para
que depois todos se dirijam ao
Palácio Guanabara.

Embora o Sr. Fernando Abe-
lhelra nada tivesse comentado
sobre a nova proposta dos di-
retores de colégios, quando es-
ta lhe foi apresentada ina reu-
nião de ontem,: sabe-se que
ficou surpreso com. a mudan-
ça de posição dos diretores.

Volta às
aulas
"< y:^H ^H :'¦

SRS. PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS

EMPLACAMENTO
SEGURO
OBRIGATÓRIO

A fim'de serem evitados problemas no ato do
emplacamento de seus veículos, aconselhamos aos
Srs. motoristas a efetuarem com brevidade, a reno-
vação do SEGURO OBRIGATÓRIO.

TABELA PARA OS VEÍCULOS ABAIXO:
Cat. Tipo do veículo Prêmio total

Automóveis particulares NCr$ 45,00
Táxis e carros de aluguel 57,00

9 Tratores e máquinas agrícolas 10,00
10 Motocicletas, motonetas e similares 24,00
12 Camionetas tipo "pick-up" de até

1.500 kg de carga
13 Caminhões e outros veículos

POSTOS DE ATENDIMENTO

Centro: Rua da Quitanda, 95
Zona Norte: Rua Dias da Cruz, 127 —

54,00
73,00

(Méier)
loja-B

Zona- Sul: Rua São João Batista, 67 (Botafogo)
íi-;

Secretaria de Educação
diz que distribui bem
os alimentos às escolas

A Secretaria de Educação desmentiu ontem a
denúncia de algumas professoras, segundo a qual a
alimentação nos colégios é distribuída de forma ir-
regular, afirmando que adota-se o critério de neces-
«idades dos alunos.— Os estabelecimento^ pobres recebem mais do
que os ricos. Há colégios que são freqüentados porcrianças economicamente bem situadas, e, portanto,bem alimentadas. Não distribuímos merenda esco-
Jar nestes estabelecimentos, preferindo fazê-lo nas
escolas freqüentadas por alunos pobres, carentes de
boa alimentação — disse o informante.
O PROBLEMA

Há várias semanas as Es-
colas São José e Valdemar
Falcão — ambas do Estado —
estão funcionando precária-
mente, porque não ha água
nem gás na Favela da Roci-
nha, onde elas se localizam.

A Secretaria de Educação
informou ontem que logo que
tomou conhecimento, do fato,
enviou vários oficiosa CEDAG
e ã companhia distribuidora
do gás, mas até agora nenhu-
ma providência foi tomada.

. Professoras têm curso
de aulas para surdos

Cinqüenta professoras pri-
márias do Estado iniciaram
um curso de especialização,
para dar aulas às 190 crian-
ças surdas que se matricula-
ram êste ano na rede escolar
da Guanabara. O curso se es-
tenderá até o próximo dia 24.

Segundo a coordenadora da
Subseção de Deficientes da
Audição, professora Maria He-
lena Noronha, anualmente 30
crianças surdas concluem o
ourso primário no Estado, e
muitas deixam as escolas aos
14 anos, sem concluírem o pri-
márlo — o que traz problemas
para eles e para os pais.

O OBJETIVO

Em um galpão no Centro dc
Treinamento de Professores
Primários, no Engenho Nôvo,
as professoras iniciaraim o eua*-
so debatendo o problema da
criança excepcional e os meto-
dos de aprendizado para cada
caso.

SECRETARIA DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO

DO PALÁCIO DA JUSTIÇA, EM NITERÓI
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO DEPARTA-

MENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, faz saber aos interessados que
acham-se à disposição dos mesmos, a partir do dia 12-03-70
mediante pagamento da taxa de NCr$ 200,00 (duzentos cru-
zeiros novos) o caderno de encargos e demais elementos relativos
à Concorrência Pública para as obras de Fundação e Estrutura
do Edifício do Palácio da Justiça, em Niterói.

A Concorrência será efetuada no próximo dia 27-03-70, às
15 horas, devendo as firmas concorrentes estarem previamente
inscritas no D.E. até aquela data.

Todas as informações serão prestadas diariamente na sala
da C.P.L., à Rua Desidério de Oliveira s/n.°, a partir das 8
horas.

Niterói, 10 de março de 1970

LEONARDO CAMPOS - Diretor Geral. (P

— Nosso objetivo —j explica
a professora Maria Helena de
Noronha — é integrar comple-
tamente a criança surda na so-
cledade. Para lato contamos
com 38 classes especializadas,
onde turmas de seis crianças
são assistidas por professores
treinados que as preparam pa-
ra se integrarem às turmas
normais.

A criança surda, ao che-
gar à escola — prossegue —
geralmente não sabe falar. Te-
mos que dar-lhe noções ele-
montares de linguagem. Ini-
cialmente ela aprende a leitu-
ra labial, e através dela rela*-
cloua-se com o meio, passando
a compreender o que lhe di-
zem. Isto representa apenas a
primeira parte do processo. A
seguir vem a fase denominada
mecânica, da fala, quando a
criança passa a usar o seu
aparelho vooal, emitindo sons
e fonemas.

Pedagogia
da UEG só
atrai 26

As 36 vagas do curso de Pe-
\dagogia da Universidade do
Estado da Guanabara come-
caram a ser disputadas ontem
por apenas 26 candidatos, que
fizeram prova de Psicologia.
Hoje haverá prova de Biolo-
gia, a segunda do segundo
vestibular.

Também hoje, 158 cândida-
tos ao curso de História Na-
tural farão a prova de Lin-
giras, disputando 47 vagas que
sobraram no primeiro vestibu-
lar. Ontem às 17 horas houve
a aula inaugural para os alu-
nos aprovados no primeiro
concurso, proferida pelo pro-
fessor Aluisio Jorge do Rio
Barbosa.

INÍCIO DE AULA

Pela manhã o professor Jo-
bel San Severino abriu o curso
de enfermagem, com uma pa-
lestra sobre Primeiros Socor-
ros, e à noite teve inicio o
ano letivo para os alunos do
curso de Serviço Social.

Os 26 candidatos ao segun-
do vestibular de Pedagogia es-
tâo tranqüilos, porque "o hú-
mero de vagas é maior do que
os inscritos".

A Secretaria da Universi-
dade do Estado da Gtianabara
informou ontem que no dc-
correr desta semana todos os
cursos terão suas aulas ini-
ciadas.

Pedro II
abre cursos
no dia 16

No próximo dia 16 haverá
a abertura solene dos cursos
do Colégio Pedro II, com uma
palestra do presidente do Con-
selho Federal de Cultura, pro--
fessor Artur César Ferreira
Reis. sóbre A Cultura Bra-
sileira.

Estado
alunos

.A. Secretaria de Educação
divulgou ontem a primeira
parte da relação dos estudan-
tes que obtiveram bôlsas-de-
estudo integrais em diversos
colégios particulares. Os can-
didatos têm 72 horas, a partir
de hoje, para se apresentarem
nos estabelecimentos onde ob-
tiveram vagas.

A relação divulgada hoje
apresenta um total de 521 lu-
gares: 346 oferecidos para o
ensino médio e 175 para o
primário. A relação dos demais
contemplados com bolsas será
divulgada no decorrer desta
semana, havendo possibilidade
de que hoje saia uma nova
remessa. Segundo a Secretaria
de Educação, o número total
dc bolsas oferecidas não deverá
ultrapassar a 3 200.

CURSO PRIMÁRIO

RECREIO INFANTIL —
Sociedade Educadora Olinda
Ltda. Rua Marquês de Olinda,
26 — Botafogo — André Felipe
Tsouroutsoglou, Pedro Paulo
Mota, Alexandre de Assis Mo-
ta, Jorge Luís Bodroghy, Célio
Soares dos Santos, Flávia Ri-
beiro Vanderlei, Carlos Otávip
Teixeira Leite, José Roberto
Leite Júnior.

COLÉGIO SANTA ROSA
DE LIMA — Rua Voluntários
da Pátria, 110 — Botafogo —
Guilherme Armando Contruca,
Deise Fonseca da Silva, Ale-
xandre Contrucci, Gina Maria
da Gama Rosa, André Ribeiro
de Carvalho, Andreia Ledo
Torres, Mareia da* Costa Ca-
tanhede, Ana Paula Torres.
, COLÉGIO ISRAELITA
BRASILEIRO "A. LIESSIN"

Rua Visconde de Ouro Pré-
to, 46 — Botafogo — Juliane
Gamer.

COLÉGIO ANDREWS —
José Claudzir de Assis Almei-
da, Edgard Alencar- Matos de
Arruda, Múclo Hamdan Pi-
mentel, Roberto Meireles Pi-
nheiro, Mônica Araújo, Angela
Gracie Cazio, Luís Rafael G.
de Andrade, Márcia Matos
Pedreira, * Maria Adelaide
Araújo Andrade Serpa.

COLÉGIO ANGLO-AMERI-
CANO SjA — Brada de Bo-"
tafogo, 374 — Botafogo —
Andreia Sisyane de Paulo
Meschkc da Silva, Leila Ma-
cedo Borges, Norman Guima-
rães.

ESCOLA ALVO — Rua Sil-
veira Martins, 82 — Catete —•
Suzane Maria Borges Freitas.

JARDIM ESCOLA CANA-
RINHOS — Rua Sorocaba, 219

Botafogo — André Luis
Monteiro Vinhaes.

COLÉGIO BENNET — Rua
Marquês de Abrantes, 55 —
Botafogo — Rodolfo Gonçalves
Lima, Fernanda Lima, Rosana
Bulos Santiago, Maria Teresa
Santiago, Liliane Griman,
Sandra Marinho, Ricardo Lu-
ciano Gonçalves B a r b e d o,
Isabela Joana Oliveira, Wen-
kèrt, Rosemary Andrade Costa,
Luís Augusto Rezende Beata,
Karin de Abreu, Ana Maria
Vieira Câmara, Carla Costa
Pinto Francalano, Gérson No-
lasco Simão Vinhosa, José
Augusto Rezende Balta, Ri-
cardo Granha de Faria.

GINÁSIO DO INSTITUTO
DE ENSINO ÁUREA — Rua
Pereira da Silva, 184 — La-
ránjeiras — * Carlos Eduardo
Guedes Drumond.

ESCOLA ISRAELITA
BRASILEIRA Eliezer Stein-
birg — Rua das Laranjeiras,
405 — Laranjeiras — Sheila
Roter Mala, Yulli Maia, Ana
Carla Cunha Fridman, Carlos
Henrique Cunha, Pedro Eduar-
do Cunha Fridman.

ESCOLA DA DINDA — Rua
Paissandu, 148 — Flamengo —
Renata Cristina da Silva Bar-
reto-

EXTERNATO CORAÇÃO
EUCARISTICO — Rua Pais-
sandu, 168 — Flamengo —
Cláudia Pedreira de Couto
Ferraz, Leila Cristina Martins
Morais, Daniele Marco D'A1-
moro, José Reinaldo Azevedo
Moura,- Mary Elen Santos
Borges.

JARDIM-DE-IN F A N C I A
CASINHA FELIZ LTDA. —
Rua Marquesa de Santos, 13.

Catete — Sávio Luís Fer-
reira das Neves Filho, Mário
Eugênio Silva Neto.

ESCOLA PRIMARIA DAI-
SY SERRA — Rua da Matriz,
30 — Botafogo — Patrícia
Templar, José Roberto Teixei-
ra Nunes.

COLÉGIO FRANCO-BRASI-
LEIRO — Rua das Laranjei-
ras. 13 e 15 — Laranjeiras —
Rosângela de Castro e Silva,
Mônica Santos Correia, Marcos
Miguel Baz, Válter John Bar-
bato,. Patrícia Freire Virgens,
Fernanda Virgens, Cláudia de
Azevedo de Oliveira Costa,
Maria Lúcia Costa, Carlos
André de Castro, Roberto de
Castro Neto, Rosângela Wain-
stcck A. dos Santos, Luis Fe-
llpe Areno de Sousa, Rosiriá
de Oliveira. Márcio Luis Jor-
dão Carneiro da Cunha.

CURSO FISH LTDA. — Rua
Martins Ferreira, 55 — Bota-
fogo — Paulo Roberto Serrano
Magalhães. Sérgio Guilherme
de Sousa Marcelo.

INSTITUTO FERNANDA
ROSCIO — Rua Visconde de
Caravelas, 119 — Botafogo —
Raul Jorge Lima Ferraz Pinto,
Ronir da Rocha Meira Lima,
Maria Emilia Matheu Évora,
Cai.la Frutucso Barbcsa.

COLÉGIO SAO PEDRO DE

divulga a lista dos
ganharam bolsaque

ALCÂNTARA — Rua Marquês
dé Olinda, 23|25 — Botafogo

Elisabete Espírito Santo
Pinheiro, Deniz Ventura Ro-
drigues Meira, José Gustavo
Teixeira Leite.

EXTERNATO MADALENA
SOFIA — Rua das Laranjei-
ras, 233-A — Laranjeiras —
Cíntia Daltoro do ó' Mônica
de Morais Loffiati, Áurea Re-
gina Amaral.

JARDIM-DE-I N F A N CIA
SERELEPE — Rua Dois de
Dezembro, 19 — Flamengo —
Ana Paula Senra Oliveira.

INSTITUTO NÔVO HORI-
ZONTE — Rua Voluntários da
Pátria, 37 — Botafogo — Paulo
César Jesus Teixeira, Francis-
co Felipe Prevot Ribeiro.

EXTERNATO SAO MAR-
COS — Rua São Salvador, 51

Flamengo — Vera Lúcia de
Abreu Adami, Vânia Adams.

ESCOLA PÁSSARO AZUL
Rua Real Grandeza, 193 s/

206 — Botafogo — Luis Rena-
to Claudino Gordilho.

INSTITUTO NOSSA SE-
NHORA DA PIEDADE — Rua
Fernando Osório, 20 — Fia-
méngo — Andreia Fonseca
Ferreira, José Eronides de
Meneses Sobrinho, Luciene
Fonseca Ferreira, Mônica de
Kemp Borges, Roberto Celso
Amoedo de Faria, Isabela
Carneiro da Cunha.

INSTITUTO NAZARÉ' —
Rua Pereira da Silva, 130 —
Laranjeiras — Gil Vicente da
Silva C. de Vasconcelos, Maria
Clara da Silva C. de Vascon-
celos, Verônica de Meneses
Vaz.

COLÉGIO ACADÊMICO —
Rua Humaitá, 50 — Botafogo

João Eudss Leite Soares.
ESCOLA MEU RECANTO

Rua S. João Batista, 108
Botafogo — Francisco Me-

neses Dias da Cruz Filho, Ma-
ria Angélica da Cruz, Leo de
Andrade Kamejame, Fábio
Odilon Alves Gomes.

CURSO INFANTIL MAS-
SET — Rua da Matriz, 70 —
Botafogo — Válter Nascimento
Carrilho, Patrícia Coelho.

GINÁSIO LARANJEIRAS
Rua Cosme Velho, 44 —

Cosme Velho — Geraldo Mar-
ques da Cunha, Fátima Maria
da Silva, Vera Lúcia da Cunha
Silva, Adriana Meneses Lobato,
Luís Eduardo Guimarães
Montelo.

CURSO KREMER-HIRAM
JACQUES LTDA. — Trav.
Euricjes de Matos, 40 — La-
ránjeiras — Ana Maria Vieira
Soares Filha.

COLÉGIO JOSÉ BONIFA-
CIO — Rua Bambina, 146 —
Botafogo — Nádia Xavier da
Cruz,' Eder Castro da Silva.

JARDIM-DE-I N F A N CI A
GATO DE BOTAS — Carla
Maria Ferreira Maués.

EDUCANDARIO GRATUI-
TO SANTA MARIA — Praia
de Botafogo, 266 — Botafogo

Cláudia da Silva Pimenta.
JARDIM DA VOVOZINHA

Rua Voluntários da Pátria,
117 — Botafogo — Maurício
Bonfatti Ribeiro, Luís Fernan-
do Martins Lobato, .José Luis
Graciel.

INSTITUTO PROFESSOR
GHEDIAK — Rua Visconde
Silva, 135 — Botafogo — Ale-
xandre Angeli Cosme, Carlos
Braga da Silva.

COLÉGIO PRINCESA
ISABEL REDENTORA —
Marta Berardo Rabelo d-e
Carvalho.

JARDIM ESCOLA PRIN-
CESINHA — Trav. Eurlcles de
Matos, 27 — Laranjeiras —
Veríssimo Bernardo de Lima
Filho;

CURSO REBECA — Real
Grandeza, 56 — Botafogo —
Luís Otávio Fernandes Mon-
teiro, Ana Maria Lana Ramos.

JARDIM-DE-INFÂNCIA E
PRIMÁRIO REINO INFAN-
TIL — Rua São Clemente, 214

Botafogo — Carlos Ruben
de Azeredo Barbosa, Nair a
Barreto, Cécero Pena Neto.

E SCOLA PRE--PRIMARIA
REINO ENCANTADO — Rua
Miguel Ferreira, 17 — Célia
Louback da Silva.

COLÉGIO RESENDE —
Rua Bambina, 134/6 — Bota-
fogo — Ligia Helena Vale da
Costa Ferraz, Rogério Woel da
Silva, Humberto Magalhães
Brasil, Gustavo Francisco dc
Paulo Gomes, Simone Santos
da Silva, Marcos Antônio
Silva, Álvaro de Miranda Lo-

ESCOLA SALES — Rua das
Laranjeiras, 540 — Laranjeiras

Luis César Cabral Meneses,
Sílvia Costa Gonçalves de
Araújo.

COLÉGIO NOTRE DAME
Silvia Fernanda Buarque

Cunha, Rose Marie Bastos
Zahr, Ana Lúcia Pereira Lima,
Carla Pinto Lattari, Cláudia
Corbellini Pereira, Cláudia
Aguiar Soares, Andressa Nega
do Nascimento, Heloísa Fil-
gueira Peixoto Melo e Gisele
da Silva Cabra.

COLÉGIO SANTO AGOS-
TINHO — João Ernesto Kart
Pontes Borges, Carlos Henri-
que Lucchi da Rocha, Leo de
Azevedo Rodrigues Júnior,
Luís Otávio de Almeida No-
gueira, Luís Vital de Araújo
Vieira Júnior, Bruno César
Boisso Nelson de Melo, Luís
Carlos Faria Júnior, Charles
Soares Aguiar.

COLÉGIO RIO DE JA-
NEIRO E ESCOLA IPANEMA

Jani João Júnior, Márcia
Andreia Gusmão, Ektor Al-
íonso Lamarão Belfort Bastos,
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Jorge Marcos Lamarão Elfort
Bastos, Cristina Castro de Al-
meida, Ana Valeira Beaklini
Guimarães, Carla Luzia Lan-
gel, Cláudia Ferreira de Car-
valho, Bernardo Araújo (Bel-
fort) Bastos, Carlos Ernesto
Massot Fontoura.

GINÁSIO HEBREU BRA-
SILEIRO MAX NORDAN —
Sheila Karlot, Gina Kopelman,
Marous Munie Piersanti, Mau-
ro Muniz Piersanti.

EXTERNATO ATLÂNTICO
Andreia da Costa Silva,

Marcelo Calmon Pinheiro.
COLÉGIO MELO E SOUSA

Carlos Frederico Reich Va-
le, Ricardo José Miranda,
Mônica Cruz dos Santos.

COLÉGIO BATISTA —
Rafael Luís de França dos
Santos, José Alexandre Ribei-
ro.

COLÉGIO EDUCO — Edu-
ardo Gomes Ferreira Leite
Júnior, Rosângela Galvão.

GINÁSIO MORAIS PADUA
Ana Beatriz Henriques

Costa.
COLÉGIO SAO- MARCELO

Cláudia Cristina Pereira
Silva, Márcia Maria Pennacci
Santana, Cláudia Cristina Pe-
reira da Silva.'

INSTITUTO LAFAIETE —
Sandra Gomes, Greice Len-
gruber Bernardino, L u d m i 1 a
Olmer, Denise Myragai Fi-
gueiredo, Andreia Pontes Ra-
belo, Sandra Cristina Gomes
Barreira Horta.
ENSINO MÉDIO

COLÉGIO RIO DE JANEIRO
y> e 2? ciclos: Regina Hele-

na Dantas, Amauri Fonseca,
Cristina Raram) Viviane Ro-
cha Pupe, Mário César Siquei-
ra de Lana, Jussara Assunção
Pinha Ferreira, Marcos Franco
Castro de Almeida, Marcelo
Bersiani de Luna Pedrosa,
Denise Parreira Speranza, Jo-
sefa Pires de Jesus, Angela
Cristina Danat, José Cláudio
Romeiros, Elisabete Bastos
Pereira, Carlos José Leite de
Freitas, Julieta Mendes Fon-
seca, Paulo Gustavo de Fi-
gueiredo, Mônica Neiva d'Orsi,
Paulo Roma Camargo, Madre
Antònia Pereira de Oliveira,
Marisa Dumont, Rafael Fer-
reira, Mário Sérgio Pinto
Freire, Fernando Henrique dos
Santos, Maria de Lourdes Ri-
beiro"-de Oliveira, Elisabete M.
de Carvalho, Catarina Azevedo
Pompeu de S. Brasil, Elisabete
Serpa de Jesus, Tomás Melo
Diaí Júnior, Aline Leite de
Freitas, Maria Cristina Fuzcira
Secchin, Elisabete Angélica
Fernandes Nazaré, Márcia
Maria de Albuquerque Barreto,
Vítor Raymond, Jacqueline
Damaison, Maria Lúcia Cam-
pos, Márcia S. de Carvalho,
Roberto Magalhães de Carva-
lho, Ceres Regina Souto Maior,
Eduardo Edvaldo Mota, Antô-
nio Roberto Barberá, Max
Borba Guimarães Gurmen-
baum, Leonor Correia de Ma-
tos, Maria Elisabete Magalhães
de Andrade, Maria Cristina
Correia.

COLÉGIO ANDREWS -r- 1."
e 2' ciclos: Cristina Maria
Teixeira, Vitor Carneiro, Pa-
tricia Maria Lima, Luis Felipe
M. de Matos, Isabel Cristina
Teixeira, Roberto B. de M.
Barata, Mário Celso de S. Al-
ves, Carlos Vinícius da Mota,
Alice Maria Lira Porto Baltar,
Márcia Gravina Abdir, Teresa
Maria de Freitas, Maria Ceei-
lia P. de Moura, Raul Ricardo
Raz, Ana Cristina de Morais
Soares, Ana Beatriz Rebechi
Pereira, João Carlos Gonçalves
Filho, Luis Antônio .Raposo,
Sumaya H. Pimentel, Wilson
Carneiro Filho, Lígia Leontsi-
nis, Domingos Oldine Neto,
Lúcia Maria Henrique Matos
Leite, Carlos Von Becharth A.
de O. de Sousa, Ronaldo Sarai- ,
va de Almeida, Edna Santana
Costa, Lia de Oliveira Rego
Bastos, Ivã Medeiros de Vas-
concelos, Bernardo Luís Che-
fez, Gustavo Henrique F. Cal-
vet, Carlos Henrique Bocaiúva
Carvalho, Valéria. Costa Pinto,
Cláudio de Serra Matos, Ana
Maria . Zúccaro, Roberto J.
Melo Sondemann, Renato Al-
ves Bernardi.

COLÉGIO SAO FERNANDO
1? e 2? ciclo: Miguel de

M. S. Frederito, Marcelo Torne
Berengner, Cláudio Marques
Amparo, Rosane Monteiro
Barreto Viana, José Fernando
de Sousa Alho, José Maria de
Arruda Neto, Sílvio Barbosa
Machado, Luciana Ramos
Mesquita, Angela de Lourdes
G. Dutra Dias.

GINÁSIO PEIXOTO — 1."
ciclo: Fátima Maria de Arru-
da, Luis Gustavo Viana San-
tos.

(Êste colégio não ofereceu
vagas no colegial).

GINÁSIO PROGRESSO —
i? ciclo: José Inácio Carneiro
de Miranda, Nanei de Oliveira.

(Este colégio não ofereceu
vagas na 3a. e 4a. séries gina-
sial).

COLÉGIO MONTEIRO
LOBATO — 1» ciclo: Hélio
Paula Dantas Filho, Elisabete
Guimarães Branco, Ana Lúcia
Pifano Ramos.

(Este colégio não ofereceu
vagas na 3a. e 4a. séries gina-
sial e no curso colegial).

COLÉGIO NOTRE DAME
l.° e 2.° ciclos: Marina Car-

doso M. de Sá, Eliane Maria
Monteiro Campos, Ana Lúcia
Camilo Aguiar, Patrícia de la
Roque Cabejas, Cátia Fer-
n a n d e s Carvalho, Atanialpa
Guio de Sousa Filho, Maria
Vitória Ponte, Verônica da
Silveira Figueiredo, Ana Maria
Aguiar Soares, Hercília Helena
Rodrigues Miranda, Lúcia
Moreira de Castro, Maria
Aparecida da Silva Carvalho,
Magali Xavier de Brito Ca-
valcantl, Maria das Graças
Bacelar Gomes, Maria Moreira
Leite.

(Este colégio não ofereceu
vagas na 2a. série ginasial c
3a. série colegial).

COLÉGIO SANTO AGOS-
TINHO — 1? e 2? ciclos: Artur
César de Melo, Eduardo de
Morais Carvalho, Eduardo
Veltiner, Fernando Barbosa
Capitoni, Artur César Boisson,
Paulo Roberto Castelo Branco
Fernandes, Carlos Fernandes
de A. Lopes, Luís Carlos
Duarte, José Maria Melo, Os-
valdo Jorge Castelo, Antônio
Carlos Schimitd, Carlos Edu-
ardo Parone, Guilherme Ca-
valcânti, Ricardo Moreira de
Castro, Cid dos Santos Rocha.

(Este colégio não ofereceu
vagas na 2a. série ginasial).

COLÉGIO MALLET SOARES
1.° e 2.° ciclos: Antônio

Ricardo Dias de Carvalho, Luis
Fernando G. Boaidone, Cláudia
Espozel da Costa Amorim, Ari
Freitas Filho, Cláudio Leo-
nardo Drumont, Antônio Ma-
nuel Vehe, Paulo Sérgio Soa-
res, José Carlos Batista Tava-
res, José Carlos de Araújo
Marinho.

COLÉGIO SAGRADO CO-
RAÇÃO DE MARIA — 1.» e
2.° ciclos: Marta Krieger de
Sousa, Adriana C. de Proença
Rosa, Patrícia Ballard de
Barros, Luciana Mega Quinte-
la, Célia Caldeira Fonseca,
Marta Sá Freire de Sousa. '

Êste colégio não ofereceu
vagas na 2." 3.n e 4.a séries
ginasial e 2." e 3." colegial).

COLÉGIO CRUZEÜRO —1.°
e 2." ciclos: Maria Teresa
Schidt, Frederico Rioardo
Medeiros Lima, José Roberto
de O. Miranda, Armando Ber-
nardes Alcoforado, Antônio
Roberto Silva Oliveira, Teresa
Hasslocker, Márcio Diniz
Marques de Fontes.

GINÁSIO NOSSA EiENHO-
RA DE NAZARÉ — 1.» ciclo:
Ultima Ctovalihio Rodrigues.

(Êste colégio não ofereceu
vagas na 2a., -3a. e 4a. séries
ginasial).

COLÉGIO ANGLO-AME-
RICANO: Edson Batista
Araújo, Ana Rosa Viriato de
Medeiros, Eugênia Macedo,
Maria Alice Alfaya, Maria
Regina Viriato de Medeiros,
Marisa Pinheiro de Silva, Ro-
sana Lemos Bastos Gomes
Carneiro, Carlos Guilherme rie
Paula Xavier, Luis Fernandes
Machado, Angela Maria Leão
Correia, Júlio Cláudio Alfaya,
Vera Maria Patrone, Eduardo
Viriato de Medeiros, Renato
R/Ccco.

ESCOLA DOMÉSTICA
MARIA RAYTHE — V> ciclo:
Maria Alice da Silva Costa
Lima.

GINÁSIO HEBREU BRA-
SILEIRO MAX LEORDAU —
1." ciclo: Míriam Prais, Rosa
Maria Discacciati.

(Este colégio não ofereceu
vagas na 2a. e 4a. séries gina-
siais).

* COLÉGIO MELO E SOUSA
1? ciclo: Luís Fernando Ba-

tista Guimarães, Heloísa Go-
mes Pires, Leila Rodrigues
Vanderlei, Andreia Márcia
Costa Silveira, Rafael Ferreira,
Eliane Maria Soares de Frei-
tas.

(Êste colégio não ofereceu
vagas na 2a e 3a séries gina-
siais c no curso colegial).

(Conclui na página 18)
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BANCO DO BRASIL S.A.
DIREÇÃO GERAL

127.° DIVIDENDO
Faço público que o centésimo vigésimo

sétimo dividendo, referente ao 2.° semestre
de 1969, à razão de 20% ao ano, será pago
aos acionistas deste Banco a partir do dia 19.
de março de 1970.

No Estado da Guanabara, o pagamento*
será efetuado pela Agência Centro do Rio de
Janeiro, situada na Rua Primeiro de Março, 66
— térreo, na seguinte ordem:

DIA 19 — Aos próprios Acionistas
DIA 20 — A seus Procuradores
Os acionistas com direito a dividendos

atrasados deverão recebê-los na Contadoria Ge-
- SERVIÇO DE AÇÕES E DIVIDENDOSra

(Praça Pio X,~54 - 4.° andar -- sala 401 -
Rio de Janeiro — GB).

Capital Federal, 10 de março de
OSWALDO ROBERTO COLIN
—' Diretor-Administrativo. (P

1970
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Por dentro cio negócio

Crescem as reservas
cambiais do Brasil

O Fundo Monetário Internacional divul-
gou esta semana os seus dados ajustados para
a situação de liquidez internacional (capaci-
dade de saldar compromissos) dos paises que o
integram, com posições até março. Um con-
fronto que vale a pena: enquanto a Argentina
sofria uma diminuição das suas reservas entre
o último trimestre de 1968 e dezembro do ano
passado dè USS 554 milhões para USS 285 mi-
lhões, o Brasil experimentava exatamente o
oposto.

Dc fato, no período em questão as reser-
vas brasileiras passaram de USS 200 milhões
(NCrS S20 milhões) para USS 448 milhões
(NCrS 1 836 milhões), mais do dobro, portan-
to. Êsse desempenho reflete o boom brasileiro
das exportações, forçado pelos incentivos fis-
cais e pela taxa de câmbio flexível. A Argen-
tina manteve um moralismo rígido em termos
de taxa cambial e experimentou uma infla-
ção que obviamente deve ter desinteressado os
exportadores na hora da conversão das cam-
biais.

Analisadas as coisas do ponto-de-vista es-
trito do comércio exterior, a posição ão Brasil
é a melhor da América Latina. Sem embargo,
considerando-se as reservas totais no FMI
(envolvendo ouro, Direitos ãe Saque e outros)
a Venezuela detém a melhor posição. Êste
país, entretanto, ãepenãe visceralmente áo
petróleo.

Um adendo sobre o mercado: esta sema-
na os bancos que operam em câmbio estão
iáentificando certa falta áe cobertura que po-
de ser motivada por -uma expectativa de mu-
dança de taxa cambial, com o setor exporta-
dor, portanto, temporariamente retraído. O
fato nôvo a considerar está em que as ex-
pectativas de crescimento ãos preços são mais
otimistas para êste ano, e, áessa forma, os
reajustes tenderiam a ser menos acelerados.
Do ponto-de-vista das autoridades, não vale
mais a pena jogar com as miniâesvaloriza-
ções: o custo da estocagem e outros adicionais
não compensariam.

EXPRESSAS

O Banco Nacional de Minas Gerais vai
expandir o seu setor ãe operações cambiais.
Genival âe Almeida Santos, ex-diretor ãa Car-
teira de Câmbio do Banco do Brasil, está ago-
ra à frente dessa carteira do Nacional. Outro
grupo ativo na área cambial é a ãa União ãe
Bancos Brasileiros. No Banco de Investimen-
tos do Brasil — BIB — as coordenaâas são
traçadas por John Seadon.
O A Pirelli realiza hoje, às 17 h, no Hotel
Glória, a sua II Convenção Anual.
9 O Curso Superior de Estudos Financeiros— Cursef — instituído na Guanabara em 1968,
com o objetivo de preparar técnicos de alto
nível para a direção de empresas, vai abrir
inscrições para a segunda turma. O supein ¦
tendente do corpo discente do Cursef, enge-
nheiro Luís Vitor d'Arinos Silva, declarou queo curso passou a integrar o Instituto Superior
de Estudos Financeiros — ISEF — que fun-ciona tia Fundação Getúlio Vargas. Explicou,
ainda, que o Cursef é um curso de pós-gra-duação, com ênfase fim aáminístração finan-ceira, C07itabilidade financeira e contabilida-
de dirigencial. Seu programa, finalizou, o en-
genheiro Luís Vítor d'Arinos Silva, abrange
todas as matérias relevantes e que dizem res-
peito à administração e ao controle âa cm-
presa pública ou privada.

Em solenidade realizada no Buffet Tôr-
res, em São Paulo, a Interpesca — Companhia
Internacional de Pesca — procedeu a entrega
dos certificados ãe ações aos seus investido-
res. Na ocasião falou o Sr. Marcos Firer, di-
retor-superintenãente da Interpesca, que dis-
se que, apesar dc pouco tempo decorrido, jáhaverá a distribuição de dividendos correspon-
dentes a 12% ao ano, para os portadores dc
ações preferenciais.

O Sr. Raul de Góis foi designado ontem
pelo Sr. Rui Gomes de Almeida para o cargo
de IP vice-presidente áa Associação Comer-
ciai do Rio ãe Janeiro, vago em decorrência
da renúncia do Sr. Rui Barreto, por motivo de
saúde.

Aro pura o metrô paulista
A Acesita e a Mafersa, que são respeeli-

vãmente o maior produtor e o maior consumi-
dor de aços especiais tio pais, assinaram no
Rio de Janeiro contrato no valor de NCr$ 15
milhões para o fornecimento, por parte âa
Acesita, âe aço especial em lingotes destina-
do ao forjamento de rodas ferroviárias.

A Mafersa, que é atualmente a maior jor-
jaria âa América do Sul, venceu a concorreu-
cia internacional para fornecimento ãos va-
gões para o metrô âe São Paulo. A Acesita é
a maior forneceãora, para a Mafersa, ão blo-
co ãe aço especial com controle ultra-som,
micro e macro inclusões, senão a única pro-
autora âe aços especiais que poâem assegurar
a pureza necessária, nesses blocos, para a fa-
bricação de' eixos ferroviários de grande ãiã-
metro.

Preços sobem nos EUA

O Índice de preços no atacado nos Esta-
dos Unidos subiu 0,3% em fevereiro, devido
principalmente ao aumento ãos preços dos
produtos agricotas, informou ontem em Was-
hington o Governo norte-americano.

Entretanto, êste aumento foi bem infe-
rior ao registrado em janeiro último, que foi
da ordem de 0,8%. Os produtos agricolas no
atacaáo subiram 1,1%, segundo dados fome-
cidos pelo Departamento ão Trabalho. Mas
houve baixa em algumas categorias, como os
alimentos enlatados c empacotaâos, além áa
forragem.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE
MINAS GERAIS S.A. - CEMIG
JUROS E RESGATE DE DEBÊNTURES

Comunicamos aos portadores de debêntures de emissão da
Companhia Sul Mineira de Eletricidade, Cia. esla incorporada à
CEMIG, conforme assembléia geral extraordinária realizada cm
29/12/69, que estamos pagando os juros do 2.° semestre cie
1969 e, no mesmo ato, resgatando os respectivas debêntures pelo
seu valor nominal. Os pagamentos serão efetuados nos seguin-
tes locais:

Rio de Janeiro — Avenida Rio Branco, 257 — 12.° andar

Belo Horizonte — Rua da Bahia, 360 — 10.° andar

Sul de Minas — Nos escritórios da ex-CSME.
DIRETORIA

França volta ao
Brasil com nova

PROJETOS INDUSTRIAIS

feira industrial
Paris (Do Corresponden-

te) — O Ministro da Eco-
nomia e das Finanças fran-
•cês, Valéry Giscard D'Es-
taing, aceitou ontem um
convite para visitar oílclal-
mente o Brasil em outubro
próximo e anunciou a rea-
lização de uma grande ex-
posição industrial francesa
em São Paulo nos primei-
ros meses de 1971.

As decisões foram toma-
das durante uma visita de
30 minutos feita pelo Mi-
nistro da Fazenda õrasilei-
ro, Delfim Neto, da qual
t>articiparaim igualmente os
Embaixadores da França
no Brasil, François de La-
boulaye, e do Brasil em Pa-
ris, Bilac Pinto, que anun-
ciaram a Imediata recon-
vocação da comissão mista
franco-brasileira, cuja últi-
ma reunião data de 1967.

TEMAS

A comissão concentrará
seus esforços em dois pon-
tos, segundo a assessoria
do Ministro Delfim Neto:
do lado francos, o exame da
politica de contingência-
mento existente em relação
aos produtos brasileiros que
demandam o mercado fran-
cês, com o qual não con-
corda o Governo brasileiro,
que deseja ver eliminados
os controles quantitativos
sobre produtos tais como os
alimentos enlatados, o pai-
mito em especial, a carne
bovina e flores. Por sua vez,
o Brasil examinará as al-
terações viáveis nas alíquo-

tas tarifárias para alguns
produtos franceses.

Horas antes do seu en-
contro com o Ministro fran-
cês, o Sr. Delfim Neto foi
homenageado com um al-
moço no Quai D'Orsay. Na
ocasião, o Secretário de Es-
tado para os Negócios Es-
trangeiros francês, Jean de
Lipkovski, afirmou "acom-

panhar com o máximo in-
terêsse o esforço dos brasi-
leiros nos seus próprios ca-
mi-nhos do desenvolvimen-
to, evitando os vicios de um
capitalismo selvagem e os
riscos de uma planificacão
estatizante." O Ministro
francês concluiu lamentan-
do que o seu país não te-
nha participado do "cresci-
mento significativo" da
atual economia brasileira.

Hoje o Ministro da Fa-
zenda do Brasil completa
sua visita à França presi-
dindo pela manhã uma
reunião com um consórcio
de instituições financeiras
de 10 países, liderado pelo
Banco Mundial, tendo em
vista obter financiamento
para a construção da hidre-
létrica de Marimbondo. A
tarde, assinará protocolo
com o Govêmo francês pa-
ra financiar o projeto side-
rúrglco da Usiba (Bahia).

Amanhã o Sr. Delfim Ne-
to viaja para Londres onde
vai se encontrar com uma
série de banqueiros para
discutir as condições de fi-
nanciamentos já contrata-
dos no ano passado para a
construção da ponte Rio—
Niterói e para a compra de
maquinaria pesada.

Comércio pede à Fazenda
solução para a greve de
conf emites da Alfândega

O presidente da Associação Comercial do Rio
de Janeiro, Sr. Rui Gomes de Almeida, enviou ofício
às autoridades fazendárias informando que o co-
mércio e a indústria do Rio estão sofrendo enormes
prejuízos com,a greve dos conferentes da Alfândega
marítima.

Segundo o documento, as mercadorias dos im:
portadores estão detidas há cerca de 10 dias no pôr-
to do Rio de Janeiro, não podendo ser retiradas an-
tes de fiscalizadas e conferidas. Os conferentes es-
tariam contando com a cumplicidade da la. Ins-
petoria da Receita Federal, informa ainda a enti-
dade.

A QUESTÃO

A questão, objeto do ofi-
cio do Sr. Rui Gomes de Al-
meida ao Ministério da Fa-
üencia, tem origem na Ordem
de Serviço 9 207, da Superin-
tendência da Administração
cio Porto do Bio de Janeiro,
a-egular-izando o acesso de via-
turas e pessoal ao cais por
determinados portões.

Os conícrentes se julgaram
prejudicados c cercados cm
seus direitos, resolvendo ini-
ciar uma operação- tartam-
ga que culminou numa vcr-
dadeira greve. "O pior — diz
o documento encaminhado on-
tom às autoridades — é que
os fiscais estão acobertados
pela 1." Inspetoria da Receita
Federal que, num comunicado
em que se vale de sofismas
para inventei- as circunstan-
cias, considera justa a alega-

ção dos ifiscais, tornando vá-
lida a suspensão de qualquer
ato de fiscalização, inclusive
conferência de mercadorias
importadas."

Em seu ofício, o Sr. Rui
Gomes de Almeida argumenta
que não houve impedimento
no acesso ao cais, nem cer-
ceamento no direito de ir c
vir, imãs sim uma regulamen-
tação "que implica o acesso
alguns metros adiante."
Mesmo que 'houvesse uma
pendência séria entre os fis-
cais e o ponto, finaliza o do-
cumento, "a indústria e mes-
mo a economia em geral não
;pod-em ficar na dependência
da boa vontade de alguns fis-
cais, nem sofrerem as conse-
quências desastrosas de uma
decisão descabida como a do
Sr. Bento Afonso dos Santos,
da Inspetoria."

Recebemos do Japão, BIND-O-MATIC máquina para
furar papel e colocar espirais de plástico conjugada. Ideal
para apostilas, catálogos, livretos, etc. . . Máquina impres-
sora off-set HAMADASTAR, materiais e matrizes para
off-set.

IMPORGRAF, Com. e Imp. Ltda.
Rua México, 90 - Gr. 310/13

Tel.: 222-7124 e 252-3328
RIO - GB

FALÊNCIA DE M0PLAN
METALURGIA, INDÚSTRIA E

COMÉRCIO S/A

LEILÃO JUDICIAL
Chamamos a atenção dos interessados

para o Edital de Leilão publicado no "Diário
da Justiça'" de 2.a-feira, 9 de março de 1970.

Datas/horários/kb a partir dé 18-3-70,
de 1 3 às 18 horas. Aos sábados, de 8,30 às
11 horas.

Local: Av. W-3, Quadra 512, Bloco B,
Loja 71.

Brasília, 5 de março de 1970
IVAN D'APREMONT LIMA - Síndico.
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Acionistas da Petroquímica
União assinam nôvo acordo
de participação nos votos

O presidente da Petrobrás, General Ernesto
Geisel, assistiu ontem à assinatura de um nôvo
acordo entre os acionistas da Petroquímica União,
que teve por objetivo "restabelecer o equilíbrio ini-
ciai" do capital votante daquela sociedade.

Pelo nôvo acordo, a maioria absoluta das ações
da Petroquímica União deverá ser de propriedadede capitais nacionais, com a Petroquisa, subsidiária
da Petrobrás para a petroquímica, possuindo ações
com direito a voto em número igual às de .proprie-
dade do maior acionista.
EQUILÍBRIO

O desequilíbrio inicial do
capital votante da Petroqui-
mica União íoi alterado com
a junção dos grupos Moreira
Sales e Refinaria União, que
se uniram para constituir a
Unipar — União de Indústrias
Petroquímicas S.A.• O capital votante da Petro-
química União, em face do
acordo assinado ontem, ficou
assim distribuído: Petroquisa— 32,89%; Unipaa- — 32,89%;
Cotil — 19,73%; IPC — ...
13,15%; e outros — 1,13%.

As ações de propriedade da

Unipair, em número excedente
àquele percentual, serão con-
vertidas em ações preferèn-
ciais, sem direito a voto e in-
conversíveis em ações ordiná-
rias. O acordo regulou ainda
a distribuição dos lucros da
sociedade, as restrições à
aquisição de ações da Petro-
química União, a eleição de
administradores e conselhei-
ros e a preferência dos parti-
cipantes para aquisição de
ações. O acordo resultou de
negociações entre os represen-
tantes da Petrobrás, dos gru-
gos Moreira Sales, Refinaria
União e Pery Igel.

O valor dos investimentos fixos
correspondentes aos projetos
aprovados pelo Conselho de De-
senvolvimento Industrial, no
ano passado, joi da ordem de
NCrS 4 259,2 milhões, represen-
lando um aumento em relação
ao ano anterior de 272,6%. O
número de projetos aprovados
em 1969 foi de 480, em compa-
ração com 401 em 1968, com um
incremento de cerca de 20%. A
maior soma de recursos foi des-
tinada ao Oeimet (Grupo da ln-
dústria Metalúrgica), no valor
de NCr$ 1 300.4 milhões e a me-
nor para o Geical (Grupo da
Indústria do Couro), com NCrS
14,8 milhões. O maior volume
de projetos foi do Geitex (Gru-
po da Indústria de Tecidos),
com- 190, e o menor foi do GeU
cal (13). O Geiquim (Grupo da
Indústria Química), com 32 pro-
jclos, distribuiu recursos no
montante de NCrS 1 042.3 mi-
lhões. Um número razoável de
projetos foi aprovado também
pelo Geimec (Grupo da Indús-
Iria Mecânica), Geinee (Grupo
da Indústria de Energia Elétri-
cal. Geipag (Grupo da Indús-
tria do Papel e Artes Gráficas).
Çeitnac (Grupo da Indústria de
Materiais dc Construção) e GeU
pai (Grupo da Indústria de Pro-

dutos Alimenlarcs)

BANCO AIMORÉ
CONTRATA

DE INVESTIMENTO
SERVIÇOS DA CREFIDATA

as
sextasifelras,
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Companhia Aimoré de Crédito, Financiamento e ln-

yestimento S.A. c Banco Aimoré de Investimento S.A.,
acabam de firmar contrato com a Crefidata S.A. —
Processamento de Dados — para integral prestação de
serviços de processamento contábil de suas organiza-
çoes.

Concretizando os entendimentos, estiveram pre-
sentes à assinatura do contrato no Rio de Janeiro, os
Srs. Akos titsek, Cor Koster, diretores — Antônio Car-
los Fialho, Assessor Econômico — Mário Geraldo de
Souza, Consultor da Price Wather House and Peat Com-

pany — Empresa que analisou e determinou a Crefi-
data entre outras concorrentes, e 03 Senhores Paulo
Roberto de Moraes e Luiz Carlos C. Leão, pela Cre-
fidata S.A.

Após a assinatura do contrato viaiaram para Porto
Alegre, os Srs. Américo Tavares, Antônio Carlos Fialho
e Mário Geraldo de Souza, a fim de visitarem as no-
vas instalações da Crefidata S.A. onde já está insta-
lado e em pleno funcionamento o nôvo computador
Burroughs B-3.500 de 3a. geração, o mais moderno e,
avançado em operações no Brasil.

IRELLI
S.A. COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA

(C.G.C. 61150751)

AVISO DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas da PIRELLI S/A — COMPA-
NHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA, a se reunirem em Assembléia Gerai
Extraordinária, às 11 horas do dia 19 de março p.f. (quinta-feira) na Sede
Social, Alameda Barão de Piracicaba, 740 (3.° andar), São Paulo, para deli-
berarem sobre a seguinte ordem do dia:

proposta de aumento do Capital Social de NCrS 22õ"milhões para NCrS
270 milhões, a ser gratuitamente efetuado mediante distribuição de uma
ação nova para cada grupo de cinco ações atualmente possuídas, mediante
utilização de Reservas e Fundos disponíveis;
conseqüente alteração do Art. 4." dos Estatutos Sociais.

São Paulo, 6 de março de 1970
Pela Diretoria
LODOVICO GAVAZZI
Diretor Presidente

Poderão participar da Assembléia os titulares de ações nominativas que
exibam documento hábil de sua identidade e os possuidores de ações ao
portador que exibam o recibo de depósito dos seus títulos na Sede Social ou
nos Bancos a seguir indicados.
Ficam suspensos na Sede Social, até o dia 20 de março:

a partir do dia 13 de março (incluído) os serviços de conversão, transfe-
rência, substituição e desdobramento de ações:
a partir do dia 17 de março (incluído) o serviço dc recebimento de ações
ao portador e de emissão do relativo recibo.

O serviço dc recebimento de ações ao portador para depósito e de emissão
do relativo recibo será grati^itamente efetuado pelos seguintes Estabeleci-
mentos Bancários:

Banco da Lavoura de Minas Gerais S.A.
First National City Bank
Bank of London and South America Ltd.
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Mercado de ações
c o n t i n u a estável

Índice BV

O mercado de ações da Guanabara se manteve
ontem praticamente estável (o IBV subiu.0,3 ponto)
tendo como fato mais importante o grande número
de papéis transacionado pela Belgo-Mineira. Foram
765 mil ações cujo preço, decido ao volume da or-
dem de venda, oscilou diirante todo o pregão. Na
abertura, o papel foi negociado a NCrS 1,54, fechan-
do a NCr$ 1,46 que foi a minima do dia. A máxima
foi de NCr$ 1,61.

O volume geral foi ontem inferior à véspera
em NCr$ 594185,03 com mais 219137 ações transa-
cionados. O mercado à vista foi inferior em NCrS
153 947,31 com mais 171156 papéis operados. A têr-
mo, o volume — que representou 12,2% do global
contra 15,6% na segunda-feira — foi de menos
440 237,72 com mais 47 981 titulos negociados. O' 
pregão encerrou com o IBV em baixa.

Titulos

Resumo tias operações

Quantidade Valor Venal

União —
Estados 524
Cias. Diversas 3 623 990
Operações a termo 362 614

Negócios

6 131,00
9 038134,83

10 304 233,83

Além ãa Belgo-Mineira, com 765 ações, desta-
caram-se ainda como os papéis mais negociados do
dia: Acesita, 370 mil; Petrobrás (ord. nom.), 248
mil; América Fabril, 239 mil; Docas ãe Santos (an-
tigas, cl 1 000), 214 mil. O Banco do Brasil lam-
bém foi bem operado — com ligeira baixa — num
total de 43 mil papéis. Das 29 ações que compõem
o IBV, 12 registraram alta (menos seis), 13 cm bai-
xa (mais sete) e três permaneceram estáveis (me-
nos uma).

As altas 7iiais significativas foram: Belgo-Mi-
neira, mais 4 pontos; São Paulo Alpargatas, 3,1;
Mannesmann (ord.), 2,4; Sousa Cruz, 2,4; e, Ameri-
ca Fabril, mais 1,9 ponto. As principais baixas, fo-
ram: Petrobrás (prcf.), menos 5,6 pontos; Banco
Estado São Paulo, 4,1; Mesbla (pref.), 2,1; Petro-
brás (ord.), 2,1; e, Paulista Força e Luz, menos 1,8
ponto.

Termo >

Com o mesmo número de operações da véspe-
ra -- 19 — o mercado a termo fechou uma opera-
ção a prazo de 150 dias, duas a 120, cinco a 60 e 12
a 90. Dos poucos papéis negociados, os mais opera-
dos foram: Antártica Paulista, 82 mil; Docas de
Santos (antigas e novas), 51 mil; Belgo-Mineira,
46 mil; América Fabril, 30 mil; e, Banco do Brasil,
13 mil. Neste mercado foram liquidadas operações
no valor de NCrS 1400108,00.

Hoje, deverão ser liquidadas outras no valor de
NCrS 905 657,00.

Y; Mercado Nacional

O Mercado Nacional de Ações apresentou on-
' tem uma pequena alta, com o INBV subindo 2,2

pontos, ao fixar-se em 1122,8 pontos. O volume de
títulos negociados elevou-se a 4 560178, no monlan-'. 
te de NCr$ 12 528 880,84. Dentre as ações mais ope-
radas, destacaram-se as da Belgo-Mineira porl.'. 
(869 mil), Acesita (406 mil), Docas de Santos ord.
(289 mil), América Fabril (273 mil), Petrobrás ord.

¦ nom. (258 mil), Antártica (165 viil), Brahma pref.
(155 mil), Siderúrgica Nacional port. (133 mil), Va-

• '. 
le ão Rio Doce pref. (129 mil) e Alpargatas ord.

port. (117 mil).

Empresas
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O índice BV médio ãa Bolsa de Valores ão Rio ãe
Janeiro teve ontem uma ligeira alta, Subiu 0,3 pon-
to, ao fixar-se em 904 pontos. A máxima registrada
pelo IBV foi áe 905,7 pontos. A mínima, no fecha-
mento do pregão, com 894,9. Em termos de valori-
zação, as ações ontem negociadas tiveram uma alta

méãia âe 0,03 por cento

Volume de ações
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A Bolsa ãe Valores áo Rio negociou ontem 3 896 090
ações na importância ãe NCrS 10 298102,83. Na ses-
são áe segunãa-feira, o volume âe ações totalizou

3 766 953, representando NCrS 10 892 287,86

Fundos de Investimento
Cola Ult. nist. Valor

NCr? Mil

Sob os auspícios da Bolsa ãe Valores do Rio, a
Distribuidora Amaral Fontoura promoverá em suas
novas instalações, da Rua Barão ão Flamengo. 22,
um curso de Mercado de Capitais para investidores.
As inscrições áeverão ser feitas na seáe ãa Distri-
buidora até o próximo dia 13, âas 9 às 19 horas.
A aula inaugural será dada pelo presidente do Con-
selho de Administração da Bolsa, Sr. Luis Cabral
de Meneses.

A Bolsa de Valores da Guanabara está estu-
dando a possibilidade de passar a negociar nova-
mente as ações da Antártica Paulista com ou sem
dividendos, ou até de suspender a negociação do
papel por um determinado periodo devido ao gran-
de atraso da empresa na entrega ãas cautelas aos
acionistas e das repetidas reclamações que vem re-
cebendo tanto dos investidores como das próprias
Sociedades Corretoras. No momento a Antártica
Paulista está com cerca de 50 mil cautelas a en-
tregar com atrasos superiores a seis meses e os
acionistas começam a recusar os certificados nor-
malmente entregues como comprovante enquanto
a empresa não desãobra as ações a que se refere
caâa operação.
• A verdade ê que êste atraso das empresas na
entrega de cautelas e outros documentos aos acio-.
tiistas é, hoje em dia, quase uma norma geral —
não de seis meses ê claro — e evidencia a necessi-
dade urgente de se acabar com uma indefinição
que está prejudicando o próprio desenvolvimento
do mercado de capitais. ^Trata-se ãe as autoriâaâes
decidirem se as empresas podem ou não, para as-
sitiarem os papéis referentes ao seu departamen-
to de ações, usar o sistema ãe assinaturas auto-
máticas. A lei que rege o assunto — e que âata
ãe uns 40 anos atrás — deixa o problema indefi-
nião. Parece pouco lógico que na era espacial, quan-
do existem máquinas especiais, usadas no mundo
inteiro, que assinam 40 ou 100 vezes na mesma hora,
mecanicamente, os diretores de uma empresa ainda
sejam obrigados a assinar pessoalmente milha-
res de ações ou cautelas.

Mercadorias
CAFÉ — Rio — O mercado âe café disponível

continuou ontem sustentado, com o tipo 7, safra
; 1970-71, mantendo-se ao preço de NCrS 20,00 por

10 quilos. Fechou firme.

AÇÚCAR — Rio — Mercado firme e inalterado,
tendo chegado 11 900 sacos procedentes do Estado

' do Rio e 4 600 de Sáo Paulo. Foram embarcados 15
mil, ficando em estoque 32 279 sacos.

ALGODÃO — Rio — O mercado de algodão em
rama funcionou calmo c estável. Vieram 234 fardos
dc Sáo Paulo e 98 de Minas Gerais. Saídas: 250. Es-
toque: 1 011 fardos.

CAFÉ —- Londres < AP-JB) — Preços médios
munâiais do café, segundo a OIC em centavos dc
dólar por libra:

Colombianos, 56.50. Arábicos sem Lavar, 52,75.
Outros Arábicos Suaves, 52,00. Preço diário misto,
48,58.

AIMORÉ inv 2-3-70 9,174 dez.
ANHANGUERA 5-3-70 1,410 (ev.

APOLLO I (Fun. tios Fundos) 6- 3-70 1,05(1
APOLLO II Valorização .... 6- 3-70 1,114
APOLLO III, IV, V, VI (Vr.
Contr.) S- 3-70 1,114

BBI-Bradcsco 6-3-70 1,188
BCN Financ 5-3-70 1,782
BOZANO 3-3-70 3,371. d>CZ.
BRASIL 5-3-70 0,807 mensal
CARAVELO-Flc !>- 3-70 2-21 ot"-
CEPELAJO ¦• 9-3-70 1.21 out.
CGC 2- 3-70 1,182 ex. dist.
CORBDJIANO 6- 3-70 1,41
CRESCINCO 5-3-70 2,078 íev.
CREFISUL (conta garanlia) .11- 3-70 38,173 dez.
CREFISUL (conta capital) 11- 3-70 51,849 dez.
DELPIM ARAÚJO 4- 3-70 1,09
DELTEC 4-3-70 1,144 dez.
FEDERAL 9- 3-70 5,533 dez.
FINAN 6- 3-70 1,083
FINEY 0-3-70 1,24
FrVAP Inv 5-3-70 1.02 dez.
FUNDO MM 10-3-70 1,0909 oul.
HALLES 3- 3-70 1.087 dez.
ICI valorização 5- 3-70 5,301
INTERVAL 5-3-70 1.005 dez.
INVESTBANCO 4-3-70 2,31 dez.
INVESTFOLSA 5- 3-70 2.9939
LIBRA valorização 9- 3-70 0.9')9 dez.
NACIONAL AÇOES 5-3-70 0,564 set.
NORTTC 5- 3-70 3,56 nov.
REAVAL 4-3-70 1,94 nov.
REAL  9" 3-70 2.29
RIQUE 6- 3-70 1,05
SAFRA 3-3-70 1.13 dez.
SOFISA 3-3-70 2.134 dez.
SPI 5" 3-70 1.20
SB SABBA 6- 3-70 0,291 set.
TAMOIO  .. 6-3-70 1,393 jan.
UNIÃO Inv 10-3-70 1,011
UNIVEST 2-3-70 1.99 dez.
VERA CRUZ 6-3-70 14,60 Junho

FUNDOS DF. INCENTIVOS FISCAIS

(Decreto 157 — Dcduçilo no Impõstu

dc Renda para compra de açôcsl

AIMORÉ 2-3-70 1,805 dez.
ANHANGUERA  4- 3-70 

' 
2,06 dez.

BAHIA 27-2-70 3,25 set.
BANKINVEST  9- 3-70 4,207 dez.
BCN-Flnanc  6- 3-70 2.12 abril
BIB Crescinco  4- 3-70 2,58 dez.
BIG  5-3-70 1,17 dez.
BMG  5-3-70 2.46 out.
BOSTON 27- 2-70 2,59 dez.
BOZANO  5-3-70 1,03 dez.
BRADESCO  5- 3-70 2,126
BRAFISA  6- 3-70 3,513 maio
CARAVELO  3-3-70 1,26
CGC  2-3-70 1,283
CREDITUM  2-3-70 1,182
CREFINAN  6-3-70 26,76 Jan.
CREFISUL  9- 3-70 1,569 abril
DECRED 27- 2-70 1,56 maio
DENASA  4- 3-70 1,70

' FINASA  2- 3-70 2.136
GODOY  5- 3-70 3.573 dez,
HALLES  4-3-70 2,237 set.
ICI  5- 3-70 3,27
INVESTBANCO  5- 3-70 2,28 dez.
IPIRANGA 10-3-70 3,106
MM  10- 3-70 1,1042
NACIONAL 10-3-70 3,877
REAL  9- 3-70 2,15
RIQUE  6- 3-70 2,09 

'

SAFRA 27- 2-70 2,22 dez.
SOFISA  2- 3-70 2,858 dez.
SPI  27- 2-70 3,209 abril
TAMOIO  5-3-70 1,456 junho
VERBA  2- 3-70 2,42

(0.388) 523

(0,06) 2 516
157

1 562

1 876
25 755

5 496
11 288

1 296
10 256

304
986

1 758
268 640

3 105
1 616

442
99 758

159 951
274

(0,03)
(0,006)
(0,60 )
(0,06 )
(0,10 )

(0,025)
(6.403)
(0,275)

(0,055)
(0,13 )

(0.06 )
(0,6559)
(0,11 )

(0.0123)
(0,03 )

(0,026)
(0,01 )
(0,20 )
(0,01 )

(0,0208)
(0,072)

(0,01
(0,08

(0.104)
(0,55 )

; 547
304
675

' 259
332

1 433
48 805

395
416

3 657
247

.1 625
222
197
163
9Í12
414

7 345
455

1 104
14 522
17 978

(0,416) 4 983
(0,08 ) 4 316
(0,08 ) 8 307
(0,36 ) ÍO 354
(43% ) 8 605
(0,20 ) 72 578
(0,03 ) 985
(0,08 ) 8 352
(14% ) 2 738
(0,416) 13 836

37 991
(0,005) 4 791

314
450
986

(0.9O ) 8 M5
(22'.;, ) 16 111
(0,08 ) 4 502

1 833
19 611

(0.0721 881
(0,06 ) 14 163

5 607
(1,52 ) 52 503

8 011
7 754

11 821
11 172

352
(0.4027) 5 986
(0,072) 1 630
(8% ) 5 920
(0,10 ) 2 445

375

Às quotas do Fundo Apollo
estão valendo hoje

muito menos que amanhã j

«/m
vi
viw
vi
VI
VIõ
vi
VI
VI
VI
VI
IIIi
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VIm
vi
VI
ti
vivw
VI
VI*
{H FUNDO APOUO DE INVESTIMENTOS-

Flano Apollo I.
(Fundo doi Fundoi)

Valor da Quota

-Flano Apollo II
Valor da Quo Ia

Plonoi Apollo
III o VI

Valor da Quota

Não deixe para depois a informação
que você pode obter agora:

223-6049*2230135
FUNDO APOUO DE INVESTIMENTOS- Av. Rio Bronco, 37 - 18.° andor *
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BOLSAS DE VALORES
RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

TÍTULOS

AÇOES DE CIAS. DIVERSAS

A — Acesita
Aços Villares, pref., c'A
Aços Villares, pref., cJB
Alpargatas, pref. . . .
Alpargatas, ord
Artes Gráf. Gomes de

Sousa, pref. . . .
Artes Gráficas G. de

Sousa, ordí ....
America Fabril ....
Antártica
Arno

B — Banco do Brasil . . .
Banco Boavlsta, ord. .
Banco do Estado, da

Guanabara ....
Banco do Estado de Sáo

Paulo 
Banco Halles, pref., ex-
div

Banco Halles, ord., ex-
div

Belgo-Mineira
Banco do Nordeste do

Brasil
Brahma, pref
Brahma, ord
Brasileira de Energia

Elétrica
Brasileira de Roupas .

C — C B U M, ord
Cica, pref., port. . . .
Cimento Aratu ....
Cimento Itaú, prcf.
Cisa, ord., nom. . . .
Cla. Met. de Aços, pref.
Cla, Fablo Bastos, ord.

I) — Docas de Santos, an-
tigas, o| 100 ....

Docas de Santos, anti-
gas, c;i 000 . . . .

Docas de Santos, novas
Dona Isabel, pref., c|22
Dona Isabel, pref., c; 23
Ducal Roupas ....

E — Estréia, pref., cj 61 . .
Eletrobrás, deb. 1966 .
Eletromar, prcf. . . .
Eletromar, ord

F — Ferro Brasileiro ....
Força e Luz de Minas

Gerais

11 — Halles SSo Paulo, pref.,
nom ,. . -

Halles Sfto Paulo, ord.,
nom

Hime, pref

K — Kelson's, pref
Kelson's, ord. . . . . .
Kibon 

L — Letras Hipotec. do BEG
Listas Tel. Brasileiras.
Light, ord
Lojas Americanas, ex-

bon., port

M — Magnesita
Mannesmann, pref. . .
Mannesmann, ord. . .
Mesbla, pref., antigas,
Mesbla, ord., antigas .
Mesbla, pref., novas . .
Mesbla, ord., novas . .
Moinho Fluminense . .
Moinho Santista . . .

N — Nova América ord. port.
Nova América, recibo .

P — Paul. de Força e Luz .
Petrobrás. prcf., port.

cl 100 
Petrobrás, pref., port.,

cj 1000
Petrobrás, pref., nom. .
Petrobrás, ord., nom. .
Pot. Ipiranga, pref., cj21
Pet. Ipiranga, ord., c|21
Pet. Ipiranga, ord., nom.
Pirelli, ord

R — Refinaria União, pref. .
Ref. União, ord. . . .

S — Samitri
S. B. Sabbá, preí., nom.
Sid. Nacional, portador
Sousa Cruz 
Supergasbrás

T — T. Janer
U — União de Bancos Brasi-

leiros, preí

V — Vale do Rio Doce,
port

Vale do Rio Doce, nom.
W — White Martins, c| bon.

White Martins, cx-bon.
Willys, ord,, port. . . .
Willys, pref

II I v"'
Mix. | Min. | Média| Quant. | S/Média

NCr? i NCrJ I NCr? I NCr? I NCr.? | Ant.
I. «Cr?

I
I -

vaior I Attcrt.i Fech.

I

I
1,00
1,00 j
1.00 |
1,00 ;
1,00 i

I
1.34 I
1,15 j
1,11 |
3,20 j
3,23 !

1,38 i
1,15 1
1,10 |
3,20 i
3,30 I

1,43
1,15
1,11
3,25
3,35

1,34
1,15
1,08
3,20
3,23

1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80

1,00
1,00
1,00
1,00

0,77 |
0,53 j
2,44 j
2,47 i

0,77 |
0,51 j
2,40 |
2,50 |

0,78 |
0,55 |
2.45 j
2,52 I

26,00 | 26,20
2,56 2,56

1,00 | 26,00
1,00 | 2,56
illl

1,00 1 14,70 | 14,60 | 14,80 \
Illl

1,00 | 6,40 | 8,10 I 6,40 |
Illl

1,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

0,77
0,50
2,35
2,45

25,80
2,56

I

1,38
1,15
1,11
3,20
3,32

0,80 |
I

0,77 |
0,54 |
2,43 ]2,50 I

25,99
2,56

369 800 |
100 i

6 400 !
5 300 i

43 800 |
I

8 000 |

4 300
239 100
153 600
48 100

-(- 0,04

0,01
0,05
0,10

0,02
0,01
0,01
0,05

1.00 |
1,00 |

1,00 |
1,00 j
1,00 !

1,00 |
1,00 ;

1,00 |
1,00 |
1,00 j
1,00 i
1,00 í
1,00 ;
1,00 |

1,00

0,80
1,54

5,00
4,45
4,25

1,06
0,48

0,80
1,46

5,00
4,40
4,25

i
1,05 |
0,48 |

I
0,40 i
1,45 |
3.05 |
9,00 I
1,30 |
1,20 j
1,00 I

0,40 |
1,45 |
2,90 :
9,00 |
1,30 j
1,20 j
1,00 I

0,80
1.61

5,20
4,50
4,28

1,06
0,48

0,40
1,45
3,05
9,00
1,30

. 1,20
1,00

6,10

0,79 |

0,80 ]
1,46

4.90
4,40
4,25

1,06
0,48

0,40
1,45
2,90
9,00
1,30
1,20
1,00

I

43 330 | — 0,08
960 |

14,50 | 14,58 I 20 491 I — 0.17

6,29 I 17 384 0,27

0,79 530 0,02
I

0,80 24 -(- 0.01
1,56 705 300 0,06

5,01 | 24 908
4,45 | 113 100
4,26 j 14 400

I
1,06 j
0,48 |

0,40 ;
1,45 j
2,97
9,00
1,30
1,20
1,00

34 500 i
6 100 |

I
nooo ;
2000 I

12 800 i
3 000 i
2 400 i
6 000 ;
1000 !

-!- 0,21
Est.
+ 0,04

Est.
Est.

+ 0,01
0,05
0,05

Est.
Est.

1,22 | 1,19 | 1,22 | 1,19 | 1,20 | 6 000 ] + 0,02
I

1,00 1,25 1,18 1,26 1,18 1,20 ! 213 800 I + 0,03
1,00 1,10 1.12 1,13 1,10 1,12 90 500 | + 0,05
1,00 1,07 1,08 1,08 1,07 1.08 9 000 + 0,01
1.00 0,95 0,97 1,00 0,95 0,98 15600 + 0,01
1,00 0,90 0,90 0,90 

0,90 0,90 6 100 Est.
III

1,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 2 400 ] Est.
1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 10 000
1,00 1,60 1,75 .1,80 1,60 1,70 10 900 j -f 0,10
1,00 1,30 1,30 ;.i,30 1,^0 1,30 23000 [

1,00 4,95 4,92 ;' 5,00 4,90 4,94 54 700 | + 0,05
1

1,00 0,92 0,93 0,93 0,91 I- 0,92 31 900 | Est.
i i
...-•_ i

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5 850 | Est.
I II II

1,00 j. 1,00 i,oo 1,00 1,00 í.oo 350 ;
1,00 0,52 0,53 0,53 0,52 0,52 6 600 | — 0,01
iiiii i

1,00 3,15 3,15 3,17 3,15 3,16 32 100 | -|- 0,02
1,00 3,00 3.00 3.00 3,00 3,00 6 200 ] Est.
2,00 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 18 100 | — 0,05

iiiii I
1.00 0,65 0,65 |. 0.70 0,65 0,65 8 000 j Est.
1,00 0.82 0,82 0,82 0,82 0,82 3 000 | ,— 0,03
1,00 1,03 1,03 1,05 1,03 1,04 8 500 !

i I
1,00 5,85 5,90 5.90 5,85 5,88 31400 j + 0,07

i i |
1,00 1,25 1,25 1.25 1.25 1,25 10 000 '
1,00 1,50 1,50 1,50 1,42 1,49 21 200 j 

-I- 0,0-1
1,00 1,30 1,27 1,30 1.26 1.27 65 200 | + 0,03
1,00 0,96 0,94 0,96 0,94 0,94 19100 | — 0,02
1,00 0,88 0,88 0,89 0,88 0,88 4 700 | + 0,02
1,00 0.94 0,90 0,94 0,90 0,91 2 500 j — 0,03
1,00 0.30 0,80 0,80 0,80 0,80 4100 i — 0,01
1,00 2,05 2.05 2,05 2,05 2,05 600 j + 0,03
1,00 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 j 1000 |

Illl I
1,00 2,82 2,71 2,82 2,70 2,76 38 800 | — 0,04
1,00 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 45 ]

Illl 1
1,07 | 1,09 I 1,05 i 1,07 | 64 700 |

1,00 i 3,40 ] 3,20 | 3,44 | 3,18

1,00 j
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1.00
1,00
1,00
1,00

0,02

0,13
i i ; i

3,30 3,20 3,33 3,20 3,27 35 000
3,15 3,00 3,15 3,00 3,06 31 071
1,41 1,37 1,41 1,37 1,38 248 450
2,75 2,75 j 2,77 2,73 2,75 61 100
2,51 2,51 2,51 . 2,51 2,51. 1 300
2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2 955
2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 31400

2,90 2,85 | 2,90 2,85 2,86 9 240
2,20 2,20 j 2,20 2,20 2,20 567 |

0.11
0,18
0,03
0,01
0,01

-|- 0,02

0,04

6,00 |
1,00 |
1,35 j
6,90 |
1.40 I

1,00 I 2,70

1.00
1.00
1,00
1,00
1,15
1,15

6,00 1
1,00 |
1,35 !
6,75 |
1.30 |

2,65 j
I

1,15 I

6.00 |
1,00 j
1,38 i
7,00 j
1,40 |

I
6,00 |
1,00 ]
1,32 |
6,75 |
1,30 i

6,00
1,00
1,35
6,86
1,36

2,70 | 2,65 1 2,67
i

1,15 I 1,15 I 1,15

8,15 8,08 8,15
7,90 7,90 7,90
6,65 6,65 6,70
6,15 6,10 6,15
0.95 0,91 0,95
0,75 0,75 0.75

8.00
7.90
6.50
6,10
0,91
0,75

8,11 |
7,90 ;
6,63 :
6.10 j
0,94 !
0,75' i

20 900 Est.
500 Est.

116 000 Est.
65 300 + 0,16

9 800 — 0,04

900 — 0,02
I

400 :
I
l

103 400 + 0.07
2 160 — 0,10

19 944 — 0.08
2 100

24 100 + 0,01
200 Est.

Nova Iorque
Nova Iorque (UPI-JB) — Média de Dow-Jonc6 na Bolsa de Nova Iorque ontem:

AÇOES ABERT. MAX. MiN. FIN. VAR.

30 INDUSTRLMS  779.11 785.37 772,18 779,70 1,39
20 FERROVIAS 176,39 177.99 175.25 176.48 0,16
15 CONCESSIONARL\S 117,68 118,55 116,60 117,24 0.47
65 AÇOES 261,94 264,09 259.77 261,91 0.13

Vendas nas ações utilizadas no Índice: Industriais 701700; Ferrovias 246 800; Cen-,
cessionárias Serviços Públicos 157 200; Total 1 195 700.

Média S. N.
10-3-70
25 412

8-3-70
25 100

3-3- 70
24 938

24-2-70
24 669

Março 70
11 620

. O mercado acionário apresentou-se
ontem agitado e com maioí movi-
mentação que o da última reunião. O
volume de operações e o total nego-
ciado íoram superiores aos registrados
segunda-feira com os papéis das prln-
clpals sociedades acusando altas. Con-
sequentemente o indice elevou-se em
mais 4,7 pontos.

Companhias Cot. Méd. Var.

Acesita, OP  1,38 + 7,8
Aços Villares, CL|A, PP 1,17
Alpargatas, OP, C|13 ... 3,28 + 2,2
Apargatas. PP, C|13 ... 3,28 + 2,5
América Fabril, OP  0,54 + 3,9
Arno, PP, C|46  2,45 + 2,5
Artex, OP, C|32  2,38 — 0,8
Artex, PP, CL]A, C|30 .. 2,75 — 1,8
Artex, PP, CL|B, C(30 .. 2,40 — 4,0
Artex, PP, CLjB, C|32 .. 2,40 — 0,4
Belgo Mineira, OP ' 1,58 + 4.6
Brahma, OP  4,15 — 1,2
Brahma, PP  4,53 + 1,3
Brasmotor, OP, C'43 ... 1,67 + 0,6
Brasmotor, PP, C|12 ... 1,74 4- 2,4
Cacique, OP  17,00 -|- 8,2
Cacique, PP  21,03 + 3,3
Cacique, PN  20,00 -j- 2,6
Casa Anglo, OP  13.98 -)- 0,1
Cica, PP  1,39 — 1,4
Cimaf, OP  6,28 + 5,4
Cim. Itaú, ON. AT  5,25 + 2,5
Cim. Itaú, ON, N  5,15 + 2,0
Cim. Itaú, PP, C|14 .... 9,05 — 0,3
Cim. Itaú, PP, C|15  7,19 + 0.7
Cim. Itaú, PP, C;16  7,04 -j- 2.6
Cobrosma, OP  1,42 + 0,7
Cobrasma, PP  1,38 4- 3,0
Const. A. Llndemberg . 1,41 + 0,7
Copas, OP  2,52 -(- 0,8
Deca, PP  3,17 — 0,9
Docas, OP, Ant  1,23 + 6,0
D. Isabel, PP, C|23, N .. 1,01 -f 1,0
Dreher, OP  2,34 -f- 2,6
Dulcora, OP, N  0,97 — 3,0
Duratex, PP, C]23  3,14 — 1,9
Duratex, PP, C]24  3,00 — 1,6
Estrela, OP, C| 61  1,14 + 8,6
Eucatex, OP  0,08 + 2,1
Eucatex, PP, CL|A  1,06 — 7,0
F. N. V., PP, CLjA  1,19
Ferro Bras., OP  4,90 + 1,5
Ford-Willys, OP, C|31 .. 0,93 — 1,1
Ford-Willys, ON  0,83
Fund. Tupi, PP, CLjA . 2,15 — 1,4
Fund. Tupi, PP, CL!B .. 1,91 — 2,1
Garcia, PP '..... 1,21 — 3,2
Hime, PP, c;b  0.56 + 7,7
Ind. Villares. OP  6,30 + 1,6
Ind. Villares, PP, CLA . 7,80 — 0,3
Ind. Villares, PP, CLjB . 7,75 + 0,5
Isam, OP  2,60 + 4,4
Isam, PP, AT  3,29 — 0,3
Isam, PP, N  3,19 — 0,3
KclsoiVs, PP  3,25 + 1.3
Kibon, OP  4,75 -j- 0,9
Lacta, OP  1,04
L. Tel. Bras., OP, CJ29 . 0,75 — «.3
Lojas Amerlc, OP  5,85 — 3,9
Madeirit, OP  1,64 — 4,7
Aladelrlt, PP, CLjB  1,99 — 2,0
Magnesita, OP  1,30 — 3,7
Maná, OP  3,72 — 2,6
Máqs. Pirat., OP  2,44 + 1,7
Máqs. Pirat., PP  2,73 — 0,7
Melhor. SP, OP  3,52
Mesbla, PP, AT  0,95 — 3,1
Met. La Fonte, OP  2,00 + 0,5
Met. Waliig, OP  0.97 — 3,0
Met, Waliig. TP, CLB . 

* 
1,08 -|- 1,9

Moinho Sant., OP, C;20 . 3,26 + 1.2
Ornlex, PP  1,28 — 3,3
Paul, F. Luz, OP  1,06 — 0,9
Petrobrás, ON  1,39 — 0,7
Petrobrás, PP  3,43 — 1,2
Petrobrás, PN  3,10 + 1,6
Pet. Ipiranga, OP, CÍ21 . 2.40 + 0,8
Pet. União, ON  2,32
Pet. União, PN  2,73 — 2,5
Pirelli, OP  2,27 + 2,3
Sid. Mannesmann, OP . 1.30 + 0,8
Sid. Mannesmann, PP .. 1,43 + 1,4
Sid. Nacional, PP, CLjB 1,33 -(- 2,3
Sid. Rio Grand., OP ... 1.25 — 3,9
Sld. Rio Grand., PP .... 1.30 — 3.7
Sousa Cruz, OP  6,88 + 2.2

Transauto, PN, Endoss. . 1,25 + 4,2

Trorion, OP  1.27 + 2,4

ULtralar, PP  1,52 — 0,7

União dos Ref., OP, E|D 2,12 + 0,5

União dos Rei., PT, EjD 2,14 -j- 2,9

Vale, PP  8-H + 0,3

Vemag, CL]A, PN  0,47 + 2.2

White Martins, OP  6,72 -f 0,5

Moedas
O Banco Central afixou ontem (us

seguintes cotações por unidade em
cruzeiros novos, para o mercado livre:

MOEDAS COMPRA VENDA

- Dólar 4,3800 4,4100
Libra Esterlina ... 10,52076 10,61487
Marco Alemão .... 1,18873 1,19952
Florim 1,20274 1,21319
Franco Suíço .... 1,01484 1,02488
Lira 0,006959 0,007029
Franco Belga 0,088103 0,088927
Franco Francês ... 0,78927 0,79688
Coro» Sueca 0,84074 0,65002
Coroa Dlnamarq. . 0,58341 0,58961
Xelim Austríaco .. 0.168192 0,171549
Dólar Canadense 4,0712:1 442ill4
Coroa Norueguês» 0,61210 0,61850
Escudo Português. 0,150672 0,155673
Peseta  0.062612 0.063349
Peso Arg. Nôvo .... 1.18200 1,32300'
Peso Uruguaio nominal nominal
S Convênios  4,3800 4,4100

£ Islândia '.. 10,52076 10,61467

Letras tle Câmbio
REGISTRO OFICIAL DA ADECIF

DE LETRAS DE CAMBIO NEGOCIADAS
EM 09 UE MARÇO DE 1970

EMPRESAS

CIBRAFI
CRESA S/A ....
DECRHD S/A . . .
DIX S/A
INDEPENDÊNCIA S/A
RIOCRED S/A . . .

A L O R
NCrJ

93 800.00
214 462,57
212 300.00
128 100,00
618 550,00

82 700.(10

PREÇOS FINAIS:

Nova Iorque (UPI-JB) — Preços finais na Bolsa de Valores de Nova Iorque ontem:

AJ Ind . .
Allied Chen:
Allis Chal .
Am Brands
Am Can .
Am Met Cl
Amer Std .
Amer Smelt
Am T * T
Anaconda .
Armour . .
Atlnn RicH
Utlas Corp
Bendix . .
Beth St .
BGH . . .
Can Pac .
Case JI . .
Cerro . . .
Chcs í£ Oh

8-l'8
24-14
26-12
33-1 4
38-7 89
37-1 8
30-1Í2
34-1J4
52
29
44-14
60-3 4

3-7Í8
28-1 8
27-5 8

141
07-i;2
11
28-3:8
32-718

Chrysler . .
Col Gas .
Con Ed . .
Cont Cin .
Cont 3U .
CPC Intl .
Crown Zell
Curtlss W .
Dupont . .
East Air L
Easunan .
Ford . . .
Gen El . .
Gen Foods
Gen Motors
Gillotte . .
Goodyear .
Grace W R
IBM . . .
Int, Harv .

27
30-33
27-7,8
71-1 2
27
34-i;8
33-1:2
16
97-12
17-7 3
80
42-3 4
73-12
83-3Í4
71
46-3 4
27-3 8
23

326-1,2

Int Nlclt . . .
Int Tcl & Tol .
Jolins Manville
Kcnnecou . . .
Kroger . . . .
Lehman . . .
Lockheed . . .
Loews Thea . .
Lone Star Com
Marcor 

"Inc 
. .

Mobil Oil . . .
Nat Cash R . .
Nat Dist . . .
Nat Lead . . .
Otis Elev . . .
Pac G El . . .
Pan Am . . . .
Penn Central . .
Phlllip-s P . . .
Pub SEG..

44-38
56-1 4
31-58
48-3 4
31-1 8
19-3 8
14-3 8
34-38
24-14
54-12
41

133-34
16-34
24-3 8
48-3 8
33-38
12-5 8
25-18
23-1 2
26-3 3

RCA ....
Rep Stl . . .
Rey Tob
Sears RB . .
Southern Rail
Std O Cal . .
Std O Ind .
Std O NJ . .
Stand. Brands
Stude Worth .
Swift . . .
Tech Mat . .
Texaco . . .
Texas Gulf . .
Textron . . .
Tlmken . . .
Un Carbide .
Union Pacific
Unltd Alrcr .
Utd Fruit . .

31-58
36-1 4
38-14
67-3 3
49-1 2
46-1 8
40-34
53-7,8
53
42-3 4
29-3 4
6-l'2

26-3 4
18-1,2
22-1 2
30-3 84
37-12
39-58
34-3 4

5

US Steel . . 37-1J2
US Gypsum . 56-5;E
Uniroyal . . 18-1Í4
US Smelting- . 37-1)2
Westg El ... 65
Woolwth . . 34-3 4
Aileen Inc . . 35-3 4
Ark La Gas . 30-18
Brit Pet . . 11-1';2
Creolc P . . 28-34
Espey MFG ... »
Giant Ycl! ... í
Home Oil A . 17-1'4
Husky Oil . . 11-34
Norf So Ry . 1«-1|4
Seem.in BR . 7-3'8
Syntcx .... 37-l',8

'%
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Empresários debatem com
Galvêas suas emendas ao
regulamento dos fundos

o
Em reunião que se prolongou durante quase

todo o dia de ontem, os empresários financeiros de-
bateram com os dirigentes do Banco Central as
emendas sugeridas ao regulamento dos fundos de
investimento.

O trabalho dos empresários foi entregue pela
manha ao presidente do Banco Central, Ernane
Galvêas, iniciando-se logo após o seu exame, que
se prolongou à tarde e até a noite.

Produtores e consumidores
de café divergem na OIC

EM LONDRES, O DEBATE Rjdiofolo UPI-JB

REUNIÃO

¦ Embora tivesse sido entre-
gue um único documento, sin-
tetizando as opiniões princi-
pais dos empresários financei-
ros das diversas áreas interês-
sadas — bancos de investi-
mento, financeiras e correto-
ras — sóbre a matéria, os re-
presentantes de cada tipo de
instituição financeira encami-
nharom também sugestões iso-
laias, todas debatidos na lon-
ga reunjão de ontem'.

Participaram do encontro
com o presidente o diretor do
Banco Central, Francisco de
Boni, e outros .técnicas oficiais,
os Srs. Júlio Bozano (presi-
dente da Associação Nacional
dos Banccs de Investimento),
Jcsé Luís Moreira de Sousa,
presidente da ADECIF, Vicen-
te Caravelo, diretor da Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro,
e outros representantes das
empresas financeiras.

Minas também vai
criar um cadastro

Belo Horizonte (Sucursal)
— A AMECIF e o Clube dos
Diretores lojistas constituíram
ontem uma comissão para im-
plantar nesta capital um "ca-
dastro geral de crédito" que
funcionará como uma central
de informações para servir ao
sistema de crédito direto ao
consumidor.

Numa fase inicial até ser
planejado e montado o cadas-
,tro, as sociedades financeiras
vão utilizar os serviços do
,SPC, apenas para fichas ne-
gativas. Quando o cadastro
começar a funcionar, pessi-
velmente ainda este ano, en-
tão haverá também a ficha
positiva que será. traduzida
num cartão de crédito.

Tanto a utilização des ser-
vlços do SPC como a implan-
tação do cadastro geral de

Governo vê
exploração
de minério

Os Ministros das Minas e
Energia, do Planejamento, dos
Transportes, da Indústria e do
Comércio e o interino da Fa-
z_nda, reuniram-se ontem à
tarde no Palácio das Laran-
jeiras, com o Chefe do Gabi-
nete Militar, para analisar o
relatório de um grupo técnico
especial destinado à criação

de incentivos ao setor de mi-
neração.

Após a reunião, de cerca de
uma hora, a Secretaria de Jm-
prensa da Presidência distri-
buiu nota oficial, informando
que "depois de considerar as
alternativas sugeridas pelos
técnicos, os Ministres decidi-
ram que o esquema seleciona-
do fosse detalhado, em forma
final, para efeito de apresen-
tação de sugestão concreta ao
Presidente da Rep.ibi&à, a
curto prazo."

A nota diz ainda que o Pre-
sidente da República tem si-
do informado sóbre o anda-
mento da matéria através de
relatórios verbais, periódicos,
do Ministre do P___nej____.__..o.

Brasil irá
exportar
malliarias

São Paulo (Sucursal) — Se-
guii-am para os EUA. L440 pe-
ças de malha de pura lã con-
íeccionadas pela Masda. Rc-
centemente foi efetuada uma
remessa de 500 unidades, no
cumprimento de um contrato
de exportação que deverá in-
troduzlr no mercado norte-
americano, até fins de 70, um
total de 110 mil peças, numa
operação envolvendo USS 550
mil (NCrS 2 425 mil).

Diretores da Masda foram
aos EUA negociar um novo
contrato para o próximo ano,
enquanto o atual deverá ser
cumprido através de suas re-
messas normais, transportadas
pela Lufthansa, via'Prancfor-
te, até os EUA.

UMA VITÓRIA

A colocação do produto bra-
sileiro no mercado externo foi
qualificada pelos dirigentes da
finna como "uma enorme vi-
tória", pois "evidencia que o
importador norte-americano
notou nas malhas de nossa fa-
bricação a mesma qualidade e
acabamento revelados pela
confecção local." A fábrica
destina cerca de 50Tó da sua
produção para os EUA. e es-
pera, após participar da Feira
de Johanesburgo, ingressar
também no mercado sul-afri-
cano, concorrendo com italia-
nos e israelenses, que são os
atuais maiores fornecedores.

O secretário do Grupo Exe-
cutivo da Indústria Têxtil, Sr.
Cecil Dias de Oliveira, disse,
numa palestra no Sindicato da
Indústria de Fiação e Tecela-
gem do Estado de São Paulo,
que "o setor deve apoiar-se
também na exportação", pois
"a indústria têxtil tem na ex-
portação a solução não mais
paliativa, tais como as prorro-
gações dos prazos de recolhi-
mento do ICM, mas definitiva
dos «eus maiores e mais an-
fustlosos problemas."

crédito serão efetivados atra-
vés de convênios da Associa-
ção Mineira das Empresas de
Crédito, Investimento e Fi-
nanciamento — AMECIF — e
o Clube dos Diretores Lojis-
.as. Estes convênios possibili-
•tarão maior liquidez ao slrste-
ma de crédito direto pois todo
mutuário antes de ter seu fi-
nanciamento terá sua ficha le-
vantada. Neste sentido o SPC
tem condições de dar as in-
formações à financeira em
apenas três horas após íeito
o pedido.

Já o cadastro geral de crê-
dito não apenas terá a ficha
negativa dos consumidores
•mas também a positiva, isto
é, aquela que mostra qual a
capacidade financeira do mu-
tuário.

Londres (AFP-AP-UPI-JB) — Ini-
eiou-se ontem, nesta capital, a reunião
especial da Organização Internacional do
Café (OIC), caracterizando-se a primei-
ra sessão plenária pela rigidez de pon-
tos-de-vlsta tanto dos .paises' produtores
quanto dos consumidores.

O encontro foi solicitado .pelos Es-
tados Unidos e outros países consumido--res. para que fosse discutido o nível de
preços do produto no mercado interna-
cional. Pela manhã, fizeram uso da pa-
lavra os representantes da Colômbia, pe-
las paises produtores, e da Bélgica, em
nome dos consumidores.

Posições rígidas
Apesar das posições firmes por am-

bas as partes, as nações produtoras re-
solveram não entregar mais café e as
consumidoras não aceitar nada que não
seja novas entregas. Os delegados mos-
traram-se esperançosos num acordo.
Uma solução requereria algum gesto pe-
lo Conselho para demonstrar que tenta
aliviar a situação para os consumidores
e assegurar, assim, nôvo apoio para o
pacto do café por parte dos Governos das
nações produtoras.

Ao falar ante o Conselho, o repre-
sentante dos produtores, René Montez,
da Guatemala, disse: "Acreditamos que
as nações consumidoras vêem a neces-
sidade de encontrar o que parece ser umà
solução política para êste problema.
Francamente, nós não vemos assim. To-
davla, se os senhores querem dlscutl-lo
como um problema político, então passe-
mos a discutir os temas."

Antes, Mário Penteado de Faria e
Silva, presidente do Instituto Brasileiro
do Café, dissera'a um jornalista: "Nossa,
posição foi expressa claramente sexta-
feira passada no Rio. Não vemos neces-
sidade de mudar cotas ou entregar mais
café. Continuamos pensando assim."

Diminui a tensão
Todavia, a posição dos produtores

suavizou-se quando Arturo Gomez, da

Colômbia, disse que sua delegação está
disposta a falar, desde que sejam postas
em vigor medidas não somente a curto
mas também a longo prazo para resguar-
dar os produtores contra repentinas e
fortes baixas dos preços, informou-se que
o colombiano disse ao Conselho que .sua
delegação estava disposta a discutir a
atual crise e procurar uma solução.

Gomez pediu à OIC que modifique
a atual estrutura de preços para fome-
cer de três a cinco anos de estabilização
de preços. Acrescentou que a Colômbia
quer que se defina essa política antes do
fim do ano. Comparou a crise atual, cau-
sada pelas geadas no Brasil, com a de
1963, quando geadas semelhantes i-edu-
zlram a produção brasileira.

Ao falar em nome das nações con-
sumldoras, Oterard Surquin, da Bélgica,
disse qu*. os consumidores queriam pro-
curar remédios para os seis meses res-
tantes do atual ano cafeeiro. Declarou
que a proposta dos produtores para dis-
cutir os próximos 18 meses n_\o era pru-
dente, já que a situação muda a cada
seis meses.

Disposição
Mas Surquin não eliminou a dispo-

sição dos consumidores de tratar os pro-
blemas do próximo ano com o mesmo
critério aberto, quando o Conselho se
reunir para sua sessão de Julho, a fim
de restabelecer as cotas. Disse que era
difícil, neáte momento, saber quem tem
a culpa da atual alta de preços: se os
consumidores, os especuladores ou outras
causas.

Resumiu, assim, a po?ição dos con-
sumidores: "Nós es.amos numa posição
que nos deixa mima situação incerta e
temos que considerar os preços sempre,
tudo isso contra um fundo de um mi-
lhão de sacos de estoque por semana. Os
consumidores querem uma garantia con-
tra uma forte e repentina alta dos pre-
ços e seria razoável esperar uma baixa
modesta para acalmar o mercado."
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Da esquerda para a direita o delegado dos EUA Julius Katz, o presidente
ão IBC, Mário Penteado, e o diretor da OIC, Alexandre Beltrão, no intervalo
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BANCO DO ESTADO DE SÂO PAULO S.A.
ADMINISTRAÇÃO GERAL E AGÊNCIA CENTRAL: PRAÇA ANTÔNIO PRADO N.° 6

TELEFONES: 239-2422 - 239-3411
PABX 400 RAMAIS

TELEX 501 A 504 - CENTRAL PARTICULAR 100 RAMAIS
C.G.C. N.° ól.411.633 -CARTA PATENTE N.° 6.975

SÂO PAULO - BRASIL

AGÊNCIAS
METROPOLITANAS

AEROPORTO DE CONGCNW/ic
ANGÉLICA
AUGUSTA
AVENIDAS
BELA VISTA
DOM RETIRO ,
BRÁS
CAMBUCI
CARRAO
CEASA - JAGUARÉ
CLÓVIS BEVILACQUA
CONSOLAÇÃO
CONSOLAÇÃO N." 2
DIADEMA
GUARULHOS
IGUATEMI
IPIRANGA
JABAQUARA
LAPA
MAUA
MOCCA
OSASCO
PAULA SOUSA
PAULISTA
PENHA
PINHEIROS
PINHEIROS N.o 2
QUITANDA
RIBEIRÃO PIRES
RUDGE RAMCS
SANTANA
SANTO AMARO
SANTO ANDRÉ
SAO BERNARDO DO CAMPO
SAO CAETANO DO SUL
SAO JOÃO• SAO LUIS
SUZANO ,
TRÊS DE DEZEMBRO
VILA PRUDENTE

INTERIOR

ADAMANTINA
AMERICANA
AMPARO
ANDRADINA
ARAÇATUBA
ARAR7AQUARA
AR'RAS
ASSIS
ATIBAIA
AV ARE
SARREIOS
BATATAIS
BAURU
BEBEDOURO
BIRIGUI
BOTUCATU
BRAGANÇA PAULISTA
CAÇAPAVA
CAMPINAS
CAMPOS DO JORDÃO
CAMPOS SALES (CAMPINAS)
CÁPIVARI
CASA BRANCA
CATANDUVA
CERQUILHO
CRUZEIRO
CUBATAO
DESCALVADO
D5ACENA
FEI.NANDÓPOL15
FRANCA
GÁLIA
GONZAGA (SANTOS)
GUAIRA
GUARATINGUETA
GUARUJA
IBITINGA
IGARAPAVA
ILHA SOLTEIRA
INDAIATUBA
ITAPETININGA
ITAPEVA
7'ÁPOLIS
ITARARÉ
ITU

J

ITUVERAVA
JABOTICAEAL
JAC AREI
J-ALES
JAÜ
JUNDIA1
LEME
LENÇÓIS PAULISIA
LIMEIRA
LINS
LUCÉLIA
MARILIA
MARTINÓPOLIS
MATÃO
MIRANDÓPOLIS
MIRASSOL
MOCCCA
A^OGI DAS CRUZES
MOGI-GUAÇU
MOGI-MIP.IM
NOVO HORIZONTE
OLÍMPIA
OSVALDO ORUZ
OURINHCó
PALMITAL
PARAGUAÇU PAULISTA
PAULO DE FARIA
PEDREGULHO (US. DO ESTREITO)
PENAPOLIS
PEREIRA BARRETO
PIEDADE
PINHAL
P! .ACICABA
PIRAJU
PIRAJU1
PIRASSUNUNGA
POMPÉIA
PORTO FELIZ
PRESIDENTE PRUDENTE
PRESIDENTE VENCESLAU¦7.UATÁ
RANCHARIA
REGISTRO
RIBEIRÃO BONITO

RIBEIRÃO PRETO
RIO CLARO
SIA. ORUZ DO RIO PARDO
STA. RITA DO PASSA QUATRO
SANTO ANASTÁCIO
SANTOS
SAO CARLOS
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SÃO JOAQUIM DA BARRA
SAO JOSÉ DOS CAMPOS
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SAO MANUEL
SÃO ROQUE
SÃO SEBASTIÃO
SÃO SIMAO
SÃO VICENTE
SERTAOZINHO
SOROCABA
SUMARÉ
T.ANABI
TAQUARIIINGA
TATUI
TAUBATÉ
TIFTÊ
TUPÁ
UCHOA
VALINHCS
VICENTE DE CARVALHO
VOTUPORANC-A

OUTROS ESTADOS

ANÁPOLIS GO
APUCARANA PR
ARAPONGAS PR
BELÉM PA
BELO HCRIZCNIE MG
BLUMENAU SC
BRASÍLIA DF
CAXIAS DO SUL RS
CAMPO GRANDE MT
COPACABANA CB
CUIABÁ MT
CURITIBA PR
FLORIANÓPOLIS SC
FORTALEZA CE
GOIÂNIA GO
ILHA DO GOVERMADCP GB
JANDAIA DO SUL PR
JOINVILE SC
jUIZ DE FORA MG
JUPIÁ M7
lages s:
LONDRiNA PR
MACEIÓ AL
MANAUS AM
MARINGÁ HR
N^TAL RN
NITERÓI RJ
NOVA ESPERANÇA PR
PARANAGUÁ PR
PARANAVAÍ PR
PORTO ALEGRE RS
RECIFE PE
RIO DE JANEIRO GB
SALVADOR BA
SÃO CRISTÓVÃO GB
S. LUÍS DO MARANHÃO MA
IERESINA Pl
UBERABA MG
UBERLÂNDIA MG
VITORIA ES
VOLTA REDONDA RJ
CANDELÁRIA GB

POSTOS ESPECIAIS
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO
NA CAPITAL

CIDADE UNIVERSITÁRIA
FORCA PUBLICA DO ESTADO DE

SÁO PAULO (EM INSTA-
LAÇÃO)

NO INTERIOR

COSIPA - CUBATÁO
COMPANHIA PAULISTA DE ES

TRADA DE FERRO - RIO
CLARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ - STO.
ANDRÉ

ESCRITÓRIO EM

NEW YORK

270, PARK AVENUE
YORK - NY

NEW

BALANCETE EM 5 DE MARÇO DE 1970 - COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO GERAL E AGENCIAS

ATIVO A S S I V O

DISPONÍVEL .¦  137.630.13p,85

REALIZÁVEL

EMPRÉSTIMOS

Â Produçâ. 1.1 W.007.887.68
Ao Comércio 231.443.140.30
A Atividades Nio Especificadss 152.597.541.99
A Entidades Públicas 220.709.352.CO
A Instituiçè-s Financeiras 262.632,71
Em Letras Hlp_-tw_i.es -,- 1794.720604.68

OUTROS CRÉDITOS

B>nco Central - Rí.olhim.nlsa 97.776.S27.J3
Chiques, Documentos e Ordens em Campensação ou d Receber 71.694.£09,12
Adiantamentos sobre Cambieis e Contratos dê Cambio 42.093.198,94
Acionistas - Capital a Realizar 32.166.594,M
Correspondentes no País 8.371.781,88
Matriz, Dep.rtamen.es t Correspondentes no Exterior - Em

Moedas Estrangeires "..... 72.611.763.91
Matriz, Depertamentos e Correspondentes no Exterior — Em

Moeda Naciona! ~>~
Departamentos no Pais 700.050.511.83
O.tr.s Contas . 106^388.713^90 1.131.153.601.31

VALORES E BENS ¦,/-

li:, a 0'd-Mi do Bs.ico Central 93.152.637,11
Outros Valores 52.978.451,03 148.531.088,7 4

Bsn. .' 10.133.461,38 3.084.533.755,51
¦ ¦ ¦¦; - '-

IMOBILIZADO

Imõveís de Uso, Reavaliação t Imóveis etn Cc-nslrução 85.134.3B5.35
Móveis e Utensílios e Aímoxarifado 27.936.758,77
Instalação da Sociedade -,- 113.121.144,62

RESULTADO PENDENTE .:  . . . 43.851.023,81

CONTAS OE COMPENSAÇÃO  2.827J40.565.62

NCrt 6.206.381.620,. 1

NAO EXIGIVEL
CAPITAL:
D* Domiciliados no País .. . ¦
De Domiciliados no Exterior

Auniínto de Capital 
C-rroçáo Monetária do Ati\
Reservas t Fundos 

101.713.161.CC
377.066,00 102.095.227X0

139.904.773,00
_53.274,96

102.967.152,79 345.425.427,75

1.626.196,45

51.991.471,50

EXIGIVEL
DEPÓSITOS

A Vista e • Curto Praio:
Do Púbico 
Da Domiciliados no Exterior
De Entidades Públicas 

À Médio Praia
Do Público: ¦.. •

A Prazo Fixo
Com Correção Monetária . .

Ds Entidades Públicas 

OUTRAS EXIOIÍILIDADES
Cheques e Documentos a Liquidar 

. Cobrança Efetuada, em Trami./- 
Ordens de Paoamento 
Correspondentes ná País •
MaTr'i, Departamentos e Correspondentes no Exterior — Em

Moedas Estrangeiras 
Matriz, Departamentos t Correspondentes no Exterior — Em

Moeda Nacicnal 
Departamentos no País ¦..'
Outras Cóni.is

OBRIGAÇÕES (ESPECIAIS)
Recebimentos por Conta do Tesouro Nacional 
Rídescontos e Empréstimos no Banco Central 
Depósitos Obrigatório: - FGTS 
Obrigações pzr Refinanciamentos e Repasses Oficiais 
Outras Contas 

763.833.108.79
39.547,83

761.432.849,74 1.525.355.506,36

53.617.667.95

20,00 53.617.687,95

1.578.973.194,31

22.063.057,51
90.250.349,29
91.676.759.34
26.558.136.64

31.727.951.24

604.836.595,81
44.745.769,04

20.995.177,73
73.635.833,33
8.573.758,18

159,520.910,62
181.113.773,22

RESULTADO PENDENTE
Rendas Operacionais 
Outras Rendas 
Lucros e Perdas — (Anterior)

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

911.828.618,87

443.839.503,08 2.934.641.321,26

68.952.943,97
27.039.380,59
3.031.981,22 99.074.305.78

 2.827.240.565,62

NCr$ 6.206.381.620.41

São Paulo, 06 de março de 1970 lélio de Toledo Pile t Almeida Filho
Diretor-Presidente
Paulo d» Almeida Barbosa
Diretor Vice-Presidente
José Oscar Abreu Sampaio
Diretor

José Adriano Lopes Castello Branco
Diretor
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Ugucs Êarrison
Contador - CRC - SP Reg. n.° 22.992



JORNAL DO BRASIL D Quarta-feira, 11/3/70 D 1-v Caderno ;• 22 Clichê
ECONOMIA - 17

Empresários debatem com
Galvêas suas emendas ao
regulamento dos fundos

Em reunião que se prolongou durante quase
todo o dia de ontem, os empresários financeiros de-
bateram com os dirigentes do Banco Central as
emendas sugeridas ao regulamento dos fundos de
investimento. ,

O trabalho dos empresários foi entregue pela
manhã ao presidente do Banco Central, Emane
Galvêas, iniciando-se logo após o seu exame, que
se prolongou à tarde e atp -a noite.

Produtores e consumidores
de café divergem na OIC

EM LONDRES, O DEBATE Radiofoto UPI-JB

REUNIÃO

Embora tivesse sido entre-
gue um único documento, sin-
tetizando as opiniões princi-
pais dos empresários financei-
ros dos diversas áreas inferes-
sadas — bancos de investi-
mento, financeiras e correto-
i-as — sôbre a matéria, os re-
presentantes de cada tipo de

, instituição financeira cncami-
nharaan também sugestões iso-
ladas, todas debatidas na lon-

_ ga reunião de ontem.

Participaram do encontro
com p presidente o diretor do
Banco Central, Franoisco de
Boni, e outros técnicos oficiais,
os Srs. Júlio Bozano (presi-
dente da Associação Nacional
dos Bancos de Investimento),
José Luis Moreira de Sousa,
presidente da ADECIF, Vicem-
te Coravelo, diretor da Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro,
e outros representantes das
empresas financeiras.

Minas lambem vai
criar um cadastro

Belo Horizonte (Sucursal)
— A AMECIF e o Clube dos
Diretores Lojistas constituíram
ontem uma comissão para im-
plantar nesta capital um "ca-
dasti-o geral de crédito" que
funcionará como uma central
de informações para servir ao
sistema de crédito direto ao
consumidor.

Numa íase inicial até ser
planejado e montado o cadas-
tro, as sociedades financeiras
vão utilizar os serviços do
SPC, apenas para fichas ne-
gativas. Quando o cadastro
começar a funcionar, pessi-
vclmente ainda êste ano, en-
tão haverá também a ficha
positiva que será traduzida
num cartão do crédito.

Tanto a. utilização dos ser-
vlços do SPC como a implan-
tação do cadastro geral de

Governo vê
exploração
de minério

Os Ministros das Minas e
Energia, do Planejamento, dos
Transportes, da Indústria c do
Comércio e o interino da Fa-
zenda, reuniram-se ontem à
tarde no Palácio das Laran-
jeiras, com o Chefe do Gabi-
nete Militar, para analisar o
relatório de um grupo técnico
especial destinado à criação

rie incentivos ao setor de mi-
neraçâo.

Após a reunião, de cerca de
uma hora, a Secretaria de Im-
prensa da Presidência distri-
buiu nota oficial, informando
que "depois de considerar as
alternativas sugeridas pelos
t.écnicos, os Ministros decidi-
iam que o esquema seleciona-
do íôsse detalhado, em íorma
final, para efeito de apresen-
tação de sugestão concreta ao
Presidente da República, a
curto prazo."

A nota diz ainda que o Pre-
sidente da República tem si-
do informado sôbre o anda-
mento da matéria através tíe
relatórios verbais, periódicos,
cio Ministro do Planejamento.

Brasil irá
exportar
malharias

São Paulo (Sucursal) — Se-
guiram para os EU^1440 pc-
ças de malha de pura lã con-
íeccionadas pela Masda. Re-
centemente foi efetuada uma
remessa de 500 unidades, no
cumprimento de um contrato
de exportação que deverá in-
troduzir no mercado norte-
americano, até fins de 70, um
total de 110 mil peças, numa
operação envolvendo US$ 550
mil (NCrS 2 42p mil).

Diretores da Masda loram
nos EUA negociar um nôvo
contrato para o próximo ano,
enquanto o atual deverá ser
cumprido através de suas rc-
me.ssas normais, transportadas
pela Lufthansa, via Francfor-
te, até os EUA.

A colocação do produto bra-
sileiro no mercado externo foi
qualificada pelos dirigentes da
íirma como "uma enorme vi-
tória", pois "evidencia que o
importador norte-americano
notou nas malhas de nossa ia.
bricação a mesma qualidade e
acabamento revelados pela
confecção local."

Decreto dá
mais prazo
a falidos

O Presidente Garrastazu
Mediei assinou decreto, on-
tem. prorrogando até o dia
12 de setembro dêste ano o
prazo de suspensão da cor-
recão monetária dos débi-
tos fiscais dos falidos, fixa-
do.s no í 2.° do Art. l.° do
Decreto-Lei 858, de 11 de
setembro de 1969.

O ato do Presidente da
República visa a permitir o
cumprimento das obriga-
cões tributárias por parte
de contribuintes sujeitos a
processo f alimentar. A pror-
rogacão decretada, por pro-
posta do Ministro interino
da Fazenda, Sr. José Flávio
Pécora, é considerada sufi-
ciente à solução das falên-
cias ainda pendentes.

crédito serão efetivados atra-
vés de convênios da Associa-
ção Mineira das Empresas de
Crédito, Investimento e Fi-
nanciamento —• AMECIF — e
o Clube dos Diretores Lojis-
.tas. Êstes convênios possibili-
tarão maior liquidez ao siste-
ma de crédito direto pois todo
mutuário antes de ter seu fi-
nanciamento terá sua ficha le-
vantada. Neste sentido o SPC
tem condições de dar as in-
formações à financeira em
apenas três horas após íeito
o pedido.

Já o cadastro geral de cré-
dito não apenas terá a ficha
negativa dos consumidores
mas também a positiva, isto
é, aquela que mostra qual a
capacidade financeira do mu-
.tuário.

Londres (AFP-AP-UPI-JBl — Ini-
ciou-se ontem, nesta capital, a reunião
especial da Organização Internacional do
Café'(OIC), caracterizando-se a primei-
ra sessão plenária pela rigidez de pon-
tos-de-vista tanto dos paises produtores
quanto dos consumidores.

O encontro foi solicitado pelos Es-
tados Unidos e outros países consumido-
rés, para que fôsse discutido o nível de
preços do produto no mercado interna-
cional. Pela manhã, fizeram uso da 'pa-
lavra os representantes da Colômbia, pe-
tos paises produtores, e da Bélgica, em
nome dos consumidores.

Posições rígidas
Apesar das posições firmes por am-

bas as partes, as nações produtoras re-
solveram não entregar mais café e as
consumidoras não aceitar nada que não
seja novas entregas. Os delegados mos-
traram-se esperançosos num acordo.
Uma solução requereria algum gesto pe-
lo Conselho para demonstrar que tenta
aliviar a situação para os consumidores
e assegurar, assim, nôvo apoio para o
pacto do café por parte doa Governos das
nações produtoras.

Ào falar ante o Conselho, o repre-
sentante dos produtores, René Montez,
da Guatemala, disse: "Acreditamos que
as nações consumidoras vêem a neces-
sidade de encontrar o que parece ser uma
solução politica para êste problema.
Francamente, nós não vemos assim. To-
davia, se os senhores querem discuti-lo
como um problema político, então passe-
mos a discutir os temas."

Antes, Mário Penteado de Faria c
Silva, presidente do Instituto Brasileiro
do Café, dissera a um jornalista: "Nossa
posição foi expressa claramente sexta-
feira passada no Rio. Não vemos neces-
sidade de mudar cotas ou entregar mais
café. Continuamos pensando assim."

Diminui a tensão
Todavia, a posição dos produtores

suavizou-se quando Arturo Gomez, da

Colômbia, disse que sua delegação está
disposta a falar, desde que sejam postas
em vigor medidas não somente a curto
mas também a longo prazo para resguar-
dar os produtores contra1 repentinas e
fortes baixas dos preços. Informou-se que
o colombiano disse ao Conselho que sua
delegação estava disposta a discutir a
atual crise e procurar uma solução,

Gomez pediu à OIC que modifique
a atual estrutura de preços para forne-
cer de três a cinco anos de estabilização
de preços. Acrescentou que a Colômbia
quer que se defina essa política antes do
fim do anó, Comparou a crise atual, cau-
sada pelas geadas no Brasil, com a de
1963, quando geadas semelhantes redu-
ziram a produção brasileira.

Ao falar em nome das nações con-
sumidoras, Gerard Surquin, da Bélgica,
disse que os consumidores queriam pro-
curar remédios para os seis meses res-
tantes do atual ano cafeeiro. Declarou
que a proposta dos produtores para dis-
cutir os próximos 18 meses não era pru-
dente, já que a situação muda a cada
seis meses.

Disposição
Mas Surquin não eliminou a dispo-

slcã-o dos consumidores de tratar os pro-
blemas do próximo ano com o mesmo
critério aberto, quando o Conselho se
reunir para sua sessão de julho, a fim
de restabelecer as cotas. Disse que era
difícil, neste momento, saber quem tem
a culpa da atual alta de preços: se os
consumidores, os especuladores ou outras
causas.

Resumiu, assim, a posição dos con-
sumidores: "Nós estamos numa posição
que nos deixa numa situação incerta e
temos que considerar os preços sempre,
tud-o isso contra um fundo de um mi-
Ihão de sacos de estoque por semana. Os
consumidores querem uma garantia con-
tra uma forte e repentina alta dos pre-
cos e seria razoável esperar uma baixa
modesta para acalmar o mercado."
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na esauerãa vara a ãireita o delegado ãos EUA Julius Katz, o presiãente
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BANCO DO ESTADO DE SÃO PAUIO S.A.
ADM,N,STRAÇÂO GERAL E AGÊNCIA CENTRALWAÇA 

^^^f^
PABX 400 RAMAIS

TELEX 501 A 504 - CENTRAL PARTICULAR 100 .RAMAIS
TGC N°61 411.633-CARTA PATENTE N.° 6.975- • ' sAO 

PAULO - BRASIL

AGENCIAS
METROPOLITANAS

AEROPORTO DE CONGONHAS
ANGÉLICA
AUGUSTA
AVENIDAS
BELA VISIA
BOM RETIRO
BRÁS
CAMBUCI
CARRÃO
CEASA - JAGUARÉ
CLÓVIS BEVILACQUA
CONSOLAÇÃO
CONSOLAÇÃO N.» 2
DIADEMA
GUARULHOS
IGUATEMI
IPIRANGA
JABAQUARA
LAPA
MAUÁ
MOOCA
OSASCO
PAULA SOUSA
PAULISTA
PENHA
PINHEIROS
PINHEIROS N.o 2
GUITANDA
RIBEIRÃO PIRES
RUDGE RAMOS
SANTANA
SANTO AMARO
SANTO ANDRÉ
SÃO BERNARDO DO CAMPO
SAO CAETANO DO SUL
SAO JOaO
SÁO LUÍS
SUZANO
TRÊS DE DEZEMBRO
VILA PRUDENTE

INTERIOR

ADAMANTINA
AMERICANA
AMPARO
ANDRADINA
ARACATUBA
ARARAQUARA
A5SARAS
ASSIS
AT1SAIA
AVARé
BAP.RETOS
BATATAIS
BAURU
BEBEDOURO
BIRIGUI
BOTUCATU
BPAG^NCA PAULISTA
CAÇAPAVA

. CAMPINAS
CAMPOS DO JORDÃO
CAMPOS SALES (CAMPINAS)
CAPIVARI
CASA BRANCA
CATANDUVA
CERQUILHO
CRUZEIRO
CUBATÃO
DESCALVADO
DRACENA
FERNANDÓPOLIS
FRANCA
GÁLIA
GON?AGA (SANTOS)
GUAÍRA
GUARATINGUETÁ
GUARUJÁ
IBITINGA
IGARAPAVA
ILHA SOLTEIRA
INDAIATUBA
ITAPETININGA
I TAPEVA
ITÁPOLIS
ITARARÉ
ITU

ITUVfcRAVV
JABOTICABAL
JACARÉ!
JALES
JAÜ
JUNDIAI
LEME
LENÇÓIS PAULISTA
LIMEIRA
LINS
LUCÉLIA
MARÍLIA
MARTINÓPOLIS
MATÃO
MIRANDÓPOLIS
MIRASSOL
MOCOCA
MOGI DAS CRUZES
MOGI-GUAÇU
MOG1-M1RIM
NÒVO HORIZONTE
OLÍMPIA
OSVALDO CRUZ
OURINHOS
PALMITAL
PARAGUAÇU PAULISTA
PAULO DE FARIA
PEDREGULHO (US. DO ESTREITO)
PENÁPOLIS
PEREIRA BARRETO
PIEDADE
PINHAL
PIRACICABA
PIRAJU
P1RAJUÍ
PIRASSUNUNGA
POMPÉIA
PORTO FELIZ
PRESIDENTE PRUDENTE
PRESIDENTE VENCESLAU
OUATÁ
RANCHARIA
REGISTRO
RIBEIRÃO BONITO

RIBEIRÃO PRETO
RIO CLARO
STA. CRUZ DO RIO PARDO
STA. RITA DO PASSA QUATRO
SANTO ANASTÁCIO
SANTOS
SÃO OARLOS
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SÃO JOAQUIM DA BARRA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SÃO MANUEL
SÃO ROQUE
SÃO SEBASTIÃO
SÃO SIMÃO
SÃO VICENTE
SERTÃOZINHO
SOROCABA
SUMARÉ
TANABI
TAQUARITINGA
TATUI
TAUBATE
TIETÊ
TUPÃ
UCHOA
VALINHOS
VICENTE DE CARVALHO
VOTUPORANGA

OUTROS ESTADOS

ANÁPOLIS GO
APUCARANA PR
ARAPONGAS PR
BELÉM PA
BELO HORIZONTE MG
BLUMENAU SC
BRASÍLIA DF
CAXIAS DO SUL RS
CAMPO GRANDE MT.
COPACABANA GB
CUIABÁ MT
CURITIBA PR
FLORIANÓPOLIS SC
FORTALEZA CE
GOIÂNIA GO
ILHA DO GOVERNADOR GB
JANDAIA DO SUL PR
JOINVILE SC
JUIZ DE FORA MG
JUPIÁ MT
LAGES SC
LONDRINA PR
MACEIÓ AL
MANAUS AM
MARINGÁ PR
NATAL RN
NITERÓI RJ
NOVA ESPERANÇA PR
PARANAGUÁ PR
PARANAVAÍ PR
PORTO ALEGRE RS
RECIFE PE
RIO DE JANEIRO GB
SALVADOR BA
SÃO CRISTÓVÃO GB
S. LUIS DO MARANHÃO MA
TERESINA Pl
UBERABA MG
UBERLÂNDIA MG
VITÓRIA ES
VOLTA REDONDA RJ
CANDELÁRIA GB

POSTOS ESPECIAIS
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO
NA CAPITAI

CIDADE UNIVERSITÁRIA
FORÇA PÚBLICA DO ESTADO DL

SÃO PAULO (EM INSIA-
LAÇÃO)

NO INTERIOR

COSIPA - CUBATÃO
COMPANHIA PAULISTA DE ES

TRADA DE FERRO - RIO
CLARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ - STO.
ANDRÉ

ESCRITÓRIO. EM

NEW YORK

270 PARK AVENUE - NEW
YORK - NY

BALANCETE EM 5 DE MARÇO DE 1970 - COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO GERAL E AGÊNCIAS

ATIVO

 137.630.130,85
DISPONÍVEL 

REALIZÁVEL

EMPRÉSTIMOS
. 

'•'¦.•__ 
1.190.007.887.68A Produção  231.443.UO.30Ao Comercio ..........••¦• .«, 507 541 99

A Atividade* NSo( Especificada. ;;;; ^lllfsi 00
A Entidades Publicas 262 682 71
A Instituições Financeiras ' ___[__ (794720604,68
Em Letras Hipotecárias  '_____

OUTROS CRÉDITOS

Banco Central - Recolhimentos I'V." (/• 7?494's09'v2
Cheques, Documentos e Ordens cm Compensação ou a Receber ^VnoriOBo5
Aditamento, sòbr, Cambieis . Contrato, d. Cambio ...... «•^•WW
Acionistas - Capital a. Realizar 8 

371781.88Correspondentes no País r \"¦''. c~
Matriz. Departamentos e Correspondentes no Exterior - tm 72 

611 763 91
Moedas Estrangeiras • •• ••¦ •-••

Matnz, Departamentos e Correspondentes no Exterior - tm
Moeda Nacional 70O.ÒEO.5I1.83

Departamentos no Pais 104.388.713,90 1.131.153.601,31
Outras Contas  •

VALORES E BENS
_,.¦','-'. . r.,,.,,! 95.SSJ.637,11Tit. a Ordem do Banco Central 52.978.451,03 148.531.083,14
Outros Valores  __ „ .

10.133.461,38 3.084.533.755,51

IMOBILIZADO

Imóveis de Uso. Reavaliação e Imóveis «ni Construção 27936 
758_77

Móveis e Utensílios e Almoxarifaao • ¦ 
__ 113.121.144.62

Instalação da Sociedade 

43.851.023,81
RESULTADO PENDENTE 

 2.827.240.565,62
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

NCrS 6.206.381.620,41

PASSIVO

NAO EXIGÍVEL
OAPITAL:
De Domiciliados no Pais ••••
De Domiciliados no Exterior

101.718.161.00
377.066,00

Aumento de Capital 
Correção Monetária do Ativo
Reservas e Fundos 

102.095.227,00

139.904.773,00
458.274,96

102.967.152,79 345.425.427,75

EXIGÍVEL
DEPÓSITOS

A Vista • • Curto Prazo:
Do Público •. • • •
De Domiciliados no Exterior
De Entidades Públicas 

A Médio Prazo
Do Público: 

A Prazo Fixo
Com Correção Monetária ...

1.626.196,45

51.991.471,50

Da Entidades Públicas

OUTRAS EXIGIBILIDADES
Cheques e Documentos a Liquidar 
Cobrança Efetuada, em Trânsito 
Ordens de Pagamento 
Correspondentes no País .••".' -V*
Matriz, Departamentos e Correspondentes no Exterior - tm

Moedas Estrangeiras ¦¦¦¦: •-•_•
Matriz, Departamentos e Correspondentes no Exterior - tm

Moeda Nacional
Departamentos no País 
Outras Contas 

OBRIGAÇÕES (ESPECIAIS) .
Recebimentos por Conta do Tesouro Nacional 
Redescontos e Empréstimos no Banco Central 
Depósitos Obrigatórios — FGTS v» *," •«
Obrigações por Refinanciamentos e Repasses Oficiais 
Outras Contas 

763.883.108,79
39.547,83

761.432.849,74 1.525.355.506,36

53.617.667,95

20,00 53.617.687,95

1.578.973.194,31

22.063057,51
90.250.349,29
91.676.759,34
26.558.136.64

31.727.951,24

604.806.595,81
44.745.769.04

20.995.177,73
73.635.883.33
8.573.758.18

159.520.910.62
161.113.778,22

RESULTADO PENDENTE
Rendas Operacionais 
Outras Rendas 
Lucros e Perdas - (Anterior)

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

911.828.618,87

443.839.508,08 2.934.641.321,26

68.952.943.97
27.089.380,59
3.031.981,22 99.074.305,78

 2.827.240.565,62

NCrS 6.206.381.620,41

Sao Paulo, 06 de março do 1970 lélio da Toledo Pila • Almeida Filho
Diretor-Presidente
Paulo da Almeida Barbou
Diretor Vice-Presidente
José Oscar Abreu Sampaio
Diretor

Josí Adriano Lopes Castello Branco
Diretor
Marcello Pereira Ferrai
Diretor
José lourenço dos Santos
Diretor

Paulo Ayres de Almoida Freitas Filho

Diretor
Anésio de Paula e Silva
Diretor
Ugues Barrison
Contador - CRC - SP Reg. n.» 22.992
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AVISOS RELIGIOSOS

ERNESTINA FREIHOFER
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Ruth Freihofer Molinari e Blanche

Freihofer Capiau comunicam o»fa-

lecimento de sua querida mãe,

ocorrido em 7 do corrente, e convidam

parentes e amigos para o ofício religioso

que terá .lugar na próxima sexta-feira, às

17 horas, na Union Church, na Rüa Paula

Freitas 99.

FRANCISCO TERREIRA SEIXAS
(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

Sua família convida parentes e amigos

para a missa que manda rezar em in-

tenção de sua alma,a ser celebrada,

amanhã dia 12, quinta-feira, às 10 horas na

Igreja da Conceição e Boa Morte.

FRANCISCO FERREIRA SEIXAS
(MISSA DE 30.° DIA)

Ferreira Seixas & Cia. Ltda., convida

WMW seus amigos e fregueses para missa
de 30.° dia, que manda rezar em in-

tenção da alma de seu sócio fundador, a ser

celebrada amanhã dia 12, quinta-feira às 10

horas na Igreja da Conceição e Boa Morte,

Rua do Rosário, esq. Av. Rio Branco

HENRIQUE GABRIEL
BECKER
(FALECIMENTO)

A família de HENRIQUE GABRIEL BECKER

consternada comunica o seu falecimento e

convida demais parentes, e amigos para o

seu sepultamento hoje, dia 11, às 14 ho-

ras, saindo o féretro da Capela Real Grandeza nume-

ro 5 para o Cemitério de São João Batista. ^

+

Ladrões assaltam banco em
São Paulo enquanto polícui
garantia outro a 500 metros

São Paulo (Sucursal) — Enquanto um carro
da Radiopatrulha estava estacionado em frente a
agência da União de Bancos Brasileiros a pedido do
glrente, que suspeitava de quatro homens nointe-
rior de um Volkswagen bege, eles assaltavamia 500
metros do local o Banco Brasileiro de Descontos,
levando NCrS 8 mil. „ .. . .

O gerente da agência do Banco Brasileiro de
Descontos, no Sumaré, Sr. Valter Kuhne, expücou
que os ladrões eram jovens e portavam_revolveies
e uma pistola calibre 45. Éle disse que nao entende
porque seu colega da União dos Bancos Brasileiros
não lhe telefonou transmitindo suas suspeitas, em
vez de somente telefonar para a policia.

drugada de ontem, quando es-
tava sendo interrogado.

Êle está internado no Hos-
pitai do Pronto-Socorro, mas
não corre risco de vida. Se-
gundo a polícia mineira, a ten-
tativa não teve cunho politico,
mas será apreciada pela Justi-
ca Militar. Gilson é o único
Indiciado, pois apurou-se que
nío existiu "o companheiro
que lhe dava proteção", visto
por uma das testemunhas.
NECESSIDADE

Gilson disse que tentou as-
saltar o Banco Irmãos Guima-
rães para conseguir dinheiro
para o seu sustento, já que vi-
via separado da família.

Sua arma, calibre 32, que foi
disparada cinco vezes no inte-
rior da agência bancária, foi
apreendida e o cabo da PM
Manuel Ferreira Nunes, atin-
gido por duas balas no peito,
recupera-se' no Hospital do
Pvcnto-Soccrro, onde foi sub-
metido a uma cirurgia de ur-
gincia.

Gilson eslava sendo interro-
gaao no DOPS, na madrugada
de ontem, para confessar a
possível participação de um
companheiro na tentativa do
assalto, quando, diante das
testemunhas, projetou-se pela
janela do 1.° andar.

A pequena distância impe-
diu que êle se machucasse sè-
riamente, mas, mesmo assim
foi
cor
servação

O BRINQUEDO FATAL

HENRIQUE
BECKER

PREVIDENTE

Os ladrões entraram na
agência do Banco Brasileiro
de Descontos às 17h25m e,
em menos de 5 minutos, pra-
ticaram- o assalto. Os 10 fun-
clonários e dois clientes fo-
ram obrigados a se fechar no
banheiro, enquanto o gerente .
teve que abrir a caixa-forte
onde estava todo o dinheiro
roubado.

O gerente Valter Kuhnc in-
formou que a agência está
funcionando há seis meses;
essa é a primeira vez' que é
assaltada. Frisou que ultima-
mente, devido aos constantes
assaltos a bancos, a empresa
tem procurado manter pcuco
dinheiro nas caixas-fortes, a
fim de evitar grandes perdas.

Os assaltan.es eram jovens
e estavam bem vestidos. O
que parecia ser o chefe usava
um revólver niquelado com
cabo de madrepérola. Para
apanhar c dinheiro foram'
obrigados a descer no subso-
lo, onde estava a caixa-forte.

O dinheiro roubado íoi co-
loca.lo numa sacola de lona
que êlcs já traziam ante:- dc
entrar na agência. Realizado
o assalto, fugiram num Volks-
wagen bege, placa SP 6-93-67,
o mesmo que rondava minutos
antes a agência da União des
Bancos Brasileiros.
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Homem incha ao tomar sol

pela primeira vez depois de
7 anos preso em N. Iguaçu

Niterói (Sucursal) — Quando o Paraibinha —

Otaviano José Raimundo — foi retirado, ontem, do
xadrez de Nova Iguaçu para apanhar sol, seu cor-

po inchou em várias partes: em sete anos de cadeia
era a primeira vez que voltava a ver a luz do dia.
Acusado de homicídio éle nunca foi ouvido, e nao

prestou qualquer depoimento.
Assim como Paraibinha, cenenas de presos das

quatro delegacias da faixada Fluminense nao to-

mam sol, recebem apenas uma refeição diana e

vivem em precárias condições de higiene. Os presos
são ainda utilizados em vários tipos de serviços
dentro e íora das delegacias, da faxina a serviços bu-
rocráticos.

As crianças do Parque Brasília brincavam com dim
granadas e o Exército verificou que so uma explodiu

Granada explode nas mãos
de crianças, mata um e
fere dois em Campo Grande

ABANDONO
Otaviano. José Raimundo —

o Paraibinha — solteiro de 37
anos, foi preso em 12 de mar-
ço de 1963, acusado de matar
um tio, dois dias antes. Ao
ser preso êle resistiu e travou
um tiroteio com um soldado
da PM fluminense e dois in-
vestigadores. Colocado no xa-
d-rez, somente ontem, pela
primeira vez, de lá saiu. Com
10 minutos debaixo do sol in-
tenso voltou para a cela: seu
corpo ficou inchado.

Recebendo apenas uma re-
feição diária — só a Delega-
cia de São João de Meriti dá
jantar, fornecido por uma
grande casa comerciai de ali-

mentação — os presos sao uti-
lizados nos diversos serviços
das delegacias: faxina, conti-
nuo dos delegados, operador
de rádio e serviços burocra-
ticos.

Na delegacia de São João
de Meriti uma condenada era
a secretária do delegado Man-
no Victer Dias. Em Duque de
Caxias, um preso por assalto
a mão armada é responsável
pelo serviço de informações.
Etn Nilópolis, um condenado
por homicídio atende os ser-
viços da carceragem. Ainda
em Nilópolis, um outro preso
— condenado também por ho-
micídio — é considerado o
melhor escrivão da deleg-acia.

Estado divulga lista dos
alunos que ganharam bolsa

(FALECIMENTO)

+ 

A Diretoria e funcionários da Cia. Ferro Bra-

sileiro, consternados comunicam o faleci-

mento do seu auxiliar e colega HENRIQUE

GABRIEL BECKER e convidam demais paren-
tes e'amigos para o seu sepultamento hoje, dia 11, às

14 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza

número 5 para o Cemitério de São João Batista

FUGA FRUSTRADA

Belo Horizonte (SucursaD —
Gilson Mesquita Araújo, autor
da tentativa de assalto à
Agência Rui Barbosa do Ban-
co Irmãos Guimarães, pulou
do 1.° andar do DOPS, na ma-

A explosão de uma granada do Exército en-
contrada por acaso, matou ontem a menina Can-
dida Rosa de Almeida, de dois anos, e fenu giave-
mente sua mãe, Dona Maria Rita de Almeida, e o

i-internado no Pronto-So- menino Josemar Vieira de Andrade de nove um
r.-o. onde permanece sob ob- A granada estava na casa üo 

g JoiQduo Mai.a Rrvação até hoje. No dops, Exército José Itamar dos Santos, a Rua bao un VJtor Sutton Romado Pachc
várias'testemunhas do assalto i0"~3g no parque São Basílio, Campo Grande. Por
frustrado ao Banco Irmãos ?q ' 

{ d desconhecÍdoS, foi parar na mao ÜO~"' -" foro'm ouvWas' 
SSc; Josemar, que morava perto e passou a brm-
car com ela.

Guimarães
além des pais de Gilson Mes-
quita Araújo.

(P

JOSÉ GARCIA PACHECO
DE ARAGÃO

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Noemi Lustoza Garcia cle Aragão, Ce-
zar Lustoza Garcia de Aragão, senho-
ra e filhos, Fernando Lustoza Garcia

de Aragão, senhora e filhos e José Carlos Lus-

1oza Garcia de Aragão e filho, sensibilizados
agradecem as demonstrações de pesar recebi-

das por ocasião do falecimento de seu querido
e inesquecível esposo, pai, sogro e avô JOSÉ

GARCIA PACHECO DE ARAGÃO e convidam
os demais parentes e amigos para assistirem

à missa de 7.° dia, que por sua boníssima
alma, mandam celebrar amanhã, quinta-feira,
dia 12, às 11,30 horas, no altar-mor da Igreja

da Santa Cruz dos Militares, à Rua 1.? de

Março. Antecipadamente agradecem aos que
comparecerem a êsse ato de fé cristã.

Pais vão leiloar filho de 4
anos em Pernambuco para
pagar promessa a São J osé

Recife (Sucursal) — Em pagamento de uma

promessa feita a São José,,os agricultores Lourival
José Luna e Maria Tertulina Luna vão leiloar do-
mingo seu filho Lamartirçe José, de quatro anos, clu-
rante uma festa religiosa em Cupira, porque õ ga-
roto curou-se. de uma doença de pele.

O pai afirma que nada o impedirá de cumprir
a promessa "porque São José é muito bom e merece/' ;,'-*i:i7s ^oras, a' equipe do p_.
qualquer sacrifício." A mãe está conformada e a po- gj-dõ^taj J-g^R 

°

pulação do Município apoia o leilão, pcis como agri-
cultores são devotos de São José, que consideram o

protetor das lavouras.
MISÉRIA

O TREMOR

A explosão estremeceu tcdo
o Parque São Basílio. A prin-
cipio. os moradores pensaram
que a causa era algum bujão
cie gás. Depois, verificaram
que nos fundos de uma das
casas, Dona Maria Rita, sua
filha Cândida e o menino Jo-
semar se contòrciam dc dores,
inteiramente feridos.

Candinha, como era- cha-
mada a menina, morreu no
Hcspital Rocha Faria. Dona
Maria Rita está com fratura
do perôneo e da tibia,' foi ope-
rada e seu estado de saúde
náo é grave. Josemar fei atin-
gido per nove estilhaços c. du-
rante a operação que A-

Ao voltar para casa, ontem
à tarde! o ex-soldado foi de-
tido per uma patrulha do 1."
Rcgmento de Obuses, que tor
terditera a casa -onde hou--
a explosão, entre os números
39 e 69 da Rua São Cirilo.

OCUPAÇÃO MILITAR

Logo após ser avisado da
explosão, por telefone do de-

durou

O casal Um sete filhes —
três moças e quatro rapazes,
o mais velho com 15 anes.
São paupérrimos, vivendo do
que sobra da lavoura de sub-
siítència que cultivam.

Lamartine José Lima — di-
zem que é o filho mais que-
rido — sofria de uma doen-
ça de pele desde o nascimen-
to, Desesperados, cs pais fize-
ram a promessa de leiloai- o

menino se èle ficasse curado.
A promessa surgiu por idéia
da avó materna, que se lem-
breu de um caso semelhante
que íoi curado após a pro-
messa de leilear o doente, em
1940.

No leilão de dc.mi-r.go em
Curupira. Lamartine vestirá
calças compridas, camisa de
manga comprida e meias —
tudo branco — e passará a
pertencer àquele que ofere-
cer o maior lance.

O crime e a lei

J0SE GARCIA PACHECO
DE ARAGÃO p
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A Diretoria da Light - Serviços de
Eletricidade S. A. convida para a mis-
sa que manda celebrar por alma de

seu ex-diretor e saudoso companheiro JOSÉ

GARCIA PACHECO DE ARAGÃO, às 11,30 do

dia 12 de março, na Igreja Santa Cruz dos
Militares (Rua Primeiro de Março). .

Segundo o novo principio da
Declaração des Direitos da
Criança, promulgada pelas Na-
ções Unidas, "a criança goza-
rá proteção contra quaisquer
formas de negligência, cruel-
dade e exploração. Não será
jamais objeto de tráfico, seb
qualquer forma."

Pela lei brasileira, o aban-
dono de filhos menores ê pu-
nidó desta forma, segundo o
Artigo 245 do Código Penal cm
vigor:

"Entregar filho menor de
18 anos a pessoa ccm a qual
saiba ou deva saber que fica
moral ou materialmente em
perigo: pena — detenção de
um a seis meses. Parágrafo

único: a pena é aumentada
dc sex.a parte,, aplicando-se
cumulativamente ccm a de
multa, de mll cruzeiros (NCi;S
l.OOt a 10 mil cruzeiros (NCrS
10,001. se o agente é movido
per fim de lucro."

Pelo novo Código Penal, a
entrar em vigor a 1.° de agôs-
to dêste ano, a pena só será
aplicada aos casos que envol-
vam menores de 16 anos.

Pelo Código Civil (Artigo
384. inciso IH, cs pais sáo
obrigados a ter os filhes "em
sua companhia e guarda",
perdendo o pátrio poder, por
ato judicial, o pai cu mãe que
deixar o filho em abandono
(Artigo 395, inciso II).

estômago. Talvez éle náo so-
breviva.

O ESTRANHO ACHADO
A granada que explodiu e

mais cutra (que continua in-
taota) apareceram nos fundos
da casa 39 da Rua São Cirilo,
no domingo, quando chegou
para morar ali o pescador

i Otaviano Bonfim dos Santos.
Na frente. mora o ex-soldado
José Itamar dos Santos.' — Eu não sabia o que era
aquilo — conta o pescador.
Nunca vi uma granada da-
quele tipo na minha vida. Fa-
lel com seu José (o ex-solda-
do) e èle explicou que elas não
tinham carga. Mandou até
que eu as jogasse no lixo. Isso
fel no domingo.

Sem se saber como, as gra-
nadas foram parar nas mãos
das crianças, que provocaram
sua explosão.

EXÉRCITO INVESTIGA

A ocorrência começou a ser
investigada' pela 35a Delegacia
Distrital, mas como as gra-
nadas são de uso das Forcas
Armadas, o caso passou ao
Exército.

legado da 35a. Delegacia Dis-
tvital, o comandante da la.
Divisão de Infantaria. Gene-
:a. Fritz de Azevedo Manso,
mandou ocupar o Viaduto Pe-
dre Alim (Campo Cirande),
co-rio précaüçãb centra algu-
p-.a tentativa terrorista de
c' r.amitar o viaduto. Para a
estratégia militar. O a m p o
Grande é um dos "pontos

sensíveis."
O tenente Abreu, coman-

dante da tropa, dirigiu a ope-
ração no viaduto, que durou
acenas poucos minutos. De-
pois, verificou-se que a expio-
são era um acidente isolado,
sem qualquer ligação com ati-
vidades subversivas. O Exerci-
to quer saber, porém, como
P3 granadas foram parar nas
mãos cle /José Itamar e para
que se destinavam.

O tenente Abreu exami-
nou a granada que não expio-
diu e descobriu que ela esta-
va carregada, oferecendo
grande perigo. Por isso, afãs-
tou todas as pessoas que esta-
vam por -perto. De côr amare-
la, o artefato é do tipo per-
furante: depois que explode,
os estilhaços penetram pelo
chão, como se fossem besou-
ros, cavando a terra. A marca
roí anotada: JRB-AC-M2-Lot
5, Indal-1152, de fabricação
brasileira. Êsse tipo de grana-
cia é muito usado pelos fuzi-
leiros navais em exercício de
antiguerrilhas. Seu ralo de
ação é de 50 metros e mata
pelos estilhaços e dcslocam-en-
to dc ar.

(Conclusão da página 14)

COLÉGIO ANDERSON — 1."
e 2.° ciclos: Mário Celso Sousa
Alves, Ricardo Barros de Al-
meida, Paulo César Padilha
Morais, Sandro Valente Costa,
Maria Clara Iridi Machado,
Marta Maria Carrilho da F.
Silva, Márcia dos Santos
Gonçalves, Marcos Ricardo de
Carvalho, José Adelino Olivei-
ra Bastos, Júlio César Lemos,

Ernâni
Pacheco

Soares, Regina Helena Caldas
Pinto, Virgínia Vasseur Blau
da Costa, Márcia Araújo Ke-
raiente, Silvia Maria do Car-
mo, Teresa Cristina Piragibe
Carneiro, Ana Borges Pinheiro,
Regina Lúcia Pacheco Soares,
Maria cle Fátima Chaves de
Melo, Tânia Mara Rosa de Li-
ra Antônio Jcsé Berutti Viei-
ra! Lúcia Regina cle C. Rangel
clc Morais: Júlio Agnaldo cle
Abreu e Silva.

(Este colégio não ofereceu
vagas no curso normal).

COLÉGIO ARTE E INS-
TRUÇÃO — 1." e 2." ciclos: Na-
cila Franca de Sousa, Carlos
Eduardo Augusto, Tânia Már-
da de Azevedo, Maria Leite
Machado. Grace Maria Pontes
Gil. Isabel Soares Barbosa

Jorge de Oliveira

reno dos Santos, Moacir Tei-
xeira Filho, Carlos Alberto da
Silva Machado, Sidnel Gon-
çalves de Magalhães, João Li-
no Neto, Antônio Tadeu No-
gueira Pascute, Use Maria
Guilhermino, Isabel de Fátima
Lopes Pereira, Antpnio Gama
e Silva, Edna O. Sousa, Maria
Lúcia Serrano, Marli Martins
Rodrigues. João Augusto dos
Santos Nogueira, V a 1 d e 1 i
Franco Araújo, Antônio Ro-
berto da Silva Oliveira, Rosana
Ferraz Cherém, Carlos Luis
Lima de Almeida, Anete No-
la«co de Lima. Daniel Paiva de
Oliveira, Maria de Cássia Bar-
besa Lima, Luis Felipe, Ahce
Amaral dos Reis, Maria Lúcia
S~antos da Silva, Nassero San-
tos. Isabel de Fátima Lopes
Ferreira, Alvimar Gonçalves
Filho.
Cenir da Silva Oliveira, Márcia
Maria de Sousa Pereira, Dora-
lina Nogueira Correia. Fer-
nando dos * Sa.ntos Carrasco,
Augusta *Ferrelra. da Silva,
Regina Célia Gonçalves Arau-
jo Celso da Silva Lousada,
José Luís Mendes de Almeida,
Cecília Inês Leitão de Figuoi-
redo, Rosângela de Jesus Me-
deiros, Sandra Roris de Sousa.
Alex Jiquiriçá, Antônio Moacir
de Almeida, Rosângela Pereira
dos Santos, Julino Jorge Le;-

Bondocier, Jorge ae uuvwx» «~ 
5T~_PigÚéiredo; Roberto de

Rodrigues, Ana Lúcia Alves tao fle Fi-ue 
^

Aparecida Maria Fer Lucas Almeida, Márcia
Viana, Aparecida Mana rer- --»¦ MiUtão, Paulo Re-
relra cia Costa, Manl.ce de tina Lopes m
ssr.i,ca Ttncha. Vera Luc ia «ac,° ^"ro*,;"° ,.„_,„' a™

O úlliino v ô o
do "aviüozinW

JUSTO DE MORAES
(MISSA DE 2.° ANIVERSÁRIO)

+ 
Será celebrada missa amanhã, dia
12, às 11 horas, na Igreja São Fran-

cisco de Paula - Largo São Francisco, em

intenção de sua boníssima alma.

0NEIDA DA SILVA
GAMA

(2.° ANIVERSÁRIO)

Samuel de Almeida
Gama e família con-
vidam parentes e

amigos para a missa que
em intenção de sua bonissi-
ma alma, mandam rezar
amanhã dia 12 de março, às ,

10 horas, na Igreja Nossa j
Senhora Mãe dos Homens, j
à Rua da Alfândega, 54.

S. Longuinho,
Sta. Marta e

S. Expedito
Agradeço grande

;ada.
Maria Isabel

Menino Jesus
de Praga
Agr,.dcco griça

AWA

Ao Menino Jesus
de Praga

Agr.-dcco uma grrça a'c_nç_clc
5. M. S.

A ilusão da menina Candi-
nha. de Josemar e de outras
crianças pobres da Rua São
C!rilo durou pouco mais dc um
dia. A granada que parecia
um aviãozinho, descoberta nó
domingo, explodiu ontem, tra-
zendo a morte e o pânico ao
Parque São Basílio.

Mãe. Olha que brinque-
do bacana eu achei no lixo.
Parece um avião — dissera
Josemar.

Jcga isso fora, menino.
Isso é esquisito. Não mexe,
não, filho. Ninguém sabe o
que é — advertiu a viúva Eu-
nice Almeida de Andrade, ccm
stia experiência de mãe de se-
ts filhes.

Josemar não atendeu. O
aviãozinho era benito. Só não
í nha asas. Nenhuma criança
c'ss redondezas jamais ganha-
;-a brinquedo igual. Por isso,
Jrsemar escondeu-o em lugar
seguro, lcnge das vistas da
mãe e dos irmãos.

Cntem. o brinquedo jà não
era novidade para a criança-
da. ílles pegavam o aviãozi-
nho, atiravam-no para o alto c
arrastavam-no no chão, como
se fosse decolar. Havia alegria
geral.

Num desses vôos, o avião-
zinho explodiu. Explosão que
abalou todo o Parque São Ba-
silio. O retrato do marido de
Eunice ficou sem o vidro, vira-
do de lado, na parede. Quan-
do parou o estremecimento, os
vizinhos olharam por sobre o
muro da casa pobre.

No chão, três pessoas ge-
miam. ensangüentados. Um
frango morrera. O perlquito,
o coelho c a pomba-rôla nada
sofreram. Estavam em suas
gaiolas.

O relógio de um vizinho, o
scldado da Aeronáutica Nélio
de Almeida, parcu na hora da
explosão. Eram 9h45m. Termi-
naram ali cs vôos do bonito
aviãozinho amarelo que os fu-
zileiros usam na guerra.

Sousa Rocha, Vera
Nunes Fraga, Míriam Barros
de Almeida, Cláudia Lúcia cle
Miranda Salvaterra, Iná Teles
da .Conceição, Paulo Roberto
Proeno^ Roberto Mendes. Sò-
nia Regina cle Azeredo, Van-
derlei de Andrade Cunha, An-
gela Cristina Machado, Luís
Augusto Brito Santana, Nádia
Maria da Silva Bonifácio. An-
gela Maria Lopes Jajeliavicius,
Célia Maria de Sousa Franco,
Cai-los Amorim Valério, Nestor
da Silva Miguez, Cláudia Lúcia
Gonçalves, Mariene Medeiros
Viana, José Aurio Ribeiro Cer-
rela Sérgio Maurício da Mo-
ta Pinto, Júlio César Pereira
de Almeida, Sandra Pina Bit-
tencourt, Luzia Aparecida cle
Aquino, Nádia Maria Roza-
uva cle Almeida, Deildes Via-
na de Carvalho, Maria da
Glória Irineu Barbosa.

GINÁSIO QUINTINO BO-
CAIÜVA - l.° ciclo: Daise
Dória Gramático, Vera Lúcia
Moreira Lima. Maria Angela
Correia de Andrade.

GINÁSIO DO INSTITUTO
ATLÂNTICO - 1.° «lcl0.:
Cláudia Rodrigues Bittencourt,
Mirza Mara Alvarez dos San-
tos, Rosa Maria Meireles,
Rómulo Machado, Antônio
Carlos M. e Faria. .

GINÁSIO DIVINA PRO-
VIDÊNCIA — 1-° ciclo: Rui
Fernando Borka, Paulo Ro-
berto Góes da Silva, Everaldo
Bonfim Dutra, Luís Manuel
Gomes Lameiro, Carlos Alberto
Luciano de Sousa- \

GINÁSIO SÃO JORGE DA
PAZ  l9 ciclo: Joaquim Ro-
que da Cunha Filho, Maria
das Graças Sousa Franklin,
Rita de Cássia Miranda Mar-
quês, Maria de Fátima Pereira
do.s Santos.

I N STITUTO CL AP A REDE
_ i.° ciclo: Celso dos Santos
Rocha.

(Êste colégio não ofereceu
vagas na 2a., 3a. e 4a. séries
ginasial).

COLÉGIO VEIGA DE AL-
MEIDA — 1." e 2." ciclos:
Erick Alexandre da Silva,
Brás Vicente Baia. Jcsé Mar-
cos Sospenasto Bastos. Cé-
sar Zubicaray Simões. Elisia
Gonçalves Guimarães, Eliane
da Silva, Manuel de Fátima
da Silva, Antônio Pereira da
Silva, Maria Teresa Serrano,
Teófilo M. Filho, Gildásio Mo-

Ivete da Silva Coelho, Ana
Lúcia Quiaverinl, Lúcia .Mana
Sousa Pereira, Solange Goulirt
Brandão, Antônio Gomes Tei-
xeira da Silva, Maria do Car-
mo Rodrigues de Melo,
Rosângela Fontes Rosa. Maria
da Graça Pcdrina cle Araújo,
Davi de Oliveira, Adelaide"Barbosa Vieira, Leila Maria
Freitas Gonçalves, J oci 1 e n c
Lima Castro, Re.jnne Loces
Souto, Carlos Almeida Santos,

COLÉGIO DOIS DE DE-
ZEMBRO - 1.° e 2.° ciclos:
Celeste cle Oliveira Ferreira,
M ar luc é Vieira da Silva
Odete da Silva Caldeira,
Daise cle Oliveira Gonçalves
da Silva, Maria Inês d'Apare-
cida, Maria Dianete de Carva-
lho.

GINÁSIO CARDEAL CA-
MARA — l9 ciclo: Pedro Paulo
Abrantes, Antônio Rodrigues
de Oliveira, Sônia Regina clc
Jesus Maria, Selma dos Santos
Deloco, Inés das Graças Oli-
veira, Iolanda Ribeiro Mourão,
Maria Beatriz Gonçalves Mo-
reira, Reinaldo da Silva, San-
dra Abrantes, Célia Soares
Morais.

COLÉGIO BATISTA — 1."
e 2.° ciclos: Manuel José dos
Santos Filho, Celeste Maria do
Amaral. Mauro Maurício de
Sousa Leão, Helvécio Gusmão
Pessoa, Lisis Moreira de Car-
valho, Ivanete Calamara, An-
tônio César Amorim S i 1 ' a,
Fernando Antônio de A. Vare-
to„Luis Eduardo C. Vilas Boí-s,
Alexandre Estêves Néri, Sérgio
Coutinho Melo, José Jeová
Correia da Silva.

BUSI R0SENBÜT
(FALECIMENTO)

A família consternada comunica o seu falecimento de-

vendo o féretro sair hoje, às 9 horas, da Capela da Rua Barão

de Iguatemi, 306, para o Cemitério Israelita de VÜa Rosali.

Pede-se dispensa de flores.

LOLA CARNEIRO
DA ROCHA

(FALECIMENTO)
Sua família cumpre o doloroso dever de co-

municar o seu falecimento e convida os de-

mais parentes e amigos para o seu sepul-

timento hoje, dia 11, às 9 horas, saindo o

féretro da Capela Real Grandeza (Sala 2) para o

Cemitério de São João Batista.

+
(P

OLGA CORRÊA LIMA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Bruno, AAarion e José Otávio, con-

vidam os parentes e amigos para
assistirem a missa por alma de sua

mãe, soara e nora 5.a-feira, dia 12, às 9

horas, na Igreja de São Pedro à Av. Paulo

de Frontin.

Novena Poderosa
ao Menino Jesus

de Praga
--in

AGRADECIMENTO POR

GRAÇA ALCANÇADA

'Oh! 
Jesus ciue dissestes: Peç*

e receberás, procura c achará,
bata c a porta se abrirá. Por in-
termédio dc Maria, Vossa Sagrada
Mãe. Eü balo, procuro e vos rogo,

que minha prece seja atendida.

(Menciona-se o pedido!. Oh! Jesus

que dissestes: Tudo que pedires áo
Püi em meu nome Éle atenderá, por
intermédio de Maria, Vossa Sagrada
Mãe, eu humildemente rogo ao
Vosso Pai cm Vosso nome que mi-
nha oração seja ouvida. (Mcncio-
na-se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: O céu
c a terra passarão, mas a Minha

palavra não passará. Por Interme-
dio cio Maria, Vossa Sagrada Mãe,
eu confio que minha oração scia

ouvida. (Mcnciona-so o pedido).

Rezar 3 Ave Marias e 1 Salve
Rainha. Em casos urgentes essa nc-
vena deverá ser feita em 9 horas

seguidflSi

Rita Correia
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AVISOS RELIGIOSOS

ERNESTINA FREIHOFER
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Ruth Freihofer Molinari e Blanche
Freihofer Capiau comunicam o fa-
lecimento de sua .querida mãe,

ocorrido em 7 do corrente, e convidam
parentes e amigos para o ofício religioso
que terá lugar na próxima sexta-feira, às
17 horas, na Union Church, na Rua Paula
Freitas 99.

FRANCISCO FERREIRA SEIXAS
(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

Sua família convida parentes e amigos
para a missa que manda rezar em in-
tenção de sua alma a ser celebrada,

amanhã dia 12, quinta-feira, às 10 horas na
Igreja da Conceição e Boa Morte.

FRANCISCO FERREIRA SEIXAS
(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

Ferreira Seixas & Cia. Ltda., convida
seus amigos e fregueses para missa
de 30.° dia, que manda rezar em in-

tenção da alma de seu sócio fundador, a ser
celebrada amanhã dia 12, quinta-feira às 10
horas na Igreja da Conceição e Boa Morte,
Rua do Rosário, esq. Av. Rio Branco.

HENRIQUE GABRIEL
BECKER
(FALECIMENTO)

+ 

A família de HENRIQUE GABRIEL BECKER
consternada comunica o seu falecimento e
convida demais parentes e amigos para o
seu sepultamènto hoje, dia 11, às 14 ho-

ras, saindo o féretro da Capela Real Grandeza' núme-
ro 5 para o Cemitério de São João Batista. (P

HENRIQUE GABRIEL
BECKER
(FALECIMENTO)

+ 

A Diretoria e funcionários da Cia. Ferro BFa-
sileiro, consternados comunicam o faleci-
mento do seu auxiliar e colega HENRIQUE
GABRIEL BECKER e convidam demais paren-

tes e amigos para o seu sepultamènto hoie, dia 11; às
14 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza
número 5 para o Cemitério de São João Batista. (P

JOSÉ GARCIA PACHECO
DE ARAGÃO

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Noemi Lustoza Garcia de Aragão, Ce-
zar Lustoza Garcia de Aragão, senho-
ra e filhos, Fernando Lustoza Garcia

de Aragão, senhora e filhos e José Carlos Lus-
toza Garcia de Aragão e filho, sensibilizados
agradecem as demonstrações de pesar recebi-
das por ocasião do falecimento de seu querido
e inesquecível esposo, pai, sogro e avô JOSÉ
GARCIA PACHECO DE ARAGÃO e convidam
os demais parentes e amigos para assistirem
à missa de 7.° dia, que por sua boníssima
alma, mandam celebrar amanhã, quinta-feira,
dia 12, às 1 1,30 horas, no altar-mor da Igreja
da Santa Cruz dos Militares, à Rua 1.° de
Março. Antecipadamente agradecem aos que
comparecerem a êsse ato de fé cristã.

JOSÉ GARCIA PACHECO
DE ARAGÃO

+ 

A Diretoria da Light — Serviços de
Eletricidade S. A. convida para a mis-
sa que manda celebrar por alma de

seu ex-diretor e saudoso companheiro JOSÉ
GARCIA PACHECO DE ARAGÃO, às 11,30 do
dia 12 de março, na Igreja Santa Cruz dos
Militares (Rua Primeiro de Março).

JUSTO DE MORAES
(MISSA DÊ 2.° ANIVERSÁRIO)

+ 
Será celebrada missa amanhã, dia
12, às 11 horas, na Igreja São Fran-

cisco de Paula - Largo São Francisco, em
intenção de sua boníssima alma.

Ladrões assaltam banco em
São Paulo enquanto polícia
garantia outro a 500 metros

São Paulo (Sucursal) — Enquanto um carroda Radiopatrulha estava estacionado em frente àagência da União de Bancos Brasileiros a pedido do
gerente, que suspeitava de quatro homens no inte-nor de um Volkswagen bege, eles assaltavam a 500metros do local o Banco Brasileiro de Descontoslevando NCr$ 8 mil. .^

O gerente da agência do Éanco Brasileiro deDescontos, no Sumaré, Sr. Válter Kuhne, explicou
que os ladrões eram jovens e portavam revólverese uma pistola calibre 45. Êle disse que não entende
porque seu colega da União dos Bancos Brasileirosnão lhe telefonou transmitindo suas suspeitas, emvez de somente telefonar para a polícia.
PREVIDENTE -dragada de ontem, quando es-

tava sentio interrogado.
Èle está internado no Hos-

pitai do Pronto-Socorro, mas
náo corre risco de vida. Se-
gundo a polícia mineira, a ten-
tativa não teve cunho político,
mas será apreciada pela Justi-
ça Militar. Gilson é o único
indiciado, pois apurou-se que
não existiu "o companheiro
que lhe dava proteção", visto
por uma das testemunhas.

O BRINQUEDO FATAL

Os ladrões entraram na
agência do Banco Brasileiro
de Descontos às 17h25m e,
em menos de 5 minutos, pva-
Mearam o assalto. Os 10 fun-
cionários e dois clientes fo-
ram obrigados a se fechar no
banheiro, enquanto o gerente
teve que abrir a caixa-forte
onde estava todo o dinheiro
roubado.

O gerente Válter Kuhne in-
formou que a agência está
funcionando há seis meses:
essa é a primeira vez que é
assaltada. Frisou que ultima-
mente, devido aos constantes
assaltos a bancos, a empresa
tem. procurado manter poucodinheiro nas caixas-fortes, a
fim de evitar grandes perdas.

Os assaltantes eram jovense estavam bem vestidos. O
que parecia ser o chefe usava
um revólver niquelado com
cabo de madrepérola. Para
apanha/r o 'dinheiro íoram
obrigados a descer no subso-
lo, onde estava a caixa-forte.

O dinheiro roubado foi co-
locado numa sacola de lona
que eles já traziam antes de
entrar na agência. Realizado
o assalto, fugiram num Volks-
wag-en bege, placa SP 6-93-67,
o mesmo que rondava minutos
antes a agência da União dos
Bancos Brasileiros.

FUGA FRUSTRADA

Belo Horizonte (Sucursal) —
Gilson Mesquita Araújo, autor
da tentativa de aísalto à
Agência Rui Barbosa do Ban-
co Irmãos Guimarães, pulou
do 1.° andar do DOPS, na ma-

' NECESSIDADE
Gilson disse que tentou as-

saltar o Banco Irmãos Guima-
rães para conseguir dinheiro
para o seu sustento,'já que vi-
via separado da íamilia.

Sua arma, calibre 32, que foi
disparada cinco vezes no into-
rior da agência bancária, foi
apreendida e o cabo da PM
Manuel Ferreira Nunes-, atin-
gido por duas balas no peito,
recupera-se no Hospital do
Pronto-Socorro, onde foi sub-
metido a uma cirurgia de ur-
gência.

Gilson estava sendo interro-
gado no DOPS, na madrugada
de ontem, para confessar a
possível participação de um
companheiro na tentativa do
assalto, quando, diante das
•testemunhas, projetou-se pela
janela do 1.° andai-.

A pequena distância impe-
diu que êle se machucasse sè-
riamente, mas, mesmo assim,
íoi internado no Pronto-So-
corro, onde permanece sob ob-
servação até hoje. No DOPS,
várias testemunhas do assalto
frustrado ao Banco Irmãos
Guimarães fora m ouvidas,
além des pais de Gilson Mes-
quita Araújo.

Pais vão leiloar filho de 4
anos em Pernambuco para
pagar promessa a São José

Recife (Sucursal) — Em pagamento de uma
promessa feita a São José, os agricultores Lourival
José Luna e Maria Tertulina Luna vão leiloar do-
mingo seu filho Lamartine José, de quatro anos, du-
rante uma festa religiosa em Cupira, porque o ga-roto curou-se .de uma doença de pele.

O pai afirma que nada o impedirá de cumprir
a promessa, "porque São José é muito bom e merece
qualquer sacrifício." A mãe está conformada e a po-
pulação do Município apoia o leilão, pois como agri-
cultores são devotos de São José, que consideram o
protetor das lavouras.
MISÉRIA

O catai tem sete filhos —
três moças e quatro rapazes,
o mais velho com 15 anes.
São paupérrimos, vivendo do
que sobra da lavoura de sub-
sistència que cultivam.

Lamartine José Lima — di-
zem que é o filho mais que-
rido — sofria de uma doen-
ça de pele desde o nascimen-
to. Desesperados, os pais fize-
ram a promessa de leiloar o

menino se èle ficasse curado.
A promessa surgiu por idéia
da avó materna, que se lem-
brou de um caso semelhante
que foi curado após a pro-
messa de leiloar o doente, em
1940.

No leilão de domingo em
Curupira, Lamartine .vestirá
calças compridas, camisa de
manga comprida e meias —
tudo branco — c passará a
pertencer àquele que ofere-
cer o maior lance.

O crime e a lei
Segundo o nòvo principio da

Declaração dos Direitos da
Criança, promulgada pelas Na-
ções Unidas, "a criança goza-
rá proteção contra quaisquer
formas de negligência, cruel-
dade e exploração. Não será
jamais objeto de tráfico, sob
qualquer forma."

Pela lel brasileira, o aban-
dono de filhos menores é pu-
nido desta forma, segundo o
Artigo 245 do Código Penal em
vigor:

"Entregar filho menor de
18 anos a pessoa com a qual
saiba ou deva saber que fica
moral ou materialmente em
perigo: pena — detenção de
um a seis meses. Parágrafo

0NEIDA DA SILVA
GAMA

(2.° ANIVERSÁRIO)

Samuel de Almeida
Gama e família con-
vidam parentes e

amigos para a missa que
em intenção de sua boníssi-
ma alma, mandam rezar
amanhã dia 12 de março, às
10 horas, na Igreja Nossa
Senhora' Mãe dos Homens,
à Rua da Alfândega, 54.

unico: a pena é aumentada
de sexta parte, aplicando-se
cumulativamente com a de
multa, de mil cruzeiros (NCrs
1,00) a 10 mil cruzeiros (NCrS
10,00), se o agente é movido
por fim de lucro."

Pelo novo Código Penal, a
entrar em vigor a 1." de agôs-
to deste ano, a pena só será
aplicada aos casos que envol-
vam menores de 16 anos.

Pelo Código Civil (Artigo
384, inciso II), os pais são
obrigados a ter os filhes "em
sua companhia e guarda",
perdendo o pátrio poder, porato judicial, o pai ou mãe quedeixar o filho em abandeno
(Artigo 395, inciso II).

S. Longuinho,
Sta. Marta e

S. Expedito
Agradeço grande graça alcan-

cada
Maria Isabel

Menino Jesus
de Praga
Agradeço graça

ANNA

BUSI R0SENBLIT
(FALECIMENTO)

A família consternada comunica o seu falecimento de-
vendo o féretro sair hoje, às 9 horas, da Capela da Rua Barão
de Iguatemi, 306, para o Cemitério Israelita de Viía Rosafi.
Pede-se dispensa de flores.

Ao Menino Jesus
de Praga

Agradeço uma graça alcançada.
S. M. S.

^j^L_^^H___bi_*t 4a_2h_^I ^Bk/> -í-vsbÉIí^ ¦&¦ |B -í
iMF malHI^F^wi it<-fmmí ¦> ,*¦¦__» \

v • jB *•" lfl iBáUi H'- ¦• i tHyf^HMI Bííf

jfcy> '"Êí £Sà3 (P^J
__&*- B^^BflHRpi "'¦i M^B ________". tB

ki ' fl B*^^K^fl*fl
¦ pt ys Bfl _3_s£__yP _¦ 

'¦¦

ií__e^______H _______________p*w__£3^--':'- £_&_f_&_4%E__S

JORNAL DO BRASIL D Quarta-feira, 11/3/70 Q 1." Caderno

Policia continua na guerra
contra maconha sem prender
novos traficantes no Rio

Agentes da 2.a Delegacia Distrital continuaram
todo o dia de ontem no cerco aos traficantes de ma-
conha localizados no morro da Providência, mas
não efetuaram qualquer prisão porque os interme-
diários na venda daquele produto não apareceram
no ponto.

Depois de ter apreendido os 800 dólares de ma-
conha na madrugada de segunda-feira, a polícia
tinha esperanças de prender mais alguns trafican-
tes e por istq estendeu suas buscas não só à região
da Central do Brasil7 como a outros pontos sob a
jurisdição da 2,a Delegacia.

As crianças do Parque Brasília brincavam com ãuas
granadas e o Exército verificou que só uma explodiu

Granada explode nas mãos
de crianças, mata um e
fere dois em Campo Grande

A explosão de uma granada do Exército, en-
contrada por acaso, matou ontem a menina Can-
dida Rosa de Almeida, de dois anos, e feriu grave-mente sua mãe, Dona Maria Rita de Almeida, e o
menino Josemar Vieira de Andrade, de nove anos.

A granada estava na casa do ex-soldado do
Exército José Itamar dos Santos, à Rua São Ciri-
lo, 39, no Parque São Basílio, Campo Grande. Por
motivos ainda desconhecidos, foi parar na mão do
menino Josemar, que morava perto e passou a brin-
car com ela.
o TREMOR

A explosão estremeceu todo
o Parque Sâo Basílio. A prin-
cípio. os moradores pensaram
que a causa era algum bujão
de gás. Depois, verificaram
que nos fundos de uma das
casas, Dona Maria Rita, sua
filha Cândida e o menino Jo-
semai; se coptorciam de dores,
inteiramente feridos.

Candinha, como era cha-
mada a menina, morreu no
Hospital Rocha Paria. Dona
MaWa Rita está com fratura
do peróneo e da tíbia, foi ope-
rada e seu estado de saúde
não é grave. Josemar foi atin-
gido por nove estilhaços e, du-
rante a operação que durou
várias horas, a equipe do Dr.
Armando Veloso retirou-lhe o
baço e costurou o fígado e o
estômago. Talvez êle não so-
breviva.

O ESTRANHO ACHADO
A granada que explodiu e

mais outra fque continua in-
taota) apareceram nos fundos
da casa 39 da Rua São Ciriio,
no domingo, quando chegou
para morar ali o pescador
Otaviano Bonfim dos Santos.
Na frente, mora o ex-soldado
Josc Itamar dos Santos.

— Eu não sabia o que era
aquilo — conta o pescador.
Nunca vi uma granada da-
quele tipo na minha vida. Pa-
lei com seu José (o ex-solda-
do) e èle explicou que elas não
tinham carga. Mandou até
que eu as jogasse no'lixo. Isso
foi no domingo.

Sem se saber como. as gra-
nadas foram parar nas. mãos
das crianças, que provocaram
sua explosão.

EXÉRCITO INVESTIGA
A ocorrência começou a ser

investigada pela 35a Delegacia
Distrital, mas como as gra-
nadas são de uso das Forças
Armadas, o caso passou ao
Exército.

Ao voltar para casa, ontem
à tarde, o ex-soldado foi de-
tido por uma patrulha do 1.°
Regimento de Obuses, que in-
teirditara a casa onde houve
a explosão, entre os números
39 e 69 da Rua São Ciriio.

OCUPAÇÃO MILITAR

Logo após ser avisado da
explosão, por telefone do de-
legado da 35a. Delegacia Dis-
britai, o comandante da la.
Divisão de Infantaria, Gene-
rai Fritz de Azevedo Manso,
mandou ocupar o Viaduto Pe-
dre Alim (Campo Grande),
como precaução contra algu-
ma tentativa terrorista de
dinamitar o viaduto. Para a
estratégia militar. C a ni p o
Grande c um dos "pontos
sensíveis."

O tenente Abreu, coman-
dante da tropa, dirigiu a ope-
ração no viaduto, que durou
apenas poucos minutos. De-
pois, verificou-se que a exsplo-
são era um acidente isolado,
sem qualquer ligação com ati-
vidades subversivas. O Exerci-
to quer saber, porém, ' como
as granadas foram parar nas
mãos de José Itamar e para
que se destinavam.

O tenente Abreu exami-
nou a granada que náo expio-
diu e descobriu que ela esta-
va carregada, oferecendo
grande perigo. Por isso, afãs-
tou todas as pessoas que esta-
vam por perto. De cõr amare-
la, o artefato é do tipo per-
fmante: depois que explode,
os estilhaços penetram pelo
chão, como se fossem besou-
ros, cavando a terra. A marca
foi anotada: JRB-AC-M2-Lot
5, Indal-1152. de fabricação
brasileira. Êsse tipo de grana-
da é muito usado pelos íuzi-
leiros navais em exercício de
antiguerrilhas. Seu raio de
ação é de 50 metros e mata
pelos estilhaços c deslocamen-
to de ar.

O
do

último voo
aviaozinho"

A ilusão da menina Candi-
nha. de Josemar e dc outras
crianças pobres da Rua São
Ciriio durou pouco mais dc um
dia. A granada que parecia
um aviaozinho, descoberta no
domingo; explodiu ontem, tra-
zendo a morte e o pânico ao
Parque Sáo Basílio.

Mãe, olha que brinque-
do bacana eu achei no lixo.
Parece um avião — dissera
Josemar.

Joga isso fora, menino.
Isso é esquisito. Náo mexe,
não. filho. Ninguém sabe o
que é — advertiu a viúva Eu-
nice Almeida de Andrade, com
sua experiência de mãe de se-
te filhos.

Josemar não atendeu. O
aviaozinho era bcnjto. Só não
tinha asas. Nenhuma criança
das redondezas jamais ganha-
ra brinquedo igual. Por isso,
Josemar escondeu-o em lugar
seguro, longe das vistas da
mãe e dos irmãos.

Ontem, o brinquedo já não
era novidade para a criança-
da. Éles pegavam o aviãozi-
nho, atiravam-no para o alto e
arrastavam-no no chão, como
se fosse decolar. Havia alegria
geral.

Num desses vôos, o avião-
zinho explodiu. Explosão que
abalou todo o Parque São Ba-
silio. O retrato do marido de
Eunice ficou sem o vidro, vira-
do de lado, na parede. Quan-
do parou o estremecimento, os
vizinhos olharam por sôbre o
muro da casa pobre.

No cháo, três pessoas ge-
miam, ensangüentadas. Um
frango morrera. O periquito,
o coelho e a pomba-róla nada
sofreram. Estavam em suas
gaiolas.

O relógio de um vizinho, o
soldado da Aeronáutica Nélio
de Almeida, parou na hora da
explosão. Eram 9h45m. Termi-
naram ali os vôos do bonito
aviaozinho ajnarelo que os fu-
zileiros usam na guerra.

DILIGENCIAS

Cerca das 22 horas de on-
tem, o detetive Cordeiro, co-
mandando uma turma de po-
liciais da Delegacia de Tóxicos,
encerrou as diligências que
realizou durante a noite de
ontem, num ponto de venda
de maconha — as chamadas
bocas de fumo — no centro da
cidade, sem sucesso.

Enquanto isso, a turma de
ronda da 2.° Delegacia Distri-
tal, localizada na. Saúde, ini-

ciava a ronda sob a chefia do
detetive Adilson, visando man-
ter ativa a vigilância, princi-
palmente nos pontos onde cos-
tuma haver concentração de
traficantes de maconha.

Outras delegacias das Zonas
Norte e Sul também vêm con-
centrando atenção sôbre os lu-
gares de venda de entorpecen-
tes, numa verdadeira guerra
que atinge praticamente todos
os pontos das Zonas Norte,
Centro e Sul.

Estado divulga listti dos
alunos que ganharam- bolsa

(Conclusão da púgiiin 14)
COLÉGIO ANDURSO.N — 1."

e 2.° ciclos: Mário Celso Sousa
Aives, Ricardo Barros de Al-
meida, Paulo César Padilha
Morais, Sandro Valente Costa,
Maria Clara Iridi Machado,
Marta Maria Carrilho da F.
Silva, Márcia dos Santos
Gonçalves, Marcos Ricardo de
Carvalho, José Adelino Olivei-
ra Bastos, Júlio César Lemos,
Maria Luisa Ribeiro, Ernâni
Vítor Sutton, Ronaldo Pacheco
Soares, Regina Helena Caldas
Pinto, Virgínia Vasseur Blau
da Costa, Márcia ^ Araújo Ke-
raiente, Sílvia Maria do Car-
mo, Teresa Cristina Piragibe
Carneiro, Ana Borges Pinheiro,
Regina Lúcia Pacheco Soares,
Maria de Fátima Chaves de
Melo, Tânia Mara Rosa de Li-
ra, Antônio José Berutti Viei-
ra, Lúcia Regina de C. Rangel
de Morais. Júlio Agnaldo de
Abreu e Silva.

(Este colégio não ofereceu
vagas no curso normal).

COLÉGIO ARTE E INS-
TRUÇÃO — 1.° e 2.» ciclos: Na-
dia Franca de Sousa, Carlos
Eduardo Augusto, Tânia Már-
cia de Azevedo, Maria Leite
Machado, Grace Maria Pontes
Gil, Isabel Soares Barbosa
Bondocier, Jorge de Oliveira
Rodrigues, Ana Lúcia Alves
Viana, Aparecida Maria Fer-
reira da Costa, Marilice de
Sousa Rocha, Vera Lúcia
Nunes Fraga, Míriam Barros
de Almeida, Cláudia Lúcia de
Miranda Salvaterra, Iná Teles
da Conceição, Paulo Roberto
Proença, Roberto Mendes, Só-
nia Regina de Azeredo, Van-
derlei de Andrade Cunha, An-
gela Cristina Machado, Luis
Augusto Brito Santana, Nádia
Maria da Silva Bonifácio, An-
gela Maria Lopes Jajeliavicius,
Célia Maria de Sousa Franco,
Carlos Amorim Valério, Nestor
da Silva Miguez, Cláudia Lúcia
Gonçalves, Marlene Medeiros
Viana, José, Aurio Ribeiro Cor-
reia, Sérgio Maurício da Mo-
ta Pinto, Júlio César Pereira
de Almeida, Sandra Pina Bit-
tencourt, Luzia Aparecida de
Aqulno, Nádia Maria Roza-
nya de Almeida, Deildes Via-
na de Carvalho, Maria da
Glória Irineu Barbosa.

GINÁSIO QUINTINO BO-
CAIÜVA — 1.° ciclo: Daise
Dória Gramático, Vera Lúcia
Moreira Lima, Maria Angela
Correia de Andrade.

GINÁSIO DO INSTITUTO
ATLÂNTICO — 1.° ciclo:
Cláudia Rodrigues Bittencourt,
Mirza Mara Alvarez dos San-
tos, Rosa Maria Meireles,
Rômulo Machado, Antônio
Cai-los M. e Faria.

GINÁSIO DIVINA PRO-
VIDÊNCIA — 1.» ciclo: Rui
Fernando Borka, Paulo Ro-
berto Góes da Silva, Everaldo
Bonfim Dutra, Luis Manuel
Gomes Lameiro, Carlos Alberto
Luciano de Sousa-

GINÁSIO SAO JORGE DA
PAZ — 1° ciclo: Joaquim Ro-
que da Cunha Filho, Maria
das Graças Sousa Franklin,
Rita de Cássia Miranda Mar-
ques, Maria de Fátima Pereira
dos Santos.

IN STITUTO CLAPAREDE
¦ — 1.° ciclo: Celso dos Santos
Rocha.

(Êste colégio não ofereceu
vagas na 2a., 3a. e 4a. séries
ginasial).

COLÉGIO VEIGA DE AL-
MEIDA — l.o e 2.° ciclos:
Erick Alexandre da Silva,
Brás Vicente Baia, José Mar-
cos Sospenasto Bastos, Cé-
sar Zubicaray Simões, Elísia
Gonçalves Guimarães, Eliane
da Silva, Manuel de Fátima
da Silva, Antônio Pereira da
Silva, Maria Teresa Serrano,
Teófilo M. Filho, Gildásio Mo-

LOLA CARNEIRO
DA ROCHA

(FALECIMENTO)
Sua família cumpre o doloroso dever de co-
municar o seu falecimento e convida os de-
mais parentes e amigos para o seu sepul-
tamento hoje, dia 11, às 9 horas, saindo o

féretro da Capela Real Grandeza (Sala 2) para o
Cemitério de São João Batista. (P

+
OLGA CORRÊA LIMA

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Bruno, Marion e José Otávio, con-
vidam os parentes e amigos para
assistirem a missa por alma de sua

mãe, sogra e nora 5.a-feira, dia 12, às 9
horas, na Igreja de São Pedro à Av. Paulo
de Frontin.

reno dos Santos, Moacir Tei-
xeira Filho, Carlos Alberto da
Silva Machado, Sidnei Gon-
çalves de Magalhães, João Li-
no Neto, Antônio Tadeu No-
gueira Pascute, Use Maria
Guilhermino, Isabel de Fátima
Lopes Pereira, Antônio Gama
e Silva, Edna O. Sousa, Maria
Lúcia Serrano, Marli Martins
Rodrigues, João Augusto dos
Santos Nogueira, V a 1 d e 1 i
Franco Araújo, Antônio Ro-
berto da Silva Oliveira, Rcsana
Ferraz Cherém, Carlos Luís
Lima de Almeida, Anete No-
lasco dê Lima, Daniel Paiva clc
Oliveira, Maria de Cássia Bar-
bosa Lima, Luis Felipe, Alice
Amaral dos Reis, Maria Lúcia
Santos da Silva, Nassero San-
tos, Isabel de Fátima Lopes
Ferreira, Alvimar Gonçalves
Pilho.

COLÉGIO DOIS DE DE-
ZEMBRO — l.o e 2.» ciclos:
Cenir da Silva Oliveira, Márcia
Maria de Sousa Pereira, Dora-
lina Nogueira Correia, Fer-
nando dos Santos Carrasco,
Augusta Ferreira da Silva,
Regina Célia Gonçalves Arau-
jo, Celso da Silva Lousada,
José Luís Mendes de Almeida,
Cecília Inês Leitão de Figuei-
redo, Rosângela de Jesus Mc-
deiros, Sandra Roris de Sousa,
Alex Jiquiriçá, Antônio Moacir
de Almeida, Rosângela Pereira
dos Santos, Julino Jorge Le;y
tão de Figueiredo, Roberto á.
Lucas Almeida, Márcia Cris-
tina Lopes Militão, Paulo Re-
nato Baima de Almeida, Rita
Ivete da Silva Coelho, Ana
Lúcia Quiaverini, Lúcia Maria
Sousa Pereira, Solange Goulart
Brandão, Antônio Gomes Tei-
xeira da Silva, Maria do Car-
mo Rodrigues de Mel o,
Rosângela Fontes Rosa, Maria
da Graça Pedrina de Araújo,
Davi de Oliveira, Adelaide
Barbosa Vieira, Leila Maria

Freitas Gonçalves, J oci 1 e n e
Lima Castro, Rejane Lopes
Souto, Carlos Almeida Santos,
Celeste de Oliveira Ferreira,
M a r 1 u c e Vieira da Silva
Odete da Silva Caldeira,
Daise de Oliveira Gonçalves
da Silva, Maria Inês d'Aparc-
cida, Maria Dianete de Carva-
lho.

GINÁSIO CARDEAL CA-
MARA — lc) ciclo: Pedro Paulo
Abrantes, Antônio Rodrigues
de Oliveira, Sônia Regina de
Jesus Maria, Selma dos Santos
Deloco, Inês das Graças Oli-
veira, lolanda Ribeiro Mourão,
Maria Beatriz Gonçalves Mo-
reira, Reinaldo da Silva, San-
dra Abrantes, Célia Soares
Morais.

COLÉGIO BATISTA — l.o
e 2.° ciclos: Manuel José dos
Santos Filho, Celeste Maria do
Amaral, Mauro Maurício de
Sousa Leão, Helvécio Gusmão
Pessoa, Lisis Moreira de Car-
valho, Ivanete Calamara, An-
tônio César Amorim S i 1 ? a ,
Fernando Antônio de A. Vare-
to, Luis Eduardo C. Vilas Boss,
Alexandre Esteves Néri, Sérgio
Coutinho Melo, José Jeová
Correia da Silva.

Novena Poderosa
ao Menino Jesus

de Praga
AGRADECIMENTO POR
GRAÇA ALCANÇADA

Ohl Jesus que dissestes: Peca
e receberás, procura e achará,
bala e a potta se abrirá. Por in-
lermédio de Maria, Vossa Sagrada
Mae, Eu bato, procuro e vos rogo
que minha prece seja atendida.
(Menciona-se o podido). Ohl Jesus
que dissestes: Tudo que pedires ao
Pai em meu nome Êle atenderá, por
intermédio de Maria, Vossa Sagrada
Mãe, eu humildemente rogo ao
Vosso Pai em Vosso nome que mi-
nha oração seia ouvida. (Mencio-
na-se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: O céu
e a terra passarão, mas a Minha
palavra não passará. Por intermé-
dio de Maria, Vossa Sagrada Mãe,
eu confio que minha oração seja
ouvida. (Mencicna-se o pedido).

Rezar 3 Ave Marias t 1 Salve
Rainha. Em casos urgentes essa nc-
vena deverá ser feita em 9 horas
seguidas.

Uri» Comia
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Prova Especial cle 2100m
reúne nove parelheiros
cle excelente nível técnico

A Prova Especial de 2100 metros, programada
para a tarde de sábado, no Hipódromo da Gávea,
vai reunir Cumberland, ÍFatorial, Jogral, Berro
d'Agua, Scipion, Facho, Jugo, Mileto e Happy Ex-
cellent. Todos os oito páreos do programa serão
realizados na pista de areia.

A Comissão de Corridas retirou a égua Olac
do campo do GP Costa Ferraz, para fixar o número
de concorrentes em 16, já que Jaldaia deverá deser-
tar, ficando o Haras São José e Expedictus com a
parelha Jarucê e Lituânia.

SÁBADO

Plácido diz que Scipion
retorna em condições de 1
ganhar a Prova Especial

Plácido Campos, veterano treinador em ativi-
dade no Hipódromo da Gávea, fala com entusias-
mo das possibilidades de vitória do seu pensionis-ta Scipion, que reaparecerá na Prova Especial de
sábado, na distancia de 2 100 metros, após uma au-
sência de aproximadamente três meses e meio das
pistas.O filho de Sancy correrá com trabalhos suaves,
dos quais o último realizado na volta fechada —
2 040 metros — em 2ml8s2|5, com Im47s2|5 paraa milha final, arrematando firme e sob a direção
do freio Daniel Santos, que o pilotará nesta opor-
tunidade. Scipion, caso corra bem, será levado a
participai' do GP Osvaldo Aranha, marcado para
o dia 5 de abril.

1." Páreo — àí 14h — 1000 me-
tros — NCr? 5 000,00.

1—1 Bm.dK.
Miçanga .. ..

2—3 liUCR
Poutasa

3—3 Hidram!. 1 .. ..
6 .Hní-i-1

4—7 J.al_
8 Haippy Heroina

55
55
55
55
55
55
55
55

2." Páreo — i_ 141i30m — 1500
metro» — NCr? 4 000,00.

1—.1 Brlsk Boy .. ..
2 Ni-rilemi-o .. ..

2—3 CaUgaüa.
4 Uevfcatft.

3—5 Haippy Acqmi.tal
6 Iarrulê

4—1 Brookldin
" Beaverdam ..

.l.o Páreo — ht lJh — 1 300 me-
tros — NCrJ 4 500,00.

1—il Long Time 56
2—Ü Lafrace 56

3 El GdilbUumwo 62
3—4 LancEifsber -*> 56

Happy Lead.r 56
4—6 Xodó Ar»-S' 56

" B.sAo  7 55

4.» Páreo — ás 15h30m — 14110
melros — NCr? 3 000,00.

a—«1 Foro Pato 56
2 Zereré õ7

2—3 Isnard 5G
•1 Petorcsurd 56

3—.1 Ibertan 58
Bl Ctaribe 58

4—7 Hnrari 10 55
8 BaOsa  3 56
" Unv.oha  '1 í>6

5.° Páreo — Hs lKliO.lm — 2 100
mrtro, — NCr? 5 000,00. Prova Es-
pcrial.

2—2 Jogral 59
Berro d'Agu» 51

3—4 Soipkoi 57
5 Facho 60

4—. Jniffo 58
MMIeto 57

Happy Excelilent .. 52

6." Páreo — ás 1S1.40... — 1 400
metros — NCr? 4 500,00. (Betting).

1—il Oedra 10 56
2 Jiumutó 53

2—3 Uteque 11 50
Siíla  58

Satoolártri»  56
3—6 La Diva  56

Tonaoela '. 9 56
Divniní  5 56

4—9 Niinasolia  1 58
10 Gilete  6 56
lt Tctlinvo.lce  7 56

7.° Páreo — Ss 17hl5m — 1 4110
melros — NCr? 4 500,00. (Betting).

1—1 Tamitor
D J artigo 

2—3 Sobropique .. ..
Sem

Iiubinho 
3—8 R„boMço

.Tlrlba
Corsaro

4—9 Laoaío
10 Hlnippy Heaiv.nly
M Zig

4 Í6

53
56

56
56
56
56

8° Páreo — Ss 17li50m — 1 300
melros — NCr? 3 000,00 (Belling).

1—1 OunYberlfl.TKl
" FatoriaJ ..

1>—il,

2—4
5
6

3—7

a!.
4-10

11
12
13

MUg 55
Fair r>i\-t_o 57
Bonirpelii. 11 55
Belicoso 14 f-7
Hué 57
Portet.llo SS
Don Oirn 57
OlHlt'1 13 58
Hítp^anfdlOir *1 Ü6.
Alpino 10 r-8
N.mbus aa 55
Aflbatós •¦-.
Táelt.o 56
OadicsM 56

DOMINGO
1.» Páreo — Ss 14 horas — 1 000
melros — NCr? 5 000,00

Kg

1—1 Pna.iná
2—2 I_antaria

3 Marllisa
3—4 Zarpai a

IS Inçayá,
4-—fl Tura-da

" La Pan

2.» Páreo — Ss 14h30m •
metros — NCr? 5 000,00

55
5.")
55
55
55
55

ipa 55

2—3 Ruth 58
4 Tat.rick 50

3—5 BLgaiiade .. .. .. .. 53
6 Faraina 55

4—7 Est. oltuce 511
" Volnela 54
" Eiulyde 54

6.° Páreo — ás 16)i35m — 1 000
metros — NCrS 15 000.no —
(GRANDE PRÊMIO COSTA FER-
RAZ)

Kg

Kg

1—1 Cap-Merui 55
2 üas-OUl 55

2—3 Guizo 55
4 Aloé 55

3—5 Propulsor 55
" iPreller 55

4—fl Happy Great .. .. .. 55
EntiremonLoj 55

Repouso . . .... . 55

2.9 Párm — fts 15 horas
melros — 4 000,00

1—1
2
3
4

2—5
a
7
8

3—9

10
4-11

13

1—1 Capei*  4
Neidebela  1
GasLona 11

2—4 Rio de Janeiro .. 7"> Happy  5
6 Ainda  9

3—7 Jolie Dama 12
Bufcre  8

Inajé .. . .  3
4-10 Mahbub Ali  2

11 Floriza 10
12 Pi-.tty Queen .. .. 6

Kg

57
55
55

55
55
55
57
57
57
55

Xicosa ,. 12
Dama das Flores .. .11
Naohma  5
Happy Majesty .. ..15
Hocó 13
Conj unada  7
Clomentlne  2
Ninl Bonbon 10
Jarucê 14
LlMiíuila  9
Jaldaia lfi
La Nora  8
Madaia  .. 4
Cachacha  3
Funga  .. i
Xogarina ,. .. .. .. 17
Platéia  6 59

7.» Páreo — às UhlOm — 1 600
melros — NCr? 2 500,011 — (BET-
TING)

Kg

4.» Páreo — ás 15h30m — 2 000
metros — NCr? 5 400,00

Kg

1—1 Felix-Leo 56
Ben Ornar 56

2—3 Klko 56
Cliohy 56

3—5 Pakito  . . . 56
Duelo 56
Desvelo 56

4—R Luzewie 54
9 El Manicoro 10 56" Xa.i*ii .. .. .. .. .. 7 56

5." Páreo — Ss 16 horas — 1600
melms — NCr? 5 000,00 —
(HANDICAP ESPECIAL)

Kg

1—1 Eh IBeri  8 55
2 Naco!  1 51

1—1 M au passa nt .. .. ..10
2 Mog?ador íi

2—3 Dragão 11
Crazy Cat 9

Sotero 4
3—0 Hannibal .. .. .. ,. 2" Foit.lo de Oraç&o ¦ 6

7 Ri. correm p 3
4—8 Batenzambi T

9 Tanguary 5
" Foxbridgc 1 56

8." Páreo — às 17ll45m — 1 300
metros — NCr? 3 1100,00 — (BET-
TING)

Kg

1—l
2

2—3
4
5

3—6

8
4—9

10

Ubalel 1
Anik 10
Induna 11
Orbcniz ., 2
Farlsea 3
Radiante 9
Boiúna 4
Faruca 57
Oly Glrl .. . . . . .. 56
Amanée 56
ümauá 56

SEGUNDA-FEIRA
J.« PAREO — As 20h20m — 1 30o

metros — NCr? 4 000,00.
4—7 Imbróglio

Llbrlum
Astária ..

Kg

1—il Boroniie Blue .
2 Jarandilla ...

2—3 Let'« Klii. ..
4 ..elena 

3—5 Cadlrly 
6 Une/dia 

4—7 Malya 
8 Happy Story

2." PAREO — As 20h50m — I 200
metros — NCr? 3 000,00.

1—1 Almablue
2—2 Camury ..

3 Sue 
3—t Fair Kinn

5 Royal Fox
4—6 Indóllce ..

" Haju . ...

Kg

53
54
56
53
58
54
52

3." PAltEO — As 21h20m
metros — NCr? 2 500,00.

Durota 
Duleur 

-3 King Peter
4 Cabouchard

-5 Meia Lua .
6 R-grulus 

-7 Rockmoy .." Plucky 
a Dedal 

Kg
7 56
5 53

4." PAKEO — As 21h..0m
melros — NCr? 3 00,00.

1 — 1 Admirai .
2 Liberto

J —3 Old Giba
4 Mahatma

3 -5 Soullécio
• Alentejo ..

Kg
2 56

1 — 1
2

2—.'1

4
3-5

6

4—8
9

Zarzar  7
Ipeiana  3
Usco  2
lolò 
Mr.nl.il 
Ouvidor ...
Patinho ...
Excelso ....
Apasslonato
Jeune-Fllle
Hatna 

ii
4
6
9
8
S

Éguas anotadas no clássico f
em lOOOm ganham destaque
na relação dos estreantes

As éguas Cachacha, La Nora e Mandaia, ins-
evitas nos mil metros do Grande Prêmio Costa Fer-
raz, domingo na Gávea, são as principais estrean-
tes desta semana, descendendo a segunda -'e Sven-
gali e Schiava, esta com idade avançada e com bons
produtos nas pistas, inclusive o potro Potumaio, que
deixou a turma de perdedores no último domingo..

Cachacha é filha de Jour et Nuit III e Xandra,
com o reprodutor servindo no Posto de Monta do
Jóquei Clube de São Paulo, em Campinas. E Man-
daia descende de Nordic — garanhão dos mais co-
nhecidos — e Manaia. Sete- parelheiros completam
a relação dos estreantes, sendo que cinco são da
nova geração, filhos de Profundo, Clydegate, Ta-
chito, Aram e Prosper.

EM BOM ESTADO
Scipion, depois de atuar com

destaque em provas clássicas
realizadas no hipódromo bra-
sileiro, correu sem sucesso no
prado de Cidade Jardim, estra-
nhando o ambiente. Descansou
e volta nesta semana, como
um dos principais candidatos
à vitória nos 2100 metros de
sábado, quando terá pela íren-
te Jugo, Berro D'Agua, Facho,
Happy Excellçnt, Jogral,
Cumberland, Patorial e Mileto,
surgindo Jugo, Jogral e
Cumberland — que deverá
chegar de São Paulo ainda
hoje — como os principais
adversários do pensionista de
Plácido Campos. A forma de
Scipion c boa, o animal está
um pouco mais cheio de car-
nes, mas Plácido deposita in-
teira confiança no castanho,
que deixou boa impressão no
derradeiro exercício. O priaici-
pai é a falta de aguerrimento,
mas ao mesmo tempo êle virá
com a carreira do dia 14, dan-
do ao parelheiro condições
para atuar no melhor estado
possível, no Grande Prêmio
Osvaldo Aranha, programado
para o dia 5 de abril.

TANTOR
A respeito da inscrição de

Tantor, disse Plácido que o
filho de Zum Zum Zum, a
exemplo de Scipion, vai rea-
parecer, mas o fará em bom
estado, estando a vitória den-
tro das cogitações do seu trei-
nador. muito cuidadoso com
os animais sob a sua orienta-
ção. Tantor trabalhou e o fêz
demonstrando perfeita mobi-
lidade, registrando lml!2s 3 5
para o.s 1400 metros, com
Francisco Pereira Filho à s
costas, pois na carreira conta-
rá com a mesma direção. O
preparo dos dois animais segue
normal mente, funcionando
mais uma vez a dupla Plácido
Campos—José Roberto Taran-

9 56
1 56

6 55

5.» PAREO — As 22..25m — 1 ooo
metros — NC.ir? 4 500,00 — (Bet-
tlng).

Kg
1 — 1 Bspresso 56

2 Hankino 56
2—3 Cnaraiso 56

4 Cricket 56
3—5 Last Shot 56

6 Quatraint 56
4—7 Delmlro 56

Honey Boy 56" Bang 56

fi." PAltEO — As 23 lioras —
1 300 metroí — NCr? 2 500,00 —
(Betting).

Kg
1—1 Guadalquivlr  5 56

2 Catatau  7 54
2—3 SíkíIoso 56

. Atettala 52
3—5 Vigoroso 58

Rio Negro 58
TalIsmA 10 53

4—8 Dr. Didi 55
Was list Das 5)

10 Eglanta  8 51

7." PAREO — As 23h.10m — 1 300
metros — NCr? 3000,00 — (Bet-
ling).

Kg
58
52

54
54
53
56
58
58
52
52

to. E o primeiro, que marcou
três pontos nas estatísticas do
corrente ano, espera aumentar
o número de êxitos.

— Tantor e Scipion vão dar
muito trabalho na.s provas cm
que foram inscritos. Muita
chance para ambos.
AMARILLO

Depois de informar que
Duelo não atuará nos 2 000 _
metros do quarto páreo de
domingo — aguardará melhor
oportunidade — disse Plácido
que Amarillo, o excelente filho
de Mehdi e Ithaque, segue em
francos preparativos para in-
tervir nos 1000 metros do
Grande Prêmio Cordeiro da
Graça, quando deverá ter pela
frente, dentre outros, o veloz
Happy Luck, seu irmão pró-
prio. Até agora nada ficou re-
solvido quanto á venda de
Amarillo para o turfe venezue-
lano.
FALA TRAVASSOS

Mauro Travassos, um dos
titulares do Stud Magui, ao
qua! pertence Amarillo. iníor-
mou que ainda não eslá aiadm
decidido quanto à vendia cle
Amarillo. E explicou por que,
dizendo que Roberto Mesquita,
treinador paulista e interme-
diário na transação, não esteve
com éle por ocasião das corri-
das realizadas no último sá-
bado em Cidade Jardim, pois
se dirigira ao Paraná, a fim
de visitar um parente enfermo.
Mauro Travassos continua
aguardando uma resposta do
preparador Mesquita, mas sa-
lienta que Amarillo se fór
vendido, só o será após o
Grande Prêmio Cordeiro da
Graça. Travassos, ao prestar
a informação, mostrava imen-
sa alegria pela vitória do ca-
valo Camaguey, de sua pro-
priedade, alcançada no fim tia
semana que passou; em São
Paulo.

Amestely recebe NCrS 500,00
mensais pela renovação
do contrato com Stud Cápua

Juan Amestely, bridão chileno, continuará mon-
tando no Brasil por mais um ano, conforme cons-
ta do contrato firmado entre o piloto e o Stud
Cápua com vigência a partir do dia 1.° de mar-
ço de 1970 e na qual o proprietário fica obrigado a
lhe pagar, mensalmente, NCrS 500,00.

O contrato deve ser entregue à Secretaria de
Corridas do Jóquei Clube Brasileiro, após levar o
documento ao conhecimento das autoridades para
que, dessa maneira, não haja empecilho para sua
permanência no Brasil durante o período de 12
meses.
SEM PROBLEMA

O entendimento perfeito
entre a.s duas partas revela
que o Stud Cápua continua
acreditando nas qualidades
de Juatn Amestely que prós-
segue pilotando na Gávea em
poucas oportunidades, m a s
sempre com chance certa de
vitória.

O número de momarlas do
jóquei deverá aumentar nos
próximos 60 dias, com a che-
gada do.s potros do Haras Vale
da Boa Esperança, que tiveram
o treinamento interrompido
dia nie das dores de cabeça de
que foram acometidos . só
agora foram superadas.

ESfTREANTES

CACHACHA' — Pom., ala-
zão, S. Paulo, (1696), por Jour
ct Nuit III e Xandra — Cria-
dor e proprietário — Haras
Faxina — Treinador — Antô-
nio P. Silva.

LA NORA — Fem., east.
RGSul, (1966), por Svengali e
Schiava — Criador — Haras
Chapéu de Sol — Proprietário

Olimpio de Zorzi — Trei-
nador — MilCcn Signoretiti.

MANDAIA — Fem., east. S.
Paulo, (1964), por Ncrdio e
Manaia — Criador — Haras
São Luis — Proprietário —
Hemnani Azevedo Silva —
Treinador — Seraifim S. Cor-
reia.

RADIANTE — Fem., alazão
S. Paulo, (19641, por Veneziano
e Lino — Criador — Haras
CMia) — Proprietário — Olim-
pio de Zorzi — Treinador —
Francisco Abreu.

LAST SHOT — Mas., east.,
S. Paulo, (1966), por Fort Na-
poléon e Queen Bee — Criador
e proprietário — Haras São
José e Expedictus — Treinador

Ernani Freitas.

Sabinus, montaria constante
de Juan Amestely, continua
em treinamento na pista do
haras em Petrópolis e quanto
à sua programação ainda não
houve uma decisão, pois a sua
ida à França é apenas um
sonho que alimenta há alguns
anos o seu criador, Júlio Cá-
pua.

E' possível que Sabinus surja
eomo a possiblidade de reali-
zação dêste sonho, embora a
ausência de grandes parellhei-
ros permita antecipar as boas
oportunidades que o craque
que venceu todos as cavalos
nacionais na temporada |>as-
fada, teria oinda para desfru-
tar no Brasil.

Mário Mendes só inscreveu
Xogarina no Grande Prèmio
por íalta de páreo comum

O treinador Mário Mendes explicou que a ins-
crição de Xogarina no Grande Prêmio Costa Ferraz
não havia sido pretendida inicialmente, mas au-
sência do páreo na própria turma, motivou a colo-
cação da égua em uma prova onde, na sua opinião,
existe muito equilíbrio.

Mesmo tendo sido derrotada na turma e tra-
balhado para 1 300 met ros, distancia que percorreu
em lm64s, admite o preparador que sua pupila, pela
evolução conseguida na sua forma, vai correr em
condições de igualdade contra os melhores nomes
da competição.
A PAULISTA

Mário Mendes afirma que a
paulista Cachacha é um nome
que merece ser colocado em
um nível um pouco mai.s alto
que a.s demais concorrentes,
mas assinala que se trata de
uma melhor corredora em pis-
ta de grama e que, na areia,
poderá ser derrotada por uma
concorrente carioca.

Comentou, ainda, que entre
as competidoras da Gávea
merecem citação especial Xi-
cosa. Hocó, Jarucê e Funga
e coloca o nome de Xogarina
na lista, explicando que sua
pupila sempre foi excelente
corredora e apoiM. de novo em
forma, tem de ser lembrada
como uma das forças.
SOMENTE EH BIEN

Comentando acerca do quin-
fo páreo da reunião de domin-
go, Mário Mendes assegurou
que Rutli K certamente fará
uma grande exibição e o único
empecilho à vitória da sua
impila é, a presença de Eh

PRELLER — Masc, east.
RGSul, (1967), por Profundo
e Velera — Criador — Breno
Caldas — Proprietário — Stud
Fairplay — Treinador — Wal-
ter Aliano.

MARILISA — Fem., east.
RGSul, (1967), por Clydegate
e Praza Onze — Criador e
proprietário — Valdk' Leite
Paiva — Treinador — Valde-
miro G. Oliveira.

TUR ADA — Fem., east.
RGSul, (1967), por Tachito e
Juno — Criador — Cândido
José de Godói Bezerra — Pro-
prietário — Jaime Santos —
Treinador — Gonçalino Feijó.

INGAYA — Fem., ca.st. S.
Paulo (19671, por Arame Iisde
France — Criador — Haras
Vila Brandina — Proprietário
— Haras Jaú e Rio das Pe-
dras — Treinador — Edio P.
Coutinho.

LANTANA — Fem., east. S.
Paulo, (19671, por Prosper e
Alejá — Criador — A. J. Pei-
xoto de Castro Jr. — Proprie-
tário — Zélia Gonzaga Peixoto
de Castro Jr. — Treinador —
Levi Ferreira.

J ó q u e i s foram p u n i d o s
« CC flá prazo para INPS

A Comissão de Corridas do
Jóquei Clube Brasileiro resol-
veu suspender sete Jóqueis, por
infração do Artigo 160 do Có-
digo — prejudicar o.s compe-
tidores — recebendo Antônio
Manuel Caminha e Miguel
Hévia punição mais severo,
pois ficarão seis reuniões sem
atuar.

Júlio Reis, Carlos Roberto
Carvalho. Francisco Maia, Ru-
bens Ribeiro e Francisco Este-
veá completam a relação dos
suspensos. Outra resolução im-
portante diz respeito aos trei-
nadores ainda em débito com
o INPS, o.s quais terão um
prazo de 10 dias para norma-
lizar a situação, do contrário
náo poderão mais inscrever
seus pensionistas.

Proibir a inscrição do cavalo
Mujano (indocilidadel, condi-
cionando sua inscrição, após
60 dias, a contar desta data,
ao parecer favorável do star-
ter;

Suspender, por infração do
Artigo 160 do Código de Cor-
ridas (prejudicar o.s competi-
dores), o.s seguintes profissio-
nais:

Antônio M. Caminha (Za-
gori e Miguel Hévia (Brometo >
até o dia 23 do corrente; Júlio
Reis (Floriza), Carlos R. Car-
valho (Dedal i, Francisco Maia
(Miss Nazaréi até o dia 16;
Rubens Ribeiro (Miolon) aité
o dia 15 e Francisco Esteves
(Lautrcci até o dia 14;

Funga vai reaparecer no
clássico com exercício
de lm04s3/5 para 1 OOOm

Funga foi exercitada por José Pedro Filho, no
prado, preparando-se para participar do compro-
misso clássico de domingo, em mil metros, cravan-
do Im04s3 5, com excelente disposição e vivacidade
no arremate.

Ojigo, a exemplo de Juca, em plena recupera-
ção, após ter sido queimado nos joelhos, percorreuós 1400 metros em lmSOsl^, na direção de Oraci
Cardoso. No sábado, realizara uma partida de 800
metros no tempo de 51s, também com muita dis-
posição.

LILIBETH

Jiriba — J. Pinto — 1 300
em lm 27s 2 ...

Otaia — G. Almeida — 1 SOO
em lm 39s.

Rema — C. Valgas — 1 400
em lm 35s.

Lilibeth — F. Esteves —
1 1)00 em lm 03s.

Court Page — G. Almeida
— 1 400 em 32s 4 5

Nizarzo — J. Pinto — 1 000
em lm 03s.

Jarucê — F. Esteves — 1 01)0
cm lm 03s.

Jouvencc — J. Machado —
1 000 em lm 03s.

Hocó — A. Santos — 1 000
em lm 04s 15.

FUNGA

Claridge — J. Pinto — 2 040
em 2m 18s 15 — 1600 em
lm 46s 1/5.

Jaldáia — P. Alves — 1 000
em lm 04s 2/5.

Cuentero — J. Reis — 1 600
em lm 45s 2/5.

Sevmour — C. Valgas —
1 400 em lm 32s 2/5.

Isnard — D. Santos — 1 200
em lm 21s.

Juriti — A. Santos — 1 000
em lm 07s.

Funga — J. Pedro F. — 1 000
em lm 04s 3/5.

Samurai — J. Garcia —
1 600 em 47s.

Nindienne — D. Santos —
1 600 em lm 48s 2/5.

Expo 67- — A. Piijheiro —
1 200 em lm 21s

Naccta — W. Moraes —
1 500 em lm 41s

Xogarina — J. Brizola —
1 300 em lm 24s

Alstònia — L. Correia —
1 300 em lm 24s 2 5

Belicoso — A. Ramos —
1 300 em lm 28s

PREDICADOR
Cardoso —

1 600 em

Bien. que além de mais nova
sempre demonstrou muita qua-
lidade e mesmo não atuando
há algum tempo, é a força
da corrida.

Salientou que Ruth K atra-
vessa a melhor fase de trei-
namento e mesmo concedendo
vantagem de peso a todas a.s
adversárias, acredita que, cer-
tamente, no íinal. estará de-
cidindo a primeira colocação
provavelmente contra Eh Bien.
NO MARCADOR

Com relação às inscrições de
Nimbus e Faruca explicou
Mário Mendes que o cavalo
vai atuar melhor c mesmo con-
siderando ser difícil derrotar
Mug. que tem corrido com
destaque dentro da turma,
acha que seu pupile pode fazer
uma surpresa.

Faruca, na opinião do trei-
nador, embora tendo alguma
chance, deve atuar melhor
somente na temporada d e
grama, terreno em que realizou
suas melhores apresentações.

OFLAT

1 200Juca — A. Santos
em lm 26s 2/5.

Camury — D. Santos —
1 200 em lm 17s 2 5.

Oflat — O. Cardoso —
1300 cm lm 24s.

Sem — J. Portilho — 1 300
em lm 26s 4/5.

Las Palmas — F. Pereira F.
— 1 000 em lm 05s.

Combat — D. Santos — 1 000
em lm 04s 3 5.

Faruca — J. Brizola — 1 300
em lm 29s.

Crazy Cat — S. Cruz — 1 300
em lm 30s.

Lig-htlife — M. Carvalho —
1 200 em lm 22s 2 5,

XOGARINA

Hariolo — J. Garcia — 1 300
em lm 30s

Lucksor — C. Valgas — 1 300
em lm 26s 3/5

Cadirbun — O. Cardoso —
l 300 em lm 26s 2 5

Takuri - M. Silva — 1300
em lm 24_

BINÓCULO

Fuji-Otto — O.
2 040 em 2m 19s
lm 48s

Laka Linda — J. Garcia —
1 300 em lm 27s

Veludo — J. Quintanilha —
1 200 em lm 21s

Nanalinda — R. Ribeiro —
1 400 em lm 34s

Librium — M. Henrique —
1 600 em lm 46s 1 5

Saráu — O. F. Silva — 1 200
cm lm 39s.

Predicador — F. Pereira F.
1000 em lm 05s

Palatinado — J. Pinto —
1 200 em lm 20s 2 5

Brazalão — J. Garcia —
1 200 em lm 19s 3:5
OJIGO

Ojigo — O. Cardoso — 1 400
em lm 30s 1/5

Taloncela — F. Pereira F.
1201 em lm 21s 2 5

Haü — A. Pinheiro — 1 000
em lm 06s

Iriuá — G. Almeida — 1 500
cm lm 41s

Quillon — J. Pinto — 1000
em lm 04s

Relato — A. M. Caminha
1 300 em lm 25s
Jabot.á — A. Santas — 1 300

em lm 33s
Boiuna — L. Correia — 1 200

em lm 19s
La Diva — M. Santos —

1 300 em lm 24s.
VOLNELA

Volnela — J. Pinto — 1600
em lm44s.

Capeta — S. Silva — 1300
em lm30s.

Happy Acquital — L. Santos
1 000 em lm05s.
Zapala — D. Santos — 1 300

em lm25s 2 5.
Platéia — A. Machado —
000 em ImOSs 4 ...
Fatorial — D. Santos —
040 em 2ml6s 2 5 - 1600

em lm46...
El Caribe — L. Santos —

1 400 em lm32s 3 5.
Amarillo — D. Santas —
000 cm lm04s 3 5.
Sebastião — D. Santos

400 em 2ml8.s 1/5 — 1700
f .; lm47s.

Não foi feliz o cavalo brasileiro Light
Romu, na segunda apresentação em pistas
uruguaias, caindo iriapelàvelmentenoGP Mu-
nicipal, segunda prova em importância do ca-
lendário clássico, depois de figurar com des-
taque até a entrada da reta. A vitória, até
certo ponto surpreendente, pertenceu ao uru-
guaio Sofanor, que deixou o argentino Gini-
to em segundo lugar, à frente de outros dois
animais de Montevidéu, Mascareto e a égua
Protectora.

O ganhador, que foi conduzido por Agus-
tin da Luz, marcou para os 3 000 metros na
pista de areia, o tempo de 3ml0s. Sofanor
descende de Steny e Zi-Fábi, pov Curioso e
Zingarella, por Vividor.

Páreo de despedida

Irineu Leguisamo, com quase 70 anos de
idade e 50 de atividade profissional, está se
despedindo das pistas. No Hipódromo de Fló-
rida, tio Uruguai, ]'oi realizada, uma carreira em
sua homenagem, tendo o público que superlo-
tou o prado ovacionado o grande jóquei, que
não conseguiu conter as lágrimas.

Santis sepultado

Manuel de Santis, que perdeu a vida em
Buenos Aires, vitimado por um acidente du-
rante a realização de um páreo, foi removi-
do para o Uruguai, onde nasceu, para ser
sepultado.

Clássico argentino

A principal atração em Buenos Aires seri
a realização do Clássico Gilberto Lerena, que
marcará o reaparecimento de La Sevillana,
ciue, na temporada anterior, foi apontada ca-
mo a melhor potranca em atividade nas pis-
tas argentinas. O páreo terá o percurso de
1 fíOOm. pela primeira vez, desde a realização
do GP Carlos Pellegrini, em novembro, serão
disputadas 10 carreiras em uma só reunião.

Pároo na grania
A Comissão de Turfe do Jóquei Clube dc

São Paulo, organizou o campo do Clássico Luís
Alves de Almeida, em 1 200 metros, com do-
tação de 10 mil à vencedora, com as inseri-
ções de Falsa Baiana, Lagência, Rainha de
Sabá, Reflada, Remada, Belina e Danuta.

Liderança

Oraci Cardoso, vencedor com três anl-
mais nas últimas reuniões, continua à fren-
te das estatísticas da categoria de jóquei, so-
mando 21 pontos, aparecendo Francisco Es-
téves a seguir, com 20, pois conquistou o 7nes-
mo número de êxitos do freio gaúcho. José
Machado, que não montou nos três progra-
mas, em virtude de se encontrar suspenso,
cedeu ó terceiro lugar ao bridão Jorge Pinto,
que ganhou três páreos e agora está com 17
vitórias. José Machado conta 15 pontos.

Ernani de Freitas segue destacado na li-
derança dos treinadores, com 19 pontos, tudo
indicando a conquista de mais um campeo-
nato para o veterano preparador. Sabatino
a.'Amore e José Salustiano da Silva dividem
o segundo lugar, cada um com 11 vitórias.
Zilmar Guedes. Antônio Pinto da Silva e Josc
Luis Pedrosa estão empatados, a seguir, com
9 êxitos, o mesmo acontecendo com Mário
Mendes e Gonçalino Feijó, que já mandaram
às pistas S ganhadores.

Para São Paulo

O cavalo Insano, que não sua bem e vem
causando decepções aos observadores, foi corn-
prado pelo Stud Nilito, de Mauro Travassos,
gue o enviará para São Paulo, onde prosse-
guirá campanha. Informação prestada por
José Roberto Taranto, que aproveitou para di-
zer de suas grandes esperanças na vitória dc
Scipion, animal que. c assistido pelo treinador
Plácido Campos e pelo jovem médico-veteri-
nário.

Concursos e Brttings

Na reunião noturna, o concurso apresen-
tou 14 acertadores. cabendo a cada um a im-
portancia dc NCrS 1 086.05. E o betting teve
25 ganhadores, com NCrí 356,98 para cada.

Nada até agora
Gabriel Meneses chegou feliz do Chile, na

última segunda-feira, em companhia da cs-
posa c do filho, sendo recebido por Hélio Per-
digâo de Freitas e Racine Barbosa. Apesar de
suas declarações, afirmando que discutiria
bases financeiras com o patrão, a fim de per-
manecer no Brasil, até o presente momento
nada falou de concreto com Hélio Perdigão
de Freitas, um dos mais conceituados proprie-
tários do turfe carioca. Meneses estará na Gá-
vea hoje pela manhã, vendo os amigos e tra-
balhando.

Mais dez
Na manhã dc ontem, veterinários do Hos-

pitai Otávio Dupont examinaram mai. 10 ani-
mais do treinador José Luís Pedrosa. Capri-
cioso, Lácrimo, Vanguarda, Haju, Igaraçu,
Ipu, Jugo, Jaiba, Jabá e Xarusca completa-
ram a relação, que mostra 40 parelheiros do
jovem profissional. Pedrosa, até o momento,
não recebeu nenhuma comunicação do hospi-
tal, quanto aos resultados dos exames dos ou-
tros 30 animais sob seus cuidados. E por fa-
lar em exames, aqueles aos quais foi subme-
tida a égua Inglesa, pensionista de Paim Fi-
lho, ao que parece acusaram algo de anor-
mal. seiido bem provável que a mesma seja
sacrificada.

Cumberland esperado

O .treinador Felipe Lavor informou, que o
animal Cumberland deverá chegar ainda hoje
ao Rio, procedente de São Paulo, a fim de to-
mar parte no. 2100 metros da Prova Especial,
marcaria para sábado. E para Cidade Jardim
seguiram Trade Mark. Jcierê, Zuilo e Miolon.

} isila às ) Uas
Os Generais José Codeceira Lopes e Sloes-

srl Alves, respectivamente diretor-geral da
Remonta do Exército e diretor de Veteriná-
ria. visitaram na manhã de ontem as diver-
sas Vilas do Jóquei Clube Brasileiro, passan-
do pelo Hospital Otávio Dupont, restaurante
dos cavalariços e outras dependências, acom-
punhados de outros oficiais, ouvindo atenta-
mente as informações do superintendente Li-
cínio Salgado e rio diretor da entidade turfis-
tica, João da Costa Ribeiro. Prometeram vol-
tur cm breve, impressionados com o que viram.

Montará TCicosa
José Pedro Filho deu preferência á mon-

taria de Xicosa no clássico de domingo, dei-
.rando dc lado a égua Funga, que reaparece-
rá na mesma prova.
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ros.ão /oi a maior atração do treino de ontem no Itanhangá, driblando, correndo e chutando como nos seus melhores tempos, inclusive marcando três gols, sendo o primeiro deslocando Peié

Tostão fêz três gols e foi a atração do treino
Comissão quer Maracanã para coletivos

A Comissão Técnica vai
pedir o estádio do Maraca-
nã para realizar pelo menos
dois coletivos ainda esta se-
mana, num ambiente idên-
tico ao do jogo, e Tostão foi
liberado pelo Dr. Lídio To-
ledo para participar nor-
malmente dos conjuntos.

A programação dos trei-
namentos da semana só se-
rá feita hoje de manhã,
depois de um treino técnico
marcado no Itanhangá, e à
noite a Comissão se reunirá
para deliberar sóbre as nor-
ma., de trabalho da impren-
sa no Retiro dos Padres,
que foi proibida na semana
passada porque houve in-
vasão da concentração por
parte de alguns jornalistas.

O técnico João Saldanha
explicou, porém, que vai
manter no Itanhangá os
coletivos de 30 a 45 minu-

tos que a Seleção vem reali-
zando normalmente.

— No Maracanã, o con-
junto será um pouco mai.s
longo e o objetivo é que os
jogadores sintam o ambien-
t-e de jogo durante o treino,
o que não acontece no Ita-
nhangá, que é amplo e des-
campado — disse.

A CBD decidiu que a pri-
meira partida do seleciona-
do chileno contra o brasi-
leiro será mesmo em São
Paulo, no próximo dia __.
O motivo é que o Comitê
Pró-Ajuda à Seleção neces-
sita vender 800 medalhas
comemorativas de ouro, ca-
da uma no valor de NCrS 2
mil, a fim de angariar mai.s
fundos.

A idéia de jogar as duas
partidas contra os chilenos
no Rio surgiu em virtude do

deslocamento dos jogadores
para São Paulo e também
porque, financeiramente, a
própria CBD considera que
a arrecadação no Maraca-
nã seria maior.

Peié doou ontem NCrS 1
mil à Casa da Mãe Pobre,
entregando o cheque ao te-
soureiro Humberto Correia.
Este dinheiro foi consegui-
do através do leilão que o
próprio jogador fêz em
Santos, da bola com que
marcou o seu milésimo gol.

O material que Saldanha
e Russo encomendaram na
Alemanha embarca hoje,
de Francfortc, e caso fique
liberado até sexta-feira, já
poderá ser usado pelos jo-
gadores na partida de do-
mingo, contra o Flamengo.

Êsse material consiste em
meias, calções, camisas, ma-
cações e chuteiras que o

técnico e o supervisor con-
sideraram como ótimos,
quando da viagem de ob-
servações que fizeram à Eu-
ropa, no ano passado.

O Sr. Antônio do Passo
confirmou, -ontem, que a
Seleção Brasileira vai jogar
contra os chilenos no pró-
ximo dia 22, em São Paulo,
no Morumbi, enfrentando
os mesmos adversários no
dia 26, desta vez no Mara-
cana.

A Comissão Técnica está
interessada em antecipar a
segunda partida para o dia
25 e vai tentai* convencer
os dirigentes chilenos quan-
do da sua chegada ao Bra-
sil. Explicou o dirigente que
no dia 30 a Seleção A en-
frentará a B, no Maracanã,
com portões abertos, e por
isso quer dar mais tempo
para o time descansar.

Inglaterra já tem lime para enfrentar Escócia
Londres (UPI-JB) — O

técnico da Seleção Inglesa
de futebol, Sir Alf Ramsey,
divulgou ontem os nomes
dos jogadores convocados
para a partida contra a Es-
cócia, último teste antes da
convocação final para a IX
Copa d-o Mundo.

Entre os convocados ape-
nas os zagueiros Keith
Newton e Brian Labone,
além do médio Martin Pe-
ters são reconhecidos como
j-ogadores internacionais. Os
outros são apenas reservas
embora muitos deles te-
nham jogado pela Seleção"nglèaa e todos tenham es-

treado na equipe nacional
com menos de 23 anos.
CONVOCAÇÕES
IMPORTANTES

Apesar de todos o.s con-
vocados possuírem amplos
méritos para integrar a Se-
leção que irá ao México a.s
escolhas mais significativas
foram as de Peter Osgood
e Brian Kidd. A imprensa
insistiu na inclusão de Os-
good. artilheiro da primei-
ra divisão com 25 gols. O
jogador do Chelsea foi mui-
t*o bem contra a Bélgica no
dia 25 de fevereiro e no pri-
meiro jogo contra os esco-

ceses marcou dois gols sen-
do que Brian Kidd. um dos
responsáveis pelo ressurgi-
mento do Manchester Uni-
ted, marcou o terceiro.

Kidd é um dos quatro
jogadores do grupo de 14
que não havia sido convo-
cado por Ramsey, em 1970,
para os primeiros treinos
normais da Seleção Inglê-
sa. O.s outros são o goleiro
Jim Montgomery, o zaguei-
ro Colin Todd e o atacante
Ralph Coates.

O.s atletas convocados por
Ramsey são os seguintes:

Goleiros — Jim Montgo-
mery (Sunderland) e Alex

Stepney iManchester Uni-
ted).

Zagueiros — Keith New-
ton (Everton), Tommy Hu-
ghes 'Liverpool), Colin
Todd (Sunderland) e Brian
Labone (Everton).

Médios - Colin Harvey
t Everton), Henry Newton
(Nottlngham Forest) e
Martin Peters (West Ham
United).

Atacantes — Ralph Coa-
tes iBurnelyi, Jeff Astle
(West Bromwich Albron),
Peter Osgood iChelsea),
Brian Kidd (Manchester
United) e Peter Thompson
(Liverpool).

Passe de Riva vale NCrS 9 milhões
Roma (AP-JB) -- Um jo-

gador que só chuta com a
perna esquerda e cujo pas-
se está estipulado cm 2 mi-
lhões de dólares (NCr$ 9
milhões) — certamente o
ponta-esquerda mais caro
do mundo — encabeçará a
Seleção da Itália no próxi-
mo Campeonato Mundial de
Futebol.

Trata-se de Luigi Riva, de
26 anos, o maior astro do
futebol italiano e que fora
do campo é tímido e tran-
quilo mesmo quando recor-
da seus primeiros anos
cheios de dificuldades e po-
breza.

INFÂNCIA SOFRIDA

Riva é, sem dúvida, um
jogador que qualquer equi-
pe gostaria de ter. Desem-
penhou um papel importan-
te nas partidas de classiíi-
cação para a Copa no Mé-
xico. E' o maior artilheiro
do país e conseguiu manter
sua equipe, o antes obscuro
Cagliari, na liderança do
campeonato nacional. To-
daVia estes anos de glória
e riqueza lhe chegaram de-
pois de uma vida conturba-
da por problemas íamilia-

res e financeiros que deixa-
ram suas marcas na perso-
nalidade de Riva.

Nasceu em Leggiuno em
1944, pequena aldeia de 3
mil hibitantes perto do la-
go Varese. Tinha nove anos
de idade quando seu pai
morreu, obrigando sua mãe
a trabalhar também du-
rante a noite como enfer-
meira num hospital para
educar Luigi e suas três ir-
mãs. Ainda assim, o jovem
Riva só conseguiu comple-
tar seus primeiros estudos
num instituto técnico gra-
ças a doações de torcedores
de futebol que gostavam de
sua atuação na equipe
local.

Em 1955 uma de suas ir-
mãs adoeceu repentina-
mente e morreu. Neste mes-
mo ano uma outra irmã fi-
cou paralitica em conse-
quência de um desastre de
automóvel. Riva para aju-
dar a resolver o problema
surgido na família resolveu
abandonar os estudos e foi
trabalhar numa companhia
elétrica em 1956. Esse foi
seu primeiro emprego.

Em 1959 resolveu deixar o
emprego quando uma equi-
pe de amadores — o Lave-

no — ofereceu-lhe um lu-
gar seguro como ponta-es-
querda ganhando 20 mil li-
ras por mês além de 3 dó-
lares por partida jogada.
Na verdade o seu salário
era menor do que o de um
eletricista, mas o que Riva
desejava era uma oportuni-
dade para mostrar seu fu-
tebol. Um ano mais tarde o
Legnano, uma equipe semi-
profissional da terceira di-
visão italiana, pagou um
milhão de liras pelo passe
do promissor Riva.

Riva mede 1.80m e pesa
76 quilos. Mesmo só chu-
tando com o pé esquerdo,
quando desbrava a.s defe-
sas adversárias exibe uma
precisão matemática no seu
chute e nas cabeçadas.
Consegue marcar gols com
facilidade chutando de uma
distância de 30 a 40 metros.
Seus tiros livres são uma
verdadeira ameaça para os
goleiros.

O PRAZER DO GOL
Riva dá poderio e agres-

sividade às equipes por que
joga:

— Jogo para fazer gols
tanto em meu clube como

na Seleção — disse — de
modo que é algo normal que
eu os marque. Prefiro jo-
gar mal mas marcar mui-
tos gols do que sair de
campo com uma excelente
atuação sem ter marcado.
Meu único prazer é marcar
gols.

Riva deve ser agora um
homem feliz. Iniciou sua
carreira na Primeira Divi-
são italiana em 1965 com
nove gols. No ano seguinte
marcou 11 e em 1967 foi o
artilheiro do campeonato
com 18 gols. Ainda neste
ano fraturou a perna du-
rante uma partida interna-
cional — contra a Dina-
marca —- e ficou sem jogar
durante vários meses. Em
1968 ainda não completa-
mente restabelecido mar-
cou somente 13 gols, mas
no ano passado voltava a
ser o artilheiro do campeo-
nato com 20 gols.

Riva é também o maior
artilheiro da Seleção ita-
liana tendo marcado 17 gols
em 15 partidas internacio-
nais e nas eliminatórias
para a IX Copa do Mundo
marcou sete dos 10 gols da
Itália.

A presença de Tostão,
se movimentando miiilo
bem, e, inclusive mar-
cando três gols, no go.-
leiro Peié, foi o mel hor
acontecimento do treino
recreativo realizado pria
Seleção, onteni à tarde,
no Itanhangá Golfe
Clube.

O atacante atuou pelo
time dos sem camisas
que venceu o com cami-
sas por 4 a 2, e mostrou-
se bem disposto, eorren-
do durante os 45 minu-
tos do treino e fazendo
lindas jogadas.
TOSTÃO, O ARTILHEIRO

O time sem camisas jo-
gou com Marco Antônio,
Gérson, Edu, Rivelino, Joci,
Brito, Leão, Tostão, Cio-
doaldo, Chirol e Colasso. O
com camisa formou com
Peié, Ado. Coutinho, Jairzi-
nho, Piazza, Zé Carlos, Zé
Maria, Paulo César, Dirceu
Lopes, Fontana, Everaldo e
Parreira.

Tostão marcou três gols,
e Brito um, para o time
sem camisa, enquanto que
Marco Antônio, contra, e
Jairzinho, de pênalti, os
dos perdedores.

O treino começou com
os jogadores podendo dar
apenas dois toques, mas lo-
go nos primeiros minutos
Chirol permitiu que fossem
dados três, o que deu uma
maior movimentação.

Desde os primeiros Ins-
tantes Aparicio Viana e
Silva, que estava apitando
o treino, começou a sofrer
pressões, por parte dos jo-
gadores dos dois times que
o acusavam de estar pre-

SÚMULA

• A fa.se final cio Campeo-
nato Carioca de Basquetebol
será aberta esta noite, com
as partidas entre Vasco x Flu-
minense, no ginásio do Tijuca,
e Clube Municipal x Tijuca,
no ginásio do Monte Sinai
Ambos serão iniciados às 21h
30m, custando NCrS 4,00 a ar-
quibancada e NCrS 6.00 a ca-
deira numerada.

A segunda rodada será
disputada -sexta-feira,com
Municipal x Vasco, no Tijuca,
e Fluminense x Tijuca, no
Clube Municipal, sendo que o
primeiro jogo apresentará co-
mo preliminar a partida entre
Riachuelo x Vila Isabel, às
19h45m. valendo pelo titulo
infa.nto-juvenil. A úlüma ro-
da d* aerá segunda-feira, com

Tijuca x Vasco, no Municipal,
e Fluminense x Municipal, no
Tijuca.

A companhia mexicana
Crinamex, fabricante dc pá-
ra-brlsas dc automóveis,
anunciou que dará 1,3 milhões
dc pesos (NCrS 458 mil) à Sc-
leção do México sc ela conse-
gnlr vencer a Copa do Mundo.
A empresa explicou que essa
oferta era um incentivo para
os .jogadores. A importância
deverá ser dividida entre os
26 jogadores da equipe que,
desta forma, poderão receher
50 mil pesos (NCrS 17.6 mili
cad» um caso sejam campeões
do inundo.

A Taça Cidade de São
Paulo prossegue esta noite

com a partida entre Palmei-
ras e Santos no Parque An-
tártica. As duas equipes estão
escaladas assim: Santos .—
Joel. Orlando. Ramos Delga-
do, Djalma Dias e Turcão;
Léo e Nenê; Manuel Maria,
Douglas. Picolé e Abel. Pai-
meiras: Neuri, Eurico, Luis
Pereira. Nelson e Neves; Du-
du e Ademir da Guia; Edu,
Jaime, César e Pio.

• O Embaixador do Brasil
no México, João Batista Pl-
nheiro, está disposto a reali-
7.ar um vasto programa rultu-
ral cm Guadalajara enquanto
lá estiver a Seleção Brasilei-
ra. Diz o diplomata que se o
Estado de Jallsco, onde fira a
ridade dc Guadalajara, patro-

judicando-os. Estas brinca-
deiras foram constantes, e
foi o que deu maior alegria
a todos, pois sempre que
perdiam um gol, culpavam
o juiz.

Não aperta, Aparicio,
até aqui você rouba o meu
time — gritava Paulo César
que queria um pênalti a seu
íavor.

Clodoaldo também não
poupava Aparicio das cri-
ticas e Piazza teve que cha-
mar-lhe a atenção pergun-
tando sc tinha dois j'uizcs
em campo.

Pode ficar calado,
Clodô, pois o Aparicio não
precisa de auxiliar. Você
quer é apitar no lugar dele
— disse Piazza.

GOL CONTRA

O primeiro gol do treino
aconteceu depois que Gér-
son, jogando de zagueiro,
chutou de bico para a fren-
te até onde estava colocado
Tostão que driblou Zé Ma-
ria e finalizou.

Com este gol o treino me-
lhorou muito, e o time de
camisas passou a pressio-
nar o adversário, mas Mar-
co Antônio, atuando como
g-oleiro, fêz várias defesas
difíceis.

Logo após ter feito uma
bonita defesa, num chute
de Paulo César, Marco An-
tônio foi lançar a bola com
a mão direita para Edu.
mas como Zé Carlos iria
interceptar a jogada, êle
voltou atrás e tentou reté-
la, acabando por marcar
um gol contra.

— Tá certo — gritou
Gérson — a gente se ma-
ta lá na frente para você
fazer gol contra aí atrás.

Marco Antônio tentou
explicar que foi um aciden-
te, ma.s seus companheiros
não aceitaram as desculpas

e exigiram dele maior cui-
dado nas outra.? vezes.

Depois de mais alguns
minutos, novamente Tos-
tão, em jogada pessoal, vol-
tou a marcar, desta vez ti-
rou Peié da jogada, com
um drible de corpo, de den-
tro da pequena área.

Este gol foi bastante
aplaudido por todos que
acompanhavam lance por
lance de Tostão, e Inclusi-
ve Peié foi um dos que de-
monstraram maior conten-
tamento.

— O Tostão já encontrou
o caminho do gol, uma pc-
na que foi contra mim —-
falou Peié.

Logo em seguida Everal-
do chutou da entrada da
área e como Marco Antônio
estava fora do gol. Leão
deu um salto e espalmou a
bola para córner.

Aparicio apitou o pênalti
que Paulo César cobrou pa-
ra fora.

A partir deste instante,
Gérson passou a brincar
com Peié e disse que ia pe-
dir para o Marco Antônio
fazer outro gol contra, pois
só assim a partida ficaria
equilibrada.

Pouco depois, Tostão
marcou o seu terceiro gol,
recebendo ótimo passe do
preparador Admildo Chirol,
que sc aproveitou de uma
falha de Parreira.

Quando faltavam cinco
minutos para terminar o
treino, o time sem camisa
voltou a marcar mais um
gol, desta vez por interme-
dio de Brito que cabeceou
de dentro da pequena área,
após receber passe de Tos-
tão.

Quase ao final, Leão vol-
tou a íazer um pênalti e
Jairzinho chutou e marcou,
finalizando o treino com a
vitória do time sem camisa
por 4 a 2.

Dúvida c Clodoaldo ou Piazza

cinar, o Brasil poderia mos-
Irar o conjunto musical Tam-
lui 4, obras do pintor Aldemir
Martins e um, grupo folclóri-
co do Rio Grande do Sul. O
Embaixador t a m b c m oferc-
mi-st* para organizar uma sé-
rie de apresentações de fil-
mos — documentários sóbre o
Brasil, filmes do Cinema Nõvo
brasileiro e conferências do
Adido Cultural do Brasil no
.México, Walter "Wey, sôbrc. ar-
tc c música brasileira. A êstc
programa poderiam compare-
rer também os pelo menos
3 mil brasileiros que irão
ver a Seleção em Guadalajara.
além dos 120 jornalistas que
estarão trabalhando na co-
bertura da SHccán.

A maior dúvida do trei-
nador João Saldanha para
o jogo de domingo contra
o Flamengo é com relação
a Clodoaldo ou Piazza no
meio-de-campo e só será de-
cidido quem começará jo-
gando depois dos coletivos
da semana.

A volta de Ado ao gol é
a única alteração certa que
João Saldanha fará para a
partida de domingo, mas o
técnico já afirmou que tc-
dos os jogadores que não
estiverem contundidos vão
entrar no decorrer do jogo.
Baldocchi também começa-
rá jogando na zaga central
caso se recupere do corte
na canela. Também Joel
poderá entrar de início.
EXPERIMENTAR
BALDOCCHI

— O Brito eu já conheço
muito bem. Inclusive, êle já
está acostumado a jogar ao
lado de Carlos Alberto, Fon-
tana e Joel. Quanto ao Bai-
doechi, não. Precisamos ex-
perimentá-Io mais — expli-
cou o técnico.

Os dois únicas jogadores
que Saldanha não pretende
substituir contra o Flamen-

go são Dlrceu Lopes e Pe-
lé. Êle explicou que ambos
estão em fase de entrosa-
mento e quanto mais tem-
po atuarem juntos, melhor
conseguirão isso.

O Tostão só vai jogar
mesmo no segundo jogo
contra os chilenos. Por isso
é que precisamos manter
Dirceu com Peié — disse.

O problema de Clodoaldo
e Piazza, segundo o treina-
dor, já é antigo.

Ali, nessa posição, joga
quem estiver em melhor
forma íisioa, porque tecni-
camente é parelha — frisou
João Saldanha.

RESPEITO A
FASE RUIM

Russo lembrou ainda
que antes de iniciar os jo-
gos da fase de classificação,
Clodoaldo era o titular.
Entretanto, se machucou e
foi obrigado a ceder seu
posto para Piazza.

Problema igual a este
comentou o supervisor

é o da ponta esquerda.
Paulo César e Edu se asse-
melham. Agora, por exem-
pio, o Edu não está em boa

fase. Contudo, seria in.jus-
to barrá-lo.

Russo fêz questão de di-
zer que o único que escala
o time é João Saldanha e,
assim, estava apenas emi-
tindo sua opinião pessoal.

Jogadores do nível de
Edu e Paulo César, Piazza
e Clodoaldo, que ninguém
duvida de suas capacida-
des técnicas, têm o direito
de passar por fase ruim
porque se recuperam ràpi-
damente — acrescentou o
supervisor.

BRITO, A SURPRESA

Russo adia ainda que, a
grande surpresa neste ini-
cio de preparação da Sele-
ção Brasileira é Brito. E
esclarece:

Todos estavam contra
nós da Comissão Técnica
quando o convocamos. Não
precisa multo, meu próprio
filho falou comigo critican-
do Brito. No entanto, hoje
todos pedem para que êle
seja efetivado definitiva-
mente.

Russo declarou que alem
de bom jogador, Brito é
um excelente colega.

Caetano e Cortez são punidos
Montevidéu I AFP-UPI-

JBi -— O técnico da Sele-
ção Uruguaia, Juan Hon-
berg,. declarou que espera-
rá até o próximo dia 18 —
data em que os 40 jogado-
res pré-selecionados se
apresentarão — para pro-
nunciar-se sóbre a substi-
tuição de Caetano e Cortez
que foram suspensos por
três meses por terem joga-
do sob o efeito de estimu-
lantes proibidos.

A Comissão Nacional de
Educação Fisica (CNEFi
que já suspendeu preventi-
vãmente os jogadores tam-
bém lhes retirou a ficha
médica, documento indis-
pensável no Uruguai para
a prática de qualquer es-
porte.

Esta suspensão eqüivale
em primeira instância a
três meses <le inatívidade
tanto no Uruguai como no
exterior, periodo minimo
de sanção previsto pela..

leis vigentes. Como a Co-
pa do Mundo começará
dentro de dois meses e
meio os dois jogadores es-
tão desde já impedidos rie
participar.

Embora a sanção mini-
ma prevista seja de três
meses rie inatívidade, no
caso atual ela pode ser
mais ampla em virtude da
agravante de que Cortez e
Caetano são atletas pro-
fissionais.

Tostão ainda
n ã o renovou

Belo Horizonte (Sucur-
sal) — Antes de deixar es-
ta capita!. Tostão revelou
que está propenso a íazer
um contrato especial com
a CBD para integrar a Se-
leção Brasileira que irá
disputar a Copa do Mun-
do no México, porque o
Cruzeiro não lhe fêz qual-
quer proposta para a reno-
vação de seu contrato, ven-
cido a 31 de dezembro úl-
timo.

Todavia, o pentacam-
peão mineiro anunciou
ontem que mandará um
emissário, possivelmente o
diretor dc futebol, Carmi-
ne Furlet-ti, ao Rio, na pró-
xima semana, para Iniciar
os entendimentos com «
jogador, pois é de seu ln-
terêsse resolver a reíorma
antes da Copa do Mundo.

DESCONSIDERAÇÃO

Tostão prefere renovar o
seu oontrato com o Cru-
•zeiro depois da Copa, pois
acredita que o Brasil será
novamente o campeão do
mundo, o que o valorizara
ainda mais. Porém espera-
va que o time mineiro ma-
nifestasse interesse na re-
novação e, conseqüente-
mente, em seu futebol, o
que não aconteceu, deixan-
do-o decepcionado.

Recebeu a omissão do
clube como prova de des-
consideração lem.ran-
do que a diretoria havia
combinado uma reunião
com o seu pai, Sr. Osvaldo
Andrade, para resolver o
problema e não voltou mais
an assunto, sem dar qual-
quer satisfação.

EMBARQUE ALEGRE

Fontana foi o primeiro a
chegar ao Aeroporto da
Pampulha para seguir pa-
ra o Rio no vôo das 9h30m.
Logo foi cercado por um
grupo de garotos e depoi3
teve de dar muitas entrtv
vistas á imprensa, o que
fez com a habitual segu-
rança.

Certo de que a Seleção
Brasileira somente cresce-
rá de produção daqui para
a frente, o zagueiro do Cru-
zeiro tinha uma única preo-
cupação no aeroporto: es-
tava quase na hora do vôo
e Dirceu Lopes não apare-
cia. "O Dirceu está com
mania de atrasar em tudo,
como o Brito fazia antiga-
mente. Mas, dessa vez, èle
tem razáo porque foi a Pe-
dro Leopoldo visitar a fa-
mília e de lá até aqui é
quase uma viagem."

A descontração e o bom
humor de Fontana, sempre
cercado pela garotada, de-
ram um tom alegre ao em-
barque do.s jogadores mi-
neiros. Ao lado, Tostão co-
mentava as dificuldades da
renovação de seu contrato
com o Cruzeiro e a sua dis-
posição de fazer um espe-
ciai com a CBD, para ga-
rantir a sua ida à Copa do
Mundo.

BOTAFOGO AJUDA

Quando alguém lhe disso
que o Cruzeiro não atra-
vessa uma boa situação fi-
nanceira c, por isto. ainda
não pôde cuidar de seu con-
trato com a devida aten-
ção, Tostão disse:

— Concordo, mas a maio-
ria do.s clubes brasileiros
também está com proble-
mas idênticos, como o Bo-
tafogo, que renovou o con-
trato de Jairzinho para re-
gularizar a sua situação
junto à CBD.
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Fia joga contra
São Cristóvão à
noite pela Taça

NOVA- disposição

Flamengo e São Cristo-
vão fazem a principal par-
tida na abertura da segun-
da rodada da Taça Guana-
bara, hoje, às 21h30m, no
Maracanã, enquanto o Ban-
gu enfrentará o Campo
Grande na preliminar, com
inicio às 19h30m.

Nenhum dos jogos des-
perta grande interesse, da-
do o desequilíbrio de fôr-
ças entre os times, tanto
na preliminar como na par-
tida principal, pois São
Cristóvão e Campo Grande
já demonstraram que não
possuem equipes à altura
dos adversários e da pró-
pria competição.

DESEQUILÍBRIO

Invicto há 10 jogos, ou
seja, desde que Yustrich
assumiu a sua direção, o
Flamengo já demonstrou
contra adversários da cate-
goria de um Penarol, Sele-
ção da Romênia, Botafogo
e Independiente que está
com uma equipe forte e
bem armada. Sua estréia
na Taça Guanabara, quan-
do empatou com o Botafo-
go de 0 a 0, foi ótima mes-

mo sem poder contar com
Doval, um dos seus melho-
rea jogadores, e perdendo
logo os dois zagtielros de
área.

Por tudo o que já mos-
trou, o Flamengo é um dos
mais cotados para o título
da Taça Guanabara. O seu
adversário desta noite, ao
contrário, só conseguiu reu-
nir 11 jogadores às véspe-
ras do início da competi-
ção, perdendo de 2 a 1 pa-
ra a Portuguesa.

O panorama não muda
muito na análise da preli-
minar, onde o Bangu é o
favorito destacado contra o
Campo Grande. A equipe
dirigida por Flávio Costa se
apresentou bem na estréia
contra o Fluminense, de
quem perdeu de 2 a 1. O
Campo Grande não passou
de um empate com o Ma-
dureira, de 1 a 1. As equi-
pes: Bangu — Roni, Cabri-
ta, Sérgio, Luís Alberto e
Edilson; Sidclei e Didinho;
Mauricio, Jorge Félix, Dé e
Aladim. Campo Grande —
Márcio, Jair Marinho, Bilu-
ca, Geneci e Jorge; Alves e
Adilson;. Almir, Amoroso,
Clair e Edinho.

FLAMENGO S. CRISTÓVÃO
Sidnei Franz
Murilo Triel

Washington Ditão
P. Henrique Dia»

Zanata Rui
Onça Valdemar

Ademir Robertinho
Liminha Ângelo
Dionísio Jorginho

Fio 10 Jurandir
Arilson 11 Madeira
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Treino foi realizado
sob um forte calor

Num treino constante-
mente Interrompido pelas
Instruções de Yustrich, o
Flamengo se exercitou cole-
tivamente ontem pela ma-
nhã durante 60 minutos,
com os titulares vencendo
a uma equipe mista de ju-
venis e alguns reservas por
3 a 1, marcando Liminha,
Fio e Dionísio, e Carlos
Jorg-e para os suplentes.

O treino realizado debai-
xo de um forte calor ter-
minou às llh30m com o
técnico mostrando-se bas-
tante satisfeito, conslderan-
do o coletivo excelente, so-
b ret udo pelo empenho dos
jogadores.

JOGO DURO

O jogador Tinho está
afastado de qualquer trei-
namento com bola e ainda
deverá permanecer assim
por mais uma semana. Se-
gundo o Dr. Pinkwas, que
tirou 50 mililitros de sangue
do joelho do jogador, Tinho
leve no jogo contra o Bo-
tafogo uma sinuvite trau-
mática:

E ainda dizem que os
nossos jogadores é que dão
pancada — comentou o
médico.

Doval também voltou a
bater bola eni separado, mas
continua se queixando de
dores no tornozelo.

O técnico Yustrich res-
pondendo àqueles que inst-
nuaram que êle estava
mandando seus jogadores
entrarem violentos nos ad-
versários, comentou:

Tudo o que eu digo na
boca do túnel durante um
jogo eu falo nos treinos. O

Vasco pede ajuda ao
CND para conseguir
contratação de Silva

O Vasco vai tentar hoje, junto ao CND, conse-
guir uma maneira para contratar o atacante Silva,
que está com sua situação muito confusa, pois o
Flamengo ainda não pagou o restante do seu passe
ao Barcelona, que por causa disso não quer fazer
negócio com clubes brasileiros.

Como o Flamengo não pagou a dívida com o
Barcelona, a Liga Espanhola de Futebol proibiu
qualquer tipo de negócios, ou até mesmo jogos, com
clubes brasileiros. O Racing também não termi-
nou de pagar o passe do jogador, e os dirigentes do
Vasco acreditam que juntando o dinheiro desta
transação, com uma outra que o Flamengo lhe de-
ve, conseguirá realizar o negócio.

Na grande área

JUNTANDO DINHEIRO
Os dirigentes do Vasco

acreditam que juntando o
dinheiro que o Flamengo
lhe deve, mais a dívida do
Racing para com êste, dará
para resolver tudo e o ne-
gócio ser fechado, pois des-
ta maneira o Barcelona re-
ceberá o que tem direito, e
a Liga Espanhola revogará
a ordem dada.

Mesmo sem saber se se-
rá negociado ou não, Silva

compareceu ontem pela ma-
nhã, ao Estádio de São Ja-
nuário e realizou um leve
treino individual.

O jogador, que já atuou
pelo Botafogo de Ribeirão
Preto, São Paulo, Corín-
tians, Santos, Flamengo por
duas vezes, Barcelona e Ra-
cing acredita que tudo fica-
rá resolvido da melhor ma-
neira possível, e que pode-
rá disputar a Taça Guana-
bara pelo Vasco.

que eu quero é dureza, mas
nunca pedi deslealdade. No
meu time o jogo é pra ma-
oho.

Os jogadores estão con-
centrados desde ontem e à
tarde foram ao cinema Ro-
xy assistir ao fikne brasi-
leiro Quelé do Pajeú. Os
cinco reservas que ficarão
no banco no jogo desta noi-
te contra o São Cristóvão
são; Marco Aurélio, Tintei-
ro, Rodrigues Neto, Nei e o
juvenil Carlos Jorge.

REFEIÇÃO REFORÇADA

O preparador fisico Ze-
zinho Miguel revelou que
os jogadores às vésperas de
qualquer jogo fazem um re-
gime de superalimentação.
Ontem mesmo eles almoça-
ram salada de frios, lasa-
nha com ovos, carne assa-
da com farofa, feijão e ar-
roz. No jantar, por volta
das 19h30rn, o cardápio foi
sopa de legumes, bife a ca-
valo, arroz e salada de to-
mate com agrião. As 23 ho-
ras, pouco antes de se reco-
lherem, os jogadores ainda
fazem ura lanche noturno.

Hoje a equipe apenas al-
moça e faz um pequeno
lanche com sopa de legu-
mes às 16h30m, jantando
somente após o regresso do
jogo. Para a partida de ho-
je à noite a camioneta do
clube vai ccrm o seguinte
material para ser distribuí-
do entre os jogadores: um
engradado de guaraná e
outro de água mineral, três
garrafas de ovomaltine, três
garrafas de café, 40 laran-
jas e 40 chicletes.
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Samarone vem se empenhando para voltar ao time

Samarone pode renovar
contrato hoje com Flu
mas não enfrenta Vasco

Os dirigentes do Fluminense esperam que Sa-
marone renove hoje o seu contrato com o clube
mas ainda que isso aconteça não enfrentará o Vas-
co porque o técnico Paulo Amaral já disse que o
atacante está fora de seus planos ^até que adquira
uma forma físico-técnica perfeita:— Samarone está fora de forma e inclusive
com pequena atrofia muscular na perna. Estamos
exigindo o máximo dele nos treinos e só quando de-
monstrar condições é que poderá voltar ao time
— esclareceu Paulo Amaral.

Roberto e Moreira nâo
treinaram mas jogam
contra o Bonsucesso

Embora não preocupem e tenham presença as-
segurada no jogo contra o Bonsucesso, Roberto e
Moreira continuam sem treinar, fazendo tratamen-
to de ultra-som e calor no tornozelo. Os demais jo-
gadores participaram de um individual no campo
da Escola de Educação Física.

A maioria dos jogadores continua descontente
porque — com exceção dos 11 titulares e cinco dos
principais reservas — não recebe seus salários des-
de o ano passado.

COU?riVO PELA MANHA

Hoje, ãs 8h30m, haverá co-
letivo nas Laranjeiras tendo o
Dr. José Ríbot liberado o go-
leiro Félix para participar do
treino. Félix ontem prosse-
guiu no tratamento de ondas
curtas na perna direita, e
chegou até a fazer determi-
nados exercícios com os de-
mais jogadores, só não parti-
cipando do bate-bola.

— file só não participou de
toda atividade por precaução,
pois já está liberado — disse
o médico, que não tem proble-
ma em todo o time: Luiinha,
que abandonara o treino da
véspera sentindo o tornozelo
compareceu ao clube comple-
tamente recuperado e parti-
cipou normalmente do treino
de ontem pela manhã em Al-
varo Chaves que durou três
horas, apesar do forte calor.

COLETIVO É HOJE

O treino de ontem cons-
tou de exercícios de gírias-
tica e bate-bola dos atacan-
tes com os goleiros. Para
hoje Zagalo marcou o cole-
tivo, mas não sabe ainda se
poderá contar com Morei-
ra e Roberto. Os dois estão
contundidas no tornozelo e
em tratamento médico e
ontem ficaram no clube fa-
zendo aplicações de calor e
ul t r a-som, acreditando o
Dr. René Mendonça que até
sexta-feira possa liberá-los.

No conjunto desta tarde,
Zagalo vai insistir na mes-
ma formação tática que
empregou contra o Flamen-
go e que continua defen-
dendo como a mais útil no
momento para o Botafogo.

Ontem, depois do treino,
os jogadores reservas espe-
ravam receber seus salários
de janeiro, mas o pagamen-
to foi mais uma vez adia-
do, provocando reclama-
ções de vários deles. Dizem
os jogadores que desde de-
zembro não recebem seus
salários, só saindo o paga-
mento para os que jogam
ou ficam na suplência do
time.

— Atualmente só rece-
bem salários e prêmios os
11 titulares e cinco re-
servas — é a queixa que
fazem.

Humberto, cujo passe foi
posto à venda por NCr$ 40
mil deve resolver hoje a
sua situação com o Olaria,
assinando por dois anos. Zé
Carlos, que está sem con-
trato, deve renovar hoje.

Ingleses fazem testes

para uniformizar bola
de golfe em todo o mundo

Londres (UPI especial para o JB) — Os diri-
gentes do Royal and Ancient Golf Club, entidade
que dirige o golfe britânico, realizaram testes em
cooperação com a associação norte-americana de
golfe, USGA, para a uniformização da bola usada
nos campeonatos e torneios oficiais no mundo in-

Existem dois tipos de bola no mundo golfístico,
a bola americana, de 1,68 polegada de diâmetro, e
a bola inglesa, de 1,62 polegada, que é a usada em
todos os países, à exceção dos EUA, Canadá e dos
torneios profissionais jogados na Grã-Bretanha.

Grêmio faz festival na
inauguração da nova
iluminação do Olímpico

Porto Alegre (Sucursal) — Grêmio e Interna-
cional se enfrentam, hoje à noite, pela 192» vez,
numa partida que abre o festival de inauguração
dos refletores do Estádio Olímpico, que passa a ter
a melhor iluminação da América do Sul.

Esta partida tem sua importância principal-
mente porque quando da inauguração do Estádio
Olímpico, o Internacional venceu, e quando joga-
ram pela primeira vez, no Beira-Rio, o jogo não ter-
minou por causa de um conflito, e o resultado era
de 0 a 0. O nôvo sistema de iluminação do campo
do Grêmio custou NCrS 500 mil.

Tênis tem Torneio
JB hoje às 19 h
na quadra do Flu

Fluminense e Northwood Institute College dis-
putam hoje às 19 horas nas quadras do Fluminen-
se a primeira fase do torneio internacional de tênis
patrocinado pelo JORNAL DO BRASIL.

A rodada de hoje constará apenas de partidas
de duplas e o Fluminense já escalou seus jogadores
para essa disputa: Mário Pascual e Hugo Pucheu,
Álvaro Esteia e Nelson Moreira Filho, Afonso Pe-
reira e Alberto Maranhão.
SIMPLES

Amanhã a partir das 19
horas serão realizados os
jogas de simples competin-
do pelo Fluminense Alvará
Esteia, Márcio Pascual, Hu-
go Pucheu, Afonso Pereira,
George Shalders e Frcderi-
co Maranhão.

O Northwood, que conta
cm sua equipe com exce-
lentes jogadores, todos en-
tre 17 e 22 anos, e.stá cx-
cursionando pela América

do Sul e a sua última apre-
sentação foi na Venezuela.

A delegação norte-ame-
ricana vem chefiada pela
ex-tenista Jean Hoxie.
atualmente com 70 anos de
idade e figura das mais des-
tacadas internacionalmen-
te como grande conhecedo-
ra de tênis. Jean é,. inclu.si-
va a conselheira preferida
de famosos jogadores como
Rod Laver, Panc.ho Gonza-
lez e Artur Ashe.

O TESTE

Os testes foram realiza-
dos no fim do ano passado
pelo Royal and Ancient
Golf Club, a entidade que
dirige o golfe britânico, no
Old Course em St. An-
drews, com base nos drives
e escores de 350 jogadores
cujos handicaps iam de ze-
ro até 24.

Metade dos jogadores pas-
sou a bola grande (1,68 po-
legadas de diâmetro) nos
buracos, um, dois, três, 10,
11, 13, 14 e 15 e a pequena
nos restantes. A outra me-
tade fêz o inverso, utilizan-
do a bola pequena do bura-
co um ao três e do 10 ao 15.

O tempo esteve bom nos
dois dias em que foi reali-
zado o teste. Não havia
ventos fortes, coisa comum
em St. Andrews, mas unia
brisa ligeira se fêz sentir.

AS CONCLUSÕES

Em suas conclusões, ns
dirigentes do Royal and An-
cient, afirmaram que na.s
condições em que estava, o
vento em nada influiu nos
drives, que dependeram
apenas de como foram jo-
gados.

As medições mostraram
que a bola pequena vai
de.sde 14 jardas, mais lon-
ge, para os jogadores de
handicap até três, até ape-

nas oito jardas, para os de
handicaps 24. Não houve dl-
ferença significante em
approachcs ou tacadas pa-
ra o greene nem nos put-
ting greens. A bola pequena
requer, segundo ficou pa-
i.enteado nos testes, 1,25
otrodes menos por volta.

A RESPOSTA
AMERICANA

Em Nova Iorque, P. J.
Boatwright, diretor-éxecuti-
vo da Associação America-
na de Golfe, USGA, disse
que eles também fizeram
testes com ambas as bolas,
e ainda com uma bola
"conciliatória" de 1,65 po-
legada de diâmetro."A bola "conciliatória"
ficou como era de se espe-
rar entre o comportamen-
to da grande e da peque-
na nos testes realizados,
disse Boatwright, mas isto
não quer dizer que nós a
oficializaremos.""A British PGA, Profes-
sional Golf Association, in-
glêsa, prosseguiu Boatw-
right, tem usado a bola
grande em torneios oficiais
nos últimos dois anos. E
eu acredito que a diferen-
ça de tacadas por volta,
nas estatísticas compila-
das até hoje, entre os pro-
íissionais e nos torneios,
antes e depois da adoção
da bnla grande não é de
1,25 e sim de 0,5 strokes."

PROGRAMAÇÃO
Pára o jogo de hoje, o

técnico Carlos Froner esca-
lou o Grêmio com Breno;
Espinosa, Ari Ercílio, Beto
e Clóvis; Jadir e Sérgio Lo-
pes; Joãozinho, Paíca, Hé-
lio Pires e Volmir. O Inter-
nacional formará com Gai-
nete, Madureira, Valmir,
Pontes e Jorge Andrade;
Carbone e Dorinho; Valdo-
miro, Sérgio, Claudiomiro e
Canhoto.

No próximo sábado o Grê-
mio enfrentará o Nacional
de Montevidéu, ainda pelo
festival que poderá ter tam-
bém as presenças do Fia-
mengo, do Rio, e Boca Ju-
niors, da Argentina.

No Campeonato Gaúcho, o
Grêmio se fará representar
por uma equipe de reser-
vas, poupando os titulares
para estas partidas pelo
festival.

Poletti e Manera vão
à Justiça recorrer
contra punição da AFA

Buenos Aires (AFP-JB) — Os jogadores do Es-
tudiantes de la Plata, José Poletti e Eduardo Ma-
nera iniciaram uma ação judicial contra a Asso-
ciação de Futebol Argentina e o seu próprio clube
por terem ambos lhes tirado, segundo afirmam, a
liberdade de trabalho.

Poletti, goleiro, foi proibido de jogar definiti-
vãmente e Manera suspenso por 20 jogos e três
anos em partidas internacionais, em virtude dos
graves incidentes registrados durante a final entre
o Estudiantes e o Milan da Itália em outubro do
ano passado, pela decisão da Copa Mundial Inter-
clubes.
APOIO LEGAL

A ação foi iniciada por
ambos os jogadores na Jus-
tiça do Trabalho e eles se
apoiam numa sentença de
outubro de 1969 da Câmara
Nacional do Trabalho que
estabelece que os jogadores
profissionais estão ligados
a seu clube por um contra-
to de trabalho c portanto
não podem ser suspensos
por mais de 30 dias.

Manera solicita da AFA

a redução da pena e inde-
nização por danos e perdas
e ao Estudiantes indeniza-
ção por dispensa. Poletti
pede apenas à AFA a re-
dução da pena e também
indenização por perdas e
danos.

Manera, Poletti e outro
zagueiro, Aguirre Suarez, jà
cumpriram a sentença de
um mês de prisão, depois
do jogo, imposta pelo De-
partamento de Policia.

Armando Nogueira

Será que Já se disse tudo sobre o gol de
Pele, domingo, no Maracanã?: maravilhoso,
genial, Inacreditável! Acho que não. E' pre-
ciso dizer, antes de mais nada, que o gol
de Pele foi obra de inteligência, de atenção.
Desde os primeiros minutos da partida que
Pele estava de olho na posição do goleiro
Cejas: quando os brasileiros atacavam, Ce-
jas avançava, sempre, alguns passos, pro-
curando reduzir os ângulos de chute. E' um
estilo de jogar no gol: uns preferem ílcar
embaixo dos paus, outros, mais vivos, tal-
vez, adiantam-se dois/três metros, íacilltan-
do seu próprio trabalho e deixando aos ata-
cantes, apenas, a chance de fazer gol de co-
bertura, coisa dificílima se o atacante não
tem nos pés uma precisão de radar.

O gol de Pele, portanto, não foi, como «s»
pareceu, um repente de intuição; foi obra -
de reflexão, iol um gol cerebral, executado -«
numa fração de segundo, mas concebido ao ««
longo de 85 minutos: .

— Eu quis íazer aquela jogada ainda no «j
primeiro tempo, mas sempre que eu armava
o chute, aparecia um beque argentino e bio-
queava.

A revelação de Pele, feita no vestiário
depois do jogo, contém uma lição que não
pode escapar aos atacantes do mundo in-
teiro: um gol de placa não se faz só com
os pés e no ato de chutar a bola. E' preciso
também muita cabeça, saber tirar partido,
inclusive, do grande valor de um goleiro.

No caso de domingo, Cejas estava ma-
ravilhando o Maracanã: jogava uma parti-
da extraordinária — extraordinária pela se-
gurança nos pulsos, pela colocação, pela co-
ragem e pela serenidade com que defendia
suas traves. Contra um goleiro de tal en-
vergadura, não adianta entrar na área e
chutar forte — que êle defende; tampouco
adianta ficar chutando de fora da área bo-
la à meia altura ou rasteira — que êle agar-
ra mesmo.

O que é respeitável em Pele é a capa-
cidade de racionalizar o futebol. No jogo de
domingo (ou foi em Porto Alegre? ag,ora, es-
tou em dúvida), logo depois do gol argen-
tino, Pele ia fazendo de manchete mundial:
no tumulto da comemoração argentina, êle
pediu a saída depressa, passaram-lhe a bola
e cie chutou de repente, meio de bico, para
encobrir o goleiro Cejas, que estava bem
adiantado, na grande área. A bola não che-
gou a ameaçar, nem valeria o gol porque o
árbitro, notando que havia argentinos no
campo brasileiro, mandou repetir a saída.
Mas, valeu a presença de espirito e a aten-
ção de Pele, num momento de euforia do
rival e de perplexidade do resto do estádio.

Agora, você alia à visão universal do
campo um domínio e uma precisão no trato
da bola absolutamente irreais — e estamos
diante de um monstro.

Em matéria de precisão no toque da bo-
la, eu conheço poucas histórias de Pele. A
rigor, só conheço uma. Mas, essa me encheu
a.s medidas. Foi no sul-americano de 59, em
Bueno3 Aires. A Seleção treinava num cam-
pinho ao laclo da concentração brasileira, no
Clube Hindu. Titulares contra reservas, trei-
no duro. Pele entrou de bola dominada e
parou, de estalo, quase em cima da linha da
grande área, no caminho do meia-esquertía.
Castilho, que estava um pouco adiantado,
pressentindo o lençol, recuou a tempo de
dar um tapttiha e mandar a bola a corner.

— Que é que há, crioulo — gritou afe-
tuosamente Castilho — estás querendo me
apanhar, mas não apanha, não, que eu Já te
conheço. Lençol, comigo, não.

Pele respondeu alguma coisa no mesmo
tom fraternal de Castilho e sorriu. Era um
sorriso de quem dizia "tu vais ver, daqui a
pouco tem mais."

E não é que teve. leitor.
Dali a pouco, Pele carregou a bola pa-

ra o mesmo lugar de onde tentara o pri-
meiro lençol. Castilho, vacinadissimo, não
sal das traves, com medo. Pele, então, íaz
toda a encenação de um chute rasteiro e
violento. Castilho avança três, quatro passos.

Acho que, à essa altura, não é preciso
dizer mais nada: se o caro leitor viu o len-
çol de domingo em Cejas, pode imaginar o
que aconteceu com Castilho, no treino do
Clube Hindu.

Há, porém, um pequeno esclarecimento
que torna ainda mais impressionante a ca-
pacidade de Pele: o de Castilho foi de perna
direita, o de Cejas, perna esquerda.

Deus me livre: um radar em cada pé.
Por falar em lençol, a loto em que Pele

apareceu, no fim da semana, metido em bai-
xo das cobertas, precipitou uma declaração de
guerra da Comissão Técnica à imprensa. Em
documento assinado pelo presidente Antônio
do Passo e pelo técnico João Saldanha, con-
tou-se à nação que o Retiro dos Padres ha-
via sido invadido pelos jornalistas, num ges-
to, segundo o texto, intolerável. Não faltou
sequer ao infeliz pronunciamento a insinua-
ção de que o atrevido fotógrafo arrombara a
porta da enfermaria.

Nada disso, leitor. Conheço o fotógrafo e
o. repórter e posso garantir que, pelo menos
os do JB, não arrombaram porta. Eles entra-
ram no quarto, cuja porta estava apenas cn-
costada, mas entraram com a licença do pró-
prio Pclé.

Que eles usaram expediente maroto para
entrar na concentração, isso cies usaram,
passando uma conversa na policia. E, como
jornalista, eu só posso saudá-los pelo ardil
com que driblaram, lá fora, a guarnição da
Radiopatrulha, e. lá dentro, um padre que
vive no Retiro e cuja mão fizeram questão
de beijar, com a maior reverência.

João Saldanha é jornalista e sabe me-
lhor que o doutor Passo que repórter é as-
sim mesmo: procura viver situações subalter-
nas com o propósito superior de bem infor-
mar. Aliás, foi a publicação da tal. fotografia
que retificou uma versão segundo a qual Pe-
lé não estava doente, que Pele estaria bar-
rado por indisciplina.

Até que entendo o desapontamento (náo
a. bronca) da Comissão Técnica, mas, graças
a Deus, ainda entendo muito mais o gesto de
meus colegas que, sem ameaçarem a segurança
nacional, conseguiram entrar no Retiro dos
Padres c fotografaram Pclé embaixo dos
lençóis de Cejas.

I lili
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Fia joga contra
São Cristóvão à
noite pela Taça

nova disposição
frifijpl^ "I nn»» •um"

Flamengo e São Cristo-
vão fazem a principal par-
tida na abertura da segun-
da rodada da Taça Guana-
bara, hoje, às 21h30m, no
Maracanã, enquanto o Ban-
gu enfrentará o Campo
Grande na preliminar, com
início às 19h30m.

Nenhum dos jogos des-
per-ta grande interesse, da-
do o desequilíbrio de fôr-
ças entre os times, tanto
na preliminar como na par-
tida principal, pois São
Cristóvão e Campo Grande

i demonstraram que não
ossuem. equipes à altura
os adversários e da pró-

Ia competição.

DESEQUILÍBRIO

Invicto há 10 jogos, ou
seja, desde que Yustrich
assumiu a sua direção, o
Flamengo já demonstrou
contra adversários da cate-

. goria de um Penarol, Sele-
ção da Romênia, Botafogo
e Independiente que está
com uma equipe forte e
bem armada. Sua estréia
na Taça Guanabara, quan-
do empatou com o Botafo-
go de 0 a 0, foi ótima mes-

mo sem poder contar com
Doval, um dos seus melho-
res jogadores, e perdendo
logo os dois zagueiros de
área.

Por tudo o que já mos-
trou, o Flamengo é um dos
mais cotados para o titulo
da Taça Guanabara. O seu
adversário desta noite, ao
contrário, só conseguiu reu-
nir 11 jogadores às véspe-
ras do inicio da competi-
ção, perdendo de 2 a 1 pa-
ra a Portuguesa.

O panorama não muda
muito na análise da preli-
minar, onde o Bangu é o
favorito destacado contra o
Campo Grande. A equipe
dirigida por Flávio Costa se
apresentou bem na estréia
contra o Fluminense, de
quem perdeu de 2 a 1. O
Campo Grande não passou
de um empate com o Ma-
dureira, de 1 a 1. As equi-
pes: Bangu — Roni, Cabri-
ta, Sérgio, Luís Alberto e
Edilson; Sidclei e Didinho;
Mauricio, Jorge Félix, Dé e
Aladim. Campo Grande —
Márcio, Jair Marinho, Bilu-
ca, Geneci e Jorge; Alves e
Adilson; Almir, Amoroso,
Clair e Edinho.

FLAMENGO Si CRISTÓVÃO
Sídnei Franz
Murilo Triel

Washington Ditão
P. Henrique Dias

Zanata Rui
Onça Valdemar

Ademir Robertinho
liminha Ângelo
Dionísio Jorginho

Fio 10 Jürandir
Arilson 11 Madeira
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Treino íoi realizado
sob uin forte calor

Num treino constante-
mente interrompido pelas
instruções de Yustrich, o
Flamengo se exercitou cole-
tivamente ontem pela ma-
nhã durante 60 minutos,
com os titulares vencendo
a uma equipe mista de ju-
venis e alguns reservas por
3 a 1, marcando Liminha,
Fio e Dionísio, e Carlos
Jorge para os suplentes.

O treino realizado debai-
xo de um forte calor ter-
minou às llh30m com o
técnico mostrando-se bas-
tante satisfeito, consideran-
do o coletivo excelente, so-
bretudo pelo empenho dos
jogadores.

JOGO DURO

O jogador Tinho está
afastado de qualquer trei-
namento com bola e ainda
deverá permanecer assim
por mais uma semana. Se-
gundo o Dr. Pinkwas, que
tirou 50 miliütros de sangue
do joelho do jogador, Tinho
teve no jogo contra o Bo-
tafogo uma sinuvite trau-
mática:

E ainda dizem que os
nossos jogadores é que dão
pancada — comentou o
médico.

Doval também voltou a
bater bola em separado, mas
continua se queixando de
dores no tornozelo.

O técnico Yustrich res-
pondendo àqueles que insi-
nuaram que êle estava
mandando seus jogadores
entrarem violentos nos ad-
versários, comentou:

Tudo o que eu digo na
boca do túnel durante um
jogo eu falo nos treinos. O

que eu quero é dureza, mas
nunca pedi deslealdade. No
meu time o jogo é pra ma-
oho.

Os jogadores estão con-
centrados desde ontem e ã
tarde foram ao cinema Ro-
xy assistir ao filme brasi-
leiro Quelé do Pajeú. Os
cinco reservas que ficarão
no banco no jogo desta noi-
te contra o São Cristóvão
são: Marco Aurélio, Tintei-
ro, Rodrigues Neto, Nei e o
juvenil Carlos Jorge.

REFEIÇÃO REFORÇADA '

O preparador fisico Ze-
zinho Miguel revelou que
os jogadores às vésperas de
qualquer jogo fazem um re-
gime de superalimentação.
Ontem mesmo eles almoça-
ram salada de frios, lasa-
nha com ovos, carne assa-
da com farofa, feijão e ar-
roz. No jantar, por volta
das 19h30m, o cardápio foi
sopa de legumes, bife a ca-
valo, arroz e salada de to-
mate com agrião. As 23 ho-
ras, pouco antes de se reco-
lherem, os jogadores ainda
fazem um lanche noturno.

Hoje a equipe apenas al-
moça e íae um pequeno
lanche com sopa de legu-
mes às 16h30m, jantando
somente após o regresso do
jogo. Para a partida de ho-
je à noite a camioneta do
clube vai com o seguinte
material para ser distribui-
do entre os jogadores: um
engradado de guaraná e
outro de água mineral, três
garrafas de ovomaltine, três
garrafas de café, 40 1?- "-
jas e 40 chicletes.
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Samarone vem se empenhando pafa voltar ao time

Samarone pode renovar
contrato hoje com Flu
mas não enfrenta Vasco

Os dirigentes do Fluminense esperam que Sa-
marone renove hoje o seu contrato com o clube
mas ainda que isso aconteça não enfrentará o Vas-
co porque o técnico Paulo Amaral já disse que o
atacante está fora de seus planos até que adquira
uma forma físico-técnica perfeita:—- Samarone está fora de forma e inclusive
com pequena atrofia muscular na perna. Estamos
exigindo o máximo dele nos treinos e só quando de-
monstrar condições é que poderá voltar ao time
— esclareceu Paulo Amaral.

Vasco pede ajuda ao
CND para conseguir
contratação de Silva

O Vasco vai tentar hoje, junto ao CND, conse-
guir uma maneira para contratar o atacante Silva,
que está com sua situação muito confusa, pois o
Flamengo ainda não pagou o restante do seu passe
ao Barcelona, que por causa disso não quer fazer
negócio com clubes brasileiros.

Como o Flamengo não pagou a dívida com o
Barcelona, a Liga Espanhola de Futebol proibiu
qualquer tipo de negócios, ou até mesmo jogos, com
clubes brasileiros. O Racing também não termi-
nou de pagar o passe do jogador, e os dirigentes do
Vasco acreditam que juntando o dinheiro desta
transação; com uma .outra que o Flamengo lhe de-
ve, conseguirá realizar o negócio.
JUNTANDO DINHEIRO

Os dirigentes do Vasco
acreditam que juntando o
dinheiro que o Flamengo
lhe'deve, mais a dívida do
Racing para com êste, dará
para resolver tudo e ó ne-
gócio ser fechado, pois des-
ta maneira o Barcelona rer
ceberá o que tem direito, e
a Liga Espanhola revogará
a ordem dada.

Mesmo sem saber se se-
í-á negociado ou não, Silva

Roberto e Moreira não
treinaram mas jogam
contra o Bonsucesso

Embora não preocupem e tenham presença as-
segurada no jogo contra o Bonsucesso, Roberto e
Moreira continuam sem treinar, fazendo tratamen-
to de ultra-som e calor no tornozelo. Os demais jo-
gadores participaram de um individual no campo
da Escola de Educação Física.

A maioria dos jogadores continua descontente
porque — com exceção dos 11 titulares e cinco dos
principais reservas —. não recebe seus salários des-
de o ano passado.

Na grande área

compareceu ontem pela ma-
nhã ao Estádio de São Ja- ,
nuário e realizou um leve
treino individual.

O jogador, que já atuou
pelo Botafogo de Ribeirão
Preto, São Paulo, Corin-
tians, Santos, Flamengo por
duas vezes, Barcelona e Ra-
cing acredita que tudo fica-
rá resolvido da melhor ma-
neira possivel, e que pode-
rá disputar a Taça Guana-
bara pelo Vasco.

COLETIVO PELA MANHA

Hoje, ãs 8h30m, haverá co-
letivo nas Laranjeiras tendo o
Dr. José Rizzo liberado o go-
leiro Félix para participar do
treino. Félix ontem prosse-
guiu no tratamento de ondas
curtas na pema direita, e
chegou até a fazer determi-
nados exercícios com os de-
mais jogadores, só não parti-
cipando do bate-bola.

— Èle só não participou de
toda atividade por precaução,
pois já está liberado — disse
o médico, que não tem proble-
ma em todo o time: Lulinha,
que abandonara o treino da
véspera sentindo o tornozelo
compareceu ao clube comple-
tamente recuperado e parti-
clpou normalmente do treino
de ontem pela manhã em Ál-
varo Chaves que durou três
horas, apesar do forte calor.

COLETIVO É HOJE

O treino de ontem cons-
tou de exercícios de ginás-
tica e bate-bola dos atacan-
tes com os goleiros. Para
hoje Zagalo marcou o cole-
tivo, mas não sabe ainda se
poderá contar com Morei-
ra e Roberto. Os dois estão
contundidos no tornozelo e
em tratamento médico e
ontem ficaram no clube fa-
zendo aplicações de calor e
ultra-som, acreditando o
Dr. René Mendonça que até
sexta-feira possa liberá-los.

No conjunto desta tarde.
Zagalo vai insistir na mes-
ma formação tática que
empregou contra o Flamen-
go e que continua defen-
dendo como a mais útil no
momento para o Botafogo.

Ontem, depois do treino,
os jogadores reservas espe-
ravam receber seus salários
de janeiro, mas o pagamen-
to foi mais uma vez adia-
do, provocando reclama-
ções de vários deles. Dizem
os jogadores que desde de-
zembro não recebem seus
salários, só saindo o paga-
mento para os que jogam
ou ficam na suplência do
time.

— Atualmente só rece-
bem salários e prêmios os
11 titulares e cinco re-
servas — é a queixa que
fazem.

Humberto, cujo passe foi
posto à venda por NCr$ 40
mil deve resolver hoje a
sua situação com o Olaria,
assinando por dois anos. Zé
Carlos, que está sem con-
trato, deve renovar hoje.

Ingleses fazem testes

para uniformizar bola
de golfe em todo o mundo

Londres (UPI especial para o JB) — Os diri-
gentes do Royal and Ancient Golf Club, entidade
que dirige o golfe britânico, realizaram testes em
cooperação com a associação norte-americana de
golfe, USGA, para a uniformização da bola usada
nos campeonatos e torneios oficiais no mundo in-

Existem dois tipos de bola no mundo golfístico,
a bola americana, de 1,68 polegada de diâmetro, e
a bola inglesa, de 1,62 polegada, que é a usada em
todos os países, à exceção dos EUA, Canada e dos
torneios profissionais jogados na Grã-Bretanha.

Grêmio faz festival na
inauguração da nova
iluminação do Olímpico

Porto Alegre (Sucursal) — Grêmio e Interna-
cional se enfrentam, hoje à noite, pela 192a Vez,
numa partida que abre o festival de inauguração
dos refletores do Estádio Olímpico, que passa a ter
a melhor iluminação da América do Sul.

Esta partida tem sua importância principal-
mente porque quando da inauguração do Estádio
Olímpico, o Internacional venceu, e quando joga-
ram pela primeira vez, no Beira-Rio, o jogo nao ter-
minou por causa de um conflito, e o resultado era
de 0 a 0. O nora sistema de iluminação do campo
do Grêmio custou NCrS 500 mil.

Tênis tem Torneio
JB hoje às 19h
na quadra do Flu

Fluminense e Northwood Institute College dis-
putam hoje às 19 horas nas quadras do Fluminen-
se a primeira fase do torneio internacional de tênis
patrocinado pelo JORNAL DO BRASIL.

A rodada de hoje constará apenas de partidas
de duplas e o Fluminense já escalou seus jogadores
para essa disputa: Mário Pascual e Hugo Pucheu,
Álvaro Esteia e Nelson Moreira Filho, Afonso Pe-
reira e Alberto Maranhão.

do Sul e a sua última apre-
sentação foi na Venezuela.

SIMPLES
Amanhã a partir das 19

horas serão realizados os
jogos de simples competiu-
do pelo Fluminense Álvaro
Esteia, Márcio Pascual, Hu-
go Pucheu, Afonso Pereira,
George Shalders e Frederi-
co Maranhão.

O Northwood, que conta
em sua equipe com exce-
lentes jogadores, todos en-
tre 17 e 22 anos, está ex-
cursionando pela América

A delegação norte-ame-
ricana vem chefiada pela
ex-tenista Jean Hoxie.
atualmente com 70 anos de
idade e figura das mais des-
tacadas internacionalmen-
te como grande conhecedo-
ra de tênis. Jean é inclusi-
va a conselheira preferida
de famosos jogadores como
Rod Laver, Pancho Gonza-
lez e Artur Ashe.

O TESTE

Os testes foram realiza-
dos no íim do ano passado
pelo Royal and Ancient
Golf Club, a entidade que
dirige o golfe britânico, no
Old Course em St. An-
drews, com base nos drives
e escores de 350 jogadores
cujos handicaps iam de ze-
ro até 24.

Metade dos jogadores pas-
sou a bola grande (1,68 po-
legadas de diâmetro) nos
buracos, um, dois, três, 10,
11, 13, 14 e 15 e a pequena
nos restantes. A outra me-
tade fêz o inverso, utilizan-
do a bola pequena do bura-
co um ao três e do 10 ao 15.

O tempo esteve bom nos
dois dias em que foi reali-
zado o teste. Não havia
ventos fortes, coisa comum
em St. Andrews, mas uma
brisa ligeira se fêz sentir.

AS CONCLUSÕES

Em suas conclusões, os
dirigentes do Royal and An-
cient. afirmaram que nas
condições em que estava, o
vento om nada influiu nos
drives, que dependeram
apenas de como foram jo-
gados.

As medições mostraram
que a bola pequena vai
desde 14 jardas, mais lon-
ge, para os jogadores de
handicap até três, até ape-

nas oito jardas, para os de
handicaps 24. Não houve di-
ferença significante em
approaches ou tacadas pa-
ra o greene nem nos put-
ting greens. A bola pequena
requer, segundo íicou pa-
tenteado nos testes. 1,25
otrodes menos por volta. •

A RESPOSTA
AMERICANA

Em Nova Iorque, P. J.
Boatwright, diretor-executi-
vo da Associação America-
na de Golfe, USGA, disse

• que eles também fizeram
testes com ambas as bolas,
e ainda com uma bola
"conciliatória" de 1,65 po-
legada de diâmetro.

"A bola "conciliatória"
ficou como era de se espe-
rar entre o comportamen-
to da grande e da peque-
na nos testes realizados,
disse Boatwright, mas isto
não quer dizer que nós a
oficializaremos.""A British PGA, Profes-
sional Golf Association, in-
glêsa, prosseguiu Boatw-
right, tem usado a bola
grande em torneios oficiais
nos últimos dois anos. E
eu acredito que a diferen-
ça de tacadas por volta,
nas estatísticas compila-
das até hoje, entre os pro-
fissionais e nos torneios,
antes e depois da adoção
da bola grande não é de
1,25 e sim de 0,5 strokes."

PROGRAMAÇÃO
Para o jogo de hoje, o

técnico Carlos Froner esca-
lou o Grêmio com Breno,
Espinosa, Ari Ercílio, Beto
e Clovis; Jadir e Sérgio Lo-
pes; Joãozinho, Paíca, Hé-
lio Pires e Volmir. O Inter-
nacional formará-com Gai-
nete, Madureira, Valmir,
Pontes e Jorge Andrade;
Carbone e Dorinho; Valdo-
miro, Sérgio, Claudiomiro e
Canhoto.

No próximo sábado o Grê-
mio enfrentará o Nacional
de Montevidéu, ainda pelo
festival que poderá ter tam-
bém as presenças do Fia-
mengo, do Rio, e Boca Ju-
niors, da Argentina.

No Campeonato Gaúcho, o
Grêmio se fará representar
por uma equipe de reser-
vas, poupando os titulares
para estas partidas pelo
festival.

Poletti e Manera vão
à Justiça recorrer
contra punição da AFA

Buenos Aires (AFP-JB) —Os jogadores do Es-
tudiantes de la Plata, José Poletti e Eduardo Ma-
nera iniciaram uma ação judicial contra a Asso-
ciação de Futebol Argentina e o seu próprio clube

por' terem ambos lhes tirado, segundo afirmam, a
liberdade de trabalho. . , .

Poletti, goleiro, foi proibido de jogar deíiniti-
vãmente e Manera suspenso por 20 jogos e tres
anos em partidas internacionais, em virtude dos

graves incidentes registrados durante a final entre
o Estudiantes e o Milan da Itália em outubro do
ano passado, pela decisão da Copa Mundial Inter-
clubes.
APOIO LEGAL

A ação foi iniciada por
ambos os jogadores na Jus-
tiça do Trabalho e eles se
apoiam numa sentença de
outubro de 1969 da Câmara
Nacional do Trabalho que
estabelece que os jogadores
profissionais estão ligados
a seu clube por um contra-
to de trabalho e portanto
não podem ser suspensos
por mais de 30 dias.

Manera solicita da AFA

a redução da pena e inde-
nização por danos e perdas
e ao Estudiantes indeniza-
ção por dispensa. Poletti
pede apenas à AFA a re-
durão da pena e tambem
indenização por perdas e
danos.

Manera, Poletti e outro
zagueiro, Aguirrc Suárez, ja
cumpriram a sentença de
um mès de prisão, depois
do jogo, imposta pelo De-
partamento de Polícia.

Armando Nogueira

Será que já se disse tudo sobre o gol de
Pele, domingo, no Maracanã?: maravilhoso,
genial, inacreditável! Acho que não. E' pre-
ciso dizer, antes de mais nada, que o gol
de Pele foi obra de inteligência, de atenção.
Desde os primeiros minutos da partida que
Pele estava de olho na posição do goleiro
Cejas: quando os brasileiros atacavam, Ce-
jas avançava, sempre, alguns passos, pro-
curando reduzir os ângulos de chute. E' um
estilo de jogar no gol: uns preferem ficar
embaixo dos paus, outros, mais vivos, tal-
vez, adiantam-se dois/três metros, facilitan-
do seu próprio trabalho e deixando aos ata-
cantes, apenas, a chance de fazer gol de co-
bertura, coisa dificílima se o atacante não
tem nos pés uma precisão de radar.

O gol de Pele, portanto, não foi, como
pareceu, um repente de intuição; foi obra
de reflexão, foi um g,ol cerebral, executado
numa fração de segundo, mas concebido ao
longo de 85 minutos:

— Eu quis fazer aquela jogada ainda no
primeiro tempo, mas sempre que eu armava
o chute, aparecia um beque argentino e bio-
queava.

A revelação de Pele, feita no vestiário
depois do jogo, contém uma lição que não
pode escapar aos atacantes do mundo in-
teiro: um gol de placa não se faz só com
os pés e no ato de chutar a bola. E' preciso
também muita cabeça, saber tirar partido,
inclusive, do grande valor de um goleiro.

No caso de domingo, .Cejas estava ma-
ravilhando o Maracanã: jogava uma parti-
da extraordinária — extraordinária pela se-
gurança nos pulsos, pela colocação, pela co-
ragem e pela serenidade com que defendia
suas traves. Contra um goleiro de tal en-
vergadura, não adianta entrar na área e
chutar forte — que êle defende; tampouco
adianta ficar chutando de fora da área bo-
la à meia altura ou rasteira — que êle agar-
ra mesmo.

O que é respeitável em Pele é a capa-
cidade de racionalizar o futebol. No jogo de
domingo lou foi em Porto Alegre? ag,ora, es-
tou em dúvida), logo depois do gol argen-
tino, Pele ia fazendo de manchete mundial:
no tumulto da comemoração argentina, êle
pediu a saída depressa, passaram-lhe a bola
e èle chutou de repente, meio de bico, para
encobrir o goleiro Cejas, que estava bem
adiantado, na grande área. A bola não che-
gou a ameaçar, nem valeria o gol porque o
árbitro, notando que havia arg.entinos no
campo brasileiro, mandou repetir a saida.
Mas, valeu a presença de espírito e a aten-
ção de Pele, num momento de euforia do
rival e de perplexidade do resto do estádio.

Agora, você alia à visão universal do
campo um domínio e uma precisão no trato
da bola absolutamente irreais — e estamos
diante de um monstro.

Em matéria de precisão no toque da bo-
la, eu conheço poucas histórias de Pele. A
rigor, só conheço uma. Mas, essa me encheu
as medidas. Foi no sul-americano de 59, em
Buenos Aires. A Seleção treinava num cam-
pinho ao lado da concentração brasileira, no
Clube Hindu. Titulares contra reservas, trei-
no duro. Pele entrou de bola dominada e
parou, de estalo, quase em cima da linha da
grande área, no caminho do meia-esquerda.
Castilho, que estava um pouco adiantado,
pressentindo o lençol, recuou a tempo de
dar um tapinha e mandar a bola a córner.

— Que é que há, crioulo — gritou afe-
tuosamente Castilho — estás querendo me
apanhar, mas não apanha, não, que eu já te
conheço. Lençol, comigo, não.

Pele respondeu alguma coisa no mesmo
' tom fraternal de Castilho e sorriu. Era um

sorriso de quem dizia "tu vais ver, daqui a
pouco tem mais."

E não é que teve, leitor.
Dali a pouco, Pele carregou a bola pa-

ra o mesmo lugar de onde tentara o pri-
meiro lençol. Castilho, vacinadissimo, não
sai das traves, com medo. Pele, então, faz
toda a encenação de um chute rasteiro e
violento. Castilho avança três, quatro passos.

Acho que, à essa altura, não é preciso
dizer mais nada: sc o caro leitor viu o len-
eol de domingo em Cejas, pode imaginar o
que aconteceu com Castilho, no treino do
Clube Hindu.

Há, porém, um pequeno esclarecimento
que torna ainda mais impressionante a ca-
pacidade de Pele: o de Castilho foi de perna
direita, o de Cejas, perna esquerda.

Deus me livre: um radar em cada pé.
Por falar cm lençol, a foto cm que Pctt

apareceu, no fim da semana, metido em bai-
xo das cobertas, precipitou uma declaração de
guerra da Comissão Técnica à imprensa. Em
documento assinado pelo presidente Antônio
do Passo e pelo técnico João Saldanha, con-
tou-se à nação que o Retiro dos Padres ha-
via sido invadido pelos jornalistas, num ges-
to, segundo o texto, intolerável. Não faltou
sequer ao infeliz pronunciamento a insinua-
ção dc que o atrevido fotógrafo arrombara a
porta da enfermaria.

Nada disso, leitor. Conheço o fotógrafo e
o repórter e posso garantir que, pelo menos

. os do JB, não arrombaram porta. Eles entra-
ram no quarto, cuja porta estava apenas en-
costada, mas entraram com a licença âo pró-
prio Pele.

Que eles usaram expediente maroto para
entrar na concentração, isso eles'usaram,
passando uma conversa na policia. E, como
jornalista, eu só posso saudá-los pelo ardil
com que driblaram, lá fora, a guarnição da
Radiopatrulha, c, lá dentro, um padre que
vive no Retiro c cuja mão fizeram questão
de beijar, com a maior reverência.

João Saldanha c jornalista e sabe me-
lhor que o doutor Passo que repórter é as-
sim mesmo: procura viver situações subalter-
nas com o propósito superior âe bem infor-
mar. Aliás, foi a publicação ãa tal fotografia
que retificou uma versão segundo a qual Pe-
lé não estava doente, que Pele estaria bar-
raáo por indisciplina.

Até que entendo o desapontamento (não
a bronca I da Comissão Técnica, mas, graças
a Deus, ainãa cntenâo muito mais o gesto de
meus colegas que, sem ameaçarem a segurança
nacional, conseguiram entrar no Retiro âos
Padres e fotografaram Pclé embaixo dos
lençóis de Cejas.
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ÍS"|y|PSS_S para substituir o' írés-íoçues por uma pelada, mas o íécníco não aceitou, argumentando que haveria o perigo áe contusões

Yustrich não quer Fia contra Seleção Clubes cariocas querem impedir jogo
1 _ Até agora não sei de
nada sobre êsse jogo. Mas
em princípio sou totalmen-
te contrário à realização do
mesmo, pois teoricamente,
nem o Flamengo, nem a Se-
leção Brasileira, terão lu-
cro. O lucro só existirá
mesmo no setor financeiro.

A declaração é do técni-
co Yustrich que até as 23
horas de ontem não havia
recebido na concentração
de São Conrado qualquer
comunicação dos dirigentes
do Flamengo a respeito da
partida de domingo próxi-
mo contra a Seleção Bra-
sileira.

Yustrich disse que o prin-

cipal motivo de sua opinião
contrária â efetivação do
jogo baseia-se exclusiva-
mente nos jogadores con-
tundidos e também à falta
de reservas, com a excursão
do time misto ao Japão:

— Além de Tinho e Do-
vai, existe o problema com
Washington que continua
sentindo dores no abdome
e pode até não enfrentar o
São Cristóvão. E reservas
nós temos apenas quatro —
Marco Aurélio, Tinteiro,
Rodrigues Neto e Nei — pois
o outro é juvenil — Carlos
Jorge.

Na realidade — prosse-
guiu o técnico, nós estamos

praticamente sem time
para enfrentar a Seleção
Brasileira e se esta parti-
da fôr realizada poderemos
ficar prejudicados ha Ta-
ça Guanabara porque novas
contusões podem surgir.

Isso — concluiu — porque
embora seja um amistoso
e contra a Seleção Brasi-
Íeira não pensem que o Fia-
mengo jogará diferente.
Vamos para a cabeça, pen-
sando só na vitória e jo-
gando da mesma forma co-
mo a torcida já está se ha-
bituando, com muita virili-
dade mas sempre lealmente.

O presidente da CBD, Sr.
João Havelange, pode, por
intermédio do CND, requisi-
tar o Flamengo e o Estádio
do Maracanã para o jogo
de domingo próximo contra
a Seleção Brasileira caso o
Conselho Arbitrai mante-
nha na reunião de hoje a
mesma posição contrária à
realização da partida.

Ontem, durante a tumul-
tuada reunião em que os
clubes negaram por unani-
midade o pedido do Fia-
mengo, o Sr. João Havelan-
ge telefonou para o Sr. Otá-
vio Pinto Guimarães, presi-
dente da FCF, tendo êste
lhe comunicado que Vasco

e Fluminense eram os dois
clubes que se mantinham
mais intransigentes em
aceitar o jogo. O presidên-
te da CBD comunicou en-
tão que até as 14 horas de
hoje encontraria uma solu-
ção para resolver o impas-
se, mas que caso os clubes
não concordassem iria pro-
curar uma medida urgente
com o CND.

O presidente da FCF,
quando chegou por volta
das 18 horas à sede da en-
tidade e soube ila possibili-
dade de realização do jogo
entre o Flamengo e a Se-
leção Brasileira, telefonou
para o dirigente Ahilio de

Almeida, que confirmou a
.noticia.

Depois disso o Sr. Otávio
Pinto Guimarães comunicou
o fato à assembléia dos
clubes tendo os represen-
tantes do Vasco e do Flu-
ininense, clubes que joga-
riam domingo no Maraca-
nã pela Taça Guanabara,
provocado o maior tumulto
havendo inclusive um ligei-
ro entrevero entre o Sr.
Agatirno Gomes, presidente
do Vasco, e o Sr. André Ri-
cher, presidente do Flamen-
go, quando aquele pergun-
tou se o Flamengo aceita-
ria fazer o jogo sem uma
consulta prévia aos clubes.

A Seleção Brasileira
enfrentará o Flamengo,
domingo à tarde, no Ma-
racanã, no seu terceiro
teste antes da Copa do
Mundo, segundo ficou
acertado, ontem, entre o
clube e a CBD. Os para-
guaios, que seriam os
adversários do Brasil,
não aceitaram vir para
disputar somente uma
partida.

João Saldanha mos-
trou-se satisfeito com a
escolha do adversário,
pois acha que o Flamen-
go poderá se constituir
num excelente teste para
a Seleção, graças ao lute-
boi moderno que vem
praticando, bem pareci-
do com o dos europeus,
grandes adversários na
Copa do Mundo.

Fia, o adversário
Além da exigência dos

paraguaios em jogar mais
de uma partida, também a
CBD passou a não se inte-
ressar tanto pela sua vinda,
depois que soube que vá-
rios jogadores titulares
náo poderiam vir por esta-
rem defendendo os seus
clubes — Guarani e Olim-
pia — na Taça Libertado-
res.

O Sr. João Havelange, en-
tão, comunicou-se com o
dirigente Antônio do Pas-
so, presidente da Comissão

Técnica, comunicando o fa-
to e perguntando se não
serviria o Flamengo como
adversário, já que o clube
manifestara antes o seu
interesse em enfrentar a
Seleção. Antes de dar a res-
posta definitiva, o Sr. Antô-
nio do Passo preferiu falar
antes com os demais mem-
bros da Comissão, para sa-
ber da sua opinião.

Saldanha gostou

Depois de comunicar a
decisão da CBD aos seus
companheiros da Comissão
Técnica, no Itanhangá, o
dirigente recebeu destes o
assentimento total, pois
todos consideraram o Fia-
mengo como um bom teste
para a Seleção.

O técnico João Saldanha,
por exemplo, ficou satisfei-
to com a escolha do adver-
sário, ainda mais depois
que soube que os para-
guaios, se viessem, trariam
vários jogadores reservas.

— O Flamengo está bem
armado e é um time que
vem jogando um futebol
moderno e de qualidade. É
muito melhor enfrentá-lo
do que à Seleção reserva do
Paraguai, que não iria
acrescentar nada ao nosso
trabalho, ao passo que con-
tra o Flamengo nossos jo-
gadores poderão sentir o
tipo de futebol que nos es-
pera na Copa do México.

Saldanha nada quer fa-
lar sobre a sua rivalidade
com Yustrich e acha que a
partida não será disputada
sob um clima de guerra,
como foi a do ano passado
contra o Atlético.
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Seleção faz teste contra Fia domingo no Maracanã
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Gérson, pedm a João Saldanha para substituir o três-toques por uma pelada, mas o técnico não aceitou, argumentando que haveria o perigo ãe contusões

Yustrich não quer Fia contra Seleção Clubes cariocas querem impedir jogo
—- Até agora não sei de

nada sobre esse jogo. Mas
em princípio sou totalmen-
te contrário à realização do
mesmo, pois teoricamente,
nem o Flamengo, nem a Se-
leção Brasileira, terão lu-
ero. O lucro só existirá
mesmo no setor financeiro.

A declaração é do técni-
co Yustrich que até as 23
horas de ontem não havia
recebido na concentração
de São Conrado qualquer
comunicação dos dirigentes
do Flamengo a respeito da
partida de domingo próxi-
mo contra a Seleção Bra-,
sileira.

Yustrich disse que o prin-

clpal motivo de sua opinião
contrária à efetivação do
jogo baseia-se exclusiva-
mente nos jogadores con-
kmdidos e também ã falta
de reservas, com a excursão
do time misto ao Japão:

— Além de Tinho e Do-
vai, existe o problema com
Washington que continua
sentindo dores no abdome
e pode até não enfrentar o
São Cristóvão. E reservas
nós temos apenas quatro —
Marco Aurélio, Tinteiro,
Rodrigues Neto e Nei — pois
o outro é juvenil — Carlos
Jorge.

Na realidade — prosse-
guiu o técnico, nós estamos

praticamente sem time
para enfrentar a Seleção
Brasileira e se esta parti-
da fôr realizada poderemos ;
ficar prejudicados na Ta-
ca Guanabara porque novas
contusões podem surgir.

Isso — concluiu — porque
embora seja um amistoso
e contra a Seleção Brasi-
leira não pensem que o Fia-
mengo jogará diferente.
Vamos para a cabeça, pen-
sando só na vitória e jo-
gando da mesma forma co-
mo a torcida já está se ha-
bituando, com muita virili-
dade mas sempre lealmente.

O presidente da CBD, Sr.
João Havelange,' pode, por
intermédio do CND, requisi-
tar o Flamengo e o Estádio(
do Maracanã para o jogo'
de domingo próximo contra
a Seleção Brasileira caso o
Conselho Arbitrai mante-
nha na reunião de hoje a
mesma posição contrária à'
realização da partida.

Ontem, durante a tumul-
tuada reunião em que os
clubes negaram por unani-
midade o pedido do Fia-
mengo, o Sr. João Havelan-
ge telefonou para o Sr. Otá-
vio Pinto Guimarães, presi-
dente da FCF, tendo êste
lhe comunicado que Vasco

e Flurhinense eram os dois
clubes que se mantinham
mais intransigentes em
aceitar o jogo. O presiden-
te da CBD comunicou en-
tão que até as Í4 horas de
hoje encontraria uma solu-
ção para resolver oiimpas-
se, mas que caso os clubes
não concordassem iria pro-
curar uma medida urgente
com o CND.

O presidente da FCF,
quando chegou por volta
das 18 horas à sede da en-
tidade e soube da possibili-
dade de realização'do jogo
entre o Flamengo e a Se-
leção Brasileira, telefonou
para o dirigente Abílio de

que confirmou aAlmeida,
noticia.

Depois disso o Sr. Otávio
Pinto Guimarães comunicou
o fato ã assembléia "dos
clubes tendo os represen-
tantes do Vasco e do Flu-
minense, clubes que joga-
riam domingo no Maraca-
nã pela Taça Guanabara,
provocado o maior tumulto
havendo inclusive um ligei-
ro entrevero entre o Sr.
Agatirno Gomes, presidente
do Vasco, e o Sr. André Ri-
cher, presidente do Flamen-
go, quando aquele pergun-
tou se o Flamengo aceita-
ria fazer o jogo sem uma
consulta prévia aps clubes.

A Seleção Brasileira
enfrentará o Flamengo;
domingo à tarde, no Ma-
rácãnã, no sçu terceiro
teste antes da Copa 'do

Mundo, segundo ficou
acertado, ontem, entre o
clube e a CBD. Os para-
guaios, que seriam os
adversários do Brasil,
não aceitaram vir para
disputar somente uma
partida.

João Saldanha mos-
trou-se satisfeito com a
escolha do adversário,
pois acha que o Flamen-
go poderá se constituir
num excelente teste para
a Seleção, graças ao fute-
boi moderno que vem
praticando, bem pareci-
do com o dos europeus,
grandes adversários na
Copa do Mundo.

Fia, o adversário
Além da exigência dos

paraguaios em jogar mais
de uma partida, também a
CBD passou a não se inte-
ressar tanto pela sua vinda,
depois que soube que vá-
rios jogadores titulares
não poderiam vir por esta-
rem defendendo os seus
clubes — Guarani e Olim-
pia — na Taça Libertado-
res.

O Sr. J_ão Havelange, en-
tão, comunicou-se com o
dirigente Antônio do Pas-
so, presidente da Comissão

Técnica, comunicando o ía-
to e perguntando se não
serviria o Flamengo como
adversário, já que o clube
manifestara antes o seu
interesse em enfrentar a
Seleção. Antes de dar a res-
posta definitiva, o Sr. Antô-
nio do Passo preferiu falar
antes com os demais mem-
bros da Comissão, para sa-
ber da sua opinião.

Saldanha gostou

Depois de comunicar a
decisão da CBD aos seus
companheiros da Comissão
Técnica, no Itanhanga, o
dirigente recebeu destes o
assentimento total, pois
todos consideraram o Fia-
mengo com. um bom teste
para a Seleção.

O técnico João Saldanha, j
por exemplo, ficou satisfei- i
to com a escolha do adver-
sário, ainda" mais depois j
que soube que os 'para-

guaios, se viessem, trariam
vários jogadores reservas.

— O Flamengo está bem
armado e é um time que
vem jogando um futebol
moderno e de qualidade. É
muito melhor enfrentá-lo
do que à Seleção reserva do
Paraguai, que não iria
acrescentar nada ao nosso
trabalho, ao passo que con-
tra o Flamengo nossos jo-
gadores poderão sentir o
tipo de futebol que nos es-
pera na Copa do México.

Saldanha nada quer fa-
lar sobre a sua rivalidade
com Yustrich te acha que a
partida não será disputada
sbb um clima de guerra,
como foi a dò ano passado
contra o Atlético.
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Comprando 60 cruzeiros novos ou
mais, você recebe um presente
para dar a seu filho. COLEÇÃO
ROMANCE E AVENTURA
14 livros com histórias
sensacionais dos mais famosos
personagens da ficção juvenil

LIVRARIA
CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA
Rua 7 de Setembro, 97 - Guanabara

A LIVRARIA
CIVILIZAÇÃO
BRASILEIRA
lem os
LIVROS
ESCOLARES
que v. precisa

mm
fZ\APRESENTE il

ESTE
ANUNCIO
E GANHE DE DESCONTO

^y k

E DISSE CARDIN

NÃO É BOM QUE O
HOMEM USE CAMISA

A revolução está aí: Pierre Cardin aboliu a gravata e até a
camisa; de agora em diante vamos trabalhar de peito nu • com
medalhões imensos pendurados no pescoço. Será que pega? O
patrão vai olhar de cara torcida o empregado que chegar com
aquela extravagância. Yustrich vai dar um berro com o jogador
Onça: "Vai 

pra casa vestir roupa de homem." Mas a revolução-
não começou agora: começou desde que Pierre Cardin impôs
novidades na moda masculina — desde que òs Beatles tiveram
loucura suficiente para vestir seus casacos de pele. Em alguns as-
pectos, a revolução tem algo de retrocesso: o homem e a mulher
com roupas iguais, como na antigüidade. No caso de Cardin, o
predomínio é do presente e do futuro: o homem da era espacial.
Em todos os casos, uma violência para o homem, condicionado
há séculos a um modo de vestir que quase nunca varia.

CARDIN:
A REVOLUÇÃO

ESPACIAL

Não há mais gravatas, não
há mais camisas — a não ser
que o frio esteja matando —
os homens parecem ter descido
agora de suas espaçonaves após
a conquista de mais uma ga-
láxia: os peitos nus têm ape-
trechos de metal e há um enor-
me medalhão, do tamanho de
um pr.ato, brilhando no sol do
meio-dia.

Isso não acontece no ano
2500 — acontece agora mesmo,
em 1970, na imaginação de
Pierre Cardin: é o que diz
sua mais nova coleção de moda
masculina, apresentada em Pa-
ris. Êle simplesmente decretou
o fim da gravata para os ho-
mens desta década e só admite
a camisa no inverno. O que
idealizou foi o "homem da era
espacial", com macacões jus-
tos, jaquetas e cinturões de mo-
tocicletas.

As primeiras reações — mes-
mo em ambientes jovens menos
pra frentex — foram de escár-
nio: quem vai andar sem cami-
sa e com um medalhão desses?
Mas há os avançados, os cora-
josos — esses examinam a re-
volução de Cardin com olhos
de quem vive num tempo em
que as revoluções já não espan-
tam tanto. Ainda mais em ma-
teria de moda e partindo de
quem parte: Pierre Cardin, re-
volucionário há tantos anos.

Cardin é tão revolucionário
que nega a Mary Quant a in-
venção da minissaia: "Quem
inventou fui eu." Foi êle tam-
bém quem transformou a con-
cepção antiga de que moda é
uma palavra suspeita quando
se trata de homens, lançando
coleções realmente renovadoras
em que a roupa masculina ten-
tava se libertar de padrões há
tanto estabelecidos.

Hoje isso não mais existe —
e. em matéria de moda mas-
culina, já se pode dividir a His-
.tória: antes de Cardin e de-
pois de Cardin. No princípio os
preconceitos provocaram gar-
calhadas quando êle apareceu
com suas golas Mao e seus ca-
sacos de pele para homem. Mas
os preconceitos foram sufoca-
dos. os Beatles utilizaram, sà-
biamente, sua loucura, usando
os casacos de pele, o que bas-
tou para difundi-los explosiva-
mente pelo mundo inteiro.

O homem espacial a que
Cardin chegou agora pode pa-
recer insólito em sua novidade
— mas a moda espacial, cos-
mocorps, de Cardin já existe há
alguns anos e já percorreu um
pouco do seu caminho, tradu-
zida em roupas e acessórios.
Será uma antevisão das próxi-
mas décadas?

Para Cardin, a moda não é
feita para o futuro — o ano
2000 está muito longe — e im-
por revoluções não é tão difi-
cil assim: basta trabalhar pa-
ra os jovens.

— Quem impõe a moda são
os jovens. Há muito tempo os
mundanos não tèm mais influ-
ência. Os jovens começam ex-
plosivamente, as coisas se alas-
tram e um dia os mais antigos
estão usando também.

UNISSEX:-
A VOLTA

ÀS ORIGENS

No princípio era o verbo, diz
São João: tudo ignai, o homem
e a mulher brincando nus no
paraíso. Mas veio a serpente e
estragou a festa: o homem e a
mulher violentaram a estética
com a folha de parreira. Não
bastava (a folha secava, ras-
gava-se, qualquer vento punhaos mistérios a descoberto) e os
dois partiram para as pesado-
nas tangas de couro. No prin-cipio, a moda era unissex.

Depois, descobriram-se meios
de se fazerem tecidos — e a
moda continuou unissex, o ho-
mem e a mulher usando vesti-
dos que iam até aos pés. Come-
çaram, porém, a surgir diferen-
ças, às vezes sutis, às vezes, vio-
lentas, como as das vestes dos
guerreiros em combate. Já se
podia dizer: "isto é roupa para
homem." O ponto em comum
eram as saias.

No Himalaia e no Tibete da
antigüidade, o traje (unissex)
era uma espécie de saia de ti-
ras coloridas que c o br iam o
corpo até aos pés. Com o ven-
to, as pernas apareciam e aí
a diferença se tornava eviden-
te: as pernas das mulheres
com seu torneado bonito e a
dos homens com a feiúra dos
cabelos e músculos. Para tor-
nar tudo ainda melhor, as per-
nas das mulheres eram adorna-
das com argolas de ouro e pra-
ta.

Passando pelos egípcios, os
gregos e os romanos, a saia
continuava firme até que os
árabes invadiram a Península
Ibérica. Os homens passaram a
usar calções- que permitiam
mais liberdade na luta. Como
as mulheres não lutavam, con-
tinuaram usando túnicas. Daí
em diante, a saia passoit a ser
uma característica feminina e
o calção evoluiu para a calça.
No Japão, entretanto, o qui-
mono era o traje comum do
homem e da mulher até há bem
pouco tempo.

Agora, 1970, faz-se a tenta-
tiva de volta às origens: a mo-
ãa unissex, o homem e a mu-
lher com cabelos iguais, rou-
pa igual e acessórios iguais. Al-
guns, um pouco radicais, que-
rem chegar mais longe ainda,
nessa volta: o próprio tempo
de Adão e Eva, antes ainda da
folha de parreira.

Quem colocou tudo isso no-
vãmente em questão foi íim
costureiro italiano chamado
Cerruti — a própria expressão
unissex é dele.

— Os homens e as mulheres
— êle explica — vestem-se de
maneira cada vez mais pareci-
da porque vivem de modo ca-
da vez mais parecido. Têm ob-
jetivos idênticos e possuem
uma visão do mundo com vá-
rios pontos em comum.

Segundo alguns, a moda de
Cerruti é uma tendência que se
afirma, outros a consideram
uma ameaça à própria diferen-
ciação biológica ãos sexos, com
o surgimento de uma humani-
dade assexuada, gente herma-
frodita e sem mistérios. Um
jornal perguntou se isso seria
a feminização dos machos ou a
masculinização das fêmeas,
chegando, ao fim, à conclusão
de que será igual ao monoquí-
ni: pode haver alguém que use
uma vez para fazer sensação,
mas não usa a segunda e tudo
se acaba.

No Brasil, até agora, são
poucos os casos de moda unis-
sex (alguns colégios já unifor-
mizaram seus uniformes), tal-
vez não por medo dos risos e
piadas — há gente que até se
sentiria espicaçada por isso -
mas porque a maioria dos mo-
delos apresentados não conven-
ceram: são muito feios.

O FUTURO:
EXTRAVAGÂNCIA
AOS DOMINGOS

Um velho senhor, de gra-vata e paletó, dirigindo seu
Chevrolet 1950. Um jovem, de
barba e cabelos longos, camisa
extravagante com manchas de
água sanitária. O velho senhor
sacode a cabeça, engole seu
desgosto, grunhe baixinho al-
go como "êste mundo está per-dido" e vai embora pensandonos bons tempos: "antigamen-
te, homem era homem."

Para êle, houve uma violên-
cia: os padrões tradicionais fo-
ram quebrados. Em seu modo
de ser nunca haveria lugar pa-ra a suspeita de que o paletó e
a gravata simbolizam talvez
uma espécie de escravidão ao
que se convencionou como de-
cente ou apresentável.

E' que a moda masculina —
ao contrário da feminina, quese renova de estação para es-
tação, às vezes voltando ao pas-sado, às vezes incursionando
no futuro — é mais ou menos
estática. Há séculos a calça é a
característica do vestuário
masculino, tanto que existe a
expressão: "honrar as calças."
Qualquer alteração mais pro-funda que se faça quanto à
forma e à còr é uma violência.

Já que é assim, então os ho-
mens que se preparem para a
violência, pois daqui para a
frente as alterações na moda
masculina poderão ser mais
radicais ainda que algumas
tentativas já feitas. O unissex
pode não pegar agora mas tal-
vez pegue dentro de alguns
anos.

O homem bem vestido de
1970 vai ser elegante durante
a semana e extravagante aos
domingos — disse em Londres
Myron Ackerman, presidente
da Associação da Moda Mas-
culina da Grã-Bretanha — A
moda masculina vai ficar me-
nos estereotipada nesta déca-
da, dependendo cada vez mais
do porte individual do homem.
Homens baixos e gordos vão
usar estilo completamente di-
ferente dos homens magros e
altos.

Êste ano mesmo, a moda
masculina italiana para a pri-mavera-verão, embora conser-
vadora para as horas de tra-
balho, abusa da fantasia e das
combinações de côres para os
fins de semana e as noites. Pa-
letós estreitos, lapelas chatas,
calças simples e sem cintos, ca-
misas de punhos estreitos com
a fantasia aparecendo nos co-
larinhos, cuja côr pode ser di-
ferente do resto. O figurinista
Baratta usou couro de cobra
nos acessórios e alargou as cal-
ças, inovando nas camisas,
com formas diferentes juntoao pescoço. O jérsei entrou com
destaque no guai*da-r o u p a
masculino, e apareceram os pri-meiros ternos de malha. Há,
ainda, o Mafia look, com pale-tós de veludo para a noite, ter-
nos azuis fechados por zíperes
e alguns remanescentes do es-
tilo toureiro.

Estamos na era do mo-
dernismo — diz Pierre Cardin,
o mais pra frente criador de
moda masculina, dos da alta
costura — e quando tudo se
faz por meio de máquinas, sem
quase nenhum trabalho ma-'
nual, o caminho dos costurei-
ros é o prêt-à-porter. Só assim
se pode participar da moda do
cosmos, sempre em evolução.

No prêt-à-porter masculino
de Balmain para 1970 há côres
claras e tecidos quadriculados,
listrados e Príncipe de Gales,
com um toque de bordeaux,
pistache. turquesa e vermelho.
A linha é toda ajustada ao cor-
po, com paletós retos e um
pouco mais compridos, levan-
do quase sempre duas costuras
trapézio na frente. Os botões
variam de um a cinco. Não che-
ga a ser uma revolução eo
próprio Balmain o reconhece,
mas diz que nos próximos anos
a coisa vai melhorar.
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TELEVISÃO VALÉRIO ANDRADE

A ESCALADA DOS
MOCINHOS (I)

Em 1903 uma câmara documentou os detalhes
do assalto a um trem. Nascia um. gênero, o pri-
meiro do cinema, aquele que no futuro seria cha-
mado de o cinema americano por excelência. Em
1939, uma diligência atravessaria o deserto, condu-
zindo uma série de personagens que ficariam cê-
lebres, elevando o gênero à condição de arte. Au-
tor da proeza: John Fora.

Quarenta e cinco a7ios depois de The Great
Tratai Robbery, relíquia que ainda hoje pode ser vis-
ta nas cinematecas, o western estendia as suas
fronteiras até a televisão.

Um velho mocinho i.:i bang-bar.g, prota-
gonista de filminhos de terceira cltfW-, enquanto
todo mundo só pensava em cinema, decidiu levar
o seu estoque (inesgotável) de balas até a minitela.
Com um rosto sereno e sempre barbeado, cabeleira
embranquecida Hopalong Cassidy parecia um he-
rói de histórias em quadrinhos, em comparação
com cs cowboys de verdade, como ,tohn Wayne ou
Gary Cooper.

Lançada em novembro de 48. a série de Hopa-
long Cassidy conquistava o publico, abrindo a tri-
lha para outros mocinhos, dando-lhe uma popula-
ridade que êle jamais gozara nos tempos do chie-
ma. Teve início, então, uma nova corrida do ouro,
não em direção à Califórnia, mas às emissoras de
TV. Subitamente, os pequenos estúdios, especialis-
tas em seriados e aventuras do Oeste, tiveram os
seus quadros desfalcados. Era o primeiro sintoma
da crise que breve envolveria ioda Hollywood. O
americano tranqüilo preferia ficar em casa, insta-
lado em sua poltrona, copo de uísque à mão, tor-
cendo por Gene Autry. ouvindo o cowboy-cantor
(Roy Rogers), divertindo-se com Trigger, o cavalo
ensinado de Roy.

O início da década de 50 não só assistiu à inva-
são do gêncro-chave do cinema, predominante na
produção, como também à sua vitória junto ao nô-
vo e poderoso meio de comunicação. Nessa época,
convém frisar, diante da demonstração de força
dada pelo novo rival, Hollywood, que começara a
perder milhares de espectadores semanais, entrou
em regi7ne de prontidão. Os grandes estúdios, uni-
dos numa aliança industrial, resolveram não ven-
der seus filmes à TV, pacto que, como se sabe, não
resistiu à tentação dos dólares. E os grandes as-
tros e estréias, por decisão própria ou imposição
contratual, recusavam-se a filmar para o filhote
bastardo do cinema.

O velho Hopalong Cassidy continuou cavalgan-
do, atirando, matando bandidos, durante três anos.
Gene Autry nunca fora um mocinho carismático.
Satisfazia na ausência dos melhores. Roy Rogers,
com sua mania de cantar, deixava os americanos
mirins impacientes e não era levado muito a sério
pelos adultos. Na verdade, não fosse a parte cir-
cense, valorizada pela presença de Trigger, a série
da familia Rogers (sua mulher, Dale Evans, tam-
bém atuava) provavelmente não teria transfor-
mado o seu protagonista em um dos primeiros mi-
lionários da TV.

Após muitos meses, centenas de seriados, mais
ou menos iguais, o americano tranqüilo começou a
dar sinais de intranqüilidade. Enquanto isto, Hol-
lywood provocava violento contra-ataque, através
do Cinemascope. que salvou a 20th Cenlury-Fox de
uma situação difícil, inaugurando a era das telas
gigantes. Em relação ao gènero-base, a TV não
apenas foi buscar outras caras no cinema, como
também passou a lançar, por conta própria, nomes
que nunca haviam sido pronunciados em Hollywood,

Hopalong Cassidy, Roy Rogers, Gene Autry já
haviam cumprido a missão que lhes fora reservada.
A exemplo da cavalaria, que sempre aparecia na
hora H. a turma de' reforço despontou no horizonte,
em socorro dos mocinhos do passado.

MÚSICA POPULAR JÚLIO HUNGRIA

OS NÚMEROS DO IBOPE
Um trabalho de profundidade

realizado recentemente pelo IBOPE
desenha o retrato do homem brasi-
leiro na hora do lazer e vem dar
conta dos seus hábitos e das suas
preferências diante dos novos con-
dicionamentos impostos pelo pro-
gresso. Para o campo específico da
música popular, os dados que o tra-
balho informa parecem ser da maior
importância para o estudo do de-
senvolvimento do processo que co-
manda as relações entre o com posi-
tor e o mercado, a criatividade e o
consumo. E os dados confirmam de
fio a pavio todas as pesquisas antes
realizadas, no Brasil, pela indústria

fonográfica: cabe aos jovens coman-
dar a preferência popular e o mer-
cado deve subordinar-se ao seu gôs-
to e às suas tendências. A faixa
adulta pouco colabora como deter-
minante nesta conta. O que diz o
trabalho do IBOPE? A faixa adulta
parece inteiramente absorvida pela
TV e ainda que, através deste veí-
culo, tenha o seu contato indireto
com a música popular, êle não che-
ga a ser relevante. O mercado de
compradores de discos e consumido-
res de música popular (a parcela
participante) se forma entre os jo-
vens, dos 18 aos 24 anos, principal-
mente. E por formarem, justamente,

a parcela participante, a que ouve.
compra, opina e faz refletir suas
tendências, seu pensamento, sua ex-
periência na própria MP, arte ou
indústria, são os jovens que orien-
tam hoje o desenvolvimento do pro-
cesso musical, uma pequena lâmina
na mola que move o país ou o mun-
do. Se eles se movimentam, a mú-
sica se torna agressiva, veloz. Se
eles apenas refletem, a música es-
taciona.' Eis novamente em relevo a im-
portância da TV e de todos os con-
dicionamentos que ela criou deter-
minando novas atitudes e abrindo
novas perspectivas. Ela consumiu a

faixa adulta que se individualiza di-
ante do seu mistério e esvaziou com-
partimentos até então saturados de-
mais para serem revolucionados. Em
termos brasileiros, um fenômeno
que vem amadurecendo há quase
20 anos e que revelou seu primeiro
sintoma com a bossa nova (1959).

Eis a matemática do IBOPE —
números frios para resultados po-
sitivamente verdadeiros. Tudo o que
os jovens têm dito nos últimos 10
ou 15 anos, a música popular tem
repetido, sem trocar uma linha, yír-
gula por vírgula, ponto por ponto.Os diretores de fabricas de discos
que o digam.

TEATRO YAN MICHALSKI

.. BANDA" ESCORREGA EM CASCA DE BANANA
E um espetáculo francamente

desolador, esta Banana na Banda,
que devolve o ex-Teatro de Bolso da
Praça General Osório —- agora Ci-
neteatro Poeira — ao seu destino
de casa de espetáculos ao vivo, de-
pois de um período dedicado ao ci-
nema. A tentativa de transplante da
Praça Tiradentes para a Praça Ge-
nerál Osório resultou numa monu-
mental rejeição, deixando a impres-
são de um triste desperdício de in-
teligência, tempo, trabalho e dinhei-
ro. Este último, pelo menos, talvez
seja salvo, pois um numeroso públi-
co, sensível à presença de nomes
ilustres da república de Ipanema
na ficha técnica da produção, vem
acorrendo ao desconfortável teatri-
nho.

Antes de morrer, nos últimos
anos, de morte natural, o teatro de
revista, apesar do seu inevitável sub-
desenvolvimento intelectual, chegou
a constituir-se num gênero que se
aproximava, mais talvez do que
qualquer outro, daquilo que seria
um verdadeiro teatro popular brasi-
leiro. A idéia de aproveitar os res-
tos de tradição e comunicabilidade
do falecido gênero, revitalizando-os
através de uma injeção da risonha
sofisticação de Ipanema, parecia
digna de ser tentada. Mas a expe-
riência, pela menos da maneira co-
mo foi realizada, revelou-se impra-
ticável: uma atividade artística, tão
intrinsecamente intuitiva como o
teatro de revista, não suporta, ao
que parece, um tratamento desliga-
do das suas origens primitivas.

Dois caminhos ofereciam-se aos
realizadores. O primeiro consistia
em passar a tradicional revista pelo
crivo da inteligência ipanemenha,
em busca de uma verdadeira visão
crítica do fenômeno, e dali para a
sua recriação em bases mais compa-
tíveis com o espírito sofisticado do
bairro. A outra solução seria a da
reprodução pura e simples do esti-
Io dos tradicionais espetáculos da
Praça Tiradentes, que atingisse a
sensibilidade do espectador pelo
mais fácil caminho do anacronisnío
e saudosismo.
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Praça Tiradentes em versão Praça General Osório

A presença de nomes como os
de Luís Carlos Maciel, José Wilker,
Sérgio Porto, M i 1 o r Fernandes,
Oduvaldo Viana Filho, Paulo Pon-
tes, etc, entre os autores dos tex-
los, e de Leila Diniz, Tânia Scher,
Ari Fontoura e Nestor Montemar
entre os intérpretes, bem como o
nome de Cléber Santos na direção,
pareciam insinuar que os idealiza-
dores do espetáculo teriam optado
pelo primeiro caminho. Entretanto,
Tem Banana na Banda, que se aper-
ta desesperadamente no minúsculo
palco do Poeira, é um produto total-
mente híbrido e sem personalidade
própria: não se optou nem pela vi-
são crítica nem pela reprodução fiel
da revista tradicional, e só se conse-
guiu fazer um subproduto anarqui-
zado e amadorístico, inteiramente

desprovido do sentido de competên-
cia profissional sui generis que ca-
racterizava a revista da Praça Tira-
dentes nos seus bons velhos tempos.

A primeira impressão deixada
por Tem Banana na Banda é a de
um completo artificialismo e falta
de espontaneidade. Os responsáveis
parecem ter partido do princípio de
que a característica básica da re-
vista tradicional era a sua grossura,
e que o primeiro empenho dos a ti-
tores e diretores teria de se dirigir
precisamente neste sentido. Aconte-
ce que a grossura da Praça Tira-
dentes era a expressão espontânea
de um primitivismo autêntico, que
acabou por cristalizar-se num ver-
dadeiro estilo. Quando escritores e.
intérpretes de uma formação emi-
nentemente Zona Sul resolvem ser-

vir-se de uma grossura semelhante,
falta-lhes toda naturalidade no tra-
to da matéria-prima, e o resultado
só pode ser uma constrangedora
inautenticidade, parecida com a
que constatamos inevitavelmente
em quadros primitivos feitos por
pintores altamente eruditos.

A direção de Cléber Santos, ex-
tremamente pobre de idéias e des-
provida de qualquer noção de rit-
mo, bem como a quadrada coreo-
grafia de Susana Braga, ainda por
cima prejudicada pela exiguidade
de espaço cênico e por uma exe-
cução quase uniformemente biso-
nha, acabam por aniquilar qual-
quer esperança de salvação. E a fal-
ta de graça das quatro mulatas-co-
ristas, só superada pela falta de de-
sembaraço das cantoras Elsa Costa e
Ádila, conferem à realização um in-
voluntário toque de melancolia.

Salvam-se, na tangente, as
idéias de alguns textos (Composi-
ções Infantis, de Milor Fernandes,
e Carta de Tarzã, de Joaquim Assis
e Eduardo Prado, por exemplo),
bem como algumas presenças in-
dividuais: Leila Diniz está linda,
dança direitinho, e não tem culpa
por não ter nem o temperamento
nem a formação de uma verdadei-
ra vedeta de revista; Tânia Scher
é a única que tem a adequada chis-
pa e malícia, e é quem mais se apro-
xima daquilo que poderia ser o es-
pírito certo da encenação; e Ari Fon-
toura confirma, no quadro intitula-
do Nosotros, que é um dos mais
aproveitáveis cômicos do momento,
cujo talento não merecia ser des-
perdiçado como está sendo neste
espetáculo.

Alguns elementos dos figurinos
de Luís Carlos Ripper, mais do que
a sua inexpressiva cenografia, pa-
recém insinuar que havia, na ori-
gem do seu trabalho, alguma pre-
tensão crítica. Mas esta pretensão,
como todas as outras eventuais pre-
tensões, perdeu-se por completo no
caminho — ou no descaminho —
de Tem Banana na Banda.

LIVROS HÉLIO PÓLVORA

A UTILIDADE DA FICÇÃO

O 
romancista Macedo Miranda
.nega aos 15 anos de atividade

literária e 50 anos de vida com uma
obra que, se promete desdobra-
mentos de tom e de estilo, já está
configurada em termos de contri-
buição à novelística brasileira. Há
nos seus 12 livros publicados, so-
bretudo nos oito romances, um
traço de unidade, um núcleo cen-
trai, uma opção estética e um las-
bro filosófico que os credenciam
como conjunto de obra. E' a soma
de um único labor que nasceu em
1955, pelo romance, e que prosse-
gue, em 1969, pelo romance. Um
volume de poemas e três volumes
de contos são derivações ocasio-
nais que não comprometem o esfór-
ço da unidade.

E' sintomático que o território
ficcional de Macedo Miranda seja
preenchido quase que exclusiva-
mente pelo romance. Desde a sua
estréia observa-se o fluxo de urr
poder criador que necessita de es-
paço físico para se espraiar. O vale
do Paraíba, com o seu passado pa-
triarcal e as mudanças recente.1 na
sua geografia humana e social, pa-
recia exigir nos vínculos emocionais
de Macedo Miranda um horizonte
mais amplo de ficção em que o
exercício intimo da palavra não ser-
visse de represamento. A qualidade
maior desse escritor fluminense te-
rá de ser buscada não obstante o
seu compromisso estético que é ine-
gável no seu poder de reencontrar
um tempo perdido e fornecer atra-
vés da ficção elementos fundamen-
tais à sociologia brasileira da hora
presente.

O vale do Paraíba, suas cida-
des e seus campos impregnam a
obra de Macedo Miranda como o
Condado de Yoknapatawa impreg-
na a de William Faul_ner. Já no
seu segundo romance, Lady Godi-
va, uma história de adolescentes
"entre Ia contemplation et
l'action", portanto situada em par-
te na órbita do romance psicoló-
gico, é certa a presença do vale.
Esse fardo emotivo o romancista
o carrega pela obra Inteira, e mes-
mo quando penetra na ficção ur-
bana (veja-se, por exemplo, O Tios.
to de Papel), os dramas e tragé-
dias de vidas marginalizadas ou
frustradas são ecos do vale, reper-
cussões de um passado feudal, en-
trechoques com certas circunstân-
cias do presente a que as pessoas
não desejam conscientemente
adaptar-se.

]
Essa 

constância e essa fidelida-
de impõem naturalmente um
estilo que o fiecionista exercita

como instrumento de análise e, ás
vezes, de denúncia. O comprometi-
mento com a realidade, mas den-
tro de um primado estético, justi-
fica-o. O realismo de Macedo Mi-
randa deriva do pós-modernismo de
contorno social e, neste quadro, da
corrente nordestina, mas tem, na
sua forma de expressar-se, um
conteúdo próprio. As criaturas são
apanhadas quase sempre pelo mo-
nólogo, nos seus instantes revela-
dores, nas suas angústias mais pre-
mentes, nos seus instantes de agu-

da introspecçáo em que a análise
é um torturante processo de auto-
punição. Este aspecto, o do predo-
minio do homem sobre a paisagem,
situa toda a obra de Macedo Mi-
randa, apesar das suas raízes este-
ticas, numa etapa recentissima da
ficção brasileira. O conceito de
prosa modificou-se, esgotado que
foi o primeiro contato com os ci-
cios regionais. As construções e._
tilísticas perderam muito da sua
caprichada elaboração, em benefí-
cio de uma captação mais direta
dos fatos. Pode-se dizer que a li-
teratura abdicou conscientemente
de uma estesia a que estava subor-
dinada e desceu a camadas mais
interiores. O romance que come-
mora os 50 anos de Macedo Mi-
randa, Sábado Gordo, recém-lan-
çado por Olivé Editor, é um bom
exemplo dessa prosa sem circun-
lóquios, cortante e brusca, em que
as personagens se expressam por
Si mesmas, segundo a sua psicolo-
pia e os seus estado.s de ânimo —
c novamente temos ai, 15 anos dr-
pois da estréia do romancista, a
marca do vale no espírito de ho-
mens e mulheres que sofrem, cm
outros quadrantes intemporais, a
sua influência. Os resíduos de uma
sociedade patriarcal e os avanços
do progresso geram conflitos hu-
manos que o romancista, atento ao
seu meio, vai registrando no vigo-
ro.so painel que se propôs realizar.
Há injustiças sociais a anotar,
mas também a suposição de injus-
tiças oriundas da própria condição
humana.

Desde Lady Godiva nota-se o
exercício de um estilo que. posto a
serviço de uma denúncia social, se
alimenta da abordagem psicológi-
ca. Os adolescentes desse romance
são substituídos pelos adultos de
A Cabeça do Papa, Roteiro da Ago-
nia e O .Deus Faminto, A temáti-
ca e o tom permanecem quase imu-
táveis, mas o estilo, à medida que
o fiecionista se adentra no seu
mundo, adquire um ritmo, tre-
pidante. desnudando consciên-
cias individuais em estado de
nítida flagelação. Em A Calieça
do Papa, o repúdio ao acessório,
aos transborcUimentos literários, a
qualquer toque que traia o veio do
acontecimento original, é flagran-
te, Arduino, ''o mau-caráter que
ninguém sabe quem é, de onde veio,
para onde vai", é um vagabundo
que não toca. mas sobe em surdi-
na. e no rigor com que lhe acom-
panha a trajetória, o romancista
não faz concessões ao romantismo
que, impregnando as mais doloro-
sas recordações de Knut Hamsun,
conferem-lhe ás vèzo.s uma aura
poemática de inautenticidade.

Este romance inicia, na arte
narrativa de Macedo Miranda, um
segundo aspecto técnico, que é a
exposição de fora para dentro,
oposta à de Lady Godiva. onde as
personagens recebem em cheio o
apelo autobiográfico, presente ago-
ra, também, em Sábado Gordo. A
técnica da terceira pessoa é reto-
mada em Roteiro da Agonia, o la-
do social do campo. Luis Pacuera,
símbolo do trabalhador rural des-

garrado, vê a fazenda onde traba-
lha mudar para as mãos anóni-
mas mas onipresentes de uma Ad-
ministraçáo, cujos propósitos não
são bem conhecidos. • Se Arduino
representa um esforço de ascensão
social calcado no aventurelrismo e
frustrado no seu despreparo, Pa-
cuer-a é um joguete indefeso de
mudanças econômicas e ambições
de grupo que se tramam à sua re-
velia. O aventureiro que pretende
subir a qualquer custo e o homem
do campo marginalizado nos seus
devaneios com a terra completam
ho romance seguinte, O Deus Fa-
minto, o quadro de uma sociedadp
interiorana, de raises rurais, que
constitui a denúncia estética do
romancista.

y para este romance que con-

Evergem 
todas as qualidades de

Macedo Miranda, representan-
do o ponto de fusão de um estilo
que se enriquece na medida em que
reúne todos os seus aspectos bási-
cos. Sente-se, mais do que em
qualquer outro dos seus livros, a
preocupação de alicerçar a arte
narrativa sobre uma construção ro-
manesca em que os detalhes de
carpintaria são observados, medi-
dos. ajustados. O fiecionista e o es-
critor convivem aí em estado de
parceria quase oculta, enquanto o
vale se recompõe na força de
suas revivescências mais podero-
sr.s. O depoimento é, sem dúvida
alguma, extraordinário. Montada
unia estrutura estética, que se Iden-

tifica com os cortes transversais
da novelística contemporânea, o
romancista não admite graciosida-
des e concessões: a decomposição
oligárquica estudada através de
uma família que fundou Limópolia
pode servir, abstraída a geografia
fisica, de pano de fundo a outra
realidade brasileira idêntica. A
exemplo da represa que ameaça
inundar Limópolis, a ficção de Ma-
cedo Miranda extravasa as suas
comportas na aferição de uma
realidade que a obra de arte, para
ser completa, deve necessàriamen-
te exprimir.

O romancista está consciente
desse propósito. Vê, na sua obra,
um ciclo ficcional prefigurado com
a Intuição didática dos arquitetos
de idéias. O rótulo de A Pequena
Comédia com que batizou os seus
até agora oilo romances é, sobretu-
do, a certeza da alma comum que
os habita. O subtítulo geral faz lem-
brar Balzac, com quem Macedo Mi-
randa, tão distanciado dele na arte
do romance, guarda uma identida-
de básica: a de revalorizar a fie-
ção, dotando-a de um sentido de
utilidade social, ao mesmo tempo
em que também faz concorrência
ao registro civil. A obra impõe-se,
nais uma vez, pelo espirito que a
anima, não pelo conjunto das pe-
;as. A sua saga da decadência in-
tegra definitivamente a moderna
ficção brasileira — e em função
dela. da amplitude de sua concep-
cão c realização, o romancista flu-
minense pede para ser julgado.
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Na Embaixada britânica

Os Embaixadores de S. M. britânica no
Brasil reuniram pela segunda vez êste ano, na
elegante propriedade da Rua São Clemente,
um grupo de amigos da sociedade para jantar.Como Lady Hunt acha que não há mais sen-
tido na reunião formal de convidados ao re-
dor de mesas para jantar e mais nada, deci-
diu inovar, o qu© tornou mais divertida a
noite.

Primeiro, não marcou lugar nas mesas,
mas, limitou-se apenas a designar quais as
pessoas que deveriam sentar nesta ou naquela
mesa. A disposição dos higares na mesa ficou
por conta dos próprios conviáados.

Depois, dividiu em dois o buffet, reservan-
do um lado for gentleman, onde só se serviam
homens, e o outro for laáies, exclusivo das
mulheres.

E mais tarde, por intermédio de informa-
ções contidas num cartão e seguindo um fiocom indicações jocosas — uma das quais pre-venia os convidados de que mais valia perdera linha ão que virar o fio — foram todos ter
na Cave ão Minotauro, uma boate armada no
andar ãe baixo da Embaixada na qual se reu-
niram os presentes, depois áo jantar, paradiúnks e para ouvir música grega. Lady Hunt,
como se sabe, é grega ãe nascimento.

Esqueci de dizer que entre a sobremesa e
o conhaque, a hostess pronunciou um breve
speech, revelando que aquela reunião tinha
como objetivo comemorar o seu aniversário de
casamento. Em seguida, o casal anfitrião foi
saudado pelo Embaixador da Suíça, Sr. Gian-
rico Bucher.

Agora alguns dos convidados, pois esta-
vam presentes também os Embaixadores de
Portugal, Sr. e Sra. José Manuel Fragoso, os
Embaixadores de Espanha, Sr. e Sra. Emi-
lio Pan de Soraluce y Olmos, o Embaixaâor e
a Sra. Geraldo Eulálio do Nascimento Silva,
os casais Álvaro Catão, Gustavo Magalhães,
Diãu áe Sousa Campos, Antônio Gallotti,
Guilherme da Silveira Milho, Horácio Milliet,
José Carlos Leal, Gustavo Bauman, o Dr. Ivo
Pitangui.

"Michelin-70"

Saiu a edição 70 do Guide Michelin, o fa-moso guia gastronômico e turístico editado
na França, com várias alterações em relação
à edição passaãa.
9 A lista dos restaurantes ãe três estrelas,
por exemplo, que, no ano passado eram 11 em
toda a França, foi acresciãa áe mais um no-
me, UOasis, na Provence, mais exatamente
em Alpes-Mme».

Os quatro granáes de Paris, os únicos a
merecerem a honrosa classificação, mantive-
ram suas três estréias, aspiração máxima âe
toâos os proprietários âe restaurantes e casas
áe boa mesa franceses. São eles: Le Grana
Véfour, La Tour d'Argent, Lasserre e Maxim's.

Em relação aos ãe âuas estrelas, 66 atual-
mente, foram incluíãos quatro e excluídos
nove. E entre os ãe uma estrela, que já querdizer muito, foram expulsos áa relação 30 e
incluíãos 41, totalizanão, agora, 561 casas.

Mais um
O casal Antônio Gallotti vai

ganhar mais um herdeiro(a).
Míriam está esperando criança
para outubro.

Cinderelas brasileiras

Estará chegando semana que
vem ao Rio o industrial Percys
Collfield, representante de uma
importante empresa americana ia-
bricante de calçados. Vem à pro-
cura de jovens de pé pequeno pa-
ra modelar sapatos para sua ln-
dústria nos Estados Unidos. Coll-
field acena com contratos que po-
dem elevar-se até 2 mll dólares
mensais. ¦

Vaivém plástico
Instalado nüm elegante pent-

house da Via Sistina, (Roma), o
pintor Eméric Maroler que acaba
de' regressar de uma íeounda per-
manência na Comuália onde pin-
tou marinhas magníficas. Marcier
está vendendo seus guaches à co-
leclonadar*s romamos por preços
que variam de 400 a 500 dólares.

Chegarão ao Rio em fins de
. maio, para temporada de uns 8

meses, Kraajberg e Rossini Perez.
Ambos vêm com planos de fazer
uma demorada incursão pelo ln-
terior do Brasil indo de jipe até a
Amazônia.

Paris sendo Invadida pela sex-
arl, tônica das exposições, sobretu-
do através de seus três maiores ex-
poentes: Yêhuda Netaiann, Cou-
dop (especialista em pintura fes-
cenina) e Duncan (o inverso).

Tostão premiado
O filme Tostão, a Fera de

Ouro, concorrente brasileiro ao
Festival de Cinema Esportivo
de Cortina d'Ampezzo, foi pre-
miado com a Medalha de Pra-
ta do Comitê Olímpico Itália-
no.

Seus produtores estão em
negociações com Claude Le-
louch, que já garantiu a sua
venda para várias televisões
européias.

A novela, como convém
A Emissora Nacional, de Lis-

boa, resolveu enveredar pelo ter-
reno da novela e nesse particular
já começou dando um banho.
Adaptou Ressurreição, de Machado
de Assis, e a está transmitindo em
16 episódios, diariamente.

Tanto a critica quanto o pú-
blico não têm regateado aplausos
à iniciativa, principalmente à ori.
finalidade de concepção do roman-
ce e o bom ritmo da adaptação, o
que mostra que nem sempre o dra-
malhão lacrimejante, o lugar-co-
mum e o palavreado mambembe
são os melhores ingredientes para
a concepção de uma novela.

Museu Fernando Pessoa
9 Por falar em Lisboa: esboça-se
naquela capital um movimento de
envergadura, envolvidos no qual es-
tão até brasileiros, como Oto Lara
Resende e Irineu Garcia, para a
fundação da Casa-Museu Fernan-
do Pessoa, que, por Incrível que
pareça, até hoje não foi criada.
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Ursula Andress, enverganáo a chamaãa
moda ,quente, que cai de bossa e áe franjas

• Ontem foi aniversário do ex-
Prefeito Sá Freire Alvim, que êste
ano recusou o tradicional almoço
com que é homenageado nesta da-

ta por seus antigos funcionários e
colaboradores de Governo.

Ricardo Amaral mandou emis-
sário a Portugal para tentar a con-
tratação de Amália Rodrigues pa.
ra uma temporada em junho na
Sucata. Além da fadista, figuram
nos planos dc Ricardo, também
apresentações de Raul Solnado no
Teatro Ginástico.

O acadêmico Mário Palmério
regressou do Amazonas e internou-
se na Casa de Saúde São José pa-
ra uma pequena Intervenção ci-
rúrgica. Males, felizmente sem
maior importância, característicos
dos trópicos.

Belmondo x Delon
Alguém teve a brilhante idéia

de juntar num mesmo filme —
Borsalino — os dois monstros sa-
grados do cinema francês atual,
Alain Delon e Jean-Paul Belmon-
do. A idéia era tão boa que o pró-
prio Delon resolveu entrar na jo-
gada como co-produtor. Concluído
o filme., teve inicio a batalha da.
promoção, a guerra das vedetes,
sendo afixados, ao longo do
Champs-Elysées, cartazes com o
retrato de um e de outro, separa-
damente.

Ate aí estará tudo muito bem.
Começou-se, então, a pensar na
preparação do cartaz de apresen-
tação de Borsalino, quando come-
cou a briga. Belmondo exigiu seu
nome em primeiro lugar, o que
foi aceito por Delon, que colocou
o seu ao lado. Puro golpe, que Bel-
mondo acabou descobrindo logo.
Delon aceitou a imposição de Bel-
mondo mas colocou seu nome duas
vezes no cartaz, aparecendo como
ator c como co-produtor.

Belmondo protestou, impugnou
a cartaz e interditou o filme, sus-
oendendo o seu lançamento. Des-
ta vez Delon faz pé firme e não
cede. Os prejuízos começam a se
avolumar e o autor da boa idéia
começa a ficar arrependido, lem-

brando-se do provérbio que diz:"Duro com duro não faz boni mu-
ro."

De gravatas
Em relação à Alfândega,

ontem falei de camisas Lacoste,
hoje vou falar dç gravatas, cm
cima das.quais recaem, tam-
bém, os 205% de taxa. Segun-
do os cálculos do pessoal da Al-
íândega, uma gravata St.-Lau-
rent, por exemplo, custa 15 dó-
lares (o que não é verdade,
pois podem ser encontradas em
Paris perfeitamente por 10 dó-
lares).

Ora, calculados os 205% cm
cima dos 15 dólares, o turista
que regressar ao Brasil terá
que pagar mais 30 dólares por
uma gravata que lhe custou 10.
Não faz realmente sentido pa-
gar quase NCr$ 200,00 por uma
gravata, que não custa isto nem
nas lojas mais caras do Rio.
Pergunta-se: como conseguem
as lojas vender por preços bem
inferiores aos pagos por parti-
culares?

Melhor desistir

Os editores brasileiros que es-
tavam de olho no livro de contos
de Júlio Cortazár, Tos los Fuegos,
ei Fuego, para uma edição em lin-
gua portuguesa podem desistir.
Seus direitos já foram adquiridos
por uma editora de Lisboa.

Le Mans
Em matéria de atrações ex-

iras, a próxima 24 Horas de Le
Mans, uma das disputas mais im-
portantes do calendário atitomobi-
listico internacional, será da maior
prodigalidade. Como se não bas-
tasse a presença do ator Steve Mc-

Queen, que pilotará de parceria
com o campeão mundial Jackie
Stewart uma Porsche-917, estão
inscritos na prova três carros de
corrida japoneses — os Mazda.

A propósito: pela primeira
vez, desde a criação da marca,
não se inscreveu um só Alpine Re.
nault, o que demonstra o enfra.
quecimento da famosa fábrica
francesa.

Presente
A Academia Brasileira de Le-

trás teve inesperadamente enrl-
quecido o seu acervo ao receber da
presente, uma preciosidade biblio-
gráfica — o número de Illustra.
trations Françaises comemorativo
do cinqüentenário da morte de Vi-
tor Hugo. O autor do presente foi
o Sr. Floresta de Miranda.

A vista do túnel
E' excelente, e merecedora de

todo o apoio, a preocupação do
DNER de sinalizar as nossas es-
tradas, facilitando seu tráfego a
tornando bem menor o risco de
acidentes. Eu só acho é que o ie.
ferido departamento deveria, ao
colocar uma placa, estudar sua lo-
calização de modo a não prejudi-
car a vista que se descortina de
determinados ângulos e em deter-
minados trechos.

Foi, por exemplo, o que acon.
teceu com a visão magnífica de
Angra dos Reis, revelada ao via.
jante assim que êle ultrapassa o
primeiro túnel da rodovia que Ie-
va àquela região. A colocação de
duas placas seguidas à saída do tú.
nel tirou todo_ o impacto que a
vista provoca," vista esta que é,
afinal de contas, um patrimônio
da própria estrada.

Ponto final
Loucura total o lançamento

do disco de Marlene no Colt 45. A
nova musa ipanemense deixou
cair e acabou tendo sua roupa
rasgada pelos fãs em alvoroço, en-
tre os quais Leila Diniz (era seu
dia) e Fernando de Lamare. A
esticada (esticada da esticada)
acabou sendo na Brasserie.

No fim do mês, no salão nobre
do Hotel dei Rei, de Belo Hori.
zonte, estará expondo a pintora
Maria Augusta Procópio, aluna do
Curso de Arte Guignard.

De um comentarista esportivo,
uma verdade eterna externada em
meio a um conhecido programa de
TV no domingo: 'Mussolini foi
uma figura genial." Só se êle se
referia às suas atuações na pon-
ta direita de algum time italiano
da' época.

Opinião do cabeleireiro Re-
nault sobre o new look masculino
lançado por Cardin: "Uma moda
que só pode ser usada por homens
másculos."

Hoje, na igreja de São José
da Lagoa, casam-se Vera Maria
França Leite e João Carlos de Ca-
margo Eboli, ambos oficiais de
Chancelaria do Ministério das Re-
lações Exteriores.

O livro O Enigma de Andró-
meda, sobre o problema da polui,
ção do ar da Terra por organis-
mos cósmicos, rendeu ao seu au-
tor, Michael Crichten, as funções
de professor da ANAE, que vai re-
formular toda sua teoria sobre a
imunização contra materiais ex.
tra terrenos.
O Um exagero a programação
do filme Shalako, com BB e Sean
Connery, em 30 cinemas da cida-
de. Nem um, nem outro merece
tanto.

Zózinio Barroso do Amaral

Ciclo Glauber

Rocha, a partir de

amanhã, na

Cinemateca do MAM

• Dia 19, estréia,

no Teatro

Copacabana, Plaza

Suile, com Fernanda

Montenegro •

Raimundo Colares

ganhou Prêmio

de Viagem aos

Estados Unidos

PSICOLOGIA e
NUTRIÇÃO é no

Curso
PSI - PRÉ

Copacabana, 605/
1001

Conde de Bonfim,
375/510

Tel.: 257-7905

Panorama
do cinema

FINALMENTE — Programado para
a próxima segunda-feira, no Copacaba-
na, a estréia de Sem Destino (Easy Ri-
der), filme de Dennis Hopper e Peter
Fonda.

SEGUNDA CHANCE — A partir do
dia 30, no Paissandu, haverá o Fcsli-
vai da Secunda Chance. Entre os filmes
programados, Charlie Bubbles, de Albert
Finney; Instinto, de Kaneco Shindn;
Talvez Seja Melhor Assim, âe Raoul
Levy.

ENVIADO DO OOIC NO RIO — Vi-
rá ao Rio na próxima semana, Luis Cam-
pos Martinez, encarregado do Setor Edu-
cacional do OCTC (Office Cathollque Iri-
ternational du Cinema) na América La-
tina. A viagem é atendendo um comi-
te da Central Católica de Cinema, a íim
de instruir as professoras primárias
cujos colégios se interessaram por seu
plano de integração do cinema na edu-
cação infantil. O Brasil é o quinto pais
no programa de visitas do emissário do
OCIC, e a Central programou ainda con-
tatos de Martinez com grupos de cine-
astas e educadores para uma troca de
informações e experiências.

CICLO GLAUBER — A parlir de
amanhã, a Cinemateca do MAM apre-
sentará um pequeno Ciclo dedicado ao.s
filmes de Glauber Rocha, quando serão
exibidos, em duas sessões, àa 18h30m e
20h30m os seguintes trabalhos: amanhã
— Barravento (19G1), com Luisa Mara-
nhão e Antônio Pitanga; sexta-feira —
Terra em Transe (1967), com Jardel Fi-
lho, Paulo Autran e Glauce Rocha; sá-
bado, às 16h30m, outra vez Terra em
Transe; às lXhliOm — Deus e o Diabo
na Terra do Sol (19S3), com Geraldo {fri
Rey e Oton Bastos; e às 20h30m, O Dia-
gão da Maldade contra o Santo Guer-
reiro (1969), com Maurício do Vale e
Odete Lara.

MUSICAL DIFERENTE — O diretor
francês Charles Belmont escreveu o nr-
frumento de um filme musical chamado
Crescendo, que pretende realizar nos pró-

ximos meses. A partitura será compôs-
ta e interpretada pela Art Ensemble de
Chicago, com coreografia de Lorka Mas-
sine. Não haverá canções, mas muitos
bailados para evocar a evolução psicoló-
gíca dos personagens principais, um ra-
paz, uma dançarina e sua mãe.

IRENE TUNC ROTEIRISTA — Ire-
ne Tunc escreveu o roteiro de um filme
do qual será a intérprete e que será di-
rigldo por Alain Cavalier. Love Story te-
rá como personagens um professor de in-
glês numa escola audiovisual e sua alu-
na, uma mulher de 30 anos. O tema se-
rá as relações sentimentais tornadas dl-
fiecis pelas inibições do homem.

FESTIVAL EM OSAKA — No pri-
meiro Festival Internacional do Filme de
Osaka, a França apresentará L'Enfant

. Sauvage, de Truffaut, e Le Grand Amour,
de Pierre Etaix.

M.A

do teatro
TRÊS ESTRÉIAS NA PRÓXIMA

SEMANA — Nada menos de três espe-
taculos estão com os seus lançamentos
marcados para a semana que vem. A
partir de terça-feira, dia 17, Paulo Au-
tian estará apresentando no Teatro da
Lagoa um one-man-show intitulado Bra-
sil & Cia., com textos de Armando Cos-
ta. Ferreira Guiar, Oduvaldo Viana Filho
è Paulo Pontes e direção de Flávio Ran-
gel. — Quarta-feira, dia 18, estréia: no
Teatro' Gláucio Gil Odorico, de Dias Go-

mes. ccm direção e cenografia de Gian-
ni Ratto e numeroso elenco liderado porProcópio Ferreira e Iracema de Alentar.
— Finalmente, na quinta-feira, dia 19,
será realizada, no Teatro Copacabana, a
pré-estréia beneficente da comédia Plaza
Suite, de Neil Simon, dirigida por João
Bethencourt, e que assinala a volta acs
palcos cariocas da esplêndida atriz Fer-
nanda Montenegro, que dividirá o estre-
lato do espetáculo com Jorge Dória.

EM SAO PAULO — Enquanto Fer-
ii ¦nula Montenegro se prepara para es-

trear no Ulo, o Teairo São Pedro da ca-
pitai paulista, sede permanente da com-
painhia Fernanda Montenegro, Fernan-
do Torres c Maurício Segall, está apre-
sentando uma elogiada versão dte Pena
Que Ela Seja Uma P..., do autor inglês,
John Ford, contemporâneo de Shakes-
pearc, a cargo do Teatro de Grupo, di-
rígido por Roberto Vignati. Depois do
encerrada a temporada em São Paulo, o
Teatro de Grupo pretende mostrar a sua
produção no Rio, em Brasília, Porto Ale-
gre, Curitiba e Florianópolis.

EM LONDRES — A julgar pelos no.-
mos dos grupos participantes, a tradicio-
nal World Theatre Scason londrina, a
ser realizada êste ano de 13 de abril a
6 de junho no Teatro Aldwych, promete
ser essencialmente conservadora: nem
dos alemães do Schiller Theater de Ber-
lim, nem dos franceses da Comédie Fran-
çaLse. nem dos italianos do Stabile di Ca-
tanla, nem des soviéticos do Teatro de
Arte de Moscou pode-se esperar muitas
experiências renovadoras. Apenas os tche-
oes do Cinoherni Klub de Praga pode-
rão, provavelmente, mostrar no palco da
Aldwych algo de menos acadêmico. O
certame organizado por Peter Daübeny
conta com o patrocínio do jornal Finan-
ciai Times.

Y.M.

COLARES PREMIADO — Decidido
finalmente para Raimundo Colares a
concessão do Prêmio de Viagem aos Es-
tados Unidos, do Instituto Brasil-Esta-
tíc.s Unidos e Standard Eleotric. A co-
missão privada que decidiria entre três
nomes apresentados pelo Conselho de Ar-
te do IBEU, agiu acertadamente. Por tu-
do e em tudo, Colares é o artista indi-
cado para êste Prêmio, por sua qualida-
de, pela conseqüência de seu trabalho
com as linhas da vanguarda americana,
por ser jovem e estar no ponto exato de
poder aproveitar uma oportunidade como
esta.

PRÊMIO AMPULHETA — Ue São
Paulo, notícias do Prêmio Ampulheta, pa-

ra calendários e agendas, concedido à
Pirelli (ilustrações de Arte Brasileira) e
Vilares (ilustrações gerais). O Calcndá-

rio do Atelier Livre de Artes Plásticas,
cie Maria de Lourdes Novais, obteve uma
referência de louvor aos diretores e uma
referência de estímulo à equipe.

SALÃO NACIONAL — Recebemos
carta de Henrique Fuhro pedindo urgen-
les notícias a respeito do Salão Nacional

de Arte Moderna, prazo de inscrição, en-
trega de obras, etc. Tudo o que se sabe
a este respeito é muito vago. Fica aqui
o apelo aos membros da Comissão de Be-
las-Arbes. Fuhro obteve isenção de júrino último Salão Nacional, em 1969.

W.A.

das letras
CURSO DE LITERATURA — De 23

de março a 7 de abril, realizar-se-á um
curso de literatura comparada, intitulado
Problemas Sociais e Literatura, tendo porobjetivo o estudo dos reflexos dos pro-blemas sociais no romance e na poesiado Brasil e dos Estados Unidos. O curso
constará de cinco aulas, dadas às se-
trundas, quartas e sextas-feiras, das 18 as
20 lioras no Auditório do Pen Clube do
Brasil (Avenida Nilo Peçanha 26, 13.° an-
dan. *,»• Adonias Filho abre o ciclo, no
dia 23, falando sóbre Aspectos Sociais do
Romance Brasileiro; dia 25. George Mon-
teiro, com Individualismo e Impulso Re-
ligioso; dia 30. Ari Gonzales Galvão fa-
lará sóbre a Problemática do Homem na
Literatura Barroca Brasileira. Em abril,
teremos: no dia 1.°, Individualismo e De-
mocracia, de George Monteiro; no dia 3,
O Espirito Brasileiro na Poesia Contem-
porâneá, de Ari Gonzales Galvão; e, porfim, no dia 7. Gilberto Freire, com O
Conteúdo Social das Literaturas Brasilei-
ra e Norte-Americana. ••* O curso terá
a colaboração da Comissão para Inter-
cambio Educacional entre os Estados
Unidos e o Brasil, e o patrocínio do De-
partamento Cultural do Ministério das
Relações Exteriores. Seráo expedidos
certificados oficiais aos freqüentadores e
ns inscrições rvstão abertas na sede do
Ten Clube do Brasil, dns 14 às 18 heras.

QUATRO LIVROS — Do diálogo edo debate entre as duas principais cor-rentes do pensamento contemporâneo
nasceu o livro As Várias Faces da Liber-
dade, que a Paz e Terra editou. Com tex-
tos de Roger Garaudy, Milan Pnicha,
Erich Kellner, entre outros, pretende aobra esclarecer as alternativas sóbre as
quais o homem livre fará sua opção. *.*•
Teoria das Organizações, dc J, G. March
e H. A. Simon, da Fundação Getúlio Var-
gas, em segunda edição, constitui o nú-
mero 11 da Série Administração para o
Desenvolvimento. E' um trabalho de sin-
tese, abordando temas sobre a teoria da
organização formal, concepções teóricas
da organização, planejamento e inovação
nas organizações. ••• Romance regiona-
lista, Um Nordestino, de José Pantaltüio
Santos (Etâtôra Vozes Ltda.), relata epi-
sódios ocorridos no sertão pernambuca-
no. Ii' intenção do aulor ensinar ao* mo-
ços "um modo de viver maii perto das
coisas do espírito, na grandeza do bele
e do amor." *** Vultos de Dois Regimes,
de Paulo Amora, Reper Eâítôra. O autor
revive o ambiente e as personalidades do
Império e da República, em linguagem
acessível, falancta de vultos que poucos
conhecem, mas dc grande importância
para nossa História.

BIBLIOTECA MOSTRA LIVROS —
O diretor-geral da Biblioteca Nacional,
escritor Adonias Filho, convida para a
inauguração, amanhã, às 17 horas, da
exposição Lançamentos do Ano de 1309.
Desde 1961, é feita essa mostra, no sa-
guão da Biblioteca, com os mais impor-
tantes livros editados a cada ano.

INTERESSE POR TROTSKY — No
Brasil, como na França, é cada vez maior
o interesse pela vida e a obra de Leon
Trotsky, líder revolucionário tíe outubro
dc 1917, expurgado pnr Stalin. Na Fran-
ca, os críticos de Le Figaro Littéraire se-
lecionaram, na semana que passon, dois
livros de Trotsky. Marx Vu par Trotsky
e Sur la IJtnixième Gucrre Mondiale. Sô-
bre o primeiro, dizem que é o marxismo,
explicado e comentado por um expert;
nn .segundo, Trotsky, já exilado no Mé-
xico, em 1937, viu a chegada da Segunda
Guerra Mundial r, "rom uma esplendi-
da lucürtz, pressentiu o desenrolar do
confito."

R.G.f.
(C-naspcndén-.;»: Rua B"r«t» Ribíito, 737/1 0M)
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JORNAL DO FUTURO

QUANTO MENOR
MELHOR

Para o Prêmio Nobel nor-
te-americano Charles H.
Townes, o homem ideal do
futuro será de menor esta-
tura do que o atual e, natu-
ralmente, dotado de um ci-cio de vida mais longo."Essas duas qualidades fa-cintariam notavelmente asdemoradas viagens através
do espaço", disse Toiones
em resposta a tim inquérito
da revista The Science, daAcademia de Ciências deNova Iorque, acerca das
mudanças fisiológicas emorfológicas desejáveis noser humano em face das
perspectivas dos próximosanos. Dominic Recolãin, da
Universidade de Londres,
gostaria que o próprio ho-
mem pudesse realizar o pro-cesso de fotossínlese, hojeefetuado pelos vegetais. A
transformação traria uma
vantagem adicional: resol-
veria os conflitos raciais,
pois, com a clorofila sob a
pele, todos os homens te-riam a mesma cór. Seriam
verdes...

CONGELAR
PARA

DESSALGAR

Um novo processo de des-
salgamento da água do
mar, que apresenta sobre
os outros a vantagem de
consumir menos energia, a
custos operacionais mais
baixos, poderá ser utilizado
pelas nações interessadas'
dentro de mais alguns anos.
O método acha-se em de-
senvolvimentô nos labora-
tórios da Comissão de Ener-
gia Atômica da Inglaterra,
onde foi construída uma
usina com capacidade para
processar 40 mil litros de
água por dia. Baseiam-se os
seus criadores no princípiode que cristais de gelo li-
vres de sal podem ser pro-duzidos em água do mar.
O butano é o produto cm-
pregado como agente de
refrigeração, comprimindo-
se os seus vapores para der-
reter os cristais de gelocondensados. Em seguida,
a água e o butano são se-
parados por decantação, re-
tornando o g,ás ao estágio
de cristalização do proces-so.

DROGA
CONTRA
DROGA

Dois milhões de dólares
são gastos atualmente peloInstituto Nacional de Saú-
de Mental dos Estados Uni-
do.s, a fim de comprovar a
viabilidade de um nôvo pro-cesso de cura dos viciados
cm heroína. O tratamen.
to, experimentado inicial,
mente pelo Dr. Vincent P.
Dole, consiste em adminis-
Irar no viciado cm proces-so de desintoxicação, doses
de metadona, até então uti-
lixada somente com o fim
de aliviar as dores dos
cancerosos. Não produzin.
do alucinações nem modi-- ficando os processos orgâ.
nicos, a metadona permite
elevar de 15% para 70% o
número dos viciados capa-
zes de retornar às ativida.
des normais. As dúvidas
que ainda persistem quan-to aos efeitos colaterais da
droga serão elucidadas pela
pesquisa em curso.
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Vida
Cientistas, fiecionistas e

arquitetos se empenham com
insistência num trabalho de
visionários, planejando dife-
rentes formas arquitetônicas
para as cidades do futuro e
procurando assim resolver os
problemas que afetam as aglo-
mera ções urbanas do presente.

À noção do belo, nestes
casos, guarda uma relação es-
treita com o funcional, o pri-
meiro praticamente cedendo
lugar ao segundo. O espaço,
que hoje dificulta a expansãe
dos grandes centros, é também
uma preocupação fundamen-
tal para os arquitetos. Confor-
me os diferentes planejadores
das cidades do futuro, o espa-
ço deverá ser aproveitado ao
máximo horizontal e vertical-
mente, desde o subsolo. São
inúmeros os outros problemas
que, solucionados, revoluciona-
rão a vida de uma cidade.

A arquitetura do futuro faz pen-
sar em estruturas de vidro e plásti-
co, enormes cúpulas de vidro pro-tegendo as cidades, gigantescas
torres de habitação etc. Por voi-
ta de 1900, inovações dessa ordem
já eram propostas por arquitetos
como Augusto Perret;' Le Corbusicr
(discípulo de Perret)., Bruno Taut
e outros.

Tony Garnier, em 1900 e Perret,
em 1922, sugeriram as torres de
habitação como soluções viáveis
para o problema do crescimento
populacional urbano. Em 22, Per-
ret desenhou • arranha-céus que
também funcionariam como pila-
res de uma auto-estrada, uma idéia
bastante atual no que se refere
ao congestionamento de trânsito.

Velhas propostas
para o futuro

Le Corbusier redigiu, em 1938, a
Carta de Atenas, que propunha
uma arquitetura universal, consi-
derando as funções básicas do ho-
mem-tipo, isto é, o trabalho, a mo-
radia, a locomoção e o cultivo do
corpo e da mente. Oito anos antes,
imaginara para o Rio de Janeiro
uma cidade linear ao longo do li-
toral, e uma auto-estrada enn »eu
teto

Alguns paises 'Holanda, Ingla-
terra, União Soviética, por exem-
pio) começaram a tornar realidade
o sonho de Ebenezerr Howard, o
idealizador das cidades-jardins, co-
mo experiências para o controle
demográfico de suas principais ci-
dades. Howard viveu em Welwyn,
uma das cidades-jardins auto-sufi-
cientes por êle planejadas, que
serviram de modelo para tantas
outras: Tapiola (Finlândia), Jarva
e Salem (Suécia), Brasyk (RússiaI.
Todas elas se baseiam na necessi-
dade de um cinturão verde que
abasteça a cidade e ao mesmo tem-
y i contenha a expansão industrial
c.-itro de limites fixados.

As previsões indicam que em
1975 o pontificado do ângulo reto
e a estética de caixa estarão total-
mente ultrapassados. Bm seu lugar

nova na cidade de amanhã
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surgirão as casas-caracóis Indus-
trializadas, tendo as partes inter-
nas projetadas como carroçadas de
automóveis. Casas em forana de ôvo
deverão estar bastante em moda,
bem como estruturas em madeiras
tratadas quimicamente, móveis e
escadas de vidro e plástico.Nessa época, o urbanismo sub-
terrâneo — iniciado em- 1801 com
as usinas hidráulicas, sendo Utld-
jian seu papa — estará disputando
uma posição de vanguarda com o
urbanismo de solos artificiais em
vários níveis. Acredita-se ainda
que será o tempo da contestação
dos princípios da Carta de Atenas,
quando a moradia, o comércio e o
trabalho estarão interligados, for-
mando uma entidade urbana como
um todo harmônico. ,

No entanto, as propostas de GÍo-
pius, Rohe e Corbusier, de 50 anos
atrás, serão consideradas atuais
Vários arquitetos já projetaram cl-
dades em níveis': Raymond Lopes.
e Henry Pottier imaginaram cida-
ries com circulação e estaciona-
mentos, pedestres, espaços verdes
e residências em níveis diversos;
Pottier Imaginou também um con-
junto -.odiacal de quatro níveis,
formado por torres de habitação e
fll-Ufícios; e Mareei Lods sugeriu
sois níveis para a Região de Defe-
sa de Paris. Já em 1965, Bernard
Zehrfuss fêz as extensões subter-
râneas do prédio da UNESCO, em
Paris, que é iluminado naturalmen-
te até seis metros de profundidade,correspondendo aos dois níveis su-
periores. Em 1918, Voisin pensounas casas Industriais transporta-
veis, de madeira e aço.

Futuro dos
contemporâneos

O arquiteto Michel Ragon esta-
beleceu etapas para a evolução da
arquitetura e do urbanismo moder-
nos e, segundo èle, o ano de 1975
encerrará um ciclo de proposições,com 50 anos de atraso. Então se
iniciará a fase de concretização
efetiva de projetos elaborados du-
rante as etapas. Ragon afirma ain-
da que no final do século XX tere-
mos cidades projetadas por arqui-
tetos contemporâneos como Yona
Priedman, Paul Maymont, Schof-
fer, Biro e Fernier, Waiter Jonas
e outros.

Outras formas previstas para
as construções do futuro são as
chamadas estruturas-vivas, cida-
des7galáxias (megalópolis), cida-
des-fõlhas (motivos inspirados na
natureza), cidades-pontes, cidades
móveis, cidades-*ohnéias, etc. Se-
gundo Le Corbusier (Unidade Ha-
oitacional dç Marselha), o terraço
das construções será piais ampla-
mente utilizado para atividades re-
creãtivas e educacionais.

Um projeto urbanístico para ,a
Paris do futuro, feito por Yona
Friedman, propõe a construção de
uma estrutura espacial de vários
andares sobre a cidade histórica,
passando por cima do rio Sena e
dos velhos quarteirões. A ilumina-
ção do solo e a sua exposição aos
raios do sol seriam possibilitados
por vazios entre as casas.

Ainda para Paris, Paul May-
mont, o autor dos atóis artificiais
para Tóquio e Mônaco, imaginou
uma cidade de vários andares sob
o Sena. Maymont visualizou tam-
bem cidades cônlcas transparentes,
de níveis ligados a uma coluna cen-
trai (que proporcionaria circulação
vertical), tomando o formato de
uma teia de aranha, de 125 metros

• de altura.
No futuro, veremos provável-

mente realizados projetos como o
de Válter Jonas — a cidade íor-
mada por funis interligados — ou
o de Biro e Fernier, que sugere as
cidades lineares de 20 milhas de
extensão, com o perfil em X. O
projeto de Biro e Fernier apresen-
ta a circulação, a canalização e os
estacionamentos no centro do per-
fil, à altura do quinto nivel da cs-
trutura; a estrada seria coberta
por um jardim artificial e as casas
da parte superior estariam expôs-
tas ao sol.

Schoffer imaginou a cidade es-
paçodinâmica-cibernética a mil
metros de altura, .em que procura
distanciar os setis habitantes do
setor de trabalho. Êle coloca a ci-
dade residencial ns. horizontal
(uma noção de repouso) e a cida-
de de trabalho na vertical (con-
centrada i. As cidades de repouso
estariam situadas a 30 metros, sen-
rio o solo reservado aos espaços
verdes.

Um projeto
de Niemeyer

O arquiteto Carlos Niemeyer
prevê como básica para o futuro a
predominância da circulação ver-
tical nas estruturas que varariam
as nuvens. Torres de habitação
compostas por casas, em vez de
apartamentos, com jardim e g,ara-
gem para aeronaves. A cidade se-
ria formada por 10 a 20 torres e só
teria circulação de carros externa-
mente. A parte interna ficaria re-
servada aos pedestres e espaços
verdes.

Niemeyer propõe para esta ci-
dade uma média de meio milhão
de habitantes. Os edifícios seriam
protegidos por cúpulas de vidro e
os elevadores substituídos por cáp-
sula.. antigravitacionals. Haveria
uma divisão por zonas de trabalho,
educação e saúde; a agricultura, as
indústrias, os centros de pesquisa
e invenção permanentes se locali-
zariám fora da cidade.

Pára as cidades litorâneas, no
fundo do mar, à beira da praia,seriam construídos bairros e indús-
trias submarinas, com plataformas
e usinas interplanetárias.

Da ficção
à realidade

Os construtores do futuro,
através da ficção cientifica, ela-
boram um mundo em que a ciên-
cia c a tecnologia se encarregarão
da maior parte das atividades ro-
tineiras indispensáveis à vida do
homem. Entre estes fiecionistas
está Arthur C. Clarke, que se tor-
nou mais conhecido como roteiris-
ta do filme 2001: Uma Odisséia
no Espaço-

Para eles, o computador se
ocupará da maioria de .tais ativi-
dades, e é na cidade que será mais
difundido e desempenhará mais
amplamente seu papel. Os robôs
substituirão as empregadas, as cal-
çadas móveis servirão para o
transporte local. Os alimentos e
outros materiais serão transporta-
dos por tubos, prevendo-se o fim
rias compras em armazéns. Os edi-
ficios terão paredes e tetos mó-
veis. Os detritos orgânicos serão
neutralizados e purificados pelosinorgânicos, industrialmente.

KOUltU, o nôvo Cabo Kennedy da França
Em um ponto da costa

guianensc, não muito distante
da famosa ilha do Diabo e

.apenas alguns graus acima da
linha do Equador, acaba de
nascer a primeira base espacial
francesa. Onde antes era sei-
va, erguem-se agora rampas dc
lançamento de foguetes seme-
lhantes às da Flórida. Mas en-
tre as instalações de Kouru e
as de Cabo Kennedy há uma
visível diferença de escala, pois
menores são também os objc-
tivos do programa que aqui sc
executará nos próximos anos,
extremamente modesto, quan-
do comparado aos dos america-
nos e soviéticos, com seus am-
biciosos projetos de estações
orbitais e naves planetárias tri-
puladas. Mesmo assim, dimen-
sionado para manter a França
como terceira colocada na cor-
rida espacial.

O programa espacial francês se-
rá acelerado rio ano em curso, pre-
vendo-se quatro lançamentos die
satélites artificiais com foguetes
próprios, além de outras atividades
em colaboração com os Estados
Unidos, a União Soviética e a Ale-
manha Ocidental. O primeiro dês-
ses lançamentos, de incontestável
valor cientifico, inaugurará o cen-
tro de Kouru, réplica francesa do
OaJbo Kennedy, etm plena faixa
equatorial.

A construção do Centro Espacial
da Guiana foi iniciada em 1967, ao
extlnguir-se a vigência do acordo
franco-argelino para utilização de
instalações militares na antiga co-
iònia francesa. Até então, a base
de Hammaguir, no Saara, íôra o
cenário de quase todas as experi-
ências do Centro Nacional de Es-
tudos Espaciais (CNEE). Mesmo
que a Argélia houvesse concordado

com a renovação do contrato, a
França ter-se-ia voltado para a
Guiana, cujas vantagens sabre o
Norte da Africa são numerosas.

Do Astérix
ao diadema

Para a França, a corrida espa-
ciai começou a 26 de novembro de
1965, ao colocar em órbita um pe-
quenino satélite experimental, sig-
nificativamente batizado de Asté-
rix, gaulês primitivo, herói de hls-
tórias em quadrinhos. Alguns dias
depois, os franceses puseram no
céu o seu primeiro satélite opera-
cional, utilizando um foguete
Scout, cedido pela ANAE e dispara-
do de Vandenberg, na Califórnia.
Programado para três meses de ln-
vestigações ionosféricas, o satélite
trabalhou 33 meses consecutivos e
até hoje envia informações à
Terra.

Em fevereiro de 1966, da base de
Hammaguir, se lançava um fogue-
te Diamante-B, levando o satélite
Diapasão para fazer pesquisas sô-
bre efeitos de radiações no cintu-
rão de Van Allen sobre as células
solares. Depois, ainda de Hamma-
guir, se lançaram os Diadema-1 e
2, em 8 e 15 de fevereiro de 1967,
com novos objetivos. O Diadema-
1 funcionou durante 22 meses. O
Diadema-2 entretanto silenciou
depois de alguns dias de trabalho.

Um problema preocupava os téc-
nicos franceses: a inexistência de
uma boa base de lançamentos.
Hammaguir não preenchia as con-
dições exigidas. E o litoral da
Guiana surgiu como solução.

A nova base
As obras começaram há cerca de

três anos. Hoje, Kouru é conside-
rada a melhor base espacial do
mundo, do ponto-de-vista geográ-fico, com exceção das duas peque-nas plataformas Santa Rita « São
Marcos, instaladas pelos italianos

no litoral do Quênia, exatamente
sob a linha do Equador.

As condições privilegiadas rie
Kouru permitirão à França não
apenas reduzir, em termos relati-
vos, o custo d,e seu programa, co-
mo também atrair para a Guiana
outros paises interessados em to-
mar parte na corrida espacial. As
primeiras negociações nesse senti-
do chegaram a bom termo e de
Kouru deverá subir, a 19 de maio
próximo, o foguete Europa-2, fru-
to da cooperação de cinco países.
O primeiro, lançado da Austrália,
fracassou. Vários apertfeicoaimen-
los foram Introduzidos nesta nova
versão, que se constituirão de um
primeiro estágio britânico, um se-
gundo alemão, nariz e satélite ex-
perimentais italianos, equipamen-
tos eletrônico, belgas e holandeses.
Em 1972, a Guiana assistirá ao lan-
çamento dos satélites de comunica-
çáo Sinfonia, fabricados pelas in-
dústrias da França e Alemanha
Ocidental.

Os satélites
que subirão

No nariz do primeiro Diamante
a largar da rampa de Kouru, es-
tara o satélite alemão. Wika pro-
gramado para efetuar medições
sóbre a densidade dos elétrons, a
energia das partículas e o campo
magnético terrestre. Em caso de
sucesso, o CNEE correrá um pou-
co mais de risco, confiando ao
Diamante-B um satélite P-Éolo (P
de preliminar). De custo muito
elevado, o Éolo se destinará a in-
terrogar uma série de balões me-
teorolpgicos estáticas. Assim, a ca-
da volta, não apenas conhecerá as
condições atmosféricas locais, mas
irá formando um quadro bastante
amplo do clima em toda uma fai-
xa do planeta. A expansão do sls-
tema levará ao registro In-itantá-
neo e contínuo da circulação aérea
mundial. Mais barato do que o

Éolo, o P-Éolo testará a exequibi-
lidade do sistema e a operaciona-
lidade dos instrumentos a serem
empregados, de modo particular,
as ligações de rádio e as baterias
de prata-cádmio.

Além disso, é .preciso levar em
• conta a cooperação franco-sovié-

tica, que prevê o lançamento de pe-
quenos satélites de 15 quilos, junta-
mente com os da série Cosmos, os
quais, percorrendo órbitas muita
elípticas, farão explorações profun-
das no espaço extra-abmosférico.
França e União Soviética também
trabalharão em conjunto na tenta-
tiva de colocação de um veículo
automático na superfície da Lua,
conduzindo um refletor laser fabri-
cado pela Sud-Aviation.

A colaboração com a Alemanha
Ocidental não se limitará ao lan-
çamento do satélite de telecomu-
nicação Sinfonia, mas também se
estenderá à construção das esta-
ções terrestres de recepção de suas
emissões. Com os norte-america-
nos, a cooperação terá por objetivo
o lançamento, até 1974, de um ^a-télite meteorológico, designado Mé-
téosat, que fotografará as massas
de nuvens, como já fazem várias
outros do gênero. A diferença es-
tá em que o Météosat realizará a
sua tarefa à altitude excepcional
dc 36 mil quilômetros.

Nos próximos três anos, se não
sofrer novos cortes orçamentários,
o CNEE lançará, sem a colaboração
de outros paises, vários satélites
científicos. Entre estes, dois desti-
nados à medição dos raios ultra-
violetas e sua absorção pela atmos-
fera terrestre. Outro, para o estu-
do da luz de estréias distantes. E
dois para estudos topográficos dl-
nâmicos, particularizando fenôme-
nos relacionados com o movimento
dos gelos, a atividade vulcânica, as
correntes oceânicas e os Indícios
cie jazidas petrolíferas.

CERCO
ELETRÔNICO
AO CÂNCER

A prevenção do câncer,
especialmente o do colo
uterino, poderá tornar-se
mais ampla e efetiva ao
término de um pirogirama
de pesquisa há pouco Ini-
ciado pelo Instituto de Bio-
logia Radiológica da Uni-
versidade de Munster, na
Alemanha Ocidental. O es-
tudo visa a demonstrar até
que ponto será aplicável,
para reconhecimento em
série, um moderno citofo-
tômetro de impulsos, apa-
relho que permite vários
milhares de medições por
segundo, facilitando a dife-
renciação entre células nor-
mais e células cancerosas.
Acoplado ao citofotômetro,
um computador dará o re-
sultado durante a própria
medição. Trabalhando-se
com tal velocidade, será
possível examinar periòdi-
camente todas as mulheres
de uma certa faixa de ida-
de, de um país inteiro,
através da análise de ras-
pagens de células uterinas.

QUE DELÍCIA
DE

CHOCOLATE!

Preservação quase inte-
gral das características natu-
rais do cacau e conseqüen-
te melhoria do sabor do
chocolate, eis o que acabam
de obter técnicos ingleses
em alimentação, após vários
anos de pesquisa. Embora,
por motivos comerciais, os
detalhes do processo ainda
não estejam revelados, seus
descobridores informam que
o ponto básico é a manu-
tenção do sabor primitivo
do cacau quando tratado à
temperatura máxima de 140
graus centígrados. Sencio
impossível torrar os grãos
inteiros dentro desse limite
de calor, reduziram-nos pri-
meiro a uma pasta, subme-
tendo-os ao fogo apenas du-
rante meia hora. O resulta-
do é uma delícia de choco-
late, pelo qual, no entanto,
você ainda deverá esperar
algum tempo.

TODOS
PODERÃO
ESCULPIR

Poucos lioras serão ne-
cessárias para que você
se transforme em um
nôvo Miguel Ângelo.
Isto acontecerá quandoíôr entregue ao merca-
do a recente invenção de
um escultor inglês, já
patenteada e em vias de
fabricação. Trata-se de
um conjunto de ferra-
mentas extremamente
versáteis, com as quais— seguindo as instru-
ções de um folheto in-
cluído no.estôjo — qual-
quer pessoa poderá mo-
delar, com rapidez e se-
gurança, uma grande
variedade de materiais:
madeira, tijolo, barro
cozido, gêsso e mármo-
re. Em tempo: para
evitar acidentes, não há
martelos nem formões
no estôjo.
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Sua vor, dizem, não é
mais a mesma; o ânimo não

esteve nada bem depois
que perdeu Onassis - xingou

o quanto pôde a ex-senhora
Kennedy. De Paris (onde

morava) a Roma (onde trabalha)
muita coisa mudou a partir

de um encontro com
Pier Paolo Pasolini - poeta e

cineasta. Juntos realizaram
Medéia e, agora, anunciam um

nôvo filme. A imprensa
européia, no entanto, lança

outras notícias: um romance
Pasolini/Callas. Nada

confirmado. Como nos velhos
tempos de Hollywood, os

dois são vistos em restaurantes,
bares, boates, weekends.

Juntos, deverão ir ao Festival
de Mar dei Plata e, logo

depois, visitar o Brasil. Caso se
confirme o romance,

Medéia, além de inaugurar
nova fase na carreira de Maria

Callas, poderá ser um
marco na vida de Pasolini ^^^^^mmmmm

MARIA, LA CALLAS, É MEDÉIA
"La Callas c diventata sexv"

r^l? % C.rític0 de °t&- Mariacallas, intempestiva, transfor-mou-se om uma mulher sexy Aformula não é nova para Pasoli-ni, ele que já demonstrou umaincrível habilidade em dar umtom sensual às roupas (Teore-ma) ou a um anjo (O EvangelhoSepndo Sao Mateus). Mas nãodeixa de ser um dado importán-te para Callas. A cantora que t-nha medo de cinema.— Antes me ofereceram coi-sas como A Bíblia e um episódiode Historias Extraordinárias. Jo-seph Losey me ofereceu o papel
&£™°U?f a E1Ízabeth Taylor emBoom, filme baseado em umapeça de Tennessee Williams. Pre-
Ifn *?? Z0™^ c°m uma coisatao difícil. Eu poderia ser êssepersonagem, mas só mais tardealgum tempo depois de estrear'¦Este é meu modo de agir.

POR QUE MEDÉIA

anfoTi*0?10 muit0 de refletir¦an-tes de tomar uma decisão èpor isso recusei os papéis que meofereceram antes no cinema. Nomeu trabalho, em quase tudo naminha vida, sempre peso tudomuito bem. Estrear no cinemaera uma cartada muito grande-poderia ser muito bom, poderia'ate, ser a ultima oportunidade. '
— Em Medéia encontrei opapel com melhores possibilida-des. Medéia é um papel pesado,mas dentro do bom senso; fortetrágico. Eu posso ter me saídobem ou mal, mas é um papelhonroso. 'Bom senso é exatamente o

que nao faltou ao projeto. Quan-ao o produtor Franco Rossellini— que esteve no Rio, no fim dasemana passada, também, a ca-minho de Mar dei Plata — pen-sou em reunir Maria Callas e Pa-solini, tinha a intenção de fazeruma opera para a televisão Foiele quem apresentou os dois, quemuito naturalmente, já se conhe-ciam de nome. Rossellini faloupelos dois. Por Pasolini, que émuito tímido (ao que consta)
por Mana, que é muito reserva-aa (ao que se informa). Enquan-to Rossellini falava, Pasolini ob-servava.

E, depois, falou.— E' inútil fazer uma ópera
para a televisão, é uma perda detempo. Eu gostaria de lhe pro-por um filme, Medéia, adaptado
por mim, interpretado pela se-nhora Callas. Um filme sem can-to, porque a sua personalidade étao grande e tão forte como asua musica.

Foi aí que tudo começou.
ARTE VIVA

Franco Rossellini mostra-seentusiasmado com o espírito detrabalho de Maria Callas.
tv/t r~ «Plante as seis semanasMaria Callas se comportou mui-tissimo bem. Filmamos, durantetres semanas, na Turquia emum local perdido no deserto Ehnunca reclamou do sol, do calorda poeira infernal.

Pasolini mostra-se entusias-madissimo com Callas.
. — Nenhuma outra atriz po-deria interpretar Medéia, nem eufaria o filme com outra pessoa

gue nao fosse Maria Callas. Elae um instrumento musical, é aarte viva e eu penso fazer outrosfilmes onde ela seja a minha in-terprete.

CINEMA MUDO

Maria Callas tem muitasidéias sobre a opera, seu futuroii nao as esconde.
~ Vejo os cantores traba-mando em um velho estilo comconvenções ridículas, sem seadaptar à nossa época. Fazem

gestos muito esquematizadosmuito cinema mudo. Compreen-di que nosso trabalho envelhe-ceu. E' mais do que certo que aopera está fora de moda e s-continuar malfeita como agoraesta condenada.
_A ópera moderna não é umaopção. Mas um fator de neuroseA opinião_ é dela.— Não gosto de música con-temporanea, pois a consideroapenas um barulho. A músicadeve fazer bem aos ouvidos, aosistema nervoso, ao coração. Dis-seram-me que eu seria uma bcainterprete para a música moder-na, mas como eu não gosto não

posso. Sou muito romântica co-mo artista e como mulher. Plojeem dia, para um músico, é muitodifícil, sem plagiar Verdi, escre-ver a música de be canto. E' pre-ciso muita força, é preciso gênio.E o nosso tempo não é do gêniomusical, mas do gênio científico.
CUSPIR, NAO

Personalidade controvertidaalguns escândalos públicos, Ma-

WILSON CUNHA

ria Callas representa, talvez, aultima linhagem do que se con-vencionou chamar Diva. Paraela, "Diva é um conceito de pro-fissionalismo." E isto ela é "Mas
o mau jornalista destorceu a pa-lavra" — uma distorção que elaparece ter ajudado. E muito.

. — Existe uma forma muitosimples de perder minha nmiza-de. Aproveitando-se de La Cal-ias. Existem duas coisas ligadasmas distintas: Maria e La Callas'Nao se pode nunca aproveitar deLa Callas. E' a única forma deme_perder. Sem nenhuma expli-cação. Existem alguns amigos
que perderam contato comigo enao conseguem entender nadaPorque eles não pensam nuncano que fizeram para me atingirNao a mim, pessoalmente, mas àartista. Na mulher podem cuspire, mesmo assim, posso ser gentilmas na artista não admito quetoquem, que lhe façam mal

; Maria e La Callas — umadivisão obviamente subjetiva, quéela parece levar muito a sério —
deverão estar no Rio. Acompa-
nhadas pelo cineasta e poeta Pier
Paolo Pasolini. Também, uma
personalidade controvertida, an-
gustiada. A imprensa européia,
ao nível — ou não — da fofoca'
espera com ansiedade o que esta
amizade vai dar: existe uma opi-
nião generalizada de que uma
casa, por maior que seja, será pe-
quena demais para acolher duas
estrelas.

Maria Callas está, têmpora-
riamente, morando em Roma.

L

GALANTINA PARA
O CALOR DE MARÇO

<,;,n?S dietist.as dizem 9"e programar galan-
lllfLV^-l911'161 Para enwrecer é bom. Osnutricionistas comentam que a galantina,possui valores alimentícios interessantesComo março ainda è quente - um ca-lor inclusive, mais desagradável gue o d»janeiro e fevereiro - as idéias de culináriaainda sao gelados (galantinas) para o calor.

GELATINA PARISIENSE

7,'Vm envelope de galantina Maggi- umaMinha de patê de galinha; azeitona.Trechea-das; uma xícara (das de cM) de erviUiZ-uma cenoura cozida. ervunas,
Prepare a galantina segundo a indicaçãoda embalagem. Coloque uma camada de lemem uma fôrma redonda e leve à geladeiraQuando ficar firme, decore o fundo com fa-tias de patê e rodelas de cenouras. Coloquemais uma camada de galantina, já semiliqui-da, e leve à geladeira. Quando firme, façauma ultima camada com as ervilhas e as azeitonas recheadas e despeje por cima o restan-te da galantina, já semiliquida. Prepare devéspera. Desenforme e decore a gostoQuantidade suficiente para seis porções.

GELATINA PARA DECORAR

Um envelope de galantina Maggi, dissol-vido segundo a indicação da embalagem.
Despeje a galantina em um prato ou as-sadeira molhada. Deixe esfriar e leve à ge-ladeira, até ficar consistente. Corte-a den-tro da fôrma ou desenformada, em cubos,losangos ou triângulos e me para decorar

pratos frios. (Receitas do Centro Nestlé deEconomia Doméstica).

A PÍLULA VEM COM UM AVISQ
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mulher
LÉA MARIA

O Serviço
_ PARA CASA: Gostosos, baratos e rápidossao os pratos do anexo da Churrascaria Par-que Recreio, na Rua Marquês de Abrantes,82. Peça frango à moda ou a língua frescaoom purê e molho de tomate.. O preço variaentre NCr$1 7,00 e NCr$ 8,00, sendo ótima pe-aida de ultima hora.

CURSOS: Muitos, neste início ãe ano le-tivo para donas-de-casa e estudantes Psi-colônia-Feminina, Decoração e Etiqueta, Pue-
afv^Zlnrx6 ,E^Íerma9fm- além de cur*°s ^
ceZrnX%(^ema,' teatro e fratura) noCentro de Estudos da ASA, a partir de 16 de
U às is hormaÇ°eS Pel° tel 242-°860' das

OUTROS: Poder da Criação, na PVC aVtZnl n° ãia- lf' com duraQão de dois meses,
tlL™ íUlt&!> de Uh20m às !6 horasPsicologia da Vida Cotidiana começa no dia
\ ' ,i!f i aS 1uartas-1eiras e O Indivíduo na
inicfn nt 

°A,.s?ciedade™ Indivíduo tem
S f c.11: todas as terças-feiras. Local:
no ui° ^L da PÜC- na Rua Humaitá,170 tel. 226-6563, com informações de 8 às12 horas e das 13 às 16 horas. ¦

AINDA: No Centro de Cultura Familiarno mesmo Instituto Social da PUC, o Cursodc preparação para o Lar começa dia 16 comaulas diárias, durante quatro meses-No pro-
fufrln' *slcol°Bl.a e Educação Familiar, Ves-tuario, Decoração e outras matérias para a¦mulher de hoje. Informações: 226-6563

BOM E BARATO: E' o filé à Mnrmlnque, no cardápio do restaurante La Molewwnao e lembrado. Acompanhado de ba-ma frita e arroz, custa NCr$ 6,50. Á noite ébom chegar cedo para conseguir lugar O
do íe°blonCa 

Ha Rm DÍaS Ferreim- M0 AM

7n LANrÇn«MlNT0: Da colc^° de inverno-70 da Casa Vogue, em S. Paulo. O desfile
ZI 

dÍ"t 2t' às }5 horas- ™ Av Paulista,el-quina de Peixoto Gomide.

nn aSYaÍ^M: D'í3 h.atidas no Cabral iSOO,
l,Lfn' Atlanttca- Será lançada uma por se-mana, com nomes próprios, acompanhando
SãnTfdrn 

ã°S /ÍUS ^ SeVlan(í- Pe^ Jà VOU,Sao Pedro, com casquinha de siri. Deliciosa.

re, 
JIr/SVC™S?: 

^° °lUhe dos decorado-tes, At N. S.« de Copacabana, 1100 2» an-
gestão abertas as inscrições para a cui sode Historia e Critica da Pinlura, pelo pro-fessor Carlos Cavalcanti. A partir dei rtPabril durante três meses, das 16àslSho,íhaverá apresentação de' slides e estampas

PIXINGUINHA: o restaurante Mucuri-pe fica na Rua Sete de Setembro Pixinfuinha toca hoje, estando programada tambtnpaia esta semana, a Noite do Candomblé.
FILME: Dia 16, a colônia francesa sereunira, como anualmente, no 13.° a ndar daMaison de France. Será exibido o fume deMareei 

Çamus, Orfeu do Carnaval* íímtri-ilia de Jobim e Vinícius de Morais.

no ÍÍ?ÇJMENT0S: Da Edttô™ M™tre Jouno mes de março: Que É Literatura?, de Raul
»-v£?SZa°nln°4 por NCr$ 15-00> e Problema

2mroJnTd0l,°: ?'lde ° auior üali<™0 en-
F ínHn __ ° QUe imestigar na História daFilosofia. Preço; NCr$ 13,00.

^ Washington (UPI-JB) — ês-
te é o texto aprovado do impres-
so O Que Você Deve Saber sobre
Pílulas Anticoncepcionais que aAdministração de Alimentos e
Drogas exigiu para cada pacote- de pílulas anticoncepcionais ven-
dido nos EUA.

Todos os anticoncepcionais
por via oral são grandemente efi-
cientes para evitar' a gravidez
quando tomados de acordo com a
prescrição. Seu médico fêz seu
histórico clínico, um cuidadoso
exame físico, discutiu com vocêos riscos da pílula e decidiu quevocê pode tomá-las sem perigo.Êste impresso é o lembrete das
palavras dele. Tenha-o sempre à
mão e avise se descobrir algum
dos sintomas abaixo:

UM CONSELHO SOBRE
COÁGULOS SANGÜÍNEOS

Existe uma relação definiu-
va entre coagulação do sangue eanticoncepcionais orais: o risco
é seis vezes maior. A maioria dosdistúrbios de coagulação não é
fatal, sendo a proporção de mor-te de 1/200 mil por ano contra
6/200 mil para quem toma pi-lulas.

Mulheres que tenham ou ti-veram coágulo nas pernas, no

pulmão ou no cérebro, não devem
usá-las. Você deve parar e pro-curar seu médico imediatamente
se sentir dores nas pernas ou no
peito, se vomitar sangue e tiver
súbitos sérias dores de cabeça,
ou mesmo não enxergar direito.'

QUEM NÀO DEVE

Além das mulneres com pro-blemas de coagulação, as que ti-
verem doenças sérias no fígado,câncer no seio ou outros cànce-
res, ou hemorragia vaginal de
causas desconhecidxis.

PROBLEMAS ESPECIAIS

Se você sofre do coração, dos
rins, tem asma, pressão alta, dia-
bete, epüepsia, fibromas tio úte-
ro, enxaqueca ou depressão psí-quica, seu médico indica que você
precisa de uma supervisão espe-
ciai enquanto tomar anticoncep-
cionais.

Mesmo que não tenha proble-mas especiais, êle desejará ,vê-laregularmente para tirar sua pres-são, examinar seus seios e fazeroutros exames. Quando tomar a
pílula conforme receitada, vocêdeverá ter seu período menstrual
normal. Se perder um período eestiver tomando regularmente,
continue a programação. Se nãoseguiu a receita e perdeu-um pe-

riodo, pare de usar e avise seu
médico.

Se perder dois períodos, vá ao
médico, mesmo que tenha segui-
do as instruções à risca. Quando
parar de tomá-la seus períodos
poderão ser irregulares por al-
gum tempo, durante o qual podeter problemas em engravidar.

Se seu filho está em ama-
mentação, você deve saber que os
hormônios irão para seu leite e
que a pílula pode diminuí-lo. De-
pois do parto, examine-se antes
de tomar os anticoncepcionais
orais.

O QUE ESPERAR

Os contraceptivos orais ge-ralmente produzem certo tipo dereações mais freqüentes nas pri-meiras semanas de uso. Você po-dera ter hemorragias e manchas,
inesperadas e seu' período podemudar. Seus seios podem pare-cer moles, grandes e com uma
pequena supuração. Algumas
mulheres engordam, outras ema-
grecem. Você pode ter vômitos,
náuseas ou sua pele escurecer em
certas áreas.

OUTRAS REAÇÕES

Além da coagulação, outras
reações podem ser sérias, incluiu-
ão depressão psíquica, inchações,

erupções da pele, ictericia, au-
mento da pressão e do açúcar nosangue, como no diabete.

REAÇÕES POSSÍVEIS

Algumas mulheres têm do-res de cabeça, nervosismo, tontu-
ras, fadiga e dor nas costas. Seuapetite muda, assim como seus
desejos sexuais, sentem dores aotirinar, o corpo fica mais peludoe começa a haver queda de ca-belos. Nervosismo e irritabilidade
aparecem antes dos períodos, po-dendo haver ou não uma relação
direta com a pílula.

NOTA SOBRE O *CÂNCER

Os cientistas sabem que oshormônios da pílula (estrogênioe progesterona) têm causado
câncer em animais, mas não têm
provas em seres humanos. Seu
médico conhece isso e, portanto,
quererá examiná-la regularmente.

LEMBRETE

Enquanto tomar anticoncep-
cionais, chame seu médico ime-
diatamente se sentir qualquermudança estranha na sua saú-
de. Faça checkups regularmente
e peça a aprovação de seu medi-
co para uma nova prescrição.
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O QUE HÁ PARA VER
Em cartaz, Shalako, western com Brigitte Bardot e Sean Connery • Últimos dias da Brasuca na Sucata • No Canal 6, Show do

Golias vem remodelado

Cinema
ESTRÉIAS
MATOU A FAMÍLIA E FOI AO
CINEMA (Brasileiro), dí Júlio
Bressane. Drama com Mareia
Rodrigues, Renata Sorrah, An-
tero de Oliveira, Vanda Lacer-
da, Paulo Padilha. Vitória, La-
blon, Comodoro: 14h, 7 5h40m,
I7h20m, 19h, 20h40m, 22h20m.
Santa Alice: horário especial,
(13 anos).

MEU NOME É TONHO (Brasi-
lílro), de Oíualdo Candeias.
Weslern com Jorge Kar-an, Bibi
Voçjel, Nivaldo Lima. Válter Por-
tela. Piau (desde lOh da ma-
nhã), Condor-Copacabana, Con*
dor-largo do Machado, Olinda,
Mascote, Campo Grande. (18
anos).

CANGACEIRO SEM DEUS (Bra-
sileiro), de Osvaldo de Olivei-
ra, Aventura em Eastmancolor,
com Maurício do Vale, José Mo
gica Marins, Sérgio Hingst,
Ahnik Malvil, Zózimo Bulbul,
Ópera, Pathé, Paratodoi, Tiiuca*
Palace, Maui. (18 anos).
SHALAKO -.(Shalako),' de. Edward
Dmytryk. Western americano
com Sean Connery, Brinitte
Bardot, Slephen Boyd, jack
Hawkins. Em côres. Bruni-Fia*
mengo, Rio, Arl-Palácio-Tijuc»,
Bruni-Copacabana, Bruni-lpana.
ma, Caruso, Art-Palácío-Copaca*
bana, Rivoli, Bruni-Botafogo,
Festival, Sio Josí, Marrocos,
Presidente, Rio Branco, Impera-
lor, Art-Palicio-Méiar, Bruni-Pia.
dade, Regência, Alfa, Art-Paláclo
Madureira, São Padro, Melo, Ma.
tilde, Santa Rosa (Caxias), Sanla
Rosa (Iguaçu), São João (Meriti),
Art-Palício-Petrópolij, Sío Ben*
to. (14 anos).

E QUATRO PARTIRAM A CAVA-
LO (Four Rode Out), de John
Peyser. Western americano com
Sue Lyon, pernell Roberts, Les-
lie Nielsen. Côres. Metro*Copa*
cabana, Metro-Tijuci, Lagoa*
Drive fn. (18 anos).

NÜNCA bêTjes um estranho
(Onça You Kist a Strangar), da
Robert Sparr. Refilmsgem da
história (de Palricia Highsmifh)
em que se baseou Pacto Sinistro,
de Hitchcock. Filme americano
com Carol Lynley, Paul Burke,
Manha Hyer, Peter Lind Hayes,
Phll Carey. Em côres. Rian,
Império, América: Mh, 16h,
18h. 20h, 22h.

DESCULPE, FAÇAMOS O AMOR
(Scusi, Facciamo 1'Amore), de
Alberto Grimaldi. Filme italiano
com Pierre Clément!, Beba Lon-
car, Claudine Auger, Massimo
Girotti, Valen-tina Cortese, Ed-
v.'ige Fauilière. Em côres. São
Luís: 14h40m, Ióh30rn, 18h20m,
20hl0m, 22h. (18 anos).

SOMENTE SABIA MATAR (Pro-
dução italiana), d« Amerigo An-
ton. Wertern com Kirk Morris,
Larry Ward, Alan Steel. Em cô-
res, Asteca, Arte (Meriti), Ca*
xiai, Iguaçu, River (Caxias), Es-
peranlo Petrópolis (14 anos).

QUELÉ DO PAJÉU (Bfatlléirõj!
de Anselmo Duarte. Um dos
melhores espetáculos de todo o
cinema brasileiro — em East-
mancolor e 70mm. Uma Bar-
reto (O Cangaceiro) escreveu o
roteiro, mas cs cangaceiros cons-
tituem apenas uma espécie de
coro violento para • história da
vi-ng&nça de Quelé (Tarcísio Mei-
ra). Com Rossana Ghessa, Jece
Valadão, Sérgio Hingst, Isabel
Cristina, Luís Alberto Meireles.
Roxy: 14h50m, 17hl0m, 19li30m,
21h50m. (18 anos).

CONTINUAÇÕES
ENQUANTO VIVEREM AS UU-
SàES (lf ll'i Tuesday, This Must
Be Belgium), de Mel Stuan.
Como um rebanho de turislõs
americanos conhece nove países
da Europa numa excursão de 18
d.as. Uma boa idéia a desen-
volver, nnis os produtores pre-
feriram perder tempo com o ro-
mance Suzann« Pleshette-tan Mc-
Shane. Entre os bons in tér pre.
tes, Murray Ha-:ni llon, Norman
Fell, Mildred Natwick. Côres.
Capitólio, Miramar: 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. Madri: lóh, 18h,
20h, 22h. (10 anos).

ANJOS 0 DEMÔNIOS (Brasilei-
rc), de Carlos Hugo Christen-
iftn. Drama criminal com
eficiente narrativa e expressiva
fotografia em córes. Eva Chris*
!i«n (estréia marcante) e Luís
Fernando Ianelli, jovens da
dolce vita Zona Sul, não hesi-
tam ante o crime e a chanta.

gem — envolvendo Geraldo Det
Rey — para alcançarem fortuna.
No elenco; Fregolente, Rubens
de Falco. Odeon, Copacabana,
Carioca: 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
Também no Odeon-Niterói (18
anos).

A ORANDE AMEAÇA (Tha Greet
Menaca), de J. Lee Thompson.
Um cientista americano • en-
voivido «m trama internacional.
Cem Gregory Peck, Anna Hey.
wood, Arthur Hlll. De Luxe Co-
ler. Palácio: 14h, 16h, IBh, 20h,
22h. (18 ano»).

Tealro

MARCELO ZONA SUL, de Xa-
vier de Oliveira. Cineasta pre-
miado pelo JORNAL DO BRA-
SIL faz uma estréia bastante in-
teressante: uma comédia com
uma nota de melancolia aqui e
ali, e, especialmente, com .vi*
vaz direção do« jovens (e sim-
páticos) atores. Com Stepan
Nercessian, Françcise Forton, Lu-
la, Simcne MaJeguti. Scala, Bru*
ni-Saenx Pena: 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (Livre).

JÚLIO CfSAR (Julius Caesar),
de Joseph L". Mankiewicz. Ver-
são da peça de Shaker peare,
com Marlon Brando, Jsnv» Ma-
son, John Gielgud, Lo'íis Ca-
Ihern, Edmond 0'Brien, Greer
Carson, Deborah Kerr. Filme
anieríano em prelo e branco,
relançado em cópia colorida e
Dimensão 150. Melro-Boavista:
I2h40m, 15h, 17h20m, 19h40m,
22h, (14 anos)

TEM UM HOMEM NA CAMA
DA MAMÃE (With Six You Get
Eggrolll), de Howard Morris.
Comédia doméstica americana:
a velha história do segundo
casamento hostilizado pelos fi-
lhos. Em DeLuxe Color, cópia
Tecnicolor, com Doris Day, Brian
K-eit. Tiiuca: 14h20m, lóhIOm,
18h, 19h50m, 2]h40m. (10

MAYERIING (Mayerling), de Te-
rence Young, O trágico amor
que aproximou o Príncipe
Rodolfo de Habsburqo e Marie
Velsera. Com Omar Shatif
(Rodolfo), Catherine Deneuva
(Marie), James Mason (Impera-
dor Francisco José), Ava Gar*
riner (Imperatriz Elizabeth), Ja-
mes Robertson Justice, Genéviè-
ve Page. Participa o Grand
Bailei Classtque de France, Tec*
nicolor/Panavision 70. Bruni-
Flamengo, Rio, Caruso, Paris*
Palace, Bruni-Grajaú, Bruni-En-
genho de Dentro, Melo-Penha,
Rio-Palace. (14 anos).

PERDIDOS NA NOITE (Midnlght
Cowboy), de John Schtesinger.
O cineasta (inglês) de Darling
realiza com essa produção ame-
ricana seu melhor trabalho e
um dos filmes mais «xpressl-
vci das últimas safras. O no-
vato e surpreendente Jon
Vctght e Dustin Hofíman (pro-
taqcnista de A Primeira Noite
de um Homem) vivem com sin-
nular talento dois derrotados
pela megálope nova-iorquina.
Entre outros nomes de uma
eouipe excepcional: os atores
John McGiver, Brenda Vaccaro,
Ruth White, Sylvia Miles, Ber-
nard Hughes, DeLuxe. Veneza:
13h20m, 15h30m, 17h40m .. .
19h50m, 22h. (18 anos).

ROMEU E JULIETA (Romeo a
Giulietta), de Franco Zeffirelli,
Bos versão — a mais comunica-
tiva — da tragédia de Shakes-
peare. Produção inglesa em
Tecnicolor, com Olivia Hussey,
Le-onard Whiting, Michael York,
John McEnery Bruni-Botafogo,
Kelly, Bruni-Engenho de Dentro.

(14 anes).

BUTCH CASSIDY (Butch Cassidy
.•ud the Sundance Kid), de
George Roy Hlll. Wtstern ame-
ricano bem interessante para cs
apreciadores do gênero, apesar
dos toques moderninhos que ás
vezes esfriam a ação. Em bem-
humoradas atuações Pau! Nt*
man (Butch Cassidy) Rcbert
Redford (Sundance Kid) e Ka-
tharire Rcss. DeLuxe Color.
Capii: 13h20m, 15h30m, 17h
40m, 19h50m 22h. (14 anos).

REAPRESENTAÇÕES
A BANDIDO DÃ" LUZ VERME-
LHA (Brasileiro), de Rogério
Sgan.*5ria. O interessante fil*
me de estréia de Sganzerh,
uma pronrsiíal mistura de gô-
neres. P.iulo Vilaça é o bsndi-
do, Helena Inés tem uma boa
Ap.irção, Leia Brah, Luís Linha-
res e Roberto Luna dão sua
contribuição, mas Payano Sobri-
nha (o político populista) domi-
na a cena sempre que lhe dão
oportunidade. Paissandu: ]4h,
lóh, I8h, 20h, 22h. (18 anos).

CRÔNICA DA CIDADE AMADA
(Brasileiro), de Carlos Hugo
Christensen. Uma crônica apa-

gada, embora mobilizando tex-
tes de Drunvnond, Fernando Sa-
bino, etc., e, no elenco, Pro-
copio, Oscarito, Otelo, Jardsl
FÜho, Jaime Costa e outros. Cô-
res. Ricamar: 14h lóh, IBh,
20h, 22h. (Livre).

UM ESTRANHO CASAL (Tha Odd
Couple), de Gene Saks. Corne-
dia teatral de Nei! Simon. Jack
Lômmon e Walter Matthau ga-
rantem o divertimento, Côres.
Riviera. (Livre).

EXTRA
SESSÕES PASSATEMPO - De-
senhos, comédias, atualidades.
Sessões ccnt!nuas de 60 minu-
tes a partir das lOh da ma-
nhã. Cine Hora (Ed. Avenida
Central). (Livre).
HORÁRIOS--" Os horíriot pu-
blicados em O Qua Há Para
Ver/Cinema são de exclusiva
respcmabiüdadt das firmas exi.
b,d->r*s.

SOCIETY EM BABY.DOLL - Pe-

ça de Henrique Pongetti. Dir.,
cens. e ligs. de Brigitte Blair
Com Brigitte Blair, Maria Tere-
ia Barroso, Henriqueta Bríeba,
Olegario de Holanda e outros.
Teatro Sérgio Porto, Rua Migutl
Lemos. 51. Tel.: 236-Ó343. 3a.
4a., 5a., 6a. a dom., 2lh30m;
sáb., 20h30m « 22h30m; vesp.
5a„ 17h < dom., 18h30m.

COMO SE LIVRAR DA COISA -

Tragicomédia absurda de tone'-
cc, No apiftamecto de um ca-
l&l de velhos, um misterioso ca-
dáver cresce sem parar, Dir. dt
RuDens Correia. Com Ruocns
C=rre'a e Vea Gertel. Ipane-
ma, Rua Prudente de Mora s,
824 (2-t70794), ias. e lábs. 2lh
30m; doms., às 19h.

AGENDA CONFIDENCIAL -

Comédia de Jean-Claude Carriè-
re, sucesso em Paris. Dir. Her-
riette Mcrineau. Com Márcia de
Windsor e Adriano Reis. Prin*
ceia Isabel, Av. Princesa Isabel,
186 (236-3724); 21h30m; l*b..
lOh a 22h30m; vesp. 5a., 17h,
e dom., 18h.

FALA BAIXO SENÃO EU GRITO
- Drama de estréia de uma jo-
vem autora, Leilá Assunção,
c 3-sagra da em São Paulo como

uma importante revelação. Dir.

de Clóvis Bueno. Com Marilia
Pêra (num desempenho elogia-

díssimo) e Paulo Vilaça. Santa

Rosa, Rua Vise. da Pirajá, 22

(247-8641); 21h30m; sáb,, 20h

e 22h30m.

CHA E SIMPATIA - Come-
dia dramática de Robert An-
dersen «n tomo da vida uní«
versirária norte-americana e da
imeiação sexual de um jovem
estudante. Dir. de Amir Had-
dad. Com Regina Rodrigues, Má-

rio Jorge, Ruben» Araújo, luma-

ra Rodrigues, Fernando Rep-

»o'd e outros. Teatro João Cae*

tano (Praça Tiradefites — T*'.:

243-4276): 21hl5m, sáb. 20h e

22hl5m, vesp. 5a., 17h e dom.

ISh. Vesp. dom., às 18h. Tem-

pcr»da popular a NO$ 5,00.

"Shoiv"
BADEN POWELL E' DE LEI -
Teatro da Praia — Diariamente,
às 21h30m"BRASUCÀ 

- Hoie e todas as
noites ni Sucata. Couvert: ...
NCrS 20,00^

TEM-BANANA NA BANDA -
Show com Leila Diriz, Norma
SuoH, Nestor Montemar, Tânia
Scherr, Ari Fontoura, Valenli.ia
Godói Teatro . Poeira Ipanema:
Rua Jangadeiros, 28 (Pça. Gere*
ral Osório), reservas pelo tfl.:
237-4230; 21h30m; sííis., 20h
e 22h30m. I

BANDiNHA DO ALEMÃO -
Todas as noites no Bierklau^e,
Rua Ronald de Carvalho, 55-A.
Reservas: 257-1521 e 237-7727.
CÉLIA GONÇALVES, jOSÍ CAR.
LOS E CASEMIRO - Todas as
noites no Scotch, Rua Fernando
Mendes, 28.

A FINA FLOR DO SAMBA -
todas as segundas-feiras, às ,.
21 h30m. Teatro Opinião.

LUIS REIS, SILVIO SILVA - Tê-
das as noites no Drínk. Av. Prin*
cesa Isabel, 82-A. Tel. 257-706B.

TODOS AMAM UM HOMEM
GORDO — Shuw humorístico,
em dois atos, rom textos de
Milor Fernandes e JÔ Soares, ¦
interpretado por J5 Soares.
Teatro da Lagoa, Lagoa Kidrí-
go de Freitas, ao lado do Dri-
ve-ln. (227-6686); 21h30m. Até
o dia 15 de março.

AQUARELA MUSICAL - sToW
no Golden Room do Copacaba-
na' Palace. Couvert: NCrS 20,00,
MARIA WALESKA, SEBASTIÃO"
TAPAJÓS E RILDO HORA -
Todas ns noites no PUB, Rua
Antônio Vieira, 7-B.

ÍÜTs"-CARLOS VINHAST~FRED
FELD — Todas as noites no
Flag, Rua Xavier da Silveira(
456. Tel., 236-6037.

LEONÍKDO LUZ E AMIRTON
VAIIM — Todas as noites no
Forno & Fogio. Rua Sousa Li*
ma. 48 Rwarvas: 257-8008.
TONVS TRIO - Todas as noi-
tes (exceto As' segundas), no
Biar-ln-Baum. Rua Miguel Lemes
53, subsolo. Reservas: 257-6520.

ÉLEN DE LIMA, ANTÔNIO CAM-
POS E ADÉLIA PEDROSA -
Da segunda a sábado r.o Lisboa
i Noite, Rua Cinco de Ju'ho,
335. Reservas: 257-8339. Coo.
vart: NCrS 10,00.

SENTA QUE O LEÃO É MANSO
— Nôvo show do popular chan-
sonnier e humorista Juca Cha-
ves, agora atuando num circo.
Gran Circo Sdruws, Lagoa Ro-
drígo de Freitas, em frente à
favela (23S-31J8); 21h30m; sáb.
20h30m e 22h30m.

MARIA DA GRAÇA - Todas
a-s noites na Adega de Évora,
Rua Sanla Clara, 292. Reservas:
237-4210. Couvert: NCrS 6,00.

CHICO ANÍSIO SO' - N." 1 Vi
Volta ao cartaz o one*man*show
do popular comediante que, no
ano passado, estabelnceu nola-
ve! recorde de .público num
teatro da Zona Sul. Ginástico.
Av. Graça Aranha n.° 187
(242-4251); 21h30m; sáb., 20h e
22hl5m; vesp., dom., IBh. -

BRÃSÍTeTrÒ, PR""0"FÍs"sÃõrESPÉ:
RANÇA — Show baseado em
textos e músicas de Antônio
Maria e Dolores Duran. Mon-

tagem de textos, Paulo Pontes.

Direção de Bibi Ferreira. Com

ítalo tossi, Maria Betânia e

Terra Trio. Teatro Casa Grande,

Av. Afrânio de Melo Franco n.°

300 (tel. 227-6475); 21h30m.

Sáb., 20h30n e 22h30m; dom ,

19h e 21h.
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Televisão
INFORMATIVOS - Teleiornal
Pirelli, Canal 13, às 19h30m
Jcrnal Nacional, Canal 4, às
19h40 - O Repórter Esso, Ca-
nal 6, às I9h45m — Porspecti-
va, Can.;i 6. ãs 22h, -- Panem:-
ma, Canal 9, às 22h. - Jornal
Excelsior, Canal 2, às 23h.

INFANTIS - O Gordo • o Ma-

gro, Csnal 6, às 1 Ih30m -

Capitão Aia, C^nal 6, às 

15M5m.

NOVELAS - Algemas da Ouro,

Canal 13, às 18h - Nino, o

Italianinho, Canal 6, às 18h —

A Cabana do Pai Tomás, Canal

4, às 19hl0m - Véu de Noiva,

Canal 4, às 20h - E Nós, Aon-
do Vamos?, Canal 6, às 20h
— Verão Vermelho, Canal 4, às
22h - João Juca Jr., Canal 6,
às 18hl5m — Beto Rokefeller,
Canal 6, às 22h.

EDUCATIVOS - Artigo 99, Ca-
nal 6, às 10h30in - English
2001, Canal 9 as IBh.

SÉRIES TV - Hong-Kong, Ca-
nal 9, às 20. — Oesla Selva-
oem, Cimil 9, às 21 h, — Jor-
nada no Espaço, Cüim! 2, às
A A.A. — Mod Squad, Canal 6,
às 22K!0m:_
DIVERSOS - Edna Savaget, Ca-
nal 6, às llli45m. - Confis-
soes de Penélope, Canal 6. às
18h30m. — Jornal da Música,
Canal 6, às 18h45m. - O Dié-
rio de um Repórter, Canal ó,
às 19h40m. — Show da Golias,
Canal 6, às 20li30m. - As 7
Nolas, Canal 9, às 20h55m. -
Show da Noite, Canal 9, às
22h. - É Proibido Colocar Car-
tazos, Canal 13, às 19h45m. —
Discoteca do Chacrínha, Canal
4, às 20h30m,
HORÁRIOS - Os horários"»"*,
indicações dos programas sao
de responsabi lidade das res-
p2ctivas emissoras.

Rádio jornal do Brasil
INFORMATIVO - Do hora em
hora, às meias horas, das 6,30
à 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
ê n>eia-noite e meia. De 2a. a
6a. ás 19,45. Bolsa da Valores.
As 2as., sábados e domingos,

transmissão das corridas dn Jó-
qusi, diretam-ente do Hlpádrc-
mo cb Gávea.

PRIMEIRA CLASSE -" 13h05m -

Allegro da Sonata N.o 3, em
Mi Maior, para Violino • Cravo,

de Bach Olístrak e Pischner) *
Tema e Variações da Suíte Mo-
i.ntiana, de Tchaikovsky {Dora-
to) * Improviso em lá Bemol,
Opus 90, Nò 4, de Schubert
(Schanabel) * Allegro do Con-
certo N.° 4 para Harpa • Or-
queslra, de Petrini (Annie Chal-
lan] * O Moldávia, de Smetana
(Perene Fricsay) * Abertura de
ópera Cosi Fan Tutte, de Mozart
(Muir Mathieson) *** 22h05m -

Concerto N.° 5, em Mi Bemol, de
Beolhoven (Serkin) * Rondas da
Primavora, das Imagens, de De-
bussy (Pierre Monteux).

Cursos
LIDERANÇA FEMININA - Aula»
pp'o Pref. Rui S. de Figueiredo.
Início em ló de março. Às ee*
qundvs-fei-as, de I4h30m às ..
16h30m. Informações no Insti-
tuto Social, Rua Humaitá, 170.
TeV: 22Ó-4563 e 246-7798, das
B às 12h e d*s 13 às lóhs.

PSICOLOGIA DA VIDA COTI-
DIANA - Pelos Próis. Siivério
Cc-rreia e Jr.rne Barros Franco,
Início em 18 de ma^ço. Às
qua*t?;s feiras, de 16h ki lShs.
Iptormocõe^ no Instituto Sócia ,
Rus Humaitá, 170, telefones:
2;6-6553 e 246-7798, das Bh
às 1 Ihs. e dss 13hàs lóhs.

O INDIVÍDUO NA SOCIEDADE
E A SOCIEDADE NO INDIVI-
DUO - Aulas pelo Pref. Car-
let A'berto de MedinJ. Início
em 17 de março. As tèrçaslei-
ras, de 14h30m às 16h30m.
Informações no Instituto Social,
Rua Huma.là, 170. Teis
226-6S63 e 246-7793, de 8h às
12h e das 13h às lóh.

O-PODER DA CRIAÇÃO -

Início em 19 ri- ma'50, às quin-
tas-feires. dss ]4h30m às ..
16h30m. Informações no ln«.*i-

tuto Soo'*l, Rua Humailá, 170.

Tels.: 226-Ó5Ó3 e 24Ó7798, de
8h às 12h e das I3h_ às lóh.

metodología"""do SERVIÇO
SOCIAL - Início, 4 de maio.
Duração de dois meses, às 2as,
e 4as., das 9h à5 llh. Taxa:
NCrS 70,00. Instituto Social da
PUC, Rua Humaitá, 170. Infor-
mações pelos tels, 226-6563 e

•246-7798, das 8h às 12b, das
14h às lóh.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO
CAMPO DE HABITAÇÃO - Iní-
cio, 5 de maio. DuraçSo de
doi* meses, às 3a». e 5as. das
9h às llh. Taxa: NCrS 70,00.
Instituto Social da PUC, Rua
Humaitá, 170. Informações pe-
los tels.: 226-6563 e 246-7798,
das Bh ls 12h • da» 14h às
lóh.  _
DIVERSOS""-"~NcTTnstituto Cul-
tura! Brasil-Japão, cursos de
língua Japonesa, de Pintura em
Tecido e Couro, Pintura Classi-
ct Japonesa, Arranjos Florais,
V.oião, t Bailado Clássico Ja-

ponês. Inscrições abertas na
Av. FranklWi Rooseveit, 39, sa-
Ias 1 :07/12. Tei.: 252-5425.
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Snchiko Koshikokit tio Grupo Seibi

Artes plásticas
GRUPO SEIBI - Exposição de
obras de Manabu Mabe, Tikaslil
Fukushima, Sachico, Shigero Ta-
naka, Kasuo Wakabaiashi, Yuta-
ka Toyota e Yuji Tamaki. Mu-
'•u de Arte Moderna, Av. Bei-
/3-Mar, s/n.°.

ÍMIL PlKMei. — Desenho», ex-
posição prêmio que ficará aber-
ta Até o dia 14 de março. Ga-
lerla Irlandini, Rua Teixeira de
Meto, 30, Ipanema.

ERNA — Tapeçaria, Residência
Av. Copacabana, 1 3S5-A.

EUOINIO BORTCHY - PaiTXS
decorativos. Galeria Cantu, Rua
Barão de Ipanema, 110.

PAINÉIS ESTAMPADOS - Na
Antiga Toca, exposição perma-
nente d n painéis estampados
baseados em quadros de pinto-

res brasileiros; DÍ Cavalcanti,
Portinarí, Gráuben, Scliar, Mei-
reles, José Mana, Blanco, Dja*
nira, Fernando Lima, Potock,
Glauco Rodrigues, Heitor dos
F^azei-es, Iracema, Jcsé Pau;o
Moreira da Fonsíca, João Hen*
•ique, Luciano Maurício, Romeu
de Paoü e Maria Luisa Leãc
LÜsek. Local: Av. Copacabana,
435 - Loia. _____ .
MARIA DE" LOURDES AOLÍJAR
Pintura em porcelana. H. Stem,
Av. Atlântica. 1 782.

Pinlura.
Siqueira

JOSE' DOS SANTOS -
Galeria Dejane, Rua
Campes, 143.

COLETIVA" Exposição de tra-
'íalhos dos professores do Ins-
hívto de Belas-Artes. Parque la-
ie (Rua Jardim Botânico). ADcr-
ta também r.o fim de semana.

Tmãgem^TmprésariãT"^-^.
posições da programação visuai
de grandes empresas internacio-
nais de sviação. MAM (Aterro).

TAMARINDO - Litogravado-e»
dí imprensa americana Tam»-

rindo: MAM (Aterro).

OU/JRO FACITAS DO SURREA-
LISMO - Obras de Helena
Wong, Maria Luisa Leão, Solano
Fina-dl e Vinícius Horta. Pícco-
la Galeria. Av. Copacabana, 919
sjjcj!.
HÊN"r|"TÃ"RRIÈRE"S - Pintura. Ga".
loria Caquinho, Rua Siqueira
Campes, 143, loja 74.

COLETIVA - Miniquadros dá
Jsnner, José Maria, Lõnio Braga,

Teruz. Galaria ,*Ja Praça, Rua
Joan3 Angélica, 116, loja 201.

COLETIVA - Trabalhos de Per-
cy Deane, Yonne Bergamaschi,
José Paulo, Márcia Barroso do
Amaral e outros. Galeria D<eor,
Rua Toneleros, 356.

MABOIM — Tapeies. Oca. Rua
Jangadeiros, 14-C.
MÓNÍCA BOKEL - Pintura. Ga.
leria Vice-Rei, Rua Barata Ribei-
ro, 560.

JACQUELINE BLEIWElsT-^-?^
tura. Painel Alitalia, Av. Atlân-
tica, 1936.

MARIA ALICE SOUSA - Pintu-
ra. Galeria Santa Rosa, Rua Vis.
conde de Pirajá, 22.

DEMÉTRIO FARMAKOPOULOS -

Desenhos coloridos. Rua Aimte.
^"çalves, 50. Copacbain.

GRAVURAS - Manuel Messia»
des Santes, prêmio de gravura
do Saião de Verão, expõe na
Galeria da Livraria Carlitoi —

(Ataulfo de Paiva, 282-A). Até
o dia 15 de março. Aber'a dai
° horas até a meia-n' ite.

TERESA RANGEL E CARMELO
SENA — Exposição de pintura
primitiva. Galeria Corredor de
Arte (R. Laranjeiras, 114).

MARCELO GRASSMANN, 25
ANOS DA GRAVURA - Exposi-
ção no Museu de Arte Moderna,
Av. Beira-Mar s/n.

Bibliotecas
BIBLIOTECA REGIONAL DA GA.
VEA - Praça Santos Dumont n.°
160-A. Tel.: 227-7814. Horário
de 8h às 20h,

BÍBLÍÒTECÁ 
" 
DO"~WBUNAL~ DE"

JUSTIÇA - Especialista e.m Di-
reito. Rua Dom Manuel, 29, 3.°
(2C-7-J068). Diariamente de se-

gunda a sexta-feira, das 9h ãs
17h30m. Franqueada ao público.
BIBLIOTECA REGIONAL DE BO-
TAFOGO - Rua Farani n." 38 -

(Tel: 226-2445) - Horário 8h30m
àt 21 horas. Fechada aos lába-
des.

BIBLIOTECA NACIONAL - Aue-
nida Rio Branco n. 219 
(222-0321). Horário: 10 às 12
hr--as. Para o salão de leitura,
ex.igo-se cartão de consulta. In-
I. rmaçoes na portaria.
BIBLIOTECA ESTADUAL -Ave-
n:da Presidente Vargas, 1 261.
ITel. 223-1176). Horário: S ás
20 horas. Fechada aos sába-
dos.

BIBLIOTECA POPULAR DE CAM:
PO GRANDE - Av. Cesário de
Melo, 1 117, aberta durante
todo o dia. ,

Museus
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL

V constituído por duas par-
les: a) na Ponta do Calabouço
ÍPraça Marechal Ancora) pode
ser vista a exposição permanên-
te de História do Brasil em or-
dem cronológica e exposições
temporárias (horário: 12h às ..
17h30m, diariamente; entrada:
NCrS 0,30); deparlamentos es-

pecializados atualmente em
obras; b) no Palácio do Catele
funcionam o Museu da Repúbli-
ca e o Museu do Folclore (ho-
rário: 12h às 17h30m, diária-
mente; entrada: NCrS 0,30) além
do parque (horário: 8h às ....
I7h30m, diariamente; ènlrada
Dará maiores de 10 anos: NCrS
0.30?. Associados da Sociedade
d* Desenvolvimento do Museu
Histórico Nacional não pagam,
nem seus ¦ -impanhantes.

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
Mais de 100 mil fotografias,

discos e gravações raras — Ar-

quivo completo de Almirante —

Praça Marechal Ancora, ao lado

na tgre[a Nossa Senhora de
R':nsucesso — Horário das 12 às
19 horas, exceto às segundas.

MUSEU DOS TEATROS - Expo-
sição permanente. Documento
sôbre artistas a atividades lea-
trais, incluindo indumentárias
usadas em óperas e peças: Sa-
lãr, Assírio no Teatro Munici-

pai, Enirada pela Av. Rio
B'anco. De segunda a sexta-fei-
ra, das 13 al 17 horaa. Entra-
da franca.

MÜSÍÚ DE ARTE MODERNA -

Aberto diariamente até m 19h
Av. Beira-Mar, s|n,°.

FUNDAÇÃO RAIMUNDO OTONI
DE CASTRO MAIA - Peças e
objetos de arte. Vasos, estátuas,
cerâmicas, painéis, azulejos por-
tuguêses, destacando-se no acer-
vo painéis e originais de J. B.

Debret, Rugendas, F. Post, etc.

Estrada do Açude, 764. Alto da

Bca Vista. Aberto de 3*s. a lá-
bados, das 14 às 18 horas e ao»

domingos, das 11 às 18 horas.

Parques e jardins
JARDIM BOTÂNICO - Fundado

em 1808 por D João VI, possui

cerca de 7 mil espécies de ve>

aetais, numa área de 550 mil

rmtros quadrados — Rua Jar-

dim Botânico, 920. (Tel.s 

22'-5806 - Horário das 9 áj

!7hJ0m, diariamente. Enirada:

NCrS 1,00.

riamente das 9h às 17h30m.

Rua Jardim Botânico, 414.

PARQUE DA CIDADE - Um

tios mais belos e pitorescos.

Principal atração

ÕÜÍNTÃ_DÃ_BOA VISTA - Ar-

liga chácara pertencente aos lm-

peradores D. Pedro I e D. Pe-

dro H. tntrada por São Cris-
tóvão.

PARQUE XANGAI - Centro de

diversões infantis — Sih., iSn,

dom. e feriados, 15h. — Largo

de Penha, 19. Pmha.

PARQUE LAJE - Em pleno Jar-

dim Botânico, um dos rnais be-

lot parques do Rio. Aberlg «a-

Museu da

Cidade - Estrada Santa Mari-

nha, Gávea - (227-3061). Ho-

rário das 9h às I7h30m, dià-

ramente.

JARDIM ZOOLÓGICO - Varia,

rias espécies de animais da fau-

na mundial, especialmente da

brasileira, da africana a da asiá-

tica — Rica coleção de aves •

pássaros do Brasil — Quinta da

Boa Vista, «m São Cristóvão.

Hor.: de 3a. a óa., das 12h àl

17h, sábs e doms. das lOh às

15h30m_ Entrada paga: NCrS

1.00 adull^ a NCrS 0,50

criança.

i VAMOS AO TEATRO I
NAPOLEÃO MONIZ FREIRE

MARIA GLADYS EMILIANO QUEIROZ
ROMINA E JULIAN

DE CHARLES DYER
DIREÇÃO DE LUIZ CARLOS MACIEL

ESTRÉA AMANHÃ (cm benefício do Patronato Operário da Gávea)
- Res.: 252-^456

TEATRO MAISON DE FRANCE

A Cia. de Espetáculos Musicais e Burlescos

LYRA DE IPANEMA apresenta

LEILA DINIZ
A RAINHA DAS VEDETES DE IPANEMA, em

TEM BANANA NA BANDA
Diariamente às 21,30 — Sábados: 20 e 22,30

TEATRO POEIRA - R. Jangadeiros, 28 (Pca. General Osório).
Res.: 237-4280 (das 12 às 19 hs.)

COSTINHA e COLE na revista mais
despida de 1970

MULATAS DO PATROPI
de Luiz Felipe Magalhães, com a eslrelíssima TÂNIA PORTO.

Um festival de strip teasesl
Hoie, às 18, às 20 e 22 hs.

Teatro Carlos Gomes — Informações: 222-7581

produção Oscar Oimtein

Máreia de Wl&müteYs

direção Morineau
TEATRO PRINCESA ISABEL-TEl 236-37?4

Hoje, às 21,30 hs.

é.° MÊS DE SUCESSO

TODOS AMAM UM HOMEM GOROU
^ ^j^ /,<5^^ ÚLTIMOSm^^A^Tw 4 dias

SOARES
sp?TEATRO da LAGOA

fiessrvjs: 227-6666 e 227-3589

Hoie, amanhã e óa.-feira, às 21,30.. Sábados, às 20 e 22,30

mim siifié siEunrg
Recorde de público no Brasil: 48 mil pessoas em 3
meses, "Vá fa sucé assi la no palco do Circo Sdru"

JUCA CHAVES
"SENTA QUE O IEÃO É MANSO"

Eslac. Seguro. Ar Conde. -Filiado ao Diners.
De 3a. a óa.-feira, às 21,30 hs. Sábs., às 20,30 e 23 hs,

Doms., às 21 hs, lnf. res. p/ tel.: 235-3118.

Ricardo Amaral e Antônio do Cabo
apresentam j i ã'n plsudido espetáculo

CHLCOOH 1 |/n ~~«
ANÍSIO O\Jn°1 £ '«y f\ Om da cidade '

COM TEMPO ¦.
TEATRO GINÁSTICO reserva 242-452Í*^
De 3a. fl__6a.-feira, às 21,15 hs. Sábs. às 20 e 22,30 hs.

_• 
"Doms. 

sessão única às 18 horas.

OSCAR ORNSTEIN apresenta
MARILIA PÊRA - PAULO VILLAÇA

SENÃO

EU GRITO

de Leilah Assumpçao — Dir Clóvis Bueno

TEATRO SANTA ROSA-Res 247-8641

Hoje, às 21,30

TEATRO RIVAL - Ris.: 222-2721 - Ar refrigerado

GOMES LEAL apresenta

ALÔ, ALÔ, "BONECAS"!
Um show divertido e invertido

Diariamente, às 20,30 e 22,30 — Vesperal, domingo, às 17 horas

De 3a. a óa.-feira às 21,30 hs. Sábs. às 20,30 e 22,30 hs. Aos doms.
na vesp. às 19 hs. c/ desc. p! estuds. — A noite às 21 hs.

NÔVO TEATRO DE BOLSO (Leblon) - Av. 'Ataulfo de Paiva, 269,
Reservas: 227-3122

Estréia óa.-feira, às 21,30 hs."ESTAMOS NA NOSSA"
Com MARCOS VALLE, NANA CAYMMI

e PAULO SÉRGIO VALLE
Texto, apresentação e direção de Aurlmar Rocha com APOLO 3

PAULO AUTRAN
em "BRASIL

& CIA."

iiii» ^m

WSk. ' *"" Imã

Estréia dia 19 de março

no TEATRO DA LAGOA - CURTA TEMPORADA

Governo do Estado da Guanabara — Secretaria de Educação t
Cultura — Departamento de Cultura — Divisão de Teatro.

O PÚBLICO EXIGIU MAIS UMA SEMANA
AGORA NO TEATRO JOÃO CAETANO

// //CHA E SIMPATIA
Temporada popular — Hoje, às 21,15 lis.

Reservas: 243-4276

PREÇO ÚNICO

5,00
TEATRO IPANEMA

Aguardem .
0 ARQUITETO

E 0 IMPERADOR DA ASSÍRIA
(peça pânico de Arrabal)

TEATRO IPANEMA - ÚLTIMOS DIAS

VERA GERTEL e RUBENS CORRÊA

COMO SE LIVRAR DA COISA
Comédia de Ionesco

SEXTAS E SÁBADOS, ÀS 21,30 HS. DOMINGOS, ÀS 19 HS.
Estuds. 50% — Ar refrigerado

Rua Prudente de Morais, B24 - Res.: 247 979-t

// //



Governo do Estado da Guanabara — Secretaria de Educação e Cultura
— Departamento de Cultura — DIvilío de Teatro

Orlando Miranda apresenta
PROCÔPIO FERREIRA

em 0D0RIC0 o Bem Amado
de Dias Gomes - com IRACEMA DE ALENCAR - Dir. e Cen. GIANNI

RATTO — Estréia dia 18 no Rio
Teatro Gláucio Gill - Res.: 237-7003. CURTA TEMPORADA

! B01TES & RESTAURANTES i

leRefaís
COZINHA FRANCESA

Aberto diariamente para jantar. Almoço: somente sábs. e domingos
R. General Venâncio Flores, 411 (Leblon) — Reservas: 247-8644

"A MANSÃO DO BARÃO É UMA CASA SENSACIONAL,
ONDE AINDA SE PODE DANÇAR DE ROSTO COLADO"

(Ziraldo — O Pasquim)

MANSÃO DO BARÃO
COZINHA INTERNACIONAL - DOIS ANDARES

R. Teixeira do Molo, 20 (ao lado da Pço. General Osório)

ri ^i
¦;_*, i I m
__^IÍ@

POKER BAR
*** Drinks
+ Ambiente requintado
* Música gostosa de

JOSEMIR BARBOSA
(o Seresteiro)

Aberlo a partir das 18 hs. até o íol raiar.
R. Almirante Gonçalves, 50 - Tel.: 237-6757

Grinzing
RESTAURANTE DANÇANTE
TÍPICO AUSTROHÚNGARO

* Música ao vivo para dançar. * Ambienti
requintado * Cozinha Internacional de la. Grandeza

Aljerlo ,i parlir das 19 hs. Tel.: 247-8640
R. Visconde de Pirajá, 459 — Ipanema. Fecha às 2as.-feiras.

A MAIOR PEDIDA CULINÁRIA

DE IPANEMA
RESTAURANTE E BAR PRAFRENTEX

Aberto das 11 às 4 da madrugada
Às 5as.lfeiras: PATO NO TUCUPI
Aos sábados: FEIJOADA CARIOCA

Aos domingos: GALINHA AO MÕIHO
PARDO

RUA DOS 'ANGADEIROS, 14-A
Pça. General Osório (ao lado do Cine-Poeira)

ÚLTIMOS 4 DIAS

fl ' J' J' V À I {i í ¦ B

na SUCATA — Hoje e todas as noites às 0,30 I

Reservas 227-6686 e 227-3589 J

Um show de Otávio Terceiro. (Maravilha)

Swrftlause
Comidas, bebidas e ambientes tipicamente alemães. Serviço rápido
- Atendimento perfeito. Aberlo a partir das 19 hs. pl iantar.

Cozinha Internacional. R. Ronald de Carvalno, 55 — Lido —

Copacabana. Tels.: 237-1521 e 235-7727

CARLOS ÍMPERIALxCLOVIS BORNAY
As LIBÉLULA5 DESLUMBRADA5

no caneca®

Ar Condicionado — Música cm Hi-Fi — Cozinha Etpicialixada.
+ O melhor •* O mais fino — O mali
luxuoso Rwíauranie de- Iguariai do Mar.

RESTAURANTES

PEIXE»®REItp»*
FÁCIL ESTACIONAMENTO

Diariamente a partir das 11 às 2 da madrugada.

Rua Prudente de Morais, 1774 — tpanem«_.

CADERNO fo D JORNAL DO BRASIL D RIO DE JANEIRO D QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 1970 D PAGINA 7

DO JEITO QUE O MUNDO VAI
restaurante

cozinha internacional
AVATAULFO DE PAIVA.1235

TEL'247-1442

O MELHOR BO BIO tM 2_ENDEflEÇOS

ria
__£ [Huintyi

QUIJOTE

LEBLON

restaurante
boate

AV. BARTOLOMEU MITf.E.450
TEL:247-7868

f_\ê&k» aWeWk_-

BARRA da TUUCA
PISCINA

bar/botte/restaurante
Próximo a curva do S
Luz Negra-Psicodélica.Aberto dia 0 noit*
Discoteca avançadíssima exclusiva de
BIG BOY e NELSINHO MARÇAL

wê.
RESTAURANTE U3

| Yatquwqecteio
Jeijoadej completanôvo serviço••leve suo refeição para casa!'

BUA MAROUtS (lt ABÍANIÍS vv a a 96
TEIS 225 52U4 • ?4j 1^70-2 li JHTb

KatoKombe
TIO SAM...BAAPRESENTA

• meia noite • SH°W A 1 H. DA"• 
S.lvio : MANHÃ COM

:; Aleixo .: CARLOS HAMILTON/ROBERTO REIS
AV C0PACABANA.1241 • LOJA 1 -TEL 227-1461 GALERIA ALASKA

Agora na BOATE Y-PANEMA
OLIVEIRA FILHO

e o seu tradicional
CLUBE DO DISCO
Sem Couvert e Sem Consumação

Somente às 5as,-feiras — às óas.-feiras: Serestas.
Rua Garcia D'Avila, 85 - Sob. - Res.: 227-4362

mi '¦'¦ uÈ^m—à—U——_MM—WmWmWmW^t0$^4Ê__r^____ ___wm mm-
500 I tlcilta . . . I.l"
i 00 Galello SL.
3 5. I fltocnelt o Copai . ST"

Campo de SSo Cristovâo,254
Tel:254-0625

BANQUETES P/ PESSOA NCrS 8,00

__w_
com
MILTON BANANA
TRIO e OS ORIGINAIS
DO SAMBA

diàriimtnl* it 0,30 hi. nt

SUCATA
RESERVAS: 227-Í880 • 227-35»»

ESTRÉIA DIA 17, TERÇA-FEIRA

j CURSOS & ACADEMIAS j
liMIllllimilllllllIIIHIIIIIIIHIIIIIIIUI^

ESTÚDIO RAQUEL LEVI
HATHA-YOGA

Ginástica — Dança Moderna — Setor Infantil
Avenida N. S. Copacabana, 928 — cobertura

o JB
fem uma
Agência na

Tijuco
para anúncios classificados
e assinaturas

Ru* General Roca, 801 — Loja F
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Relíquias dos anos 20
Vm peâaço de trilho e uma roáa de bonde foram encontrados Há pouco em São Francisco. São

os remanescentes áa antiga companhia âe bondes que explorou êste serviço, a Street Railway Cable Car
Co. Encontradas durante as escavações da estação âo metrô próxima à Market Street, estas peças relem-
bram, aos habitantes de São Francisco, uma época bem mais âivertida: os anos 20. (UPl)

Beethoven
homenageado

Será inaugurada em
maio. em Viana, uma ex-
posição dedicada a Lud-
wig van Beethoven, onde
poder-se-ão ver quadros,
gravuras e vários dese-
nhos, esculturas, auto-
grafos, cartas, edições
originais e instrumentos
de música do composi-
tor. Uma instalação es-
tereofônica per m i t i r á
aos visitantes escutar as
composições mais céle-
bres de Beethoven. Par-
te dos objetos exibidos
procede da casa de Bee-
thoven em Bonn, da Bi-
blioteca Universitária de
Hamburgo, da Funda-
ção Preussischer Kultur-
besitz e da Biblioteca do
Estado de Berlim
Oriental.

Austríacos nos
Estados Unidos

Em presença do Go-
vernador de Missouri
inaugurou-se recen-
temente no pavilhão in-
ternacional de St. Iiôuis
nma exposição de obras
de arte de desenhistas
austríacos que compre-
ende obras dos mais fa-

mosos artistas plásticos
desse pais. Até agora a
exposição foi vista em
Nova Iorque, Filadélfia
e Chicago. O Instituto
Austríaco de Cultura,
promotor da mostra,
prevê a organização de
outra exposição, para ju-
lho próximo, no Texas.

Museu
Britânico
exporta
reproduções
dos seus
tesouros

Um notável serviço de
antigüidades sob meáiâa
em Londres é a exporta-

ção de reproduções de al-
guns dos mais importan-
tes tesouros artísticos da
Grã-Bretanha para mu-
seus e particulares em
todo o mundo. Por um
preço relativamente mo-
desto, qualquer pessoa
pode encomendar repro-
duções de peças valiosís-
simas da coleção do Mu-
seu Britânico — qual-
quer coisa, desde umbus-
to de mármore do Impe-
rador romano, Augusto,
a uma cópia em tama-
nho natural do faraó
Ramsés II.

SETE PESSOAS

' Todo êsse trabalho al-
tamente especializado é
realizado por apenas se-
te homens. Entre as pe-
ças já reproduzidas, in-
clui-se uma cabeça em

mármore, de Heráclito,
encontrada sob a lava,
ao pé do monte Vesúvio;
uma cabeça em bronze
de um poeta grego do sé-
culo III ou II A.C.; e
uma cabeça em mármore
de um guerreiro gaulês
do tipo introduzido na
escultura grega por vol-
ta do ano 240 A. C.

Por questões de segu-
rança, ninguém, do pú-
blicó em geral, jamais foi
admitido nas oficinas
onde é realizado êsse
trabalho, oficinas estas
que contam com uma
equipe constante de
guardas de segurança.

Uma volumosa enco-
menda ora em execução,
é a reprodução de anti-
guidades da Ásia Oci-
dental para a Universi-
dade de Melbourne.

Luiz Severiano Ribeiro wmméemsm
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PROIBIÇÃO - 70
Andei investigando quem matou Luciano.

Ora, por qué me interessaria descobrir quem
matou Luciano? — Já me explico.

Interessa-me a sorte de Renato. Estou con-
vencido de que Renato é um santo, ou melhor —
ou a mesma coisa — um idiota, no sentido dos-
toievskiano da palavra. Nele reaparece o Princi-
pe Mishkin. Bondade e sacrifício são as únicas
obrigações que conhece. Moralmente mutilado,
como um burro, uma criança ou um deus, obede-
ce apenas ao que lhe sugere o Bem, não por es-
colha própria, e sim por ser congênitamente sur-
do à voz do Mal. Surdo e cego — incapacitado
que nasceu igualmente, para contemplar o Mal
quando projetado por outra pessoa. Ele simples-
mente desconhece a contrapartida das virtudes
teologais.

Pois bem: Renato está preso, e na iminên-
cia de ser julgado pelo assassinato de Luciano. Sei
que êle não mataria uma simples mosca — embo-
ra, paradoxalmente, matar mosca seja uma ação
praticada de preferência pelos homens bons...
Pouco importa; o fato é que está preso, vai ser jul-
gado e possivelmente confessará um homicídio
que não cometeu, recebendo em troca um longo
castigo, que não merece.

Que Renato seja condenado, admito, já que
nasceu com a vocação do sofrimento; mas que isto
resulte na prevalência do verdadeiro culpado. . .
não! Mil vezes não! Como poderia eu dormir com
a consciência tranqüila? Se Renato não matou Lu-
ciano, quem matou Luciano? Eis a razão da minha
pesquisa: sou contra os soníferos, prefiro dormir
em paz comigo mesmo.

Lamentavelmente, não vi os primeiros capí-
tulos da novela Véu de Noiva, escrita por Janet
Clair e apresentada de segunda a sábado na TV
Globo. Sendo assim, nada tenho da vítima além
dêste nome: Luciano. E com o tempo venho co-
lecionando as circunstâncias em que ocorreu o as-
sassínio. Luciano era — seria? — amante de An-
dréia (Regina Duarte), mulher de Marcelo (Cláudio
Marzo), e de Flor (Míriam Pérsia), que dele teve
um filho póstumo. Enfim, Luciano era um craque
— que Deus o tenha. Mas, em telenovela, sendo
a vida um assunto local — o que deve fazer a fe-
licidade da poeira em que se encontra hoje a apa-
rência do velho Aristóteles; no que, aliás, estamos
citando o Chaplin da fase derradeira... — bom,
sendo então a vida um assunto local, outros con-
flitos interferem, para desgraça de Renato, e im-
punidade, ao menos até agora, do verdadeiro ho-
micida. Tais conflitos são, pela ordem — e nem
todos serão — mencionados:

1 . Renato é irmão de Cláudio Marzo — mas
os pais, principalmente a mãe (Glauce Rocha) —
o repudiaram em tempo hábil.

2. Renato foi perfilhado pelos pais de An-
dréia — o que tem por conseqüência uma curiosa
relação incestuosa: é irmão do filho de seu pai e
da filha de seu pai adotivo, filho e filha que por
sua vez são marido e mulher. . . O incesto, se me
entendem, está na cabeça dos mal-pensantes,
o que não deixa de ser salutar.

3. Quando a telenovela iniciava sua luta pe-
los pontos do IBOPE, Luciano (Geraldo dei Rei)
foi contratado pela TV Tupi. Nos bastidores, en-
tão, começou outra luta. Quem dá mais? A Gio-
bo ou a Tupi? Ganhou a TV Tupi.

Recapitulemos. Geraldo dei Rei era uma fí-
gura de capital importância em Véu de Noiva, de
Janet Clair. Mas, antes que as situações se deli-
neassem, para compreensão dos espectadores,
Glória Magadan conseguiu aliciar Geraldo dei Rei
para outra novela, em outro canal. Cuja novela
tem um nome bastante sugestivo: E Nós. . . Aon-
de Vamos? E eis que Geraldo dei Rei é assassi-
nado no Canal Quatro, para reaparecer, não ape-
nas vivo, mas vivíssimo, no Canal Seis!

Respondam-me agora: quem matou Luciano?
Janet Clair, para não prejudicar a continuidade de
seu trabalho, ou Glória Magadan, para atrair,
juntamente com o IBOPE, o falecido Geraldo dei
Rei?

Quanto a isto, sou indiferente; só não quero
que Renato seja condenado. E para que tal injus-
tiça não se cometa, dou o nome do assassino. Se-
nhores jurados, só pode ter sido o Censor!

(Escândalo. O Acusador protesta. A Defesa se
inflama. O Réu está perplexo. Mas não desliguem
agora a televisão, que esta é uma novela de um
só capítulo).

Senhores jurados: — diz a lógica dos fatos
que o Censor matou Luciano. Muitos meses de-
pois do assassinato de Luciano, e algumas sema-
nas depois da estréia de E Nós. . . Aonde Va-
mos?, o Censor, o Indigitado Criminoso, reinei-
diu. Imaginem os senhores que foi lançada, aliás
com grande e merecido estardalhaço, uma tercei-
ra novela, intitulada Pigmalião-70. E nessa nove-
la há um personagem que, a fim de pagar dívidas
de jogo, torna-se ladrão da própria irmã! Até aqui,
tudo me parece real. . . Mas o desfecho, ou anti-
clímax, dá vontade de chorar. Ouçam: o Censor
impugnou a situação, a menos que, em quatro ca-
pítulos sucessivos, o irmão fosse punido pelo deli-
to! Ouçam bem: quatro capítulos, e não três, nem
27, nem 432 mil!

Razão pela qual denuncio: quem matou Lu-
ciano foi o Censor. E se não foi, esperemos que
seja castigado assim mesmo.

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
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TARCÍSIO MEIRA
QUELÉ DE PORTO FELIZ

Tarcísio Meira, um nome muito conhecido do pú-
blico. Já viveu vários personagens no teatro e na televi-
são, passando rapidamente pelo cinema. Já foi um tou-
reiro, Juan Galhardo, que arrancava suspiros, em Sangue
e Areia, novela de sucesso; foi também Sandro, o amor
de Rosa Malena, a Rosa Rebelde. Em Máscara da Trai-
ção, filme, foi um ladrão astucioso. Agora, novamente
no cinema, é Quelé, um homem primitivo e ingênuo, que
se propõe vingar a família. Sua carreira começou e
permanece sem problemas. O sucesso veio de mansi-
nho, ficou e deverá crescer, nos 70mm de uma tela co-
lorida, na produção milionária Quelé do Pajeú, que leva-
rá até ao exterior sua imagem conhecida de gala.

MÍRIAM ALENCAR

O sucesso de uma vida artística
não estava nos planos do jovem Tar-
císio, que se destinava a carreira de di-
plomata. O estudo foi dirigido nesse
sentido, até íazer os exames no Insti-
tuto Rio Branco. Mas o destino interíe-
riu, colocando o teatro na vida do futu-
ro diplomata, e, durante os estudos,
resolveu aceitar o convite dos amigos
para participar de um espetáculo ama-
dor. Era a peça A Hora Marcada. Êle
se saiu bem, conquistou aplausos e um
prêmio, ao mesmo tempo que, deixando
o estudo em segundo plano, era repro-
vado no Itamarati. O Brasil perdia um'diplomata e ganhava um ator.

Logo após o teatro amador, eu
me profissionalizei na peça O Soldado
Tanaka, ao lado de Sérgio Cardoso. Em
Apartamento Indiscreto, já iaparecia no
papel principal. Eu não senti o cresci-
mento do sucesso. No teatro, trabalhei
em 25 ou 30 peças. Do teatro passei à
televisão e agora ao cinema. Tudo isso
aconteceu em 10 anos.

O sucesso foi relativamente fácil
para Tarcísio Meira, que assim o define:

O sucesso é bom. É uma coisa que
faz muito bem à gente porque sucesso
é a medida da receptividade do nossso
trabalho. Quando êle é bom, quando êle
é bem feito, obtém-se o sucesso. Senti-
mos então coroado o nosso esforço. É
bom ter sucesso quando êle é merecido
e justificado.

O COMEÇO NA TELEVISÃO

Casado com a atriz Glória Meneses,
os dois formam um par cujo trabalho
caminha paralelamente, sem choques.
Os dois fazem o casal romântico nas
novelas e foi assim desde o princípio.

Fiz com a Glória a primeira no-
vela diária na televisão. Poi em São
Paulo. Chamava-se 25499 Ocupado, e a
receptividade do público foi excelente.
Outras se seguiram, A Deusa Vencida,
Almas de Pedra, Ambição, até que che-
gamos ao Rio, contratados pela TV Qlo-
bo, que possui grande penetração de
público. Conseguimos, então, conquistar,
com o nosso trabalho, outra platéia, em-
bora eu já fosse conhecido no Sul e no
Norte do pais. Evidentemente, a televi-
são hoje em dia é o veículo que alcança
maior número de público. Fazendo uma
novela, o ator é visto seguramente por
30 ou 40 milhões de pessoas. Todo mun-
do vê novela. Nesta recente viagem que
eu e Glória fizemos pelo Brasil com a
peça Linhas Cruzadas, vi cidades do
Norte e Nordeste em que as Prefeitu-
ras mandam instalar aparelhos de te-
levisão nas praças, para que o público
possa assistir. Assim, mesmo, quem não
tem dinheiro para adquirir um apare-
lho, vê televisão, e vê novelas.

Tarcísio Meira não gosta nem des-
gosta de ser galã. Aceita os papéis que
lhe destinam, quando são bons. Mas fri-
sa que não faz normalmente o galãzi-
nho romântico. Seus personagens têm
conteúdo dramático, que os livra da su-
perficialidade. Entre os papéis que já
fêz, não poderia apontar o que foi me-
lhor.

É bom quando o ator faz um pa-
pei em que sente toda a psicologia do
personagem, quando êste é claro e ni-
tido, sem erro, coerente até se porven-
tura êle fôr incoerente. É ruim quando
fazemos um personagem que não en-
tendemos. Um dos papéis mais nítidos
que fiz, na televisão, foi o do toureiro
Juan Galhardo, em Sangue e Areia. Era
um personagem límpido, bem traçado.
No cinema, Quelé é esse personagem,
que a gente sente, salta aos olhos as-
sim que se lê o roteiro.

Eu tenho consciência do aneu
trabalho' e procuro sempre fazer o me-
lhor. A arte evolui constantemente, em
cinema, teatro ou televisão. A arte de
representar em si é uma coisa muito
dinâmica e, no momento em que a gente
faz um trabalho, êle já não é bom, a
gente quer fazer então algo melhor.
Não há nada de que eu me queixe, mas
também acho que o que eu fiz não é
perfeito e o que eu vou fazer é melhor.

"QUELÉ DO PAJEÚ"

Está em exibição no Rio, Quelé do
Pajeú, filme dirigido por Anselmo Duar-
te, baseado numa história de Lima Bar-

. reto. É uma produção ambiciosa e cara,
em cores, primeira em 70mm no cine-
ma brasileiro. O personagem principal
é Quelé, um vaqueiro rústico, simples e
puro, mas ao mesmo tempo com, um
grande sentido de justiça, interpretado
por Tarcísio Meira. Mas êste não é o
primeiro filme de Tarcísio.

O primeiro filme em que apareci,
faz alguns anos, foi Casinha Pequenina,
de Mazzaropi. Depois fiz Máscara da
Traição, um policial de Roberto Pires,
e agora sou Quelé do Pajeú. um grande
personagem.

É engraçada a história do meu
papel. Uma vez representei, na televi-
sãc, o papel de um nordestino sofrido,
vivido, uma figura humana muito bo-
nita. Anselmo Duarte viu esse trabalho
e me disse que tinha gostado muito.

Quando foi fazer Quelé do Pajeú, An-
selmo lembrou-se de mim, e convidou-
me para o papel, que aceitei imediata- —
mente, sentindo ali uma grande opor-
tunidade em minha carreira.

Quelé pode ser definido como um
puro, bom, provavelmente burro, em-
bora o filme não diga se êle é ou'não,
ignorante, agreste, primitivo na forma
de pensar e de agir. Sua lei é olho por
olho, dente por dente. Êle é incapaz de
ver por que as pessoas erram, o que de-
terminou seu erro. Êle é objetivo: se
errou, tem de pagar. Eu estou certo, en-
tão não tenho de pagar. Apesar disso,
èle é humano. E é interessante ver um
personagem assim, porque é raro en-
contrar uma pessoa primitiva a esse
ponto, sem ser desumano. Dentro de sua
humildade. Quelé não sabe ver os de-
terminados valores e porque tais fatos
acarretam esses valores. Sua vingança
está dentro do seu espirito de justiça.
É um personagem totalmente diferente
dos que já fiz.

Em cinema, as coisas mudam
muito, demais. O brasileiro, mais do que
os outros, está sempre querendo melho-
rar, correndo atrás de tudo, instável.
Falta-nos uma tradição a que nos ape-
gar. Faltam-nos os grandes mestres;
nós ainda estamos criando. E isso é óti-
mo, pois sempre estamos criando coisas
novas. Não há francês, italiano ou ame-
ricano que não quereria estar vivendo
êste momento do cinema brasileiro. O
momento de ansiedade, de procura por
alguma coisa, por uma maneira carac-
terística de dizer as coisas. Sinto essa
procura e acho bom. Quelé do Pajeú,
dentro disso tudo, é também uma pro-
cura da linguagem do cinema brasileiro.
E' muito comercial. Mas, sem deixar de
agradar o público, tem momentos de
grande beleza plástica, de lirismo, de ci-
nema puro. A história é bem contada,
o que é difícil. Se um diretor consegue
contar bem uma história, para mim é
um grande diretor.

DIFÍCIL ESCOLHA

Como dezenas de atores, é difícil pa-
ra Tarcísio Meira escolher entre o tea-
tro, o cinema ou a televisão.

— A televisão comunica mais, atin-
ge um público maior. O cinema, eu acho
que dá maior chance, assim como o tea-
tro, de se fazer coisas mais bem feitas,
sem desmerecer a televisão. O que se
faz na TV depende muito mais de nós,
nossa responsabilidade é maior. Cinema
não. No cinema, a gente vê o trabalho
de um ator, mas êle depende de vários
fatores de criação, como o trabalho do
diretor, de câmara, de iluminação etc.
Há uma forma característica de repre-
sentar em cinema, outra em teatro e na
TV. São três coisas diversas e nós temos
de nos adaptar às três. Eu faço os três
e gosto. Não há possibilidade de
choque.

Tecnicamente, a televisão ainda
tem muito que fazer, ao contrário do
cinema. Um jamais superará o outro.
Cada um procura seu caminho, dentro
dos recursos técnicos e criativos. Com
o teatro é diferente. E' um exercício de
comunicação, com o calor do público,
sua proximidade, incentivando a cada
instante. Diferente da TV ou do cinema,
é mais estático, com certa rigidez, e nao
tem o mesmo alcance da TV e do cinema.

_ Quanto ao ator, no Brasil, êle so-
fre um pouco. Ainda é mal pago pelo
que faz. E, para compensar o que ga-
nha, faz muitas coisas. Quanto às possi-
bilidades, o ator brasileiro é excepcio-
nal. Dentro da rigidez de trabalho em
que vive, èle se sai sempre bem. Ainda
não cheguei no estágio de independen-
cia de escolher trabalho. Tenho certa
estabilidade e independência, mas tenho
de multiplicar meu trabalho com o ci-
nema e o teatro. Mas uma coisa é cer-
ta: a versatilidade do ator brasileiro o
coloca no nivel dos atores do mundo
inteiro.'

Elementos de companhias estran-
geiras que viram o trabalho de Tarei-
sio Meira em Quelé do Pajeú acenaram-
com a oportunidade de trabalhar no ex-
terior. Mas, quanto a isso, Tarcísio acha
que é coisa para ser muito estudada.
Não acredita muito nessas possibilida-
des e não sabe se poderão interessá-lo
ou não, e é taxativo:

— Por que eu vou trabalhar lá fo-
ra se há tanto o que fazer por aqui?

Aos 34 anos, Tarcísio é sucesso. A
popularidade nunca trouxe problemas
à sua vida particular, que é muito liga-
da à vida profissional. Não se arrepen-
de de ter abraçado a carreira artística,
onde tem tido grandes satisfações. Lon-
g,e do trabalho, é um homem tranqüilo
com a família. Sua alegria no momen-
to é o sítio que possui no interior de São
Paulo, em Porto Feliz. Com entusiasmo,
fala dos cavalos que possui, apontando
a qualidade dêste ou daquele animal.
Além dos cavalos, seu interesse volta-se
para os barcos. Já teve um. Agora,
pretende comprar outro, para substituir
o antigo, e ganhar, com êle, algumas
horas de tranquilidade, longe do clamor
dos fãs. que formam uma legião por
todo o Brasil.
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Belina vem
com preço para
ganhar mereado
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A porta traseira ãá amplo acesso ao compartimento ãe bagagens

São Paulo (Sucursal) — A camioneta Corcel Belina,
que a partir de segunda-feira, dia 16, será colocada à
venda em todo o pais, está sendo mostrada hoje, aos re-
vendedores Ford-Willys, no Rio, no Hotel Glória, numa
programação especial que ocupará o dia inteiro.

A Belina teve seus preços fixados de maneira a con-
quistar a faixa de mercado das camionetas da sua cate-
goria. A versão standard custará NCrS 15 565,00; á luxo
NCrS 16 577,00 e a superluxo, modelo Square NCrS 
17 707,00, preços que serão cobrados em São Paulo. Nos
demais Estados haverá uma pequena variação devido á
diferença do ICM.

A Belina virá equipada com um motor de 68H.P. ma.s
oferecerá como opção, para aqueles que gostam dc um
carro mais possante, o motor de 80H.P. igual ao do Cor-
cel-GT.

Os H.P. da Belina, entretanto, poderão ir até 98 com
as transformações da Bino, tal como ocorre com os outros
modelos da linha Corcel. As estimativas de aceitação da
Belina, feitas pela Ford-Willys, indicam para dentro dos
próximos meses um ritmo de produção diária de 60 uni-
dades.

CEM MIL KM

A montagem da Belina teve início um ano e seis
meses depois de concluídos seus projetos e planos. ,Os
protótipos rodaram cerca de 100 mil quilômetros nos
testes para aprovação final. Simultaneamente foram
feitas pesquisas sôbre segurança, capacidade de produção,
análise de custos e fornecimento de peças.

Estes detalhes são parte do nascimento de um carro.
No departamento de estilo, a argila é trabalhada sôbre
armações de madeira. Quando a superfície do carro está
perfeitamente uniforme, o modelo recebe, uma camada de
plástico, com tinta e fitas adesivas prateadas em lugar
dos frisos cromados. Está pronto o Clay, quase um carro
de verdade.

Outra parte é desempenhada pela engenharia. Depois
de analisadas as peças em separado, é fabricado um mo-
delo praticamente à mão do nôvo carro, que é entregue
à. engenharia experimental para os testes de performance
e durabilidade, que são os dois tipos executados atual-
mente.

A MONTAGEM

Para entrar em linha de montagem a camioneta
Corcel Belina passou por todas essas fases básicas da pro-
dução de um carro. A linha de montagem se assemelha
a um grande rio com muitos afluentes, pois aí se de-
senvolvem centenas de operações paralelas. Ao seu lado
trabalham três grupos fundamentais: a fundição, a
usinagem e a estamparia.

A construção da carroçaria é a primeira etapa na
montagem do veiculo. Depois, as portas, capot, tampa da
mala e outros componentes. Ao entrar na pintura o
carro começa recebendo fosfatização. Completada a eta-
pa de acabamento da carroçaria com seus elementos
funcionais, tèm início a inspeção e o controle de qualida-
de, porque o carro já recebeu também os componentes
mecânicos. Quando a inspeção final coloca o selo OK, o
produto está pronto para ser consumido pelo público.

A. dramática
batalha
das acidentes
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Esta é a versão luxo dá camioneta Corcel Belina
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O modelo Square superluxo é a versão mais cara ãa Belina

Charger será primeiro
da série fe Dart" 71

São Paulo (Sucursal) — Três carros de êxito na faixa esportiva,
Corcel GT, Karmann-Ghia e Puma, dentre os modelos nacionais prt-
feridos, estão na mira do Charger-71, da Chrysler, cujo lançamento
será antecipado e é previsto para outubro próximo, um mês anles
da abertura do Salão do Automóvel.

Para a Chrysler há um lugar vago, deixado pelo fuori serie
GTX, que será, naturalmente, ocupado pelo primeiro da série
G-DART-71. O Charger é um modelo de categoria que eslá mais na
classe dos grandes do que dos médios, mas, dadas as condições bra-

sileiras, deverá conciliar a condição de desempenho extraordinário
com preço acessível ao comprador médio.

Outro detalhe nos preparativos da fábrica para o lançamento
do superesporte: a Chrysler quer manter o que já chama de tradi-

ção de melhor carro do ano, um título que a Auto-Esporte populari-
zou e em 70 já coube ao Dodge Dart. E mais: lançando) antecipa-
damente, o Charger-71, a Chrysler reserva outras surpresas para o
Salão do Automóvel.

PÁG. 2
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Turismo tem
Santo Amaro
e Kcntucky
Santo Amaro da Purifi-
cação, terra natal de
Caetano Veloso, Maria
Betânia e local onde se
fabrica uma das melho-
res cachaças do país, es-
tá hoje, nas páginas de-
dicadas ao turismo (5 e
6) com seus telhados
(foto), monumentos ar-
quitetônicos e tradições.
Muito longe de Santo
Amaro, nos Estados Uni-
dos, começam os prepa-
rativos para o Derby de
Kentucky, focalizado em
reportagem especial. E
além de tudo isso, as se-
ções Passaporte e Guia
JB, você ficará informa-
do dos principais deta-
lhes necessários para
fazer uma boa viagem
de negócios ou recreio.
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Kéquiem par uma menina pobre
CELSO FRANGO:

Todos os sábados, ou melhor, quase todos os sá-
bados; temos trabalho no nosso gabinete no De-
tran. E', como facilmente se pode imaginar, um mo-
mento de tranqüilidade contrastante com o resto
da semana. Nós, os meus auxiliares mais diretos e
eu, aproveitamos êste bendito tempo de calma e
tratamos de assuntos que requerem estudo mais
profundo.Parece mentira, mas é talvez o tempo que se
tem mais rendimento para os intrincados proble-mas técnicos ou jurídicos, que sempre estão a re-
clamar nossas decisões. _

Nessas manhãs, não atendemos ninguém: o
tempo é para estudo, não há interrupção possível.Quem já foi lá tentar, sabe disso. Somos as vezes
até mal-educados com quem nos tenta interrom-
per. Sabedores disso, é que há uns 15 dias, ao ter-
minarmos a reunião, nos esperavam do lado de fora, •
dois jornalistas. Gente conhecida nossa, do dia-a-
dia, que desejava notícias sobre as providências do
Detran para a volta às aulas.

Respondi lealmente que as providências já vi-
nham sendo tomadas desde há muito, com deze-
nas de sinais instalados, dezenas de patrulhas cria-
das, aulas e instruções, cartilhas distribuídas, tudo
isto como balanço de trabalho do ano que passou.
Íamos ainda tentar comprar cones de sinalização
para colocá-los nas portas das escolas durante à
salda das crianças. Sabíamos ser insuficiente o nú-
mero para todas as escolas necessitadas, mas algo
tentaríamos, até junto à Secretaria de Educação.

Ao encerrar o diálogo com o repórter, concluí:"A pergunta tem o endereço errado. Deve ser
feita ao Chefe da Divisão de Policiamento, que lhe
dirá quantos guardas disponíveis êle terá para co-
brir escolas." Despedimo-nos, eram 13 horas de sá-
bado.

Na semana seguinte, no primeiro dia de aula,
quis o destino que fosse atropelada e morta uma
menina do segundo ano primário, e de origem hu-
milde.

O noticiário a respeito causou-nos profundo
sentimento de mágoa, pela maldade humana, pelainjustiça, pela falta até de caridade cristã.

Nao nos move sentimento de justificar ou ex-
plicar nada. De nada adiantaria agora: a menina
morreu. O motorista que a atropelou, está com
os nervos arrebentados. Êle não teve culpa, até a
socorreu.

Estamos aqui para citar fatos e mobilizar cons-
ciências.

Na ocasião em que tivemos a primeira Semana
de Trânsito, em 1967, apresentamos em cerimônia
simples, ao Secretário de Educação, um currículo
para o ensino de trânsito, no curso primário. Acom-

panháva-nos uma patrulha escolar de segurança,
composta de crianças entre 10 e 12 anos de idade.

Infelizmente, por. motivos que não nos cabe
julgar ou comentar, não foi possível a adoção dês-
te ensino, que esperávamos seria iniciado em 1968.

Há pouco, ao regressar da Alemanha em 1969,
trouxe comigo o currículo completo do curso de
educação de trânsito para a infância alemã. São
cerca de 600 páginas, capazes de dotar as crianças
do mínimo' necessário para não morrerem atrope-
ladas.

Houve; jornais que criticaram o que eu falara
e mostrara sobre êste assunto, inclusive sobre os
projetos de play-grounds, especialmente desenha-
dos para dar proteção às crianças.

Lembro-me de que comentara: "Se as crianças
alemãs necessitam, por que não as nossas?"

A semana que passou, quando os jornais, mui-
to especialmente o JORNAL DO BRASIL, davam
ênfase especial ao atropelamento de uma pobre
menina, recebemos extraordinário auxílio de ura
amigo ^ue solicitara algumas publicações através
do Rotary Clube.

Não chegaram porque houve o atropelamento;
vieram porque é nossa preocupação diutuma a se-
gurança de nossos filhos. Eu também sou gente,
tenho sentimentos. Eu também sou pai.

Da longínqua Austrália nos chegaram, em dois
volumes, o Manual da Segurança Viária, para ori-
entação dos professores primários e secundários.
Tentaremos propor aqui, não no âmbito estadual,
que é pouco, mas no federal, quando iniciarmos
a década da educação, qüe se copie o que de bom
nos vem do exterior e que ensine às nossas crian-
ças a não morrer. ' *

Há 35 anos quando comecei a freqüentar o
colégio, no velho e querido Externato São José, na
Rua Barão de Mesquita, lembro-me perfeitamente
que, apesar de ir e vir pela mão de minha mãe, à
porta do colégio, quando mais intenso era o movi-
mento, dois irmãos maristas zelavam pela nossa
travessia.

Vejam bem: em 1935, sem o volume de tráfego
que temos hoje."Segurança de tráfego é trabalho de todos",
dizem os norte-americanos. Não constrói nada ten-
tarem criminosamente, maldosamente, colocar o
Detran no pelourinho, atirando-lhe pedras e calú-
nias, sem mover uma palha em benefício do bem
comum.

Disse que tentaria na área federal a oficiali-
zação do ensino de trânsito, porque está no Minis-
tério da Educação, como seu titular, o mesmo ho-
mem a quem fui pedir auxílio, quando êste era Mi-
nistro do Trabalho, para acabarmos com a expio-
ração vil do motorista de ônibus. Sensibilizou-se,

acionou os fiscais do Trabalho e hoje o quadro é
totalmente diferente, naquele setor. Mudou-se a
mentalidade, patronal.Tenho a certeza' de que o Ministro Jarbas Pas-
sarinho irá se empolgar com a idéia de darmos à
criança instrução de trânsito obrigatória, e sal-
varemos assim vidas valiosas.

Não adianta pedir um guarda em frente a cada
escola. Em nenhum país do mundo há.* O que se
faz é instruir a criança, educar o motorista. Os
mesmos jornais que abriram espaços valiosíssimos,
até com ilustrações, para noticiar o acidente quematou a menina Marlene Dias de Oliveira, não se
lembraram de abri-los graciosamente para conse-
lhos e educação de trânsito para estas mesmas cri-
ancas que eles tanto defendem.

As campanhas de educação de tráfego que o
Governo às vezes faz custam milhares de cruzei-
ros novos. Infelizmente, o espírito de solidariedade
humana, no setor de educação de trânsito, custa
muito caro.

Vou propor ao Ministério da Educação queobrigue os órgãos de divulgação a inserir, de
quando em quando, avisos educativos para a in-
f ância. Quão útil seria, em vez de noticiar com tan-
to espaço perdido, até com a foto do cemitério, o
fato do atropelamento, se tivéssemos colocado em
letras garrafais:"Criança, não atravesse sozinha. Peça a um
adulto para ajudá-la."

A frase é tirada da página 8 do Road Safety
(a manual for primary teachers) recém-chegado
às minhas mãos.

A recomendação é óbvia, mas quem já a fêz?
Volto a repetir que esta batalha não é só nossa, do
Detran, e não constrói nada nos atirarem pedras.
Já disse e repito: "Não sou candidato à coisa ne-
nhuma, não precisam me destruir por medo de po-
pularidade." O que eu imploro é a ajuda daque-
les que têm'na mão a faculdade de divulgar.

Para encerrar êste relato, esperando que al-
guém possa lê-lo e emocionar-se, ajudando-nos, li-
mitar-me-ei a transcrever um pequeno trecho do
Manual de Segurança de Tráfego, para uso em es-
colas primárias. Antes, porém, permitam-me que
lhes participe que, no ano que passou, foram ins-
talados 51 sinais escolares novos, apesar dos repa-
ros e dificuldades enfrentadas com a mudança de
freqüência de diversas zonas da cidade. Aliás, bas-
ta andar pelo subúrbio e se poderá ver o que digo.

Vamos à tradução da primeira página do
Manual de Segurança tle Tráfego, ciclo primário,
introdução:"A Austrália é uma nação em movimento. Pe-
destres, ciclistas e motociclistas, motoristas e pas-

sageiros e uma infinita variedade de veículos, embo-
ra seguindo vários caminhos diferentes, usam todos
o mesmo sistema viário.

A segurança viária é parte vital de nossa vida
diária. A educação de nosso povo, especialmente de
nossas crianças, no uso seguro de nossas ruas e es-
tradas, é um de nossos mais urgentes problemassociais.

Com o número sempre crescente de veículos
motorizados, o transporte nas estradas tornou-se a
forma mais perigosa de viajar. Cada ano mais de
3 000 pessoas são mortas e mais de 75 000 sofrem
ferimentos nas vias de rolamento australianas.
Mais de 13 000 deles têm idade inferior a 17 anos.

Isto é uma chocante e desnecessária perda de
vidas humanas. As melhorias de condições de nos-
sas estradas e de nossos veículos podem apenas me-
lhorar muito pouco esta situação.

As estatísticas mostram que nove em cada
10 acidentes são causados principalmente pelo fa-
tor humano, e, na grande maioria dos casos, a vi-
tima, ela própria, é a maior responsável pelo aci-
dente.

No entanto, as estatísticas significam muito
pouco para a grande maioria e ainda menos paraas crianças. Pouca gente interpreta as estatísticas
de acidentes como gente, o que dá razão à ex-
pressão:"Uma morte é uma tragédia, um milhar a_
mortes é estatística."

Para que êste estranho pedágio seja reduzi-
do, os usuários das estradas devem adquirir melho-
res hábitos. Isto pode ser feito através de mais e
melhor treinamento.

Autoridades em prevenção de acidentes de es-
tradas, na maioria dos países mais motorizados do
mundo, concordam que não há substituto adequa-
do para a educação, e que não existe investimento
que ofereça maior margem de lucro, porque a edu-
cação é positiva, econômica e duradoura.

Na receptividade das mentes de mais de 3 mi-
lhões 'de jovens e crianças, arrolados nas esco-
las e colégios australianos, repousa a nossa grande
esperança de reduzir o alarmante massacre nas es-
tradas e ruas, um problema que em termos econô-
micos é estimado em custar pelo menos 200 mi-
lhões de dólares cada ano. Em termos de dor e so-
frimento, o custo é incalculável."

O comentário prossegue e seria longo demais
transcrevê-lo todo. O que eu desejei foi motivá-los
de maneira positiva no combate ao analfabetismo.
Não no conceito clássico, mas o analfabetismo em
termos de educação de trânsito. Se aquele cega,
êste mata.

Que faremos, no Brasil, nesta década de 70 para reduzir
o número dos acidentes rodoviários?

Segundo a Organização Mundial de Saúde, em cada dois
minutos e meio, alguém, em alguma parte,

morre num desastre nas estradas. É a epidemia rodoviária,
com seu cotejo de vítimas. Nossas principais

estradas estão desaparelhadas, nosso sistema de socorro
deixa a desejar. Mas, sobretudo, nossos

motoristas e pedestres estão cada vez mais à margem da
necessidade de prevenir, antes de

remediar. De todos os fatores que pesam nas estatísticas,
o humano é o mais grave.

A dramática batalha
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Sõo Paulo (Sucursal) — Dez horas, faz
sol, o movimento na Via Anchieta é normal,
segundo o boletim da Policia Rodoviária. No
quilômetro 23, um choque de veículos. O Kar-
ínan.n-Ghia que trafegava na direção Santos—
São Paulo em alta velocidade, desgoverna-se,
ultrapassa o canitelro divisório e Invade a pis-
ta no sentido São Paulo—Santos, colidindo
com uma Kombi. Quatro mortos. Abre-se o
inquérito. Qual a causa do desastre? Não se
sabe, ainda, com precisão. Excesso de veloci-
dade? Tensão ao volante? Embriagues?

Êsse tipo de acidente está se tornando ti-
pico Tias estradas. Paz parte, com um indice
elevado, da epidemia de acidentes rodoviários
que se acentua nos fins de semana, e que são
cada vez mais freqüentes em rodovias como
a Via Anchieta, a Via Dutra, a Rio—Bahia e a
Castelo Branco. Os desastres produzem um
nôvo tipo de habitantes da Terra: os mutila-
dos ou desfigurados, gente que nunca esteve
na guerra, a não ser a do tráfego.

No Brasil não se tem uma estatística dês-
ses mutilados ou desfigurados em acidentes
rodoviários. Nos Estados Unidos, um levanta-
mento feito em 69, e agora divulgado pela Or-
ganização Mundial de Saúde, indicou que cêr-
ca de 200 mil motoristas e passageiros ficarão
permanentemente mutilados e desfigurados
por terem sido vitimas de desastres.

LIMITES DA SEGURANÇA

As legislações de trânsito mais avançadas
do mundo — a nonte-americana e a européia
— têm exigências básicas quanto a itens de
segurança. O Puma, carro-esporte brasileiro,
para entrar nos Estados Unidas, precisou in-
conporar à sua linha original, 50 componentes
de segurança. Mas, isto basta? A segurança
tem limites, e seu constante desafio é o en-
corajamento ã auto-afirmação, mais comum
entre os jovens de 16 a 25 anos, que sentem
necessidade de revelar personalidade e bus-
cam no automóvel o instrumento para fazê-lo.

A agressão ou a hostilidade contidas no
comportamento de quem, ao volante, só pro-
cura auto-afirmação, é uma das muitas for-
mas de tensão. Êsse conceito audacioso de pro-
jeção da personalidade do Indivíduo, é esti-
mulado e até mesmo cultivado pela promoção
dos veiculos e da gasolina. Os carros têm no-
mes de animais ferozes e usam como simbo-
los, expoentes do reino irracional. As compa-
nhias de gasolina sugerem que se ponham
fera. no tanque. '

A faixa mecânica de segurança é contes-
tada freqüentemente pelos usos modernos do
automóvel, nos quais se alimentam as tensões.
Usos de exibição, prestigio social, divertimen-
to e, cada vez menos, de trabalho. Um medi-

co especialista em acidentados, adverte que
dirigir com segurança um carro no tráfego
atual não constitui diversão e sim trabalho
dificil.

"É uma tarefa múltipla que requer alto
senso de responsabilidade, sendo 'portanto ca-
paz de provocar enorme tensão. Exames ex-
perimentais feitos em 600 motoristas saudá-
veis, mostraram que dirigir, automóveis sujei-
ta o sistema circulatório a tensão. Fatores
emocionais juntamente com cuidadosa aten-
ção, levam tal sistema a um estado de tensão,
que pode ser encontrado até em motoristas
dirigindo em estra 3as rurais calmas e soli-
tárias", diz o Dr. H. Hoffmann.

Conforme estatísticas da Organização
Mundial da Saúde, a tensão aumenta conside-
ràvelmente no tráfego urbano e, em situa-
ções críticas, assume proporções de tensão fi-
sica. Mesmo em estradas rurais de pouco mo-
vimento, o pulso de 78% dos motoristas exa-
minados, era 10% mais alto que o normal. No
tráfego urbano, 80,6% dos motoristas exami-
nados tinham pulsação 20% acima do normal.
Em situações críticas o aumento foi de 30%
em 28,3% dos casos e de 407o, em 11,2%. As
mudanças são mais bruscas se o tráfego é
mais denso e mais dificil como o urbano.

SOCORRO, O AUSENTE

Em que medida o socorro imediato po-
de contribuir para reduzir nas estatísticas de
acidenites rodoviários o número de mortos?
Para uma -pesquisa feita em países cujos ser-
viços de pronto-socorro nas estradas pouco
ou nada deixam a desejar, a Organização
Mundial de Saúde apurou que a assistência
imediata pode diminuir em 30% a soma dos
casos fatais.

No Brasil, uma das motivações para a
cobrança da Taxa Rodoviária -Única é que,
com a sua receita, .pretende o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem Investir
mais e melhorar as condições de operação de
tráfego nas principais rodovias. Entre essas
condições se inclui o japerfelçoamento do ser-
viço de assistência médico-hospttalar. Até o
final da década de 70 estaremos em situação
melhor.

Enquanto essa situação permanece, a
perspectiva nas grandes rodovias é de um
socorro tardio que responde sempre com a
morte ã expectativa de salvação da vitima. Na
área de mais denso tráfego do pais, entre São
Paulo e Rio de Janeiro, e em estradas tão
importantes como a Via Anchieta e a Rio—Pe-
trópolis, além da Via Dutra, não se pode ain-
da falar em socorro imediato.

A Polícia Rodoviária Federal e as po-
lícias estaduais lutam com Imensas dificul-

acidentes
dades. Por outro lado, faltam viaturas ade-
quadas até mesmo para a cobertura de rotina.
No nosso sistema rodoviário não há ainda um
lugar especial para a medicina preventiva e
de socorro de acidentes. Os guardas rodovia-
rios recebem, durante o curso preparatório,
noções de pronto-socorro, mas as polícias con-
tam com poucos médicos e enfermeiros em
serviço 'permanente.

Na República Federal Alemã, a Organi-
zação Mundial de Saúde constatou que em 10
anos, de 1955 a 1964, houve 16 700 casos em
que a ambulância chegou ao hospital tarde
demais para salvar o ferido que transportava.
Nesse país o socorro a acidentes de trânsito,
já conta com ambulâncias aparelhadas com
sistemas de rádio, de radar e TV, empregando
viaturas e helicópteros.

FATORES QUE PESAM

Os desastres são raramente acidentais, é
o que revelam as estatísticas reunidas pela
Organização Mundial de Saúde. Oitenta por
cento dos casos se relacionam com erros de
direção, implícitos no fator humano. Infra-
cões dos regulamentos das estradas, as mais
diversas: motoristas que se comportam como
se estivessem sozinhos; contramão especial-
mente em estradas dificeis; falta de atenção;
alta velocidade; desrespeito ao direito de pas-
sagem de outro automóvel; ultrapassagens er-
radas e alcoolismo são fatores que pesam em

todo o mundo para o aumento do número de
acidentes, numa época caracterizada pela
crescente densidade do tráfego rodoviário.

Com base em dados recolhidos de diferen-
tes pesquisas em diversos paises. a Organizii-
ção Mundial de Saúde conclui que, entre 21 e
6h da manhã, quando acontece a maior parte
dos acidentes, há 8 vezes mais probabilidades
de que os motoristas feridos mortalmente te-
nham bebido bastante. As estimativas, quan-
to aos Estados Unidos, são de que o uso do
álcool por motoristas e pedestres, provoca
aproximadamente 25 mil mortes e um total de
pelo menos 80 mil acidentes anualmente. A si-
tuação não é diferente no Canadá e na Euro-
pa Ocidental. Também no Japão os índices
são esses.

Na Grã-Bretanha um teste de álcool, a
prova do anallsador de hálito, apresentou re-
sultados dramáticos. Consiste o teste em res-
pirar através de um pequeno tubo de vidro
ligado a uma bolsa de plástico; o tubo contém
cristais que mudam de côr ao contato com o
álcool — quando a descoloração atinge uma
linha desenhada no tubo, isto prova que o li-
mite foi atingido. Na Inglaterra, esse limite é
de 80mg/100ml. Com a introdução do teste, o
número de acidentes fatais começou a dimi-
nuir.

Cuidado com as emoções ao volante

O cinto de segurança, já obrigatório, ainda não constitui hábito

A emoção ao volante é pe-
rigosa? Há uma grande faixa,
de distúrbios — os menores —
atribuídos ao campo emocio-
nal. Dessa faixa se excluem,
naturalmente, estados mania-
cos e melancólicos, -porque são
incompatíveis com a direção.
Mesmo para um especialista
não é fácil estabelecer-se uma
relação entre o acidente. e a
perturbação mental. O Dr.
Chanoit, da Organização Mun-
dial de Saúde, diz que dados
estatísticos a êsse respeito es-
tão faltando.

O que é a emotividade? Ê
um domínio complexo, mal
definido e mal delineado, que
em cada indivíduo traz o me-
canismo de defesa em jóçn.
Alguns destes mecanismos —
observa o Dr. Chanoit — são

patológicos e simbolizam a
personalidade neurótica. Uma
necessidade de poder, agres^-
sividade. sentimento de culpa
e de frustração, geralmente
contribuem para o retrato de
tal motorista, determinando
suas reações. A natureza pa-
tológica de suas reações po-
de ser duvidosa, mas pela
análise elas mostram terem
desempenhado seu papel nos
acidentes.

Será possível, pergunta o
Dr. Chanoit, penetrando-scna personalidade do motoris-
ta, fazer um esboço psicopa-tológico do ato de dirigir? Êle
lembra Dithamel: "Nós dirigi-
mos como nos comportamos."
A Organização Mundial de
Saúde dispõe de levantainen-
tos sobre a potencialidade

psicomotora humana. Os mo-
toristas responsáveis por aci-
dentes têm sido examinados
estatisticamente, gm paralelo
com uma investigação sóbre
delinqüentes.

Em termos de psicologia
tradicional há três formas de
estado de espirito no moto-
rista: Irresponsabilidade — o
motorista irresponsável não
vé o perigo, tem confiança
em si e pouco respeito pelo
código rodoviário; Vaidade —
o motorista vaidoso despreza
os outros, odeia ser ultrapas-
sado. toma decisões perigosas
e não gosta de. diminuir a ve-
locidade; Irritabilidade — o
motorista irritado suspeita
constantemente da falta dê
habilidade, e más intenções
dos outros, não perdoa naãa.

é agressivo e atira-se violên-
tamente tanto para a direi-
ta quanto para a esquerda.

Há ainda os motoristas cias-
sificados do ponto-de-vista de
caráter. Os introvertidos, os
extrovertidos, os impulsivos,
os agressivos, os passivos. Pa-
ra chegar aos motivos incons-
cientes da emoção ao volan-
te, o Dr. Chanoit lembra os
avanços na psicologia diná-
mica. depois da década de. 50
e recorda que a mente huma-
na pode ser teoricamente con-
siderada cm três partes dite-
rentes: o Ego, consciente e,
racional quando sáo. que
póe.-nos em contato com o
mundo exterior e está rela-
donado com o inconsciente
inferior; n T-|. qtie é vm con-
junto confwo de d~s"jr.s, ins-

tintos, necessidades e trn-
dèncias; e o Super-Ego, re-
sultante. da intcriorizaçno de
preceitos e proibições.

A associação dãsses fato-res ou cada um isoladamente,
pode levar a caracterização
de uma estrutura neurótica
de certos indivíduos normal-
mente bem compensados. Em
circunstâncias especiais (cho-
quês emocionais, fadiga ftei-ca, ebriedade moderada ou
mau uso de drogas) podemocorrer erros de direção e
acidentes. O acaso desempe-
nha um papel comparativa-
mente, pequeno no quadro
dos acidentes. Assim, os ad-
dentes raramente sto ar.'.-
dentais e. neles atuam uma
grande dose. de emoções-.



Mais um aumento
Cad. d* Automóveis - Jornal do Brasil, -(."-feira, 11-3.70 - 3

= WALDYR FIGUEIREDO.
Edilcr do Caderno de Automóveis e Turismo do JB

Já está sendo anunciado um nôvo aumento paraos carros napionais. >
Ao que se fala, êsse aumento entrará em vigor a

partir do dia 1.° de abril, e será da ordem de 3,5%.
Inicialmente, tivemos notícia de que tal acréscimo

seria observado apenas para os utilitários, porém, ago-
ra, já recebemos informações extra-oficiais de que êle
se estenderá a todos os modelos, de tôdafe as fábricas.

Alguns revendedores, autorizados já estão, desde o
fim da semana passada, vendendo carros com preçomajorado. A autorização da Volkswagen, por exemplo,,
chegou no inicio do mès e a kombi começou, a partir'
do dia 2 a ser vendida a standard por NCr$ 11576,00
e a luxo por NCr$ 12 988,00.

O sedan Volkswagen está sendo vendido por NCr$
12 021,00, a se confirmar o aumento de 3,5%, cie passa-
rá a 'custar NCr$ 12 441,74.

Se realmente acontecer êsse aumento para todas
as marcas, o carro nacional, que já custa uni preço bas-
tante elevado, irá se distanciar, ainda mais, do poderaquisitivo do público comprador.

Já que o Governo vem disposto a conceder aumen-
tos em cima de aumentos, deveria preocupar-se tam-
bém em obrigar a nossa indústria automobilística a dar
maior atenção ao comprador, fazendo com que ela do-
te os seus produtos daqueles requisitos de qualida-de e de segurança com. que tanto vêm se preocupandoas autoridades e os fabricantes de automóveis em outros
grandes centros.

Obrigar as fábricas, a colocar em seus automóveis
um cinto de segurança e um extintor de incêndio aindae muito pouco para compensar o preço elevado que o
público paga por esses automóveis.

E' preciso não esquecer que a nossa indústria au-tomobilística já atingiu um estágio de amadurecimen-' to que, por si só, vale para obrigá-la a se preocupar maiscom o mercado comprador.
Do jeito que a coisa vai, a considerar esses aumen-tos sucessivos, não sobrará ao público da classe média,

que constitui a grande faixa dêsse mercado comprador,
outra alternativa a não ser a compra de uma Variant
ou de uma Corcel Belina, únicos produtos que, ao quese anuncia, não sofrerão aumento nos próximos meses.
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PISCA-PISCA O menor carro soviético é o Zaporojets
Com um total de 885unidades vendidas duran-

te o mês de fevereiro últi-
mo, a Chrysler do Brasil
detém o primeiro lugar
nas vendas de carros deluxo, com o seu Dodge
Dart. E firmada nesse êxi-to do Dart, a direção daChrysler já está iprepa-,rando, cuidadosamente, o
produto que deverá ijoiis-

tituir um nôvo sucesso: oDodge Charger: — Ampli-
ando a sua rede de reven-
dedores, a Chrysler acaba
de nomear seu mais nôvo
revendedor no Rio a Co-
mercial e Marítima, tradi-
cional organização do cò-
mércio de automóveis. —
Grato à Editora Efecê pelo
envio de suas publicações

e à Japan Air Lines peloconvite para a inaugura-
ção de seu nôvo escritório
no Rio. — Está exigindo
uma atitude por parte dosresponsáveis pelos estácio-
namentos pagos no centro
da cidade a atuação de
verdadeiras quadrilhas de
ladrões de acessónios que
retiram palhetas de limpa-

dor de pára-brisa, calotas,
faróis de milha, faróis nor-mais de Volkswagen e
pneus sobressalentes e ma-cacos de automóveis doscarros estacionados para
venderem, às vezes, até
mesmo nas saídas desses
estacionamentos. Acho que
isso já é até mesmo um
caso de polícia.

Aumenta a aceitação do
carro russo na Europa

DMIT.RI SAÇOROV
Especial para o JB

Fotos APN

Mantenha sempre original
o que i? original em seu veículo

EEmiTjER na reposição
Mecanismos de dicecão

originais nos
veículos nacionais

INDÚSTRIAS GEMMEH DD BRASIL S.A.

Rio de Janeiro. GB:

A.S. LIMAS CIA. LTDA.
Rua Alcindo Guanabara. 24 * 7 j;,d
sala 711 - Tel 242-5459

Revendedor

ASTRAL AUTO PEÇAS LTDA.
Rua Cardoso de Mor*j'S 157 B
Bonsucesso

Produção da
VWé recorde
mundial

Poi do USS 3,8 bilhões (NCrS16 758 bilhões) o valor globaldas vendas de veículos Volks-wagen no mundo inteiro em1969, superando em 19% os re-sultados alcançados no ano an-terior, quando as vendas atin-
giram a cifra de 3,2 bilhões dedólares. Em termos de produ-Ção, o ano passado tambémrepresentou um nôvo recorde
para a organização mundialVolkswagen: 2115 mil vei-culos fabricados, contra 1777mil em 1968.

A expansão dos negócios da-
quela empresa em 1969 foi fa-
yoreclda, em parte, pela recen-te Incorporação' da fábrica deveículos NSU. localizada emNeckarsulm, Alemanha, a qualretém a patente do motor cir-cular Wankel. Excluída, po-rém, a participação da indús-tria incorporada, a Volkswa-
gen aumentou suas vendas emâmbito mundial na ordem dc13%, comparativamente a 1063.O mercado interno alemão'íoi o maior consumidor de vei-culos VW durante o ano pas-sado: 43% a mais que em 1968,contra 11% de elevação regis-trada em favor de outros mer-cados do exterior.

ALÉM DOS 2 MILHÕES
Essa é a primeira vez que aorganização mundial Volkswa-

gen supera a barreira dos 2milhões de veículos fabricadosnum só ano. Com isso, se man-tem na posição de quarta maiorindustria automobilística mun-dial, c primeira empresa priva-da de toda a Europa.
A produção em 1969 daquelaorganização está assim distri-buida: Alemanha (em cincofabricas): 1 844 mil unidadescom aumento de 18% em rela-

çâo a 1968; Brasil. AustráliaÁfrica do Sul e México: 271mil veículos, com um acresci-mo relativo aos quatro paisesde 24% entre 1968 e 1969.
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Um
O Gremlin foi feito para combater a importação nos Estados Unidos

€Êutomóvel

Autopeças
brasileiras
para os EUA

São Paulo (Sucursal) — AIndústria Brasileira de Aço,empresa fabricantes de molas, ca Laraconti, produtora de tu-chos e pinos de direção paraautomóveis VW, estão embar-cando para o mercado norte-americano encomendas que to-talizam quase 90 mil dólares
e representam uma nova aber-tura para a indústria nacio-
nal de autopeças.

A Indústria Brasileira deAço que vinha exportando pa-ra os países da América Lati-
na, através da Associação deLivre Comércio, vendeu 80 to-neladas de molas para os Es-tados Unidos, no valor dc 76
mil dólares. A Laraconti féz
uma exportação experimental
na base de 10 mil dólares men-
sais.

Palm Springs (UPI-JB i —
Tentando diminuir a importa-
Ção de automóveis pelos Esta-dos Unidos, a American Mo-tors Corporation lançou oGremlin (gnemo), um sub-compacto, que deverá estar ávenda no dia 1." de abril.

O Gremlin será, durante al-
guns meses, o único obstáculo
à entrada dos automóveis es-trangeiros nos Estados Unidos,
pois, somente em agosto, a Ge-nçral Motors apresentará o seunôvo subcompacto, seguindo-se o minlearro da Ford quedeverá receber o nome de Pony•ou Colt) e mais tarde, já em1971, é que a Chrysler mostra-rá o 25X.

"O Gremlin ê o primeirocarro norte-americano especifi-camente construído com o ob-
Jetivo de enfrentar o desafiodos carros estrangeiros, e dc-ter o seu domínio numa parteconsiderável do mercado inter-no", disse William V. Lube-berg, presidente da AMC.

As características mecânicas
do Gremlin deverão ser do in-teiro agrado do comprador,
pois, apesar de seu motor deseis cilindros e 128 H.P., o con-sumo não será dos maiores. Ocarro será lançado com apenas
um modelo de carroçaria, dcduas portas, mas poderá terdois ou quatro lugares; suatraseira será cortada num án-
guio inclinado do teto até o
pára-choque, e o pára-brisaserá. também, bastante ineli-nado, com relação ao capot domotor.

%PARA A COMPRA
DE SEU CAItlKO

PELO CDC - < m:i ISI 1
Venha conhecer o modo mais econômico, fácil e confortávelde V. comprar seu carro :

Damos o cheque em 48 horas... nem mais um
minuto!

Cuidamos de toda a documentação, inclusive
do emplacamento de seu carro,

Você pode apressar tudo isso - trazendo logo
as informações sóbre a sua renda. ?

Escolha seu carro e pague a prazo, pelosmelhores preços e condições... como só
CDC - CREFISÜL sabe fazer.

Crefisul sabi)^
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BANCO CRKFISXJI.
VJ^ DB INVBSTIMENTO*S.A.

J segurança em.tòdas as faixas do mercado
de capitais

Ay^Rio Branco, 156 (Ed. Av. Central) 2.a s/loja 307.

Por longo tempo os cami-
nhões predominaram na in-
dústria automobilística soviéti-
ca. O plano qüinqüenal de
1966/70 traçou mudanças qua-
litativas na estrutura do par-
que automobilístico, estando
planejado para o fim dêsse pe-
riodo íun aumento de quatro
vezes na produção de automó-
vels de passeio. O número total
de veículos alcançará 1 360 mil
unidades, das quais 700 mil a
800 mil de cairos de passeio.

Os caminhões constituem,
atualmente, 70% da frota au-
tomobilística da URSS, caben-
do aos automóveis apenas 26','.*.
Dentro de 10 anos a situação
deverá se transformar ein fa-
vor destes últimos, esperando-
se inclusive que ultrapassem
70% dos veículos utilizados em
todo o pais.

O INÍCIO
Em 1924, ao se completar o

7.° a liversário do poder sovié-
tico, saíram da fábrica AMO,
de Moscou, os 10 primeiros
cam nhões AMO-F-15 Êstes
veícilos — com capacidade de
cartra -para 1,5 t — Inau-uira-
ram a produçpo aiutomobilísti-
ca em massa, na Rússia; A fá-
brira da cidade de Gorki, em
1932. lançou o GAZ-A. com ca-
pacidade para cinco pessoas e
motor de 40 HP, mas sua produ-
cão era muito pequena, tendo
mais tarde, em 1936, cedido lu-
gar ao M-l. também de cinco
passageiros, que foi fabricado
drrante mais de 10 anos e en-
frentou todas as dificuldades
dn Secunda Guerra Mundial.

A fábrica passou a nroduzir,
em 1947, o Pobeda. um nõvo
mcdèlo com motor de 50 HP
que, do mesmo medo oue o
carro de peouena cilindra:1a
Moskvitch. veio a gozar no
seu tempo de grande pctiula-
ridade, graças ao seu bom de-
senvoenho e segurança A par-
tir do Pobeda, os pára-lama.s
passaram a fazer parte da car-
roçaria, incorporados ao seu

• desenho.
O ZIM. um carro de alta ca-

tegoria, também era produzi-
do pela fábrica de Gorki. Seu
motor de 90 HP e sua capaci-
dado sete pessoas. Mais tarde
foi substituído pelo Tchaika.
que tem motor de oito cilin-
dros em V e 180 HP de potêm-
cia, e é da mesma classe dos
ZIL-114. que são produzidos
pela fábrica Lijachoy de Mos-
cou.

TRÊS CLASSES
Com o aumento sempre crês-

cente dos carros particulares,
a URSS ficou diante de diver-
sos problemas específicos com
vistas às facilidades para sua
movimentação, construindo no-
vas auto-estradas, reconstruin-
do ruas e rodovias antigas, fa-
zendo novas passagens dc ní-
vel e aperfeiçoando o serviço '
de tráfego, passando a empre-
gar em sua sinalização um
nõvo aparelhamento eletrôni-
co. Muita atenção também foi
dedicada às redes de postos de
gasolina, às o/icinas e ao tu-
rismo.

Na evolução do automóvel
— cm todo mundo — já estão
perfeitamente definidas duas
tendências: nos Estados Uni-
dos firmou-se o carro grande
ccm motor possante e. nos pai-
ses da Europa — onde as ruas
estreitas das cidades antigas

estão sempre congestionadas —
a preferência cada vez maior
tende para o carro pequeno.
Também nas Améric?s, a in-
olinação para o Volkswagen e
outros carros do seu tamanho
já está se fazendo sentir.

Na união Soviética, os car-
ros são divididos em. três cias-' ses: os menores sáo rèpresen-
tados pelo Zaporojets, os de
pequena cilindrada pelo Mcsk-
vitch e os da classe dos mé-
dios pelo Volga. A julgar pelo
aspecto externo, pode parecer
que os soviéticos associam as
tendências americana e curo-
péia. mas, quanto ao número,
a primazia cabe aos carros de
pequena cilindrada.

ZAPOROJETS.
O menor carro soviético é o

Zaporojets que começou a ser
fabricado há dez anos, quan-
do a fábrica Kommunar, da
cidade de Zaporojie, lançou o
primeiro microearro do pais

Sue tinha, a principio, motor
de apenas 23 HP, mas a me-
dida que foi sendo fabricado
aumentou, gradativa mente, sua
potência.

Desde maio de 69, está sa-
indo das linhas de produção
da fábrica, o nôvo Zaporojets,
modelo ZAZ-966, ccm linhas
bem mais modernas. Seu mo-
por tem 4 cilindros em v, 40
HP, l,2:m3 e é refrigerado a
nr. Desenvolve até 120km h e
atinge os lOOkm h em 28 se-
gundos. Consumo de combus-
tivel de 5,9 litros para os 100
km. P.v ser o único modelo
fabricado na URSS refrigera-
do a ar. o Zaporojets não tem
conoorren.es cm sua classe,
por sua facilidade dc opera-
ção no duro inverno russo. '"

É também o único que tem
moter, caixa de câmbio c di-
fereneial fabricados num só
conjunto; o motor e a tração
são traseiros. Segundo a opi-
nião dos engenheiros automó-
tives russos, o Zaporojets pode
percorrer 75 000 k sem neces-
sitar de repares. Por todas es-
sas virtudes êsse carro é cx-
portado para a Finlândia, Bul-
gária c outros países euro-
peus.

MOSKVITCH
A fabricação do Mcskvitch.

mcdèlo 400, começou em 1947.
Desde então já foram lança-
des 40 modelos diferentes que
conquistaram reneme, tanto no
mercado interno como no es-
trangeiro, sendo vendidos em
mais de 40 paises. Presente- \
mente, sua linha de produção
apresenta deis modeles: o
Mcskvitch-408 e o 412. Êste
último é produzido na cidade
de Ijevsk e o 408 em Moscou.

Testado pela revista inglesa
Motor, o 412 apresentou os
resultados seguintes: para um
carro que tem um motor de
1360cm3 a velocidade máxi-
ma de 129,4 km/h é muito
boa, quando se sabe que sua
capacidade é de 4,5 pessoas.
Também seu desempenho,
utilizando gasolina de baixa
octanagem, é muito bom, não
havendo entre os modelos fa-
bricades na Europa e na Amé-
rica nenhum que possa ser
comparado com o Moskvitch,
principalmente por sua sim--
plicidade e baixo custo de
manutenção.

A particularidade que dis-
tingue o Mcskvitch-412 dos
oulros carres soviéticos é que
èle foi o primeiro a dispor de
eixo de comando no cabeçote.
Sua potência também já.che-
gou aos 75 HP e, embora a
empresa garanta que sua ve-
iooidade máxima é dc 140
km h, já se conseguiu duran-
te competições na Rússia de-
senvolver ate 160 km/h.

Neste modelo a cilindrada
aumentou até 1478cm3. cn-
quanto o consumo de ceni-
bustivel permaneceu o mesmo
do 403:9 litros para cs lOOkm.
Acrescente-se que, o 412 em
altas velocidades é o mais
econômico. O nõvo motor clc-
vou-o à categoria capaz de
concorrer com os carres. es-
trangeiros, podendo se citar,
por exemplo, seu desempenho
no rallic LondresV— Sidnei
quando, de 98 carros que par-
tiram da capital inglesa, ape-
nas 56 terminaram a prova.

Carros ao (alegoria do
Ford. Mercedes e Volvo, não
puderam vencer as dificulda-
des do percurso, tnquanlo os
4 Moskviich inscritos, que já
haviam coberto a distância da
URSS à Inglaterra para par-
ticipar do rallic, chegaram à
meta na Austrália. A exten-
são total percorrida pelos
carros soviéticos a't, i n g i u
23 500km e, ainda que a equi-
pe russa obtivesse apenas o
4.° lugar, foi uma grande vi-
tória. pois seus -adversários
tinham cilíndradas - e potên-
cias superiores aos Moskvitch.
Em todo caso. restaram os
ensinamentos, já que os rus-
sos não tinham a mínima ex-
periência nesse tipo de ccm-
petição.

GAZ

O automóvel de classe mé-
dia é representado na URSS
por dois modelos do Volga:
GAZ-21 c GAZ-24, ambos
produzidos pela íábrica dc

O GAZ-24 (Volga) é utilizado como táxi
por sua grande resistência e economia

Gorki. Desde 1956 o GAZ-21
tem servido como táxi; sendo
extraordinariamente resisten-
te e seguro, êle tem condições
de fazer de 500 a 600 000 km.
Esta sua qualidade explica sua
longa permanência em linha
de produção.

Há um ano, porém, foi lan-
çado um nôvo modelo dc li-
<nhas mais atualizadas, cem
motor de 4 cilindros 2 445 om
3,98 hp e velocidade máxima
de 145 kmh. Consumo de com-
bustivel variando de "acordo
com sua utilização — entre 11
e 13 litros para os 100 km. To-
dos os automóveis soviéticos
om produção são dotados de
freios hidráulicos, sendo sua
regulagem automática; êste
sistema tem sido constante-
mente aperfeiçoado: os freios
do Moskvitch dispõem de ser-
vo-freio e o Volga' tem, além
disso, transmissões separadas
para as rodas traseiras. Sò-
mente o Volga dispõe de
aquecimento para os vidros,
muito importante durante o
inverno.

TRANSPORTE PÚBLICO
Na URSS é dedicada mui-

ta atenção à expansão do
transporte públ.co. Nas cida-
des grandes, o metrô trans-
porta uma considerável parte
da população. Sáo construídos
também bondes e ônibus elé-
tricôs, de grande capacidade,
mas o mais prático de todos
continua a ser o ônibus, ca-
paz de ligar os subúrbios e
noves bairros residenciais ao
centro da cidade, sem maio-
res dificuldades, com a van-
tagem de ser muito máis.râ-
p.do em seu deslocamento.

Em Moscou, com uma po-
pulação de 6,5 milhões, 5 mil
ônibus transportam quase um
terço dos passageiros. Em
1970, • Mosco,u contará com 6
mil ônibus, que transportarão
cerca de 1,5 bilháo de pas-
saleiros, perfazendo perto de
30% no còmputo geral.

Os concursos internacionais
de Nice representam a melhor
prova para o ônibus moderno.
Há dois anos quando a Sema-
na do ônibus foi promovida
em Nice pela 18a. vez, ônibus
soviéticos também participa-
ram da disputa, tendo o pré-
mio do Rallie Turístico sido
outorgado ao ZIL-118, fabri-
cado em Moscou. Com motor
de 150HP, o ZIL-118 é um
veiculo para 17 pessoas, am-
piamente envidraçado, e ca-
paz de atingir os 120 km/h.
Pode ser usado cm passeios
turísticos, mas sua utilidade
normal é o transporte de pas-
sageiros emre os aeroportos e
a cidade.

Foram premiados também
os ônibus interurbano LAZ-G99
(Ukrania) e o LAZ-699 A,
produzidos em Lvov, e o Ôni-
bus PAZ-665T, fabricado cm
Pavlovo. Neíte último, cada
par de poltronas forma um
cempartimento separado e o
ruído em seu interior é me-
nor do que o normal, porque
seu motor é separado dos
passageiros pelo lavatório e
pelo guarda-roupa. Tem mo-
tor de 170 HP, desenvolve 100
km h, transporta 26 passagei-
ros, sua altura é de 2,6m (o
mais baixo da Europa) « «eu
nome é Turist-Liuks.
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AVIAÇÃO
mostra 747 mais forte

A hora crítica
Os fabricantes do Concorde, supersônico de pas-

sageiros anglo-francês, esperam poder garantir a ve-
locldade e o ralo de ação do avião em junho do cor-
rente ano — e assinar os primeiros contratos de venda
no mesmo mês.

Embora 16 companhias de aviação tenham feito
opções para 74 aparelhos, não serão concluídas tran-
sações definitivas de vendas até que seja verificado se
o esguio quadrljato de asas em delta pode manter a
velocidade projetada de 2 253 quilômetros horários —
Mach 2, ou duas vezes a velocidade do som — e trans-
portar a carga completa de passageiros entre Londres
ou Paris e Nova Iorque. O vôo transatlântico será
considerado prova decisiva de sua capacidade de ope-
rar em longas etapas.

O Concorde enfrentará agora a fase mais critica
de seu desenvolvimento — o vôo à velocidade máxima.
O experimento caberá ao protótipo britânico, o 002,
que brevemente ressurgirá de seu hangar em Brlstol,
após quatro meses de imobilidade para instalação de
motores mais poderosos e outras modificações. O 001
francês já completou seu programa de vôo até a Velo-
cidade de Mach 1.53.

Logo que o 002 voltar ao ar, os seis primeiros vôos
serão 'feitos a velocidade subsônica a fim de ser tes-
tada a maneabilidade com os controles modificados.
Em seguida, 5s aceleradores serão abertos gradual-
niente com a esperança de atingir-se Mach 2 no tri-
gésimo vôo.

Uma- vez. alcançado Mach 2, somente seis vôos
a essa velocidade serão necessários para comprovar a
velocidade e raio de ação garantidos. Obtida essa
certeza, os executidos da British Aircraft Corporation
e da Sud Aviation procurarão em junho as companhias
de aviação e começarão a assinar contratos firmes.

A GRANDE PROVA

A capacidade e o raio de ação do Boeing-747 poderão
vir a ser aumentados em conseqüência dos últianos tes-
tes de resistência estrutural a que foi submetido o apa-
relho. As asas do 747 foram submetidas, em aparelhos
especiais, a esforços até o rompimento a fim de ava-
liar o seu limite de resistência; a destruição só ocorreu
quancio a flexão das asas, para cima, atingiu cerca de
nove metros. Os esforços para obter a rutura das asas
atingiram 116% do limite inicialmente previsto surpre-
endendo o pessoal da Boeing e representantes das com-
panhias dc aviação que assistiram ao teste.

NARIZ PREMIADO

O cone de fibra de vidro que abriga o sistema vital
de radar do supersônico anglo-francês Concorde ganhou
um prêmio especial — Blue Ribbon Award — nos Esta-
dos Unidos por votação unânime de cerca de 3 mll de-
legados que assistiram à Conferência das Indústrias
Plásticas da América, realizada em Washington. O na-
x'n, do Concorde posa apenas 90 quilos mas é capaz de
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Os motoristas do disciplinado trânsito de Londres não resistem à tentação de parar para ver, com mais
detalhes, a aterrissagem do Boeing-747 no aeroporto londrino d* Heathrow para' onde o aparelho faz viagens

diárias, com 362 passageiros a bordo. Os motoristas que vão chegar mais tarde cm casa por
causa da parada não ficam frustrados por saber que, em seus primeiros vôos, o 747 também registrou atrasos
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Novas meias para as operações da Varig, entre elas a abertura de uma linha para a África do Sul e
uma terceira freqüência semanal para o Japão foram fixadas na Conferência Anual de

Tráfego e Vendas da empresa que reuniu, no Rio, diretores, chefes de serviço, representantes o gerentes
da companhia, de todo o mundo. Na mesa que dirigiu os trabalhos aparecem o diretor internacional

de Tráfego e Vendas, Sr. A. R. Gate, os diretores de Tráfego e Vendas para o Brasil, Srs, Osvaldo
Trigueiros e Eduardo Neves • • vice-presidente da Varig, Sr. José Rochedo

II APS
A ETA — Eáitôra Técnica ãe Aviação já possui prontos 12 âiferentes livros

técnicos sobre aviação, entre eles Navegação para Piloto Privado e Meteorologia
para Todos os Cursos. Maiores infonnações poãem ser obtidas por carta para a
Rua ão Propósito, 43, ZC-05, Rio • O âiretor-geral áa Eastern Airlines, Sa-
inuel Higginbottom, previu que o Concoráe será o avião ãe longas distâncias
mais proãutivo ãe tôãa a história áa aviação comercial • A Air Pegasus, áe
Hanôver, empresa especializaãa em vôos charter, assinou contrato para a
compra áe quatro Learjet fabricaâos pela Gates Corporation. • A Ibéria co-
meçou a operar uma nova linha entre Ibiza e Palma, na Espanha, com quatro
freqüências semanais. • A TAP ofereceu a agentes ãe viagens c funcionários
âe interline um curso sõbre Regulamentação e Conhecimentos Gerais.

cortar a atmosfera a uma velocidade de 2 335 quilòme-
tros por hora e de resistir a temperaturas que variam
entre 50 e 190 graus. O cone do nariz do Concorde, pa-
ra maior complexidade da sua fabricação, deve inclL
nar-se durante a decolagem e o pouso a fim de que a
tripulação possa ter maior visão da pista e voltar ã po-
sição normal com a aeronave já no ar.

VOLTAS AO MUNDO

Cerca de 19 milhões de quilômetros — equivalentes
a 52 viagens ã Lua ou 1 503 voltas à Terra — foi quanto
percorreram os aviões da Cruzeiro do Sul em 1969, de
acordo com estatísticas agora divulgadas, pela- empresa.
Foram transportados ao todo pela companhia cerca de
800 mil passageiros com um indice de aproveitamento
da ordem de 63%, em grande parte creditados ao ex-
celente desempenho dos jatos Caravelle. Somente nas
linhas internacionais o crescimento da Cruzeiro foi es-
timado em 13,5 por cento, enquanto o número de pas-
sageiros transportados para a região do Prata chegou a
aproximadamente 150 mü. Para 1970, as grandes espe-
ranças de crescimento da Cruzeiro estão na entrada em

operação dos Boeing-727 capazes de voar a 990 quilòme-
tros horários e de triplicar o volume de carga trams-
portada.

ESCOLA PIONEIRA

A primeira escola do mundo destinada exclusiva-
mente a treinar oficiais para uma força aérea — Esco-
la da Real Força Aérea de Cranwell — festeja êste ano
o seu jubileu tfe ouro e com èle introduz radicais mu-
danças no seu sistema de funcionamento. A Escola, ago-
ra, vai transformar-se em centro de treinamento pós-
graduação para oficiais das principais divisões da RAF e
só aceitará alunos que tiverem diplomas ou qualifica-
ção equivalentes às dos oficiais. As celebrações do cin-
quentenário da Escola da Real Força Aérea de Cranwell,
marcadas para 12 de junho, serão assistidas pessoalmen-
te pela Rainha. Elisabete.

NOVA ESTAÇÃO

Uma nova estação dii apoio à navegação aérea, civil
c militar acaba de ser inaugurada em Vagnharad, ao

Sul de Estocolmo, e chama a atenção pela sua estranha
forma de cog.umelo. A estação tém por finalidade a
orientação automática dos aviões que .se aproximam' da
capital vindos do extremo Sul da Suécia e seu equípamen-
to é de origem alemã, Doppler-VOR, operando com um
sistema de altíssima freqüência. As autoridades suecas
encarregadas tia proteção ao vôo têm planos de insta-
lar estações semelhantes em outros pontos do pais.

TRIDENT PROGRIDE

Os vôos de testes com o protótipo do Trident-UI
prosseguem em ritmo acelerado e, até agora, já repre-
sentaram mai.s cle 45 decolagens e pousos com aproxima-
damente 70 horas de permanência no ar. A instalação

de um nôvo transformador Rolls-Royce RB-162, para su-
prir de energia os três motores do aparelho, vai acelerar
o programa de testes e permitir ao.? fabricantes do apa-
relho — Hawker-Sldideley — cumprir o cronograma que
prevê a entrega dos primeiros aviões em princípios de
ifevereiro ido próximo ano. A primeira encomenda já
confirmada é da British European Airways (BEA) que
vai adquirir 26 aviões Trideut-in.

Ciro volta à pista
mstlus os ISOOkme ff

São Paulo (Sucursal) — Os 1 500 Quilômetros
de Interlagos foram vencidos pela dupla Ciro Cai-
res e Jan Baldev pilotando um BMW-2 000, com a
média horária de 114,560 km, para as 188 voltas do
percurso. O carro vencedor pertence à equipe Ce-
ben, que também conquistou o segundo lugar com
outro BMW-2 000, êste conduzido por Emerson Ma-
luf e Fausto Dabur.

A prova, que começou aos 20 minutos de do-
mingo e terminou às 12Íi30m, foi muito disputada,
tendo em sua liderança, alternadamente, o Bino,
pilotado por Luis Pereira Bueno e Wilson Fittipaldi;
a carreteira de Camilo Cristófaro e Eduardo Celi-
dônio e o Alfa GTA, de Emílio Zambello e Alcides
Diniz. Destes, apenas Zambello conseguiu terminar
a prova, em sétimo lugar.
ACIDENTES

Numa prova de resistência, os acidentes, por
defeitos mecânicos ou humanos, são facilmente pre-
visíveis. O Bino, que pilotado por Luisinho e Wil-
son liderou a prova por quatro horas, foi obrigado
a abandoná-la por ruptura de manga de eixo. A

carreteira de Camilo, que largou em primeiro lu-
gar chocou-se com um barranco quando um de
seus pneus dianteiros estourou, e ficou fora da
preva.

Também Cai oi Figueiredo, que corria com um
Volks-Porsche-914, derrapou na curva da laranja,
colidiu com o guard-rail, ficando o carro, que fa-
zia sua estréia, totalmente destroçado. Anísio Cam-
pos também teve o seu Opala incendiado.
CLASSIFICAÇÃO FINAL

O resultado final dos 1 500 Quilômetros de In-
terlagos foi o seguinte: 1.° lugar — Ciro Caires e
Jan Balder — BMW; 2.° — Emerson Maluf e Faus-
to Maluf —- BMW; 3.° — Leonardo Campanha e
Jaime Pistili — Alfa GTA; 4.° — Luís Aguiar e
Stanley Ostrower — protótipo Kinko; 5.° - Ugo
Galina e Freddy Ohara — Alfa Tornado; 6.° — Jair
Santiago e Eme — protótipo Volks; 7.° — Emílio
Zambello e Alcides Diniz — Alfa GTA; 8.° — Mau-
ricio Chulan e Ronald Rossi — protótipo Volks; 9.°
— Tite Catapani e Kinkas — protótipo Volks-

Jack Brabham vence
primeira do Mundial

Joannesburgo (UPI-JB) — O australiano Jack
Brabham ganhou o Grande Prêmio da África do
Sul. prova que inaugurou o Campeonato Mundial
de Automobilismo de Fórmula Um para 1970. A
grande vitória de Brabham foi a primeira nessa
categoria desde 1967, quando triunfou nos gran-
des prêmios do Canadá e da França.

Brabham tem 43 anos e foi campeão mundial
em 1959, 60 e 66, quando tornou-se o primeiro pilo-
to a obter o título, conduzindo um carro de sua fa-
bricacão. O percurso de 328 quilômetros foi coberto
por Jack Brabham no tempo recorde de Ih49m34s
6 10, com a média horária de 179,673 quilômetros,
para as 80 voltas no circuito de Kyalami.

A CORRIDA

Vinte e três concorrentes participaram da pro-
va, mas apenas os quatro primeiros completaram
as 80 voltas, sendo que 12 abandonaram. Joehen
Rindt desistiu quancio faltavam apenas 4 voltas
com problemas mecânicos em seu Lotus-Ford; o ita-
lo-americano Mario Andretti e o neozelandês Chris

Arnon — ambos com March-Ford — abandonaram
a corrida logo no início, sendo que êste último, que
largou no primeiro pelotão junto à Stewart e Brab-
ham, teve o pára-brisas do seu carro totalmente
destruído.

O alemão Rolf Sfomelen abandonou a prova
com problemas na transmissão de Brabham-Ford
que pilotava e o inglês Piers Courage desistiu com
a quebra da suspensão de seu De Tomaso.

RESULTADO FINAL

Jack Brabham recebeu a bandeirada final pilo-
tando um Brabham-Ford, 15 segundos à frente do
neozelandês Dennis Hulme, campeão mundial cle
1967. Em terceiro chegou o atual campeão Jackie
Stewart, com o seu nôvo March-Ford-701. O fran-
cês Jean Pierre Beltoise chegou em quarto lugar
conduzindo um Matra, o único dos seis primeiros
classificados que não utilizou o motor Ford-Cos-
worth. Graham Hill. apesar de ainda não totalmen-
te recuperado da fratura nas duas pernas que so-
freu no G. P. dos Estados Unidos, conquistou um
surpreendente sexto lugar.
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Um incêndio destruiu o Opala de Anisio Campos

EmersoiA dia
30 na pista
de Thraxton

São Paulo (Sucursal) —
Emerson Fittipaldi, que es-
tèvc na apresentação da
camioneta Belina, em São
Bernardo, viajou ontem pa-
ra Londes a fim de reto-
mar seus treinamentos na
escola de Jim Russel e co-
meçar a cfampanha na Fór-
muia-II. Nosso campeão
inglês de Fórmula-III levou
em sua companhia seu ir-
mão Wilson Jr.

Mais dois pilotos brasi-
leiros que embarcam ainda
esta semana para a Ingla-
terra: Luís Pereira Bueno
e Ricardo Achcar. Estes e
mais Emcrt-son defenderão
na temporada internacio-
nal de 70 o emblema da
Ford-Willys. Os três assi-
na ram contrato com a em-
presa no Brasil e recebe-
ram apoio financeiro.

Emerson vai enfrentar
na Fórmula-II os melhores
pilotos do. mundo. Sua pri-
meira corrida será em
Thruxton, pelo Campeona-
to Europeu, no dia 30 de
março. "Estou com muita
confiança numa boa cam-
panha" — disse ao JORNAL
DO BRASIL o vencedor
da Temporada Internacio-
nal encerrada há dias em
Interlagos. "Quero vencer
bem na Fórmula-II para
tentar a seguir a Fórmula-
leo Campeonato Mundial
de Pilotos."

Inglês terá
Railye em
novembro

Londres iBNS-JBi —o Ral-
lye Internacional da Inglater-
ra dc 1970, promovido pelo
Real Automóvel Clube e que
conta tanto para o campeo-
nato mundial como para o eu-
ropeu, será realizado de 13 a 19
de novembro.

A prova do ano passado
atraiu forte contingente de
participantes estrangeiros, e o»
vencedores foram os suecot
Harry Kallstrom e Gunnar
Haggbom. que pilotaram um
Lancia. O prêmio de equipe
foi para o Japão.
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"SAFARI" EM WINDSOR
Os turistas que visitam a Ingla-

terra e especialmente um dos seus pon-tos de atração turística mais conhe-
cidos — o Castelo de Windsor — já
podem considerar a sua excursão ao.
local um verdadeiro safari. É que nas
imediações do castelo começou a fun-
cionar a partir deste mês o Windsor
Safari Park onde andam soltos 45
leões, 300 babuínos, nove orangotan-
gos, seis zebras, filhotes de elefantes
e dezenas de macacos de todas as es-
pécies. O parque já possui instalada
uma cafeteria com magnífica vista do
Castelo de Windsor e mais dois res-
taurantes estão em construção. Wind-
sor fica a pouco mais de 50 quilôme-tros de Londres e de 23 de setembro
a 3 de outubro será palco de um fes-
tival organizado pelo violinista Yehu-
cli Menuhin.

JAL NO RIO
Com um coquetel no restaurante

La Bella Itália a Japan Air Lines fes-
lejou ontem a inauguração do seu es-
critório no Rio de Janeiro, cuja gerên-cia foi entregue ao Sr. Takashi Izuwa,
veterano da aviação comercial e com
uma larga tolha de serviços prestadosà empresa. Os escritórios da JAL no
Rio estão localizados no Edifício Ave-
nida Central, grupo 1708. Para as
festividades de inauguração veio ao
Rio especialmente um representante
da Gerência de Promoções da JAL, Sr.
Tsotumu Yoshioka, sediado em Nova
Iorque.

UM MUSEU SECULAR
O Museu de Madame Tussaucl co-

memora este ano 200 anos de existên-
cia e mandou confeccionar um passeem prata, vendido ao preco de 15 xe-
lins (NCrS 8,00), cuja aquisição dá
direito a visitar o museu, durante um
ano, quantas vezes o portador quiser.O passe comemora o bicentenário da
data em que o Dr. Philippe Cutius, tio
de Madame Tussaud, inaugurou em
Paris a sua primeira exposição de fi-
guras de cera até que, em 1835, deci-
diu transferir para Londres a sede do
museu. Ainda hoje, das inúmeras fi-

guras em cera expostas, 14 delas são
anteriores a 1802.

PARA A EXPO-70

A fim de melhor receber os visi-
tantes do mundo inteiro que acorrerão
ao Japão para assistir à ExpO-70, as au-
toridades japonesas providenciaramsubstanciais reformas nos aeroportos
de Tóquio e Osaca de modo, inclusive,
a permitir a operação dos Boeing-747.
No aeroporto de Tóquio, além da ex-
tensão de uma das três pistas, estão
em fase de conclusão as obras de um
novo edifício terminal, de dois anda-
res, projetado para servir exclusiva-
mente aos passageiros dos aviões Jum-
bo enquanto em Osaca já está pronta
uma pista de 3 mil metros de compri-
mento por 60 de largura.

FEIRAS & SALÕES

Através da caixa postal 2266,
ZC-00, Rio de Janeiro ou pelo telefone
232-8050 os interessados em participar
dos principais salões e exposições da
França poderão obter informações
completas sobre estes eventos que' te-
rão a cidade de Paris como sede. En-
tre os acontecimentos mais importán-
tes do gênero previstos'para este ano,
figuram o Salão Internacional dos
Componentes Eletrônicos (3 a 8 de
abril), a VI Bienal Francesa de Má-
quinas, Ferramentas e Equipamento
Mecânico (15 a 23 de abril) e a Mesu-
cora-70 (27 de maio a 4 de junho)
quando serão apresentados aparelhos
de medida, análise, controle e auto-
matização para indústrias.

SAA EM REUNIÃO

A South African Airways, que
acaba de comemorar o seu primeiro
ano de atividades no Brasil, reúne es-
ta semana elementos da sua cúpula
para uma Conferência Mimdial de
Marketing na qual serão definidos os
rumos da atuação da empresa nas di-
versas áreas onde opera. Para parti-cipar da reunião seguiu para a África
do Sul o diretor-gerente da Standard
Propaganda, Sr. Maurice Cohen. A
Standard é a agência responsável pela
propaganda da SAA no Brasil.

ESCALA
Ouro Preto vai inaugurar

hrevemente a terceira sala
do Museu do Aleijadinho,
cuja organi_nção está a car-
g-o do padre Francisco Bar-
roso :•: Camarotes especiais
para acomodar Reis, Rai-
nhas, Presidentes e autori-
dades que visitarão a Expo-
70, estão sendo construídos
na Praça dos Festivais, em
Osaka, sob o patrocínio da
Japan Air Lines. Cada ca-
marote vai abrigar 78 pes-

soas, ocupará uma área de
740 metros quadrados e
custará perto de NCrS 600
mil £ A organização dos
hotéis Othon está em vias
de concluir os estudos para
a implantação de um siste-
ma de reservas através de
c-omputador eletrônico, ini-
ciativa pioneira na hotela-
ria nacional :.: O gerente de
Relações Públicas da Bra-
niff no Brasil, Sr. Mauri-
cio Kus, visitou o vice-ipre-

sidente do New York Visi-
tors and Convention Bu-
reau — uma espécie de Se-
cretária de Turism, —e lá
deixou farto material de
propaganda turística do
Brasil * Já está em funcio-
namento a loja da Agência
Abreu — Rua México, 21-A
— inaugurada festivamente
com a presença de agentes
de viagens, autoridades e
jornalistas.

guia IB
O PREÇO DO ÔNIBUS

A.s passagens de ônibus da Estação Ro-
doviária Nôvo Rio para as principais ci-
dades turísticas do país custam:

Angra dos Reis (NCrS 5,83), Aparecida
do Norte iNCrS 7,90), Arcozelo iNCrS 4,03),
Belo Horizonte (NCrS 14,20), Brasília
(NCrS 37.57), Cabo Frio (NCrS 5,48), Cam-
buquira (NCrS 10,40), Caxambu (NCrS 8,011,
Curitiba (NCrS 25,84), Florianópolis (NCr$
36,04), Friburgo (NCrS 4,75), Itaipava
(NCrS 2.57), Itatiaia (NCrS 5,34), Lambari
(NCrS 10,28), Miguel Pereira (NCrS 3,63),
Petròpolis (NCrS 2,09), Poços de Caldas
(NCrS 15.50), Recife (NCrS 76,18), Resende
(NCrS 4,97», Salvador (NCrS 50,66), São
João dei Rei (NCrS 11,15). São Lourenço
(NCrS 8.35i, São Paulo (NCrS 12,95), Tere-
sòpolis (NCrS 3,10), Vassouras (NCrS 3,70),
Vitória (NCrS 18,99) e Volta Redonda
(NCrS 3,96).

RESERVAS DE AVIÃO

Horários, preços e reservas tíe lugares
dos aviões podem ser obtidos nos seguintes
telefones: Aerolíneas Argentinas (242-5123);
Aerolíneas Peruanas (222-9816); Air Fran-
ce (231-4100); Alitalia (243-9778); Braniff
1232-2255); Cruzeiro do Sul (222-5010); Ibe-
ria (252-8006); KLM 1232-6675); LAN-Chi-
le (252-4259); Lufthansa (231-3985); Pan
American (252-8070); Paraense (242-4933):
Pluna (242-5793); Sadia (252-7073); SAS
(242-1704); South African (242-1780); Swis-
sair (223-1950); TAP (232-0477); Varig
(252-6080); VASP (231-3825); VIASA ....
(252-4654).

QUANTO VALE O CRUZEIRO
Câmbio para você comprar moedas es-

trangeiras:
Dólar (Estados Unidos) .... NCrS 4,41
Libra (Inglaterra) NCrS 10,61
Franco (França) NCrS 0,78
Franco (Suíça) NCrS 1,02
Escudo (Portugal) NCrS 0,15
Peso (Argentina) NCrS 1,18
Marco (Alemanha) NCrS 1,19
Dólar (Canadá) NCrS 4,07
Lira (Itália) NCrS 0,007
Franco (Bélgica) ..... NCrS 0,088
Coroa (Suécia) NCrS 0,84
Florlm (Holanda) NCrS 1,21
Coroa (Dinamarca) NCr$ 0,58
Peseta (Espanha) NCrS 0,062
Xelim (Áustria) NCrS 0,016
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O hipódromo, de 1S75, é ãos mais antigos das Américas

Kentucky tem tuda
pronta para dar a
partida da Derby/

Atenção! Vai ser dada
a partida para o Derby
de Kentucky, uma das
provas turfísticas mais
importantes do mundo.
É o ponto alto dos 10
dias de festividades na
cidade de Louisville, Es-
tado de Kentucky, e tem
lugar sempre no primei-
ro sábado de maio. Este
ano será dia 2. O prêmio
chega a 120 mil dólares
(NCrS íiOO mil).

A cena se desenrola no
prado de Churchill"Downs, 

facilmente iden-
tificável i3or suas duas
torres ponteagudas no
telhado das arquibanca-
das. A prova, válida pa-
ra a Tríplice Coroa, des-
tina-se a animais de três
anos, na distância de 2
mil metros. Poucas se-
manas depois, os gran-
des prêmios de Belmont
e Preakness irão dizer se
o vencedor do Derby
realmente merece a
imortalidade por vencer

.as três provas máximas
americanas.

UM FESTIVAL
Dez dias antes começa

a festança para milhares
de visitantes que açor-
rem a Louisville. São
concertos sinfônicos, so-
lenidades cívicas, danças
populares nas ruas, fo-
gos de artifício, apresen-
tações de astros da mú-
sica popular e a incom-
parável Parada de Pé-
gaso.

Praticamente há de
tudo neste desfile com a
participação de mais de
8 mil pessoas: palha-
ços, belas garotas, carros

Méis
Vocé está procurando um holel para oe hospedar e não
tem a menor idéia de qual deverá escolher por falta de
informações. Aqui nesta seção você enconlrará tudo aquilo

de que precisa para fazer uma boa escolha.

São Lourenço

9 Próximo ao Parque das Águas
está o Hotel Ncgreiros. Com 85
ops., salões para jogos, TV, gara-

.gem. Incomparável tratamento e
cozinha. Tels.: 96 e 244. No Rio,
reservas ou financiamentos: SOSE-
TE, Lgo. da Carioca, 5 — 5.° and.
Tels.: 222-3389 e 232-0676.

• No Hotel Londres, V. terá
uma ótima estada para suas férias,
lua-de-mel ou fim de semana, po-
dendo pagar a prazo através da
SOSETE, no Rio: Lgo. da Carioca,
5 - 5." and. Tcls.: 222-3889 e
2320676. O telefone do Londres
é: 85 em S. Lourenço.

9 O Grande Hotel é uma tra-
iliçáo de São Lourenço. Famoso

pela sua 'excelente cozinha. Tem

garagem, perto do Parque das
Águas. Tel.: 5. Reservas ou finan-
ciamentos, no Rio, SOSETE: Lgo.
di Carioca, 5 — 5.° and. Telefs.:
222-3889 . 232-0676.

Lambari

% Com 5 magníficos salões, 90
aps., o Parque Hotel de Lambari
fica defronte ao Parque das Águas.
Dirigido pelo proprietário, Sr. José
Simes, Reservas ou financiamen-
tos no llio: SOSETE. Lgo. da Ca-
rioca, 5 — 5° and. Tels.: 222-389 c
232-0676.

% Bem no centro de Lambari,
está o Hotel Glória, oferecendo
farta alimentação e dirigido pela
prorietária. Façam reservas ou fi*
nanciamento. no Rio, pela SOSETE:
Lgo. da Carioca, 5 — 5.° and. Tels.:
222-3889 e 232-0676.

Reservas ou financiamentos n
pela SOSETE, Lgo. da Carioca, 5 —

5° and. Tcls.: 222-3889 e 232-0676.
"O hotel aceita excursões."

Itatiaia

9 Dentro do Parque Nacional de
Itatiaia, a 1 150 m de altitude, o
Hotel Simon espera por V. com to-
do o conforto. Reservas ou finan-
ciamentos no Rio: SOSETE, Lgo. da
Carioca, 5 — 5.° and. Tels.:
222-3889 e 232-0676.

Guarapari

9 A 50 m da linda e medicinal

praia monazítica, o Hotel Boira
Mar oferece a V. ótimo tratamen-
to com sua incomparável cozinha.
Ideal para férias ou lua-de-mel.

Araxá

9 O Grande Hotel de Araxá, (da
Hidrominas), é apontado como o
mais completo do Brasil cm ser-
viços termais. Lá, V. encontra os
famosos Banhos de Lama. Trata-
mento de 1.° classe. Reservas ou
financiamentos no Rio: SOSETE —

Lgo. da Carioca, 5 — 5.° and. Tels.:
222-3889 e 232-0676

Poços de Caldas

0 Vá ao encontro do maior bal-
ncário do mundo, Palace Hotel de
Poços do Caldas (da Hidrominas).
Banhos sulfurosos, sauna, massa-
gens, mecanoterapia. Tratamento
de l.a classe. Reservas ou finan-
ciamentos no Rio: SOSETE, Lgo. da
Carioca, 5 — 5.° and. Telefones:
222-3889 e 232-0676.

Rio Ouro Preto

0 hia mais importante Cidade
Histórica do Brasil, está o Grande
Hotel (da. Hidrominas) perto dc ou-
trás famosas cidades de Minas. Re-
servas ou financiamentos no Rio:
SOSETE, Lgo. da Carioca, 5 - 5o
and. Tels.: 222-3889 e 232-0676.

Diamantina

0 Tudo é encanto no Hotel Tu-
rismo de Diamantina (da Hidromi-
nas). É um belo passeio que leva
V. a 8 igrejas do século XVII. Re-
pouso completo. Reservas ou fi*
nanciamentos no Rio: SOSETE —

Lgo. da Carioca, 5 — 5o and. Tels.:
222-3889 e 232-0676.

Friburgo

9 (¦¦' genial o Hotel Sans Souci.
Com 75 aps., sauna, piscina, boa-
te, cinema, minigolfe, cozinha Ín-
ternacional. Reservas em Friburgo:
lels.: 1164 c 2321. No Rio, SOSE-
TE: Lgo. da Carioca, 5 — 5o and.
Tels.: 222-3389 e 232-0676.

Teresópoiis

0 Só o Higino Palace Hotel pode
oferecer a V. a melhor estada em Te-
resópolis. Salões para iogos e fes-
tas, piscinas, esportes, TV. Re-
servas ou financiamentos no Rio:
SOSETE, Lgo. da Carioca, 5 — 5o
«nd. Tels.: 222-3889 c 232-0676.

As informações comerciais desta seçao de Hotéis são de responsabilidade exclusiva da MART — Publicidade ltda.

A insc. da Sosete na Embratur é 159/GB

alegóricos, bandas de
música, vaqueiros, moto-
ciclistas, automóveis an-
tigos-, carroças, carrua-
gens e até um conjunto
de gaitas de fole escoce-
sas. Os habitantes locais
costumam dizer que Pé-
gaso, o cavalo com asas
da mitologia grega, foi o
mais veloz de todos...
até que surgiu Whirla-
way, um dos mais famo-
sos campeões nascidos
no Kentucky.

Outro acontecimento
importante do festival é
a corrida de bai'caças
movidas a roda. A Belle
de Louisville disputa a
Delta Queen num per-
curso de 20 quilôme-
tros no rio Ohio. Ao som

de apitos agudos as ve
tustas caldeiras chegam
ao cúmulo de conseguir
velocidades de 11 qui-
lòmetros por hora.

O ponto alto para 100
mil espectadores é o Der-
by no sábado em Chur
chill Downs, um dos
mais antigos prados da
Amerie a, datando de
1875.

A primavera terá aber-
to centenas de flores nos
arbustos em torno da
pista, rivalizando com o
colorido das roupas e
chapéus. Uma gigantes-
ca ferradura formada
por rosas saudará o ca-
valo e jóquei vencedores,
os mais velozes.
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ITÁLIA
NAVIGAZIONE

Sairá em 31
LISBOA — BARCELONA

"AUGUSTUS"
de março ao meio-dia para:

CANNES - GÊNOVA e NÁPOLES

"GIULIO CESARE"
Sairá em 22 de abril ao meio-dia para:

LISBOA - BARCELONA - CANNE5 - GÊNOVA e NÁPOLES

OUTRAS SAÍDAS

Para Buenos Aires
22 de março
13 de abril

de maio
23 de maio
14 de junho

do iulho

AUGUSTUS
GIULIO CESARE
AUGUSTUS
GIULIO CESARE
AUGUSTUS
GIULIO CESARE

Para a Europa
31 de março

1 de {unho
23 de junho
14' de julho

8 de agosto
27 de agosto

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU OS

Xg.ntn Gerais poro o Brasi'" I T A L M A R "
S.A. BRASILEIRA C5 EMPRESAS MARÍTIMAS
Rio: Av. Presidente Vargas, 542 - Fone: 43-8860

A grande jogada:w
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Será que vai deixar que êies comecem a Copa do Mundo
sem Você?

Ainda há algumas entradas disponíveis. Entre logo na jogada
e chame seu Agente de Viagens Pan Am. Ou, diretamente,
a própria Pan Am? Mas, não deixe para a última hora. Porqueas
entradas para os jogos—especialmente do Brasil—estão se
esgotando rapidamente. Assim também como os lugares nos
aviões da Pan Am—a linha aérea que torna sua viagem ainda
mais gostosa.OboméirdeF&n Am.

Rio, Av. Pres. Wilson lbSA, Tel. 252-8070. Belo Horizonte, Rua dos Goílacazes 14, s/204, Tcl. 24-5348. Brasilia, Holel Nacional, Tel. 42-4155
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Santo Amaro da Purificação

Tradição*
,:-"fc>-,. ¦

cachaça
m*e poema

Salvador (Sucursal) — "A riqueza, o luxo, o
trato apurado atestavam-se nas mínimas coisas, à
maneira do viver do seu povo. O relinchar de nédios
e fogosos cavalos, ricamente ajaezados, denunciava
a entrada na cidade de abastados 'senhores, segui-
dos dos seus lacaios agaloados. A prata nas baixelas
e nos utensílios domésticos era metal comum."

Escrevia Teodoro Sampaio em 1922. Falava de
Santo Amaro da Purificação, maravilha do Recôn-
cavo baiano, que surgiu com a catequização dos ín-
dio-s abatirás, mas se"tornou famosa principalmente
pela qualitlade da sua cachaça, pelos mestres de
capoeira, pela poesia de cordel de Cuíca de Santo
Amaro e por ser a terra natal de Caetano Veloso e
Maria Betania.

Santo Amaro é uma destas cidades que já foram
importantes e que hoje são apenas pequenas aglo-
merações adormecidas. A 50 minutos de Salvador,
no fundo de uma enseada da baía de Todos os
Santos, a cidade foi um dos grandes escoadouros
marítimos da produção açucareira da Bahia e foi
nela que se desenvolveram, desde o século XVI, as
primeiras atividades dos descobridores do Brasil.

CADA QUINTAL UM ALAMBIQUE

Santo Amaro já foi a terra da cachaça. Hoje
não é mais por causa dos pesados impostos que de-
vemos pagar ao Governo federal, sem termos direi-'
to a nenhum financiamento. — O desabafo é do Sr.
José Moreira, de 75 anos de idade, "que não bebe,
não fuma e não come carne, felizmente", mas dono
do maior alambique da cidade, onde se destila a
cachaça mais famosa da região: Birita.

Todo fundo de casa tinha um alambique.
Eu mesmo alcancei mais de 100, só aqui perto da
cidade. Hoje só restam três. O Município de Santo
Amaro da Purificação era do tamanho do Estado
de Sergipe e acabou sendo desmembrado em quatro
novos municípios, ficando a maioria dos alambiques
de fora. Agora os 48% de impostos.- cobrados pelo
Governo nos sufocam — diz José Moreira, junto de
uma torneira de onde cai sua Birita.

Os burros carregados de cana chegam ao en-
genho, que fica na periferia da cidade. As canas são
moídas pelas moendas que pertenceram ao Barão
de Sergi, comandante do batalhão que a cidade
enviou à Guerra do Paraguai. O caldo é levado para
dornas de 20 mil litros, onde passa três dias mis-
turado com fermento. "O que perde em açúcar ga-
nha em álcool", explica o alambiqueiro. Por fim, o
caldo de cana, já fermentado, vai para o alarnbi-
que que tem 130 anos de uso, onde o caldo é des-
tilado, transfcrmando-o em cachaça, que antes de
ser engarrafada é filtrada através de uma camada
de carvão, areia e flanela.

No Mercado Municipal, o aviso mais freqüente
nas paredes dos boxes de bebida é: "Beba aqui, mas
cuspa lá fora."' Meio copo de cachaça da região
custa dez centavos, e sempre tem o cheiro especial
pois as canas antes de serem cortadas foram le-
vemente chamuscadas. Folhas e infusões fazem o
complemento da cachaça, e o bebedor pode esco-
lher entre cachaça com cravo ou cachaça com tolha
de pinaíba, "com sabor do melhor conhaque."

Dezenas de garrafas se alinham nas pratelei-
ras. Raízes, folhas e até cobras são usadas para
temperar a cachaça. São todas medicinais, afirmam
os bebedores. O aíumã serve tanto para gfipe como
para indigestão ou laxação. A raiz de fedegoso "é
boa para qualquer coisa." Cachaça com cobra-coral
ou jararaca, infusões de cravo, lima, canela, gen-
gibre, limão, erva-doce completam o estoque de
bebidas.

<% CIDADE E OS BONDES

A última cidade da Bahia a acr>ar com os
bondes puxados por uma parelha de burros foi Sasto
Amaro da Purificação. A única coisa que sobrou
destes bondes é o que pode ser encontrado num
pasto existente atrás da oficina da Prefeitura: a
armação de ferro, já tôda enferrujada, com a ala-
vanca do freio sobressaindo, e o madeiramentq pô-
dré. Na Prefeitura e no Bar Caranguejo existem mi-
niaturas deles.

No bar, o bonde está acima de outro troféu —
a capa do primeiro disco de Caetano Veloso.

Na praça principal estão os mais antigos pré-
dios da cidade. E' o Paço Municipal, a Santa Casa
de Misericórdia e a igreja de Nossa Senhora da Pu-
rificação. O Paço lembra o de Salvador, o prédio
mais bonito da cidade. Pintada de amarelo, a Pre-
feitura tem um sino em sua torre e seu interior
está bem conservado. No andar térreo, funcionava
a cadeia pública e até hoje as grossas barras de
ferro estão lá. No Salão Nobre existe uma bandeira-
relíquia. Feita a mão pelas freiras da cidade, a ban-
deira acompanhou o batalhão de santamarenses
que combateu no Paraguai.

Das alfaias e baixelas existentes em quase tô-
das as casas da cidade e que atestavam a riqueza
e opulência dos senhores de engenho, pouca coisa
ainda sobra. Apenas as famílias mais conservado-
ras ainda possuem suas antigüidades, pois os anti-
quários de Salvador e do Sul do país adquiriram
tudo quanto foi possivel comprar. Três enormes es-
pelhos com molduras douradas foram adquiridos
por um antiquário de Salvador à Santa Casa de Mi-
sericórdia por NCrS 3 mil. O prefeito da cidade, np,o
se conformando com o fato^ quis reaver os três es-
pelhos. Apenas pôde comprar dois deles e agora por
NCrS 6 mil. Hcje decoram o Salão Nobre da Pre-
feitura.

LONGO CAMINHO DE FÍ

A maior procissão do interior do Estado é rea-
lizada em Santo Amaro, no dia 2 de fevereiro,
festa de Nossa Senhora da Purificação, padroeira
da cidade. Mais de 50 andores com santos de todos
os tipos e tamanhos percorreram a cidade durante
mais de duas horas. Reminiscentes do tempo em
que a cidade foi a capital da economia baiana —
quando a lavoura açucareira sustentada pelo braço
escravo estava em franco progresso — as seis igre-
jas existentes atestam o grau de religiosidade do
povo.

Construída em 1604, a igreja de Nossa Senho-
ra da Purificação está tombada pelo Patrimônio
Histórico que pretende restaurá-la, já que modifi-
caram seu forro, colocando gêsso e repintando o

teto decorado pelo criador da Escola Baiana de Pin-
tura, José Joaquim da Rocha. A imagem da padro-
eira mede um metro e oitenta, e seu manto é todo
trabalhado em ouro e pedras preciosas.

Habituado a cores simples nas igrejas, o visi-'tante fica surpreso ao deparar-se com a profusão
de cores com que foi pintada a igreja de Nossa Se-
nhora do Rosário. O amarelo, o verde, o azul e o
vermelho vivo usado por Venceslau, pintor respon-
sável da decoração da igreja, fizeram o povo de San-
to Amaro abandonar sua índole apática e reagir
energicamente centra as "cores carnavalescas" co-
mo foram denominadas há 10 anos. Só a muito custo
u vigário convenceu os fiéis a freqüentarem nova-
mente a igreja. Sobre o pintor só se sabe se chamava
Venceslau e que morreu, faz tempos. Uns dizem
que era italiano, outros que era de nacionalidade -
portuguesa e outros ainda acham que veio da Es-
panha.

A fachada da igreja, pintada de branco, nada
tem a ver com o seu interior, de cima a baixo co-
berto de "cores carnavalescas." Até os balcões fo-
ram pintados com cores fortes e enormes cruzes de
malta destacam-se por tôda a igreja. Ao lado'do al-
tar principal, existem as figuras de 12 santos, cujo
reconhecimento como tal só é possível graças à au-
réola que lhes cinge a cabeça ...Pintados com traços
modernos, vigorosos e expressivos, os santos em na-
da lembram os tradicionais com suas expressões
cândidas.

Um janelão esconde mu único sino da igreja
do Senhor do Bonfim, cuja construção lembra o es-
tilo gótico, afastada da cidade. As outras igrejas
são a de Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora
dos Humildes e a de São Francisco, na parte mais
alta da cidade.

PROCURA-SE UM ESCRAVO

No século XIX, o jornal A Razão, órgão das
classes conservadoras, vendido a 2fl réis o exem-
plar trazia, em letras de fôrma, classificados de
achados e perdidos que diziam: "Paga-se 50 mil
réis aos Senhores Capitães de Mato ou a qualquer
outro, que puder apanhar uma escrava que açode
pelo nome de Juliana, de 30 anos mais ou menos,
mui ladina, emprenhada de nôvo e que quando an-
da carrega do lado esquerdo. Procure para a entre-
ga, a casa de Mateus da Botica." Ou:"Procura-se um escravo de nome Tolentino, de
nação cacange, desdentado com uma cicatriz* na
testa, muito conversador, de 40 anos mais ou me-
nos, de fala macia e meio fanhosa. Quem o achar
que dê uma surra primeiro no negro e o leve à re-
dacão deste jornal." -

Nas histórias que os velhos contam da cidade,
há algumas que aconteceram há centenas de anos.
Poderoso senhor de engenho tinha como mania ves-
tir certos dias a púrpura de bispo. Armado de bá-
cuio, galgava o púlpito da capelinha de seu enge-
nho e aos olhos espantados dos pouquíssimos fiéis
declamava em voz solene trechos de sermões em
latim, Ainda segundo os velhos contadores de his-
tórias. o Visconde do Subaé, gentil-homem desgar-
rado no massapê, teve nada menos de 100 filhos e
construiu no seu engenho um sobrado para abri-

PAOLO MARCONI
Fotos de RINO CESARE

gar o amor de várias concubinas que lhe deram fi-
lhos bastardos, brancos e mulatos, pardos e ruivos.

Famosas pelas suas disputas nas festas de lar-
go da cidade, as duas filarmônicas estão a desapa-
recer. A Filhos ãe Apoio é a Lira dos Artistas estão
em crise, pois nenhum músico quer mais tocar em
filarmônicas. Todos preferem os modernos conjun-
tos e tocar em clubes, pois dá mais dinheiro.

A rivalidade entre as duas filarmônica sem-
pre existiu e com a crise parece que se acentuou."Viva a Lira no seu palacete e morra a Apoio to-
mando cacete", gritam os da Lira em suas disputas
com os da Apoio, que logo revidam: "Viva a Apoio
no seu jardim e morra a Lira comendo capim."

CUÍCA & CAETANO

Uma figura chapliniana, ostentando seu fra-
que velho e surrado, seu chapéu de coco, podia ser
vista há alguns anos nas feiras de Salvador ou na
porta do Elevador Lacerda diariamente apregoar
com entusiasmo seus folhetos de cordel: era Cuíca
de Santo Amaro, contador dos fatos publicados
em jornais, em versos exagerados. Cuíca passou
tôda sua adolescência com os mestres de capoeira
e os saveiristas de Santo Amaro. Com eles apren-
deu as manhas e deu inteira liberdade ao seu hu-
mor e sua poesia de cordel. Ali se casou e veio
para Salvador, onde, com seus versos de pé-que-
brado e rimas estranhas, comentava os governos
do Estado, os politicos e as fofocas da sociedade.
Quando morreu em 1963 foi notícia de primeira
página do JORNAL DO BRASIL.

Caetano Veloso e Maria Betania nasceram em
Santo Amaro da Purificação. Ex-colega de Caeta-
no, Djalma Oliveira Santos lembra seus tempos
de estudante, quando colava de Caetano.

— Êle era o melhor aluno da classe e o mais
displicente também. Não estudava nada e só fazia
assistir às aulas. Nos dias de provas tirava as me-
lhores notas. Eu, como era um aluno tão displi-
cente quanto êle, mas menos inteligente, sentava
junto dele no dia da prova e avisava: "Olhe Cae,
se você não me ensinar eu vou lhe bater lá fora.
E me ensinava e assim sempre passei.

Dono do melhor bar da cidade»— o Chapéu
de Palha — Djalma de Oliveira Santos pretende
montar uma boate em Santo Amaro, mas diz: "A
cidade ainda não está preparada psicologicamente
para uma coisa dessa. Mas à espera de que o povo
aceite com normalidade a existência da boate, eu
já tenho o local separado. Daqui a uns dois anos
eu creio que poderei montar a boate sem perigo
de reação dos pais de família."

A cidade está mal servida de hotéis ou res-
taurantes, apesar de sua importância turística. A
noite se come bem no Chapéu de Palha, pois só
abre às seis horas da tarde, com seus enormes cha-
péus de palha servindo de sombrinhas na calçada
da praça principal. Um bom programa é ir de ma-
nhã para Santo Amaro — o ônibus sai de hora em
hora — e seguir caminho para Cachoeira e almo-
çar. A tarde, visitar a "cidade heróica", quase tô-
da tombada pelo Patrimônio Histórico. Ao final
da tarde, o turista pode optar: ir a outras cidades
do Recôncavo, como Maragogipe e Nazaré das Fa-
rinhas, ou voltar a Salvador.
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VEÍCULOS - EMBARCAÇÕES - ESPORTES
Cad. tia Automóvel» - Jornal do Brasil, 4.»-foira, 11-3-70 - 7

VEÍCULOS,
EMBARCAÇÕES
E ESPORTES

AUTOMÓVEIS
E VEÍCULOS
DE CARGA
AERO 64 - Com mot. na garan-
lla peq. ent. rest. combinar.
Emani Cardoso, 220-A. Casca-
dura,
ANDE hoje no seu Dodge Dart
OKI Molhorei condiçóti nao há:
menores entradas, menores ju*
ros e maior avaliação do seu j CANDANGO — Nòvo. Tala lar-
auto. Av Atlântica esq. Rua ga.( maq. nova, troco Gordini
Djalma Ulrich (Posto 5). Alé 22 i acima 65. R. Hipólito da Cos-
h-ras. T.lefon.-nos 256-6230 ou i ta 37-B. V. Isabel.

CHEVROLET C-l 4-16 - 1967 -
Novinha azul, 6 000 ent. 24 x
609 — Sem mais r*ada, aceito
troca. Av. Gomes Freire, 803.
Tel. _222;2B1J
CORCEL 69 - Vermelho, luxo!
A ps ís., equipado, fácil, até
30 meses, c| peq. entrada. Av.
Mem de Sá. 173. Tel. 252-5934.
CHEVROLET 48, 4 

'p. 
Mecânica

100% ,estofamef>to bem, em
placado 70. Vendo 850. Rua
Barão de M«quita 639-Bar.

236-7781 e o visitaremos sem
compromisso. NOVA TEXAS.

AERO 67 em ótimo estado,
? 2C0, de entrada e o saldo
dentro de suas possibilidades.
Troca. Aherlo até '27 hs., domin-
oo até 12 hs. N;;va Tex fls -
Av. Mai. Rondon, 539 - Esl.
S. F. Xavier._
AERO 68 verde — Vendemos, CHEVROLET C
com 3 200 de enlrada I e a sal-
do até 30 meses pelo Crédito
Direto ao Consumidor. DELSUL
REVENDEDOR FORD WULYS -
Rua Francisco Otaviano, 41. Co-
pacabana — Tol. 227-6430 e Rua
General Polidoro, 81 — Telofo*
no 246-0831 - Botafogo
AERO — 68 — Superequipado,
oilmo estado, troco ou facilito
alé 24 meses. Aberto alé 22
horas. Rua Humaitá, 151. Tel.
246-7000.
AERO 67 — Amarelo, vendemos
cem entrada de 3 000 a o saldo
até 30 mesas pelo Crédito Di*
reto ao Consumidor. DELSUL RE-

CORCEL - 69 - Coupé Stan-
df-rt. Carro de fino traio, 15 000
km, reais. Troco e fac. c/3 300.
Saldo 24 m. Rua 24 Maio,
316-Q. Tel. 248-2701. _
CORCEL CT 69 bom cle tudo,
troco carro nac. p/ entr, resto
fté 30 m, R. Dias da Cruz,
335. Tel. 249-7315^

14 16 ano 68
luxo. Venoo à vista ou financio
ou troco Rua Volunt. da Pátria,
25 ap. 301. _
CORCEL 70, 4 pts. e cupê pron-
ta entrega. Aceitamos seu carro
como entrada, saldo 24 meses.
Rua Piau! n^ 72. Tel.' 249-8132.
CHEVROLET 1952 - Mecânico,
4 portas, motor novn. P. 1 850
heie. Av. Bruxelas 98 — Bon-
sucesso — Salvador.
CHEVROLET 

~52 
Mec. 4 portas

motor, caixa 100%. Rua Ribei-
ro do Andrade 125 Bangu. Tel.
430 Bn_. NCrS 2 200,00 ou m.
oferta.

DKW 1964 - Belcar, carro de
tino trato, particular vende à
Rua dos Inválidos, 29.
DKW Vemaguet 65 - Unlco
dono. Vendo ou troco Rua Es-
cobar 91 - T. 2346200. Sr.
José.
DKW 

"Belcar 
1962 muito bom.

A' vista ou fac. com I 700
R. Mariz a Barros 1061. T.
264-5679.
DKW Vemaguet 1966, pintura
de fábrica. Troco ou fac. com
2 000 eni., saldo alé 24 meses.
R. C. Bonfim, 577-A - 258-3822.
DKW 1963 - Sedan novíssimo^
troco e fac. corn 2 000 ent.
24x232,00. R. C. d» Bonfim,
577-A. Tel. 58-3822.
DKW VEMAGUET 1961 - Ríoio,
ótimo estado, único dano. 2.650
ao 19. Av. Paris. 275 - Bonsu-
cesso. Sr. Geraldo.
DAUPHINE 64 últ. série_ único
dono desde zero. Hoje à vista
1.750. Rua Senado n9 83. Tel.
42-7325. A/troca. 

VENDEDOR FORD WILLYS. Rua i CHEVROLET IMPAIA 59
Francisco Otaviano, 41. — Tel.
227-6340. Copacabana e Rua Ge- I
neral Polidoro, 81. Tel. 246-0831.

AUTOS USADOS desde 1 350,
de entrada: Simca 62, 65 •
67 - Volks 62 e 65 - Acro
67 - Itamaraty 66, 67 e 68

Esolonoda 67, 68 e 69 o
Pirlr-Up Ford 54. O saldo em
suaves prestações mensais. Tro-
ca. Aberto até 22 hr,., domingo
rié 12 hs. Nova Texas -- Av.
Mal. Rondon, 53? - Esl. S.
F. Xavier.
AERO WILLYS - Compro, mes-
mo precisando consertos vou om
sua casa, pago à visla. Telofone
261-3083 - Sr. Santos.

AERO WILLYS e Itamaraty 6.1
a 63 Esplanada 67 a 69

JK 65 a 68, todos revisados
e equlps. Entr. a partir 1.850,00.
Traga s/ carro de qualquer mar.
ca p/ troca. Financiamos de :

acordo c/ sua conveniência. Rua
Conde Bonfim, 40 (Tijuca).
AERO WÍLLYS 64 a"" 65 -
1.750,00 novíssimos, supere-
nuips. Troco, saldo a comb.
Rua Maris i Barros, 72 (Pça.
B.ndeira).

AERO WILLYS E ITAMARATY
compremos pagamento na hora
nualquer ano não venda s/nos
consultar Ru» 24 de Maio 254
tel. 248-0987.
ACRO 65 — OÍirno eslado. Pe-
quena enlrada e saldo a s/con-
veniêncía. Rua Maris e Barros,
821 até _21 __horas.
ÃERO 64 novíssima, j 9ÕÒ.00 oe
entrada e saldo a s/conveníén*
cia. POLUX — Concessionária
Chevrolet. Rua Maris e Barros,
8?l alé 21 horas.
AERO 64 - 65 - impec. est.
cons. Vend. troc, fin. Créd.
dir. até 30 m. R. Lino Teixeira
87. T. 61-1709, 61-5657.
AERÕ 68. em eslado de Òk mar-
rom equipado à vista 11 000,00
cu financiado c' 4 000,00 e 24
x 488,00. Av. .Visconde de Ni-
t.-ói,J_298^ Tel._264.8912;
AERO 66 - Olimo estado
a visla 8 000,00 financiado c1
3 000.00 e 24 x 335,50. Av.
Visconde de Niíerói, 1298. Tel.

Tel. 264 8917. __
AERO 66 — Equipado, rev. c?
qar. Fin. 24 meses - Cred.
imediato — Aceito Troc."} — Rua
Conde_Bonfim_66-A_j;. I 14-9909,
AERO WÍLLYS 68 - Verde ma"
Jorca, único dono, 12000 km,
com rádio Blaupunckt, vendo
t vista NCrS 12.000,00 - Tels.
256-9958 e 258-9968 Bittencourt.
AERO 65 — 5 marchas, rádio,
clr. à vista 6.800 ou 2.000 e
74 * 343,20. Rua Baráo Mesqui-
ta, 174.E_234-6876 alé 20_ hor«.

AERO 
"WILLYS 

68, azul
claro estacio impecável,
totalmente equipado.
VICTORI S.A. - Assun-

ção, 236 — Telefone:
246-7413.
AERO~ WILLYS 62 - Vindo ur*.
o?nte em ótimo estaoo. Rua
Arnaldo Guinteia, 63. Botafogo,
sr. Ferreira.
ACRO 63 - Muilo conservado,
Rua Teodoro c\a Silva, 396 aptP
201. NCrS 4.500.

ÃERO WILLYS 66 - Equipado
em excelente eslado troco fin.
R >a São Francisco Xavier n9
400 IcJ. 2£8-5476.
ÃERO 

""WILLYS" 
1961"- Verde

r'aro, perfeito estado. Preco
NCrt 3.900,00. Tel. 2223178 e
2?2-2823,
AERO WILLYS 63 em ótimo es."
tado. equip. fac. c. 2.000 cnl.
Saldo em 7Â meses. R. S'lve'-
ra Martins 135 sll. tel
225-2555. João. _
AERO 

"60 
- 63 -64. Lindes

carres equipados, troco fac ..
1 £00 ,rc.'t. 24 meses. R. 24 de
Mvo, 254

p. hid. 8 equip. ótimo tslatfo,
melhor oferta. Diplomata. Tel
257-7357. Rod. Dantas, 6-T Í0t._
CÔNSUL 1954 em olimo estado!
V. mellior oferta à vista. Rua
Eudoro Berlink 42-A. Telefone
30-1088 — JoSo. Come.» na
Av. Democráticos 685.

CORCEL 0 km 4|2 
'¦ 

p. STDjLX.
abaixo da tabela, entrega ime*
diata na côr da sua escolha ct
NCrS 3.000,00 de enlrada, sal-
do em até 30 meses p| CDC.
Av. 13 da Maio, 45Í706 - Tal.
222-6278.
CORCEL 69 — Pouco rodado, 4
portas, Standard, 20% de entra*
da e o saldo até 36 meses —
Não ó consórcio. Rua Viscon*
de Cairu, 75, em frente Hosp.
Gafrée Guinl. - Tel. 264-1912

Ramal 16.
CHEVROLET 64, Impala.' hidra".
máttco .estado de 0 km, peque-
na enlrada e longo financia-
rnento. Ver Rua Mariz e Barros,
824. Tal. 264-4912.

CHEVI II 1966 - Pouco reda-
do, emplacado 70, direção hi-
drsuiica, mecânico, 6 cil., radio,
ar refrigerado original. Vendo
troco e tac. Est. Int. Magalhães
261 — Campinho,

CAMARO 1968 - Equi-

pado, mecânico, 8 cil.
ra Hy esporte. Vendo,
troco, financio até 30
meses. Rua Sta. Clara,
26-B. Tel. 257-3216.
CHEVROLET 56 2 p. otirno es-
tado lataria forração mecânica
100% fac. R. U-uquai, 248 -

| 238-5128. _
CHRYSLER - Esplanada 69 3mb

| excep. ost. conservação. Na ga-
j rantia. Um »ó dono. P/peç*oa
i exigente. A vista, troco e fac.

c'5 000. Saldo a comb. 24 Maio,
415 - 261-3407.
CHEVROLET 1967 - Vende-s«
perua C-l416, perfeito estado.
único dono. Ver e tratar Sr.
GERALDO - telefone 2 8346 ou
2-8347 - Av. Feliciano Sodré,
2B2_Niter6_i.
CORCEL* 1970 - Zero -Cupê

Luxo — Todo equipado —
Troco e financio — $¦ Barão de
Mesquita, 1079, Pça. Verdun.
Dia lodo.
CORCEL" 69 -4 portas, equi-
pado, troco, fac. 3.500 rest.
24 in. R. 24 de Maio 254. -
Tel. 248.0987.

CORCEL — 4 portas Standard.
Oklm. Ainda não emplacaao. A
vista NCrS 15 100,00. Trcco ou
facililo até 30 meses. NOVOCAR
-_R. Uruguai. 285.
CORCEL - Luxo coupé 2 portas.
Verde. Vendo à visla muito
abaixo da tabela. Troco ou fa-
cilito alé 30 meses c/peq. entra-
da. NOVOCAR - Rua Uruguai,
285.
CHEVROLET Bel-Air' 1957, foi j
eternamente particular, tem A
portas, 6 cilindros, brdramíKco,
3 900. R. Gen. E-.pl rito Santo
Cardoso^ 326.
CHEVROLET 1949 - 1959 -
1951 - 1959 - 1963 - 1968 e
1969 — Carroçaria — Excelen-
tes. Grandes facilidades IAMSA
— Rua Resende 147. Tel
252-2644.
CHEVROLET 1968 - B««çul_nl»,
excelente. Grande» facilidades.
IAMSA - Rui Resend., 147 -
Tel.: 252-2644.
CHEVROLET PERUA 1968. Equi.
pada, Excalente. Grandes facili-
dades. Rua Resende 147. Tol.:
252.2644.
CHEVROLET PICK-UP 1967 -
Otlmo estado. Grandes facili-
dades - IAMSA - Rua São Cle-
mente 185 Tels.: 246-3551 « ..
..16.6.138 - Dlàriamenlo alé 22
horns. Domingos até 12 horas.

CORCEL' 70 - 6 km Sld. verme-
lho. Vendo financio 24x336,79.
Entrego na hora. R. P.ich?co

AERO 66 - Único .gi.lp.no J°tdao 187. Higienâpolis,

trecó fac. 2 800 re;4. 24 me- CITROEN 51 - C/rádio mec.
ses. R. 24 Maio 254. - Te!.: I 103%, 900. Est. ólimo. R. Sanla

j Luzia em frenle «so 583 c/guar-
. cia dor Ademar.

2480987.
AERO 68 — Transf. a pessoa
idônea contrato em excelentes
ccnd;cões. 2,000 de entrada e
25 v 585. Verde, 28.000 Km.
Equip.. Ver R. Miguel Lemes,
99/601. 
AERO 64 ótimo estado geral,
fac. 1 200, sado 297,60. Rua
Cmavieiras 808T101. Telefone
238-5840.

CHEVROLET 64 -- Impala, 4
portas, 8 cil,, hldram. impecá-
vel, à visla ou fac. c/2 800
eni., saloo até 30 meses. R.
Humaitá, 68 tel. 246 0949.
COMPRAMOS e pagamos em
d:z minutas qualquer lipo de I 21X194,00

I at.t:móv.3is e marcas. Rui G'
Espirito Santo Cardoso 31*6

ÃLRO 69 - 
~Gêlo 

único dono j 
"iT_da-

novíssimo * vista ou 4.M0 e i DKW! Compro a visía,
21 x 690 outros pianos. Conde .' ,_
Bonfimj8_- 34-5885 troco. ¦ pago na hora. oü a
AUTOMÓVEIS - Compro ame- 3 000, 61 a 3 300, 62
ricanos e europeus, qualquer 

'¦ 7An ,0 . «^^
marca ou ano, vou no local T a i /00, 63 a 4 000,
p.go na hora. T.I. 230-9684 64 g 4 6Q0, 65 a 5 000
O _
AERO 67 superequip. em excep- j
cional est. de conservação suiei- j
to a qualquer p'o-e à vista ,
noco e lac. c/4.000 eni. saldo
cm 30 ms. R. S. Fco. Xavier, •

34? loia E Maracanã. Tel. \
22S 6839.
ATRO 65 - Equipado douco j
redado, vendo com pequena en- ;
trada saldo a combinar. Rua t
leopoldina Rêqo, 318 Olaria.
AE?0 1960, n;vissitro o mali
nòvo do ano. Troco f^c. 1 800
ent., sMdo ?té 30 meses. Pua
C. Bonfim, 577-A. Tel. 2587S75.
AERO WILLYS 68 - Vondo à
vista NCrS 13 000,00. Aceilo
t*~ea n^r Rural; Rua Dias da
Crui, 119, apt. 401 - 249-6707.
AFRO 1961 c rádio," muito bem,
fac. c/l 800. Pua Mariz e B-rros

1 061 T. 264-5679.
B'TTIG - Rev. Autorhado V.o-1-
i-íwagen, Tem tôda linha Vo1!**
có'cs, modelos, aceitamos seu
puto usado de "qualquer mar-
cí" em trcea o saldo dentro dn
suas posíibilidadfis. E*trada In-
tendente Magalhães, 261. Cam-
p-nho.
BENEFICIE SE- 

"CcmprVndo 
o

carro do ano. Dcdge Dart OK
c/planos especiais — peq.
erradas, jures baixo» e a nve-
Ihor avaliação do s 'auto. A*é 77
hrs. Av. Atlântica esq. R. Dialma
Ulrich, Posto 5. Nova Texas.
Telelone-nos (256-6230 e
236-7781) e o visitaremos.

DKW 67-5 supernova único do-
no, à visla ou 3 500 e 24
x 375 outros planos troco. Con-
de Bonfim, 18 - 34-5885.
DKW - Sem entrada de 1961 a
1967, entrega imediata CDC
mensalidade a partir 214,00 -
Av. 13 do Maio, 45 sS706 - Tel.
222-6278.
ESPLANADAS" 1969 - Temos
duas, verde e grenat ambas
c/teto vinil rádio, vendo à visla
financio c/4.500,00 e 24 de
571,50. Av. Osvaldo Cruz, 67
Armando.
ESPLANADAS 1968 - Várias cé-
nes, em estado de novas, c/rá-
dio, vendo à vista financio c/
3.200,00 ent. e 24 de 444,50.
Av. Osvaldo Cruz^óT^Arrnando.

ÊSPTÃNÀDA~Chrysler 6B últ. sé-
rie equip. pouco rod. na garan-
tia trocofin. R. São Franc,
Xavier n9 400 tel. 248-5476.

ESPLANADA -68 - la serie,
em esrado cie nova rev. equip.
Facilito c/ 3 000. Saldo 24 m.
Rua 24 Maio, 316-Q. Tel.
248-2701.
FORD F-100 - 1959-1964 -
Ótimo estado. Grandes facilida-
des. IAMSA — Rua Resende n."
,47_I*JiL2i?-5yi- __
FÍÁT MILECENÍÓ 1958 -Bran-

quinha, A tôda prova, A' vista
ou fac. R. Mariz e Barros 1061.
FÒRD 49 — 4 portas, bom de
motor, de caixa de mudança,
e de diferencia, NCrS 500,00
(pequenos reparos de lataria).
Rua Orestes 13 ap. 202 Santo
Cristo.

FISSORE 1965 - Gelo, pinlura
nova, c/rádio, vendo à vista,
financio r/4 000,00 e 12 de
420,00. Av. Osvaldo Cruz, 67
Armando.
FORD Pick-up 1961 pronto pa-
ra trabalhar, mecânica de Ford
boa. 3.500 Rua Gal. Espirilo
Santo Cardoso_326_Muda.
FORD F-100 ano 69,""t"ipo" de"
luxo, vendo a vista ou financ.
Aceito troca. Volunt. da Pátria
25 ap. 301.
CORCEL 69. vermelho - IOm k.
Equipado est. de novo, vendo,
troco, fac. pelo Cre. Direto, em
24 meses. Ver Av. Suburbana,
9.275.
GORDINI 1966 cinza int. verm.
ótimo estado. Vendo melhor
oferta e vista Av. Copacabana

1 236 apro. IJOS^
GALAXIE 68 — Impressionante
est. conserv. baixa quilometra-
gem. Para pessoa «xigente. A
vista, troco e fac. c/peq. ent.
Saldo até 24m. 24 Maio, 415

261-3407.

GALAXIE 1967 - UÍÍima série
um só dono 100%. revisado gre-
nat, entrada 4 500.00 e 24 X
676,00 sem mais despesas, acei-
tamos seu carro coma entrada,
atendemos até 21h. Rua São Cle-
mente, 92, tcl. 226-7191. AGEN-
CIA GRANDEN.
GORDINI 65 - Grená, ücenc.
70 ótima conservação —Preço
NCrS 2 700,00. R. Jangadeiros,
28, Pça. GI. Osório Gonçalo.

GORDINI 65 - Carro de pro-'
fessor — Único dono — Radio
p.-ntura e mecânica 100% vendo
hoie a vista 3 200 -¦ Urqente
R. Conr.el.leiro Galvão, 684 —
Madureira. I
GORDINI 66 e 14 olimo esta-
do lataria forração mecânica
100% 24 mes. R. Uruguai, 248

238-5128. 
GALAXIE 67 - 68 _ 69 re-
visados várias cores, 20% de
ontrada o saldo ata 36 meses

Não é consórcio. Visconde de
Cairu, n.? 75, em frente ao
Hospital Gafrée Guinle. Telefo-
ne^64-4912 - Ramal 16.

GdRDÍNI~67 - Òlirnõ «lado",
pagamento 20% de entrada, sal-
do em ate 36 meses. (Náo é
consórcio). Rua Visconde Cairu,
75 - Tel. 264-4912, maral 16,
em frente Hosp. Gafrée Guinle.

GORDINI — Compro, pago à
vista na hora, 66 a 3 400, 67 a
4 000. Barala Ribeiro, 147 - CO-
PACAR S!A.
GORDINI 66 - Vende-se todo
equipado i visla. 3 100,00 ou
em 24 meses com pequena en-
trada. Rua Cândido Benicio 508.

GORDINí"66 - otlmo estado
estofamento pintura, pneus no-
vos, radTo motorola. NCr$ 3 800
- Rua Magahlães Castro 140 —
Tel. 261-6274.

GORDINI 63, «quip. Otirno eslá-
do a viüta ou fac. cl 1 000, sal-
do 24 meses - R. Silveira Mar-
tins, 135, s|l, lei. 225-2555 -
João.
GALAXIE 1968 lodo eauipaoo,
teto de vinil, pouco rodado,
carro novo, muito bem tralado.
Vendo à visla ou financiado.
Av. Pasteur,_J84_tel. 226;8[57._
GORDÍNI 1964 - Cinza, ótimo
eitsdo, rádio tala larga à vista
N;>S 2.600. Rua 24 de Maio,
470. Fero Lino.
GORDINI 64 - Nâvo, revisado,
único dono, carro inteiro, A
vista ou fln. c/ 1 200. R. São
Francisco Xavier 189 — Tel. .,
2283422.^
GORDINI 64 

'-<i.-iza. 
perfeito

i!e tudo, equip. fácil c| peq.
entra:;?, salde a!é 30 msi.es.
/w. M.-.m de Sá n.o 173 - Tel.
222-9373.
GALAXIE 67 

'-"-Vinho" 
- impe-

lá/íl, entr. 4 003 e 24 x 730.
A... Men de Sá n." 118
- I 252-6861.
GORDINI" 64-1500,00 ant.

Tratar com Sr.
Ivan. Tel. 243-0985 R/7.

GORDINI 62 e 64 vondo sam
fiídor pl entrega imediata. Vo-
cê da a entrad? e leva o c^i-
ro. AUTO PR4ZO. R. Conde
B.nfim 645-B.
GORDINI 64 vendo, troco, la-
cil, to. Rua San'a Lura 53 -
Mfracanã.F. 254-29:3.
GORDINI TEIMOSO 65. vende

COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA
Vende os seguintes veículos e materiais usados:

TIPO

Jeep Willys, ano 1957

TAXI Volks - 1969 - 4 por-
tu 0 km iurmutido com auto-
nomia, aeeitamo» troca ou fi-
nanciamoi • longo prato com
entrada ¦ combinar Rua Sena*
dor furtado 51 fundoa.

QUANTIDADE

5

Jeep Willys, ano 1959

Pick-up Ford, ano 1949

Pick-up Chevrolet, ano 1950

Pick-up Chevrolet, ano 1951

LIU Chevrolet, ano 1952

LIU International, ano 1957

Caminhão White, ano 1949

Caminhão International, ano 1951

Chassi Ford com cabine completa, ano 1947

Perua S.W., ano 1956

3

1
'l

3

1

1

1

1

1

1

TAXI, financiamos com tudo
pronto para rodar, Volks, Cor-
cel, Opala, Okm ou usado, peq.
ent., rest. longo fin. — R. Bue-
nos Aires, 17, sala 53.

TAXI CHEVROLET, 51 vendo
cjautonomia Manuel Haddock
Lôbo 143.
TAXI — D.K.W. 65 com autono-
mia pronto para rodar vende-se
Estrade Portela 285 fundo. Ma-
dureira. _____„__

VOLKSWAGEN 67 - UU. ,«ri«, , VOLKS 1964 carro de Iralo aiul
" equipado, facilito aé 24 mete*.

Entrega até 48 horas. Rua Piauí
n o 72 — Todos os Santos.

VOLKS 1966 modelinho Irota-
mos facilitamos atá 24 metes
bem equipado carro com 40 mil
km rodados. Rua Pjauln.» 72.

VÒLKS 1967 — Côr verde caribe
e bege, superequipado, forração
completa, banda branca. Aceito
troca, saldo 24 moses. R. Piauí
n.°- 72. _ 
VEMAGUÉT 65 - (Vendo), fra-
lar: Auto Mecânica Henriques —
Rua Uranos 1257.

MATERIAL

Bateria , 1-189 peças

Pneus 582 peças

Rádio p/ automóvel 2 peças

Os itens acima poderão ser vistos na Rua Conselheiro Mayrink núme-

ro 92 (Rocha), com o Sr. Saturnino Moraes, das 8,30 às 16,30 horas, onde os

interessados receberão instruções para propostas, que serão aceitas até o

dia 26-3-70, para abertura em 31-3-70 às 14 horas.

Os proponentes deverão fazer uma caução de 5% do preço total ofe-

recido, na tesouraria da CTB (Av. Pres. Vargas, 2560 — térreo), com os Srs.

Luiz M. Rocha, Vicente de Paula Aguiar ou Sebastião de Souza Figueiredo.

A devolução da caução será feita mediante aviso aos interessados, fi-

cando entendido que perderá o direito à importância caucionada, desde que

aceita a proposta, o concorrente que não efetuar o pagamento no prazo de

30 dias.

Nenhuma responsabilidade caberá à CTB pela rejeição ou anulação da

concorrência. (P

TAXI — Capelinha c/autonomia,
vendo NCrS 6 000 Catete 38F.
Tel. 265-3595 Sr. Carlos.
TAXI - Plymouth 37. Transfiro
e permuto Rua Orestes 13 ap.
202. Santo Cristo.
TAXI-«'» - Volks. Entrada dê
6 000 » 18 pristasÕM 682,00, c|
1 molor». Rui Cardoso de Mo-
rais 202. Bonsucesso.
fAXI VOLKS Corcel Opala ti-
nanciado. Rua Presidente Varqas,
529 s/2109. _.
TAXI CORCEL OPALA e 160Õ
não tenha problemas nós lhe
financiamos. R. Senador Dantas,
80-1.604.  
TAXI DKW-60 - Com autono-
mta, troco e facilito aíé 24
meses. Bom astado. Av. Mem
de Sá, 253-B.
TAXI VOLKS 1965 eslado de
nôvo equipado vendo à Rua
Visconde oa Gávea, 99 com
Sr. Dionisio.
UM yOLKS 67 - Vermelho. -
Ultime serie, equipado, parti-
cular vendt financiado. Aceito
carro menor valor. Fco, Otavia-
no 67, loj» M. Tel. 247-0715.

UIRAPURU Esporte. - B.pela-
cular. Cor grani 13 mil kms.
reti» — Estado de nôvo. Acei-
to oferta à vista. Av. Vieira
Souto, 442 c| Sr. Antônio.

VOLKSWAGEN! Com-

pro a vista pago na
hora. 61 a 5 100, 62
a 5 400, 63 a 5 600,
64 a 6 000, 65 a 6 500
66 a 7 000, 67 a 7 500
68 a 8 500, 69 a 9 500
Rua 24 Maio, 332. -

Tel. 261-8008. - Sr.
King. (B

todo equipado, único dono, lin*
da cor novíssimo 28 000 km
reais, urgente. 234-4218.

VOLKSWAGEN 70 
"--" 

Sedan
1 300 — Todas cores -- Aceito
sedan 61 - 62 - 63 - 64
_ 65 - 66 - 67 - 68 -
Troco e financio. Mecânica lu-
riauto Lida. REVENDEDOR AU-
TORIZADO VOLKSWAGEN. R.
Conselheiro Galvão, 684 Madu-
reira.
VOLKS 69 - Í2.000 Tem - Su-
perequipado — Troco e facilito
c! 3 000 entrada - Saldo até
24 meses. Rua Camerino, fll —
Tol. 243-8393.
VOLKSWAGEN 70 Sed"an FilOO
todas cores. Aceito Sedan 61
62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68
troco e financio. Av. Suburba-
na, 9991 - Cascadura.

VÕLKS 64 - Entr. . . .
400 e 24 x 325,CO

- 65, entr. 1 600 e 24
x 350,00 - 66, entra-
da 1 800 e 24 x 
362,50 — 68, entr. . .

500 e 24 x 431,25.
Barata Ribeiro, 147. (B
VOLKS 67 ¦" - Azul - Um s6
dono — CI radio — Muito bom
estado — Troco e facilito c|
2 500 — Saldo 378 mensais —
Rua Camerino, 81 — Telefone
243-8393.
VOLKSWAGEN 70 - Zero km"
modelo com extintor de incen-
dio, cinto de segurança banco
anatômico, todas as cores, equi-
pado radio, antena, calhas, aço
protetor, estribo, reforço para-
choque, licença GB seguro RC
taxa rodoviária, tudo repito
tudo incluindo entr. NCr$
2.698,00 mensal, NCr$ 600,00
enlrada NCrS 4 698 mensal,
NCrS 480,00 entrada NCrS ...
6 698,00 mensal NCrS 
360.00, Ver Mecânica Turíauto
Ltda. REVENDEDOR AUTORI-
ZADO VOLKSWAGEN. Rua Con-
selheiro G-itvão 684 — Ma*
dureira — GB.
VOLKS 64 a 70 0 km - Temos
para pronta entrega, aceitames
carta crédito, seu auto usado
qualquer marca e o saldo até
24 moses - Bittig Rev. Autori-
rado Volkswagen, Estrada Int.
Magalhães 261 - Campinho.

VOLKS 60 - Otirno eslado la-
taria forração mecânica 100%
24 mes. R. Uruguai 248 -
238-5128.

VOLKS 60 - Excelente. Radio
Pneus novos, capas etc, NCrS
4 400. Rua Magalhães Castro
140 T. 261-6274. 

VOLKS 68 - Único do-
no. Carro Jóia. Em ex-
celente estado de con-
servação. Todo zero

quilômetro. Financia-
mos em 24 meses. A
menor taxa de financia-
mento da Guanabara.
Aceitamos sua carta de
crédito COPEG, Caixa,
etc. Você recebe o car-
ro em seu nome, total-
mente liberado. COM-
VEPE — Revendedor
Autorizado Volkswa-

gen. Rua Uruguai, 319
Tijuca. Tels. 238-8444
e 238-7079. Plantão
sábado até 17 hs. e do-
mingo até 14 hs.

VÕLKS 64 a 66 - Vende-se. lo-
dos equipados. Ent. 2.000 e
prest. de 323,00. Esl. do Por-
Iela, 285, Mad,

fjgl
JEEP americano 4 cil., único do-
no só à vista. Rua Azaloas, 42
- Valciueire^

JK 68 —Carro jóia. Um
só proprietário.' Nôvo,
nôvo, uma verdadeira

jóia. Forração, pneus,
máquina, etc. Tudo ze-
ro. Financiamos em 24
meses, a menor taxa
de financiamento da
Guanabara. Aceitamos
sua carta de crédito
COPEG, Caixa, etc. -

Telefones 238-8444 e
238-7079. Sábado até
17 hs. e domingo até
14_hs.
JEEP 60 - Venda.se em óti-
mo eslado entrada 1 000,00 -

mais 24 x 198,00. Rua Cândido
Benicio, 508.
JK 66167 olimo estado
10000,00 à vista ou pelo
C.D.C. Aceito troca Volkswa-
gen. Rua Ildefonso SrmÕes Lo-
Jms, 621201. Tel. 226-6898.

JK 61 — Nôvo, superequip. te-
lo vinil, metor nôvo, etc. todo
reformado. Fac. «té 22 ms. Fe-

JiM_Camarão_IJ8 
- 248-0962.

JEEP 66 vendemos até 24 me-
ses c'n'revisã3 íciii fiadsr e o

I av?I;s!a. Você da a entrada e
I leva o carro. CIA FEDERAL DE

VEÍCULOS Rua .São Francisco
Xavier, 374-A.

KARMAN-GHIA! Com-

pro a vista pago na
hora. 62 a 6 000, 63 a
6 500, 64 a 7 000, 65
a 7 500, 66 a 8 50C,
67 a 9 500, 68 a . .
10 000. Rua 24 Maio,
332. Tel. 261-8008. -

Sr. King, (B
KOMBI 

"furgão 
66 esl. 0k um

só dono e pic-up Chevrolet 56,
Maria Rocha, ver Av. Nelson
C.ird.^so, n.° 1130, Taquara -
Jacarepaguá.

KARMANN-GHIA 69 - Excelente
e;t. conserv. suj. a qualquer
prova. A vista, troco e fac.
c/6 500. Saldo ati 24m. 24 Maio,
415 - 261-3407,
KARMANN-GHIA 67 vermelho
superluxo equipadissimo vendo
urganle 9 300,00 aceito oferta,
hoje à vista por ter de viajar
urgente. Rua Almirante Alexan-
drino n9 1886 apt. .101. Santa
Teresa.

KOMBI 61, 62, 63, 64,

| Vendemos para entre-

ga imediata sem fiador
até 24 meses cj n| revi-
são. Você dá a entrada
e leva o carro. CIA. FE-
DERAL DE VEÍCULOS.
Rua Conde Bonfim, n.
645-B. (B
KOMBI! Comnro a virta, pano
na hora 60 a 4 000, 61 a 4 700.
62 a 5 200. 63 a 5 800, 64 a

KOMBI 62 - Furgão, ótima de
mecânica urgente NCrS 3 300,00
à vista. Estrada Intendente Ma-
qalhães, 261 — Campinho.
KOMBI 61 vendo sem fiador
para entrega imediata c|d|revi-
são até 24 meses dando a en-
trada você leva o carro na ho-
ra. AUTO-PRAZO. Rua Conde
Bonfim,_645.B.
KÒMBI STD 64| 66! 67 e 70
— Pronta entrega — vendemos
a vista ou até' 24 x - STAR
S'A. R. Assunção 133 - Tel.:
226-9205 _e_ 246:9245_-: Jovane.

KARMANN-GHIA 64 - Em es-
tido de 0..K impec. est. cons.
Ven, tro, fin. Créd. dir. até
30 rn. R. Lino Teixeira, 97.
•Tel. 61-1709 -61J657.

KOMBI'60 - 64 - 66 - Revisa",
das com garantia — Entrada

a partir de 1.800. Saldo até
24 meses. Rua S, Francisco Xa-
vier, 3'78.

KOMBI STD. 1970 "0". Enlrada
3.873,00 e 24 x 612,00. COLO-
nial veiculos t/K* Rerven-
dedor Autorizado Volkswagen.
Rua 19 de Fevereiro,43 a 45.
Tel. 226-4422 - Botafogo.

KARMANN-GHIA 1600
Mod. 70. Com quebra-
vento. Novos pára-cho-
quês e potente motor
1 600. Para entrega
imediata. Com uma pe-
quena entrada e saldo
em 24 meses. A me-
nor taxa de financia-
mento da Guanabara.
Aceitamos
usado na
sua carta

Rua 24 Maio,
Tel. 261-8008.
King.
DKW 67 - S.

332.

. nrir, -, r - ., »*0% com 1 000 de entrada a o
66 fl 6 000, 6/ a / 800 I saldo alé 30 moses pelo Crédito I 6 200, 65 a 6 500, 66 a 6 800,

Direto ao Consumidor — DEL. \ &7 
'j 

çqq ^g ,' g 500, 69 a
SUL REVENDEDOR FORD Wll- ] ,„ „00 _ „•„, 54 m,ÍO| 332 _

Sr, i LVS, Rua Francisco Otaviano, 41. 1 Je| 76,.eoo8 - Sr. King.
T.I. 227-6340, Copacabana. Ru. j 

-^j-—^ ~ _ ——-—^

/a — Pneus
em estado de

nova máq. neva, garan l ia de
30 000km. Troco e fac. c/3 030.
SaTdo 24m. Rua 24 Maio, 316
O. Tcl. 248-2701.
DKW 64 - B-Tisr - Equip.
rev, suj. a qu.ilçuer prova. A
vista, troco e fac. c/peq. ent.
Saído alé 24m. 24 Maio, 415
- 261-3407.
DAUPHINE 62 - Azul'Jamaica,
radio, capas, mec, 100%, s
o-orzi, s1 batidas. A vista: ..
NCrS I 980. R. Gen. P:Tidcro,
288 cl 12. Tel. 246 0068.

DODGE DART 70, Olcm, diver..
s,s ròr.s, pr.cos .sp.tiais, 36' ITAMARATY 69, de km. mod. 70. Com ex-
n\*iei (não • consórcio), pronta; _¦__._.•_. t _J * ,.„„..
entrar,., v.r Ru. viscond. da dezembro, garantia de tintor e cinto de segu-

: General Pnüdoro, 81 — Telefo-
na 246-0831 - Botafogo.

GORDINI 64 - Em muito bom
' eslado, financiado até 24m. Rua
, Bcmb.na, 3/. tel. 246-9583.

IIAMAR.ATI 66," 67 e 68 -
Inteiramenie revisados c/peque-

; na entraoa e o saldo o cii *»ie

; determina como deseja pagar.
| Troca. Aberto aié 22 hs.. domin-
I go até 12 hs. Nova Texas —
! Av. M.'l Rondon 539 - tsl.
; S. F. Xavier.

ITAMARATI 66 - Impec. est.
j cons. "Ven, tro, fin. Créd. Dir,

ale 30ms. R. lino Teixeira, 97
' Tel. 61-1709 - 61-5657.

KOMBI STD 64
I mada — Pintura n;va —

novrs — Trcco e facilito cl ..
j I 500 - Saldo até 24 meses —

| Rua Camerino, 81 — Tel
M-8393.
KARAAANN-GHIA 65 - Azul -
A ma*» neva dc aro — Cl ra-
dio - Trcco e facilito cl 2 500
- Saldo até 24 meses - Rua
Camerino, 81_.- Tel. 243-8393,

KOMBI 63 « 6Í cíima de me.
canca a vista NCrS 4 750.00 e
NCrS 5 45000, urrjont
da Intendente Magalhães, 261
- OrminhD.

KOMBI ST e Luxo - 0

Cairu, 75 a Marii t
T.I. 264-4912.

Barros, 824. rança. Entrega imedia
ta, para todas as cores

seu carro
roca. Traga
de crédüo

COPEG, Caixa, etc. -

COMVEPE - Revende-
dor Autorizado Volkv
wagen. Rua Uruguai,
319, Tijuca. Telefones
238-8444 e 238-7079.
Plantão sábado até 1 7
hs. e domingo até 14
hs. Venha hoje mes-
mo.

KARMANN-GHIA 65 novíssimo
equip. Troco e financio. Rua
Maris dt Barros, 72 (Pça. Bancai-
ra).
KÒMBI 1961 - 3a. sincr. I,
boa, m. nova, ótimo e.u. 19
Outubro, 34 Bd-uucüso.

KOMBI <5t T_: Ultima~sérte. A
vista ou financiado. Ve a E-tra-
da Vicenle_de Carvalho, 1500-B,

KOMBI - 1967 -3a série,
std. estado de nova, pouco uso,
único dono. Vendo trcco meno;
valor, facilito. Barão de Mesqui-
la, 131.
KARMANN-GHIA 67. Super equi-
pído, ótimo estado, troco ou
facilito alé 24 meses, aaerto
alé 22 horas. Ru. Humailá, 151.
Tel. 246-7000.
KARMANN-GHIA « kombi com-
pramos pagamento na hora os
me horos preços da P'5Ca Rui
24 de Maio_254 tel. 248-0987.

LINCOLN 1957 - Excl.nt. es-
tado — 490,00 .ntr., 235,00 men-
sais, granda» facilidades — IAM*
SA - Ru. Sio Clement., 185 -
Tels : 246-3551 • 246-6388, di.-
riam.nte atá 22 hor.s. Domin-
ges alá \7 haras.

MERCEDES 250-S -67 côr, gelo,
vidro ray-ban ar condi: oi5 Jo
todo equipr-mento •¦» *ãb' cã
vendo à visla. Av. Prin «sa Ira-
b;l n? 450-D. Túntl Nó/o. Co-
pfícabana^

MERCEDES BENZ 57 -

Mecânica excepcional,
A vista 3 500 - Nego-

Est-a-1 cio urgente. Av. Prin-
cesa Isabel, 481. (B
MFRCÉDÉS BENZ 1960 - Pas
seio, 220V. Vende-se eslado
nôvo. Ver e tralar à Rua 24
dp Fe-er.iro, 148 Bonsucesfo.

MERCOrI 1951 - Vende"se NCrS
650,00 à visM. tratar lelefone
2258977. Sr. Carlos.

,.- :"MS OXFORD 49. molor ret.
pinrura, pneus e radisder novo,
urg. 1 100 a vista, Rua Falete,

1 -- lf-piru.
OPALA — Todas as cores. Preços
de tabela. Pronta entrega. Traga
i/ carro usado p/ troca^ Finan-
ciamos o saldo de acordo ti
suas possibilidades. POLUX*
Concessionária Chevrolet. Rua
Maris . Barros, 821, ati 21
horas,
MERCEDES 1965 - V.ndo. Tro-
co • financio atá 2 anos, mo*
delo 220-S a mais linda da
Guanabara. Carro d* um so do*
no. Var na Rm Marii • Bar-
ros, 843 com Robarto.

OPALA 70 0K - Hoie todos
podem ser proprietário d e
Opala. Venha hoje mesmo a
POL UX-Concesslonária Chevro-
let. Rua Marls e Barros, B2I
até ?1 horas, e inscreva-se.
Mensalidade de 397,50 icm |u-
ros e sem intermediárias,

ÔNIBUS Escolar. Vendo baralo
e troca-se — Estrada do Engenho
da Pedra, 502. Olaria. Tel.
235-2996.
OLDSMOBILE 67 - Cutlass, hí-
dramático, freio ¦ ar, dir. hidr.
Doe. Emb. Troco. Rua Conda da
Bonfim 66-A. T.I : 234-5668. -
Augusto.
ÕPE~l - OLÍMPIA, 6*8 - Impe-
cável, NCrS 14 500, seu Vols
vale corno parte do pagamento
e restante facilitado. Tratar tel.
236-0533^ __
OLDS 60 x Galaxie 6718 - fro-
cd Olds 60 em estado de zsro
p| galaxie. Diferença a vista,
Teodoro da Silva 419-A.

OLDSMOBILE 56 meiho- of-.rta
acima 1.500. Marquis Âbranles,
:<?<vioo_3. _
OPALA 69 - Vendn na garan-
tia, ótimo estado, 6 cil. luxo,
teto vinil, branco equipado. Ba-
se NCr$J8.7OO.0O.JelJ:_237_:5640.
OPEL 51 - Kapiían. azul, bom
eslado. NCrS 1.500.00. aceilo
oferta. Rua do Riachuelo, 27]
204.
ÓPALA 70 zero km - 4 • 6
cil. luxo a STD. Pronta »ntra-
qa div. cores. Troco » financ.
Av. Prado Júnior, 257 - T.I.
256-8655.
OPALA 69 - 4 cll. luxo -
Único dono. c| teto da vinil.
Treco e financio. Av. Prado
Júnior, 257 - T.ll. 256-8655 •
235-5575.

uxo, A

RURAL 63 — Equipsda, pintura
e forração originais. Conserva-
dlssima, cl 95 000 km - Rua
Magelhães Castro, 93-A - Tel.
261-4202.
RURAL 1963 - Americana total-
mente diferente da nacional 4x
4 freio a vácuo est. de rara
conservação. Troco e financio
Teodoro da Srlva, 419-A.
RURiAL WILLYS 1966167 é da
ultimi. sène |á tem alternadsr.
tem rádio. 5.950 Rua Gai Es-
pi rito Santo Cardcio 326
Muda.
RURAL 65 vendemos até 24 me-
se*, cn revisão para entrega
imediata. Nâo pedimos fiador
você da a entrada e leva o
carro. CIA FEDERAL DE VEICU-
L05 Rua São Francisco Xavi&r,
374-A.
RURAL WIUYS 65~ - Olimo
estado. São Clemente 85.

RENAUT TEIMOSO 1966 - Cinza
c/ridio, vendo à vista 2 500,00
Av, Osvaldo Cruz, 67. Armando.

REGENTE 1968 - Azul, c/ridlo,
endo à vista por 7 700.00. Av.

Oswaldo Cruz 67 Armando.

RURAL WILLYS; 66, 67
e 68 revisados, finan-
ciamos longo prazo.
Av. Princesa Isabel,
481. Tel. 257-0113.

(3
RURAL WILLYS 1959 - Vendo
iu financio com pequena entro-
da. Saldo em 24 msses. Ru-
Dr, 5a tam lnl 156 Tljuca;
RURAL 66 -luxo e STD ambas
tração íimplei pouco rodadas em

VOLKS 64 - 67 - 68 - revisa-
dos com garantia — Entrada a
partir de 1.600 - Saldo até 24
meses. Rua S. Francisco Xavier,
378:
VOLKSWAGEN Senda I 300170
Okm todas as cores — Aceita
financiamento óa Copeg, Caixa
Econômica c outras financeiras.
Ver e tratar Mecânica Turiauto
Lida. REVENDEDOR AUTORIZA-
DO VOLKSWAGEN, R. Conse-
lheiro Galvão, 684 — Madureira.
GB^_

VOLKS 68. Enlr. 2_70Õ
24 x 434,00. 67 entr.

1 800 24 x 390,60, 65
entr. 1 600 24 x 341,
64 entr. 1 200, 24 x
328,60 Gordini 65
entr. 800, 24 x 186,00
Av. Copac. 1 350. (B

OPALA 1970 - Zero,
cilindros, varmalho, todo equip.
Vando abaixo tabela. Troco <
financio. R. Barão de Mesqui-
Ia, 1079 Pca. Verdun. Di. todo.

ÕPÉiTW"-^-4 cTT. - Est. m-q
pintura pneus — tudo 100%
- p. emplacar. 650,00 urqente.
R. Flamlnla, 691 V. d« Penha.

OPALA 70 - 0 km. Vermelho,
f-r. prets, 4 cii., luxo., equip.
Ac. troca VW. Particular. C-tel
390-2477 e 390 2425, J:sé Car-

VOLKSWAGEN Sedan 1300 -
70, Ok, todas cores. Aceito 'ft
nanciamento da Copeg, Caixa
Econômica e outras financeiras.
Ver e tratar Av, Suburbana, n.n
9991.
VOLKS 66 e 67 novos -Vendo;
troco, facilito pelo Cre. Direto
em 24 meses. Ver Av. Suburba-
na. 9.275.
VOLKSWAGEN 70 - Zero Km.
modelo com extintor d« incen-
dio, cinto de segurança, banco
anatômico, todas as cores —
Equipado, radio, antena, calhas,
aço protetor, estribo, reforço
parachoque, Licença GB seguro
RC. Taxa rodoviária, tudo repito
tudo incluindo «ntrada NCrJ
2.698,00 mensal NCrS 600,00 en-
Irada NCrS 4.698 mensal NCrJ
480,00 entrada NCrS 360.00.
Ver Av. 5uburbana. 9991. Loja
— Sr. João ou Pedro — Casca*
dura,

VOLKSWAGEN - 4

portas, vermelho, zero
km. Entrega imediata,
abaixo da tabela. Tro-
co e facililo até 30
meses. META VOLKS-
WAGEN. Rua Laranjei-
ras, 47. Tels. 225-0696
e 225-2356. Diária-
mente até 8 hs. ;B

| zo. Av. Princesa Isabel, | Em 24 meses a menor |
taxa de financiamento

/MERCEDES BENZ 62, a
mais nova

CAMINHÃO F-ORD F 6CO D>--l
V.ido. troco, facl! lo. Rui Mi-
que' d- Frias 71 Eslá:i.-. T-a-
tv F. 254-2958.
CAMIONÉTE FORD F 

" 
100. Est.

«d^ado fwra carro pagador ou
íuroSo comum. 5.400 R. Gal.
Espírito Santo^Cardaso 326.

CÓRCÊiTlW ríe 2 e 4 portas
nplo crédito direto. Av. Brás
de Pina, 274. Penha.

(B ; da Guanabara. Aceit;:
me-! mos sua carta de crédi-

êle vale na troca
COMVEPE - Revende-

I dor Autorizado Volks-
I wagen. Rua Uruguai,
319. Tels. 238-8444 e

A vista o menor preço
da GB. Av. Princesa

0 km, trocamos e fi-

DKW 67 sedan 4 portas eicelen- | nanciamOS longo pra-
:-s estado tôda nova, á vista
nu troco e facilito bastante Rua
24 He Maio, 332 Tel. 261-8008. i 481 . Tel. 257-01 13
Fco permuta táxi.
DKW"~6S~Beícer equip. único _ _ _
dono, Vdo. à vista froco financ. ! ITAMARATI 1966 - Verde-mc- i mus auo ^.uua w«- «-«v-wi . , ,,. ,
c/l 500 saldo 24m. R. Álvaro tálico, c/rádTo. vendo á visla j . /-/~lDP(~ Taiva ol<- IS8D6I, 40 1.
R-mos, 5 Tcj_._46_.0664. | linancio c/4.000 e 24 de 381.00. 

' "O (-UfClj, i_aixa, e,c' 
957-01 1 3

DKW - Vemaguer67'- Orinit'. | Av._0»v__ldo_Cru_!__ 67. Ar_r___indo__ j Traga seu Carro USado '

Vendo à vista: 7.400 cu finan- INTERNATIONAL 1965 - longo '

cio c/ pequena entrada. Hipo- j c1 carroçaria. Grandes facilida-
llto da Costa 37-B. esa. 28 Se- i das - IAMSA - Rua Resende.
tembro. I 147. Tel.: 252-2644.

i DKW VEMAGUETE" 63 - Em < JEEP TIPO SAFARI, vendo, tro"

j bern estado. Vendo ou trcco | co, aceito oferta, equipado. Oo-
T por Volks 67-68. Av. 28 de Se- : minaos Ferreira 214 fundos
¦ tembro 165. 2488262, 264-1827 236-7549._
ie 364___i60___ ; jeep wiiÍYs"65 - opo.iunida-j 238-7079. Plantão rá
[ DKW — Vemaguet 6Â equipado, i d» par* r»vendsdor«i, " "" "

! tstado Excepcional melhor ofer- j vitta. S»m oftrta ou
tratar Póüo Shell R. S. | diiriot. Vtr Rua Marii . Bar- j minno ^ip 14 (-,s

OPEL OLÍMPIA 68 -

Equipado, pouco roda
do. Vendo, troco, fi
nancio até 30 meses.
Rua Santa Clara, 26-B.
Tel. 257-3216.
OPALA 70 - Zero, 6 cll., luxo,
liul. 23 300.00. trocn p5- Volks
- F-n. 230.9511 siS>"''r'"il. _
0PEL"l952 Capitain. D; 4 por-
tas, radio, iujetto a quaTiuer
prova. A' visla 1 50D. R. Miriz
e Birros 1 061.

PEUGEOT 52 Too 203 - Qi".l-
nu-r pr-vs. NCrS 1 450.00 Ru»
FVToe Cam.rão 138 - Sr. Josi
fcKJirfaiTwntf*.
PONTIAC 60 - Vend-> ft-nev''le
em estado de rara coniervecã-.
Tr-co e financio. Teodoro da
?".va; 419-A.

PLYMOUTH 55 - Vendo cm
e-tid. de rara c-nsvv.-jr. 8
ci's. hidr.m. direcio hidráulica,
(re'o « ar. Troco, financio, lee-
d-r.iJ da 5l'va. 419-A.

PLYMOUTjTl 53 - Mec.. 6 cil.,
toda nova, aceilo Iroca. Rua
Barão de Mesgunla 174-A « B.

PÈÜGEÒf 203 - 52 b-raln ven.
do à Rua Operário Fones, 23
tó*. à prato de W^mn*.

plfXUP WULYS 1760 <-.-ucc ro.

dada. A vista ou fin. Av.

do Exérciio, 67 S. C islo-ão

PUMA — Vende-se Rua
, Jardim Bnlânico, 705

esi£.do de novas. Vendo a vista
ou fin. c/l 700 araiio troc*.
R. Barão de Mesquita, lló. 1.
23_4-5J_97._

RURAL 64 - Vendo à vista.
NCrS 5 000,00, ólimo estado de
carroceria e íuncionarnenio. Ver
e tratar. Rua Joana Angélica,
220-G.
RURAL WÍllYS -Compro mas.
mo precisando consertos; vou
em sua cisa. Pafjo à vista. Tel..
261-3083 - Sr. Soltos.

SIMCA* 64 - Superequip. cm
balíssTm: est. de ccnservacãc
é vsr p/ crer fraçs qualquer
preva a vista tr;c- e lac. c/
2 000 efit, sa!dD em 24 ms. R.
S. Fcc. X.viar 342 L:-ia E Ma
raosn- 'el. 228-6839.
SÍMCÁ 1962 - Ótimo eslado,
rádio, vendo motivo viapem.
P. 2.510. Av. Paris, 773 - Bon-
sucesso.
SÍMCA JANGADA 1963. Ven-
do 2.600 carro bom para p.».'-.-
seics conf^rtavetj. Rua Gal. E^-
pirilo Santo Cardoso 326 - Mu-
da.
SIMCA 62 Rally crpeciai luxo
melnor oferta. Tel. 261-8940
Assunção 7 aa 12,
SÍMCA-65 - 64 - 61 preci-
sando de pequ-eno reparo n:>
estada pela m^har oferta. Rua
Senidor Bernardo Monteiro, 70
— Benfica.
SIMCA - Sem enlrada de 1961
a 1967 entrega imediata CDC.
Mensalidade a partir 166.00, Av.
13 de Maio, 45, •! 706. Ttl.
22W278.  
SIMCA 63, único dono, 2 cores
20% de entrada, saldo até 36
meses. (Não • consórcio). Vis-
condo do Cairu, n." 75. Telefone

VARIANI 70 -¦ Okm branca!
pronti entrega Iroco e fdc. c/ I
5 000. Saldo 24 m. Rua 24 Maio T
316 O.Jel. 248-2701.
VOLKS 69 - 13X3~~itm rev. j
equip. sujeilo a qualquer prova, i
Troco e lac. c/2 900. Saldo 2-lm. I
Rua 24 Maio, 316 Q. Tel. | VOLKS 6

VOLKS 66 - Modelinho, vários
equipamentos, lindo. Troco, fi-
nancio saldo. Av. 28 de Setem-
bro, 25 - Tel. '2344876^

VOLKS 64 — Ótimo estado.
Equipado, com rádio. Único do*
no. Rodas cromadas. Ver Posto
Shell da Av. Beira Mar com An-
tônio Carlos.
VEMAGUETE 65, ólimo estado.
20% de entrada, saldo até 36
meses. (Não é consórcio). Vis*
conde da Cairu, 75 — Telefone
264-4912.
VÒLKS — Compro, pago à vis-
Ia na hora, 63 a 5 600, 67 a
7 400 e 68 a 8 400, Barata Ri-
beiro, 147 - COPACAR S/A.

VOLKS 68 beija nilo equipado
sem radio estado novo um dono
só Vendo. 

" 
R. Mem Barreto,

131.. Tel. 226-0116, 

VOLKSWAGEN -66 - 67-68.
70 Okm — Todos rigorosamente
revisados. Entrada desde de
2.000 o rost. até 24 meses, te*
mos outros planos — aceito tro*
ca. MEDEIR05 - Rua São Fran-
cisco Xavier —_ 254-B.

VOLKS 1 300 - 2a. sé-
rie com bancos em ti-

po condia. Com extin-
lor e cinto de seguran-

ça. Para pronta entre-

ga em todas as cores.
Em 24 meses a menor
taxa da Guanabara. —

Aceitamos sua carta ds
crédito COPEG, Caixa,
etc. "Garantimos os

preços antigos." Traga
seu carro usado êle va-
le na troca. COMVEPE
Revendedor Autoriza-
do Volkswagen. Rua
Uruguai, 319. Je!.;.
238-8444 e 238-7079.
Plantão sábado até 17
hs. e domingo até 14
horas.
VOLKSWAGEN 1967 - Equipa-
do, Vondo carro em olimo esla-
do, pode trazer mecânico. Rua
Valparaiso n.o 81 ap. 302. Ti-
juca.
VOLKS 65 equipado revisado ..
NCr$ I 800 e 30x313.50 sem
parcele!., lemes pUnos de 6

' a 30 meses inclusive com in-
[ lermediárias. le'. 246-6227. —

| Ritor AutorrEveis.

j VOLKS 66 exce ente estedo, to-
j do novo e equipado à vista

cu troco e facilito bastanto. -
Rua 24 Maio 332. lei
261-_8C08.

avilhoso estado,
nevo Iroco e fac. rom
ent. Rua 24 Maio, 332.

261-8008.

VOLKS 1969 cor bege, equipado
com 16 mü rodados aceito troca
facilito alé 24 meses entrega
rSpida, Rua Piauí. 72^

VOlKS .1970 pronta enlrega ¦
faturar aceito seu carro como
entrada, saldo 24 meses Entrega
rápida, côr pérola aiul VBrme-
lho, R. Piauí, 72)

VARIANTE, bege, «siofamento
preto para pronta «ntrega, lin-
da, aceitamos seu usado, saldo
24 meses, Rua Piaui, 72 - Tol.
249.8132.
VÓLKS 67. equip., único dono
a visla ou Tiiwnc. cl 2 500. rest.
24 meses. A. Silveira Martins n°
135. sll. Tel. 225-2555. João.

VÕLKS 68, equip. azul real, úni-
co dono. V. a vista cu fac. c|
3 000, ent. saldo 24 meses R.
Silveir.1 Martins, 135, sj 1. Tel.
225-2555 - João.

VOLKS 64, equip., otirno csLiclo
a visla ou fac. cl 2 000, entr.,
saldo 24 meses, R. Silveira Msr-
tins, 135, s|l tol. 225-2555 -

João. , , . .
VOLKS 64 - Excelente estado.
Equi prido, financio até 24 me-
sos ,peq. enlrada. R. S. Clemen-
te. 195, 226-8214.

VOLKSWAGEN 64, estado im-
pecável, ent. 1 500 mais 24 de
338 - R. Laranieiras, 122-A -

Tol. 225-39_53J
VÕLKS 68 — Extraordinário ina-
to. Vale a pe-na ver. Pague aíé
24 meses. Aceito, troca — R.
Mariz e Barros. 843. 2230240.

243-27C___ lodo
VOLKS 64, 66 - Excelentes, j Pe<!-
equip, rev. iuJ. a qualquer pro- I fe.!.:.,.
ve. A vista, iroco e lac. cent. | VARIANT — fnmnrf
a parlir de 2 500. Saldo a comb. ! VMKIMIN UOmpre

24 Müío,_415 - 261-3407. | agora sua Variant e ro-
VOLKS 60, 61, 62, 63, \ de o ano todo ou mais
64, 65 — Vendemos c ! sem pagar nada, nem
n revisão até 24 me-; prestações. Tôda linha l
ses sem fiador ou ava- [ Volkswagen a sua es-
lista. Você dá a entrada j colha. Novo plano re-
e leva o carro. CIA. FE-! volucionário. Aprovei-
DERAL DE VEÍCULOS - ! te! Maiores informa-'
Rua São Francisco Xa- j ções com o Sr. Edson I
vier, 374-A. (B ] na Comvepe — Reven-1
VEMAGÜÊT 66~em"ótimo"estãdo, j dedor Autorizado Vol- |tôda original aceito oferta, troco , , _ „ ¦ !
Domingos Ferreira 214 fundos | KSWagen. Rua Uruguai

319. Tijuca. Telefones I
238-8444 e 238-7079.
Sábado até 17 hs. e do-
mingo até 14 horas.
VOLKSWAGEN 0 KM 1970 -

236-7549,
VOLKS 67 revisiido equipado
c/licença 70 paga. Ent. 1 800
e saldo 24 meses. Rua Francisco
Otávia n9 35 - Tel. 278904.
Aloysio.
VOLKS 68, único dono pouco
rodado, troco, aceilo oferta. Do-
mingos Ferreira 214 fundos
2367549.
VÕLKSWAOEN 70 - Zero km,
axui, abaixo da tabela — Ven<
do, troco, facrlito até 30 mn-
ses - Av. Beira Mar, 216-B -
Tel, 232-5218.

VOLKS 65 - Conservação exce-
lente. Venha v^r, peq. entrada,
rest. »lé 24 meses - R. Mariz
e Bõrros, 843 - 2280240.

VÕLKS 67 - Ünico dono, torio
equipado, peq. entrada — V.
paqa até 24 meses - R. Mariz

Barros, 843 - 228-0240.

VOLKS 64 - Otirno estado,
equipado, pc<\. entrada, sn!d->
.-té 24 meses Açoito troca. R.
Marli e Barros. 8£3. 2280240.

VOLKS 63 e 65, espetüculares
- a qualquer testo. Velo. A'/.
Fac. Peq. entr. qt. ate 30 me-
S5S „ Ãv. Suburbana, 8414 —

Pirídadr».

VOLKS 65. - 4 350 no
estado. Ver São Fran-
cisco Xavier, 102.
VOLKS 65 pérola lodo novo
e revisado a visla ou troco
e facililo bastanle Rua 24 de
Maio. 332 tcl. 261.8008.

VOLKS 65 e 67 equip. » revs.
trcco. Vdo. * visla finac. t/
1500 snldo 24 m. R. Álvaro

Ramos. 5 lei. 46-0664.
VÕLKS 67 equipado revisado

| NCr5 1 800, e 30X357,M som
par:e!as temos planos t inclusive
com i n t e r m ed i á r ia s . Tei.

i 246 6227 - ROIOR.
i VOLKS 69 pouco uso revisado,
I NCrS 1 800 e 30X528, >em Dar-

celas. Temos planos de 6 a
! 30 meses inclusive com inter-

mediaria. Tel. 246-6227. Retor
i Automóveis.

VOLKS 66 equipado revisado
I NCrS 1 800 e 30x330,00 sem
; parcelas temos planos cle 6 a
I 30 meses. Inclusive com Inter-
I mediárias. Tel. 246-6227 Rotor
i Automóveis-

VOLKS 66 novo linancio ent.
I 2 500,00 prost. 364,00 icm mais

despesas garantia 60 dia». R.
Sio Clc-monto. 84_._

VOLKS 67 novo financio ent.
3 COO.CO presl. 364,00 sem mais
desp. garantia 60 dias R. São
'".lamente, 84.
VENDE-SE - Itamar&ly 66, 6timo
es ado. Ver Rua São Fco. Xavier,
838.

VOLKS 64 e 66 - Equi-

pados e revisados. En-
trada a parlir de 1 800
e saldo até 30 meses.
Rua São Francisco Xa-
vier, 280-A, Maracanã,
lei. 248-0284, até 20
horas.
VOLKS 64 mod. 65 mais nôvo

I GB eouip. mec 100% .ent.
2000,00 saldo 310,00 mens. Fa-.

I rias de B'ito, 27. P.a. Verdun.

| 258-1192.
VOLKS 69 - Verde 3 000 km

! na garantia equip. Vdo. c/ psq.
entr. saldo iures banco, tro:o

p/ carro nacional. Farias ce
Brito, 27. Pca Verdun. 258-2192._

VOLKS66 - Modelinho, nôvo
rádio amer. fècl-as, capas er-pe-
ciais, mec 100°'. Enlr. 3 000 00
e o saldo de 310,00 mens.-:-.

Tcdas a-, côrcs p! pronta entre- I __"» 
M»''* 

,_» 
»«">». .J0'4 íp!'

qa - Vendemos - trocamos - C-01. 258-1192. Aaos 12 hs.
financ. até 24 mes-3s ST»R VOLKSVVAGEN 68 • 70 carres
S.A REV. AUT. R. Assunção 133 (novos revisados p1 entr.

226-9205 e 246 92-15

264-4912, ramal 16, .m fr.nt. VOLKS 60 3 66. Ven-
Hosp. G»fret_Guinle. f
sTmcã~19'63"- Todo"r.visado^i demos ate 24 meses c
v.nd.-s». N..t;; '"l"d'-' hl revisão. Não pedi-dores. Ver Ru* Merti • Barro», r
824_-j_r.j_ireii,  I mos fiador. Entrega
sí£?A PJAVIA; » - motor _mec_iata, você dá a en-
100%, pintura e forracao nova '
equipado, radio, NCr$ 2300.00 | trada e leva o carro.

247-8802 - Rua Visconde AUTO-PRAZO Ruad; Pirajá. 435_jll

TAXI 1 600- 1 300 -! Conde Bonfim,. 645-B.

Para você que possui __•?
íMlnnnmia o nlar-a Ca-\ 'OLXS 70 - 1 300 emplacado,autonomia e placa, oa ,.gl)fldo> NCr$ ,_ „oo, côr a
rantimOS O preCO anli- escolher na agência - Fone:

l onA Cm 223-2518, cl Hélio.
go para o 1 300. Ert y. u;sw„EN 19t8> „„,; ,„;,_;
24 meses d menor la- , pado, ibiolutament» novo, vtn-

f. j ' do, troco, facilito 30 m«sti —
xa de financiamento < ,„ 8,.r,.Ma,, 2h.b - t.i.:
da Guanabara. Pronta I «_;i5J«.

-T VOLKSWAGEN 1967. última s<-
t-lJ" ', 

ria granat, «quipado 100%, r»-
rç (.v ! visado c] garantia, entrada

desse

Tel

enlrega. Todas as
res. COMVEPE -

vendedor Autorizado
Volkswagen. Rua Uru-

PICK-UP^ FORD 69 - Estado : guai, 319. Tijuca. Tels. 
de nova. Pequena entrada e ; 0«q o a a A _a OTQ 7n70 ' dí raposicio na embalagem -
saido i combinar, polux c.n-; 238-8444 e iJ8-/U'V. | AVi R"ui Bi,bolai K0_ c por.
cewlonírla^ Chevroiel.uRua_ Maris J Plantão sábado até 1 7 | i«l">.

Pronta

2 300,00
São Cl.mente, 92. T»
Alend-mrs ati 21h.
CIA GRANDEN,
VW PORCH6 90 H

226-7191.
- AGEN-

P., peças

alé 30 m. R. Dias da Cru;,
335. lei. 249-7315. _,
VÕLKS 66 2a. série, equip..e»c.
mec. 100%. Ent 2 500,00 saldí

de 328,00 mensais. Farias de
Brito, 77. Pca Verdun, 258-1192.

VOLKSWAGEN 1959 - O'imo
e&"*ado equip." do, nunca bateu,
1 850 ent. saído 24 meses. R.
24 de Maio 316. R.- Rlachuelo.

VOLKSWAGEN 64 e 65 revisa-
dos lindos pi entr. resto até
30 m. R. Dias da C.-uz, 335.
TeL 249.7315.
VÓKS - 70 - O km. Côrcs
a escolher. Pronta entrega. Fac.
c/ 3 500. Saldo 24 m. Rua 24
Maio, 316-Q. TeJL 248-270)¦

VOLKSWAGEN 1967 - 
"Ótimo

estado, revisado, entrada 2,000
rest. até 24 mese?. Rua Via-
conde de Santa Isabel 46-C. —
Praca 7.
VARIANT - 0 Km, b.-snco lo-
tus, vendo a vista c-u fin, cf
3.800 saldo ern ala 30 meses.
Rua Mari; e_Barrcj 665,

VÒLKS 68 - Em átimo «tado,
perfeito de tudo a tôda provs,
à vsta ou Cn. c/ 2.500. R.
Mariz e Barros 6Ó5. Tel

mento da Guanabara, i ..28:i42_-
VOLKS 69 -Estado de I»ro,
pcuco um, côr bege, k

TeT
Jované,
VOLKSWAGEN I 600 - Modê-
lo nevo 70 — Prema entrega a
ví«.ta cu òté 24 x - Aceitamos
f^n..nc. Cx. hzzn. e Ccoeg —
STAR SA REV. AUI. R. As-
suncão 133 - Tel, 226-9205 e
246-9245 - Jcvanc.
VÒLKS 65 - Em ótimo esta-
do impostos 70 pago. 5 300.00.
Av. Guilherme Maxwell n.°
445 — Bcnsucesso.
VOLK5 68 c 67 -Pouco ro-'
dada, equipados e revisados,
Vendo cem poquen-s entrada
iesto a combinar. Rua Lecpol-
dTna Rêçio, 318 - Olaria.
VOLKS 62 -""Vendo entrada
I 500 resto em 24 paqamentos

Av. Neva Iorque, 549 — Bon-
suc2s;o até 21 horas.

VOLKS" 1 600 — 0 km.
Com cinto de seguran-

ça e extintor. Pronta
enlrega. -Todas as cò-
res. Em 24 meses a me-

Í4 x 4Í8.00. Rua I nor taxa de financia-

'(B

Clemente esq. R. Mstrij., 824.

17 hs. e d>

POLUX Concessioníria Che

MERCÍOEVM -~220-S - V.n- I vrolel lem os melhores preços.

do .m ótimo estado, carro d. i fraga s/çarro usado de qualouer

único dono, cór cima, interior I marca p/troca. Rua Mans e Bar-

vermelho. 33.000 Vm. Iroco . I roi._B2Jo.te_21_hores.__
facilito 21 meses. T.I. 236-1512. ! RU7AL 61 - Ctimo estado.

MERCEDES" BENZ" CAMINHÃO i trac. simples. Vdo.. troco^fac.

1954 — Ótimo «itado. Grandts
facilidades. IAMSA - Rua R«-
i.nd. 147I_T«L^ J52-2644._
MERCEDES 66 moi. 230S dir.
hidráulica, doe Embai
ta cu a prazo
Ca-nprs, 23 A I

I 500. rest. 24 x 212,00 ou
a c.-mb. Av. Suburbana. 8414.
Pl-dada.
RURÍÁL WILLYS 69 - Luxo. se-
minovo. MelHof efzrt*- Sêmen-

Rua Siqueira i tc ate 12 horas. Senador Ver.
7363435. I gueiro. 123.

Aprovação imediata de
seu crédito. Aceitamos
sua carta de credito
COPEG, Caixa, etc. --

Traga seu carro usado
êle vale na troca. -

e tsarres, 821 até 21 horas. ,' tilw/tnü MT Tn
|picK.uPS~E~UTiuTARios che- i hs. e domingo ate 14 VARIANT 70
| vrolet - a vista oua pwo .^oras i entrega, còr verde.

taxi dkw 65 - 8.700,00 - i Vendo, troco, financio : 
rr.i\A\/FPF — Rpvpnd<=

Vendo urgente pela melhor ofe,. , .. qn D..- Cf, «-UWVÇrC l>. ...
la. Rua Araçatuba em frent. I a'e -30 meses. Kua Ma.
ao n.o 223. C. Neto.

Equip. qua-
Telefone

TAXI Volks 4 p.
»e 0 km. Vendo p! nãs p' trjb.
10 OOO ent. 24 x 720. Aceito
Veiks no neqccio. R. Aguiar 15
an. a05.
TAXI CHEVROLET 48 - Vendo
c. aut anemia. Urgente. Ida Uni
Ssnrn 47. iunto ao e'npiac«-
mente, Sr. Helvécio,

Clara, 26-B.
257-3216.
VOLKSWAGEN 1964. última sé-
ri. «nliada 2 000.00 > 24 x
339.00 100%, revisado c ga-
rantia. R. São Clemente, 97 —
•tendemos at* 21 h. ~ Tet.
2267191 - AGENCIA GRAN-
DEN.

dor Autorizado Volks-
wagen. Rua Uruguai,
319. Tiiuca. Telefone:
238-8444 e 238-7079.
Plantão, sábado alé 17
hs. e domingo alé 14
horas.

fin. d 3.000. Rua Mariz e
Barros 665.
VÒLKS 70 - 0 Km. Tôdaa as
cures ,entrega imediata, 1 Vt«-
ta cu fin. ti 3.200. Ru» Marii
e Barres 665.

Automóveis
Compramos
Nacionais

Negócio rápido. Trag* o
\ carro e Isve o dinheiro. Rua
: rio Russnl, 404, sala 102 ou
I disque 45-4812 c 65-9461.
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AUTOMÓVEIS ^4 ATI MA

06 VOLKSWAGEN, modelinho ex. estado
66 -- KOMBI Standard ex. est. cons.
65 VOLKSWAGEN equip. magnífico est.
65 AERO WILLYS ex. estado cons.
64 VOLKSWAGEN verde eq. original fáb.
64 VOLKSWAGEN azul eq. 6timo eslado
63 AERO WILLYS original de fáb. eq.
63 SIMCA ótimo estado
60 AERO WILLYS original de fáb. ex. esl.

Vendemos a longo e curto prazo coni financiamento
próprio. V. leva o rarro no ato da compra. Rua
Conde de Bonfim - 190 - 204. Tel. 28-1610. (P

Galaxie 70 - 0 km
Côr: a escolher — Prazo: até 36 meses

Entrada: 5.500 — Entrega: imediata
SEDAN S/A

Rua Mariz e Barros, 824 - Tel.: 264-4912
Aberto até 20 horas

* P*
Cjllll

</y/////////^hmmÊmmmf/,/////,

REVENDEDOR FORD-WILLYS

FIQUE CIENTE!
TEMOS UM PLANO DE VENDA

PARA CADA CLIENTE

DEPARTAMENTO DE CARROS USADOS

69 3.500
69 2.500
69 3.000
68 3.000
68 2.000
68 3.500
68 2.000
68 2.000
68 1.500
67 2.000
67 3.000
67 2.500
67 3.000
67 1.200
67 1.800
66 1.200
66 2.50O
65 2.000
64 1.500
63 1 .500
63 1 .500

Mensais
a combinar

Marca
AERO WILLYS
RURAL WILLYS
CORCEL
AERO WILLYS
JEEP WILLYS
ITAMARATY
RURAL V/ILLYS
VOLKSWAGEN
GORDlNl
RURAL WILLYS
ITAMARATY
SlMCA
AERO WILLYS
GORDlNl
VOLKSWAGEN
GORDlNl
AERO WILLYS
AERO WILIYS
VOLKSWAC-tN
AERO WILLYS
RURAL WILLYS

TODOS OS NOSSOS VEÍCULOS SÀO
100% REVISADOS E GARANTIDOS

Rua Mariz e Barros, 774/776
Tels.: 248-7454 - 234-4945

COMVEPE APOSTA COMO TEM O

VOLKSWAGEN
QUE VOCÊ QUER:

(Financiado do jeito que você sempre quis)

VOLKS 1300 2.° SÉRIE COM BANCOS TIPO CONCHA

Variant pronta entrega. Todas as cores.
Volks 1600. Com cinto de segurança e extintor
Karmann-Ghia 70 com cinto de segurança e extintor
Puma GT 1600 com cinto de segurança e extintor
Kombi ST Luxo com cinto de segurança e extintor
Kombi Pick-up com cinto de segurança e extintor

meses
para
pagar

A MENOR TAXA DA GB.

COMVEPE
Rua Uruguai, 319

Tels-38-8444 - 238-7079
Revendedor Autorizado Volkswagen.

Plantão: sábado até 17 h. Domingo ató 14 h.
.Novo Proudon

Tais.
Rua Senador Furtado, 129

234-9316 - 264-6172 - 264-6182 J
Importadora Tijuca

Pequena entrada — Saldo até 30 meses

70 - VOLKSWAGEN, 1300. Zero Km.
69 - CORCEL, 4 p., equipado
69 — OPALA, 6 cil., equipado
67 - VOLKSWAGEN, equipado
67 - RURAL WILLYS, 4x2
66 — SlMCA Tufão, equipado
65 - AERO WILLYS, equipado
64 - AERO WILLYS, equipado

R. Conde Bonfim, 426 — Tel.: 248-2783

TIJUCA - MARIZ E BARROS, 843 - 228-0240

DOTAFOGO - R. S. CLEMENTE, 195 - 226-8214

Volks 64 — Diversas cores 24 284,
Volks 65 - Único dono 24 305,
Volks 66 - Pouco rodado 24 337,
Volks 67 - Côrcs a escolher 24 343,
Volks 68 - Fino traio 24 350,
Opala 69 — Luxo — Pouco uso .... 24 645,
JK 63 — Excelente estado
Mercedes c>5 — Tino trato

ENTRADA À COMBINAR
VÁRIOS PLANOS DE PAGAMENTO

:'•<'"_¦ QUER«VENDER SEU CARRO?

PROCURE*ANTES teTíl/C/nCt

Na Tethiana não há proble-na algum. Você
enlra com o carro e sai com o dinheiro,
NAMORA!!!

Mas.se preferir, conheça nossos pia-
nos de trocas. E muilo provável que você
ainda receba Iròco. Então,

TROQUE E LEVE TROCO...

TETHIANA - PESSOAL DE CONFIANÇA!!!
COMPRA • VENDE • TROCA • FINANCIA

MARACANÃ . R s. FCO XAVIER. 378 A
URUGUAI . URUGUAI. 297

preço e facilidade
e com a

SEDAN
«VENDEDOR FORO . WILLYS

0 MAIOR E MAIS COMPLETO ESTOQUE DA GB
69 — Corcel, cupê i 67 Itamaraty

69 - Caminhão F-600 67 Gordini

69 — F-600 Basculante 66 Itamaraty

69 — Corcel, 4 portas 66 Kombi

69 — LTD, mec. e hidra. 66 Aero Willys

69 — Galaxie 65 Vernaguet

69 - Aero Willys 65 Rural Willys

68 - Galaxie 65 Jeep Willys

68 — Esplanada 64 Chevrolet, hid.

68 — Volkswagen i 64 Aero Willys

68 — Rural 63 Simca

67 - Galaxie 63 Aero Willys

67 — Volkswagen | 62 Mercedes Benz

E V. tem 36 MESES para pagar com
apenas 20% de entrada.

Importante: não é Consórcio é a solução
mais rápida para V. comprar o seu automóvel.

íp

Rua Mariz e Barros, 824 - Tel.: 264-4912 (Rede interna)
Avenida Princesa Isabel, 481-Tels,: 237-3674-257-0113

diariamente até 22 hs. e domingos ató 13 hs.

-0 CARRO CERTO NO I A li C A
REVENDEDOR CERTO lAfVOA

Seu revendedor .Chevrolet de confiança
«¦VEÍCULOS'NOVOS E USADOS¦¦¦

Feira de caminhões
4 e 6 cilindros — Luxo

e Standard 1970
Zero Super-luxo —
Equipadas 1970
Diesel e gasolina 1970
Zero Luxo e Standard 1970
Somi-nôvo 196°
Equipadas 1967, 1968 1969
Fquipados 1963, 1965,

1966, 1967 1969
Excelentes 1962, 1963 1968
Equipado 1968
Excelentes 1965, 1966,

1967 1968
Excelentes 1966, 1967 1968
Standard 1963, 1966

1967
Todos equipados 1964 1966
Excelente 1965
4 portas suptreciuipado 1961
Excelente 1960
4 portas 1957

Opala Zero km

Chevrolet Peruas

Chevrolet Caminhão
Chevrolet Píck-ups
Volkswaqen "1Ó00"

Chevrolet Pcru-is
Aero Willys

J.K.
Esplanada
Volkswagens

Itamaraty
Kombis

Simca
Rural
Oldsmobile
Peugeot
Lincoln

Av. Mem de Sá 192 Tels.: 252-5609 e 252-5869

Rua São Clemente, 185 - Tels.: 246-3551 e 246-6388

Aberto diariamente até as 22 horas
Sábados aberto até as 17 horas

Domingo até 12 horas.
OS MELHORES PLANOS DE FINANCIAMENTO!m AGÊNCIA HUMAITÁ

DE AUTOMÓVEIS
RUA HUMAITÁ, 68 - TEL. 246-0949

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
DKW VEMAG S

70 30 x '451

69 30 x 413
68 30 x 353
67 30 x 3-11
66 30 x 303
65 30 x 292
6-t 30 x 275
63 30 x 264
67 30 x 407

ENTRADA PARCELADA

Revisados, emplacados 1970 e seguro. Temos planos c/
parcelas Intermediárias. Diariamente até 22 hs. Domingo
até 13 hs. Planos de 6 a 30 meses.

T Ford Willys

70
Galaxie, Ltd, Itamaraty, Ae*

! ro, Rural 0 km, -Corcel 2 e 4

j portas. Trocamos e financia-
j mos em até 36 meoes (não
¦ é consórcio) — SEDAM S.A.
Av. Princesa Isabel, -181 —
Telefones: 237-3674 e 

,236-1221 -¦ Alé 22 lioras.

Corcel 70 GT
Vendemos com 20% ent.

saldo até 30 meses p; CDC,
DELSUL REVENDEDOR FORD
WILLYS — Rua Francisco Ota-
viano, 41. Tel. 227-6340, Co-
pacabana e Rua General Po-
lidoro, 81. Tel. 246-0831, Bo-
lafcgo,

Corcel 1970
Coupê ou 4 portas, todas

as cores. Pronta entrega. —

Aceitamos troca. Financiamos
36 meses. (Não é consórcio).
SEDAN S.A. - Av. Princesa
Isabel, 481. Tcl. 257-0113 e
237-3674 — Até 22 horas.

Corcel 70
4 PORTAS

Luxo e Standard cl 20°'-*
saldo alé 30 meses p; CDC

- DELSUL Revendedor FORD
WILLYS, Rua Francisco Olav'a-
no, 41, Tel. 227-6340 — Co-
pacabana e Rua General Po-
lidoro 81. Tel. 246-0831 -

Jeep Willys 70
Com 20% ent. e saldo alé

30 meses pelo CDC. — DEL-
SUL REVENDEDOR FORD WIL-
LYS — Rua Francisco Otavia-
no, 41, tel. 227-6340 - Rua
General Polidoro, 81 — Tel.
246-0831.

Karmann Ghia

Botafogo.

Corcel 70

63

Coupé Slandar de Luxo
Vendemos cj 20°° entrada

e o saldo até 30 meses pelo
CDC. - DELSUL REVENDEDOR
FORD WILLYS - Rua Francis-
co Otaviano, 41. Tel
227-6340 — Copacabana e
Rua General Pilodoro, 81 —
Tel. 246-0831.

Dodge Dart
Vendo hoje à vista, me-

lhor preço, 3.000 km, ar con-
dicionado, teto vinil, luxo,
azul-marinho, forração preta.
Sr. Coimbra, tel. 223-8210.

Bordeaux c. 1.500 saldo alé
30 meses p| CDC - DELSUL
REVENDEDOR FORD WILLYS, i
Rua Francisco Otaviano, 41 —
Tel. 227-6340, Copacobana e j
Rua General Polidoro, 81 — ;
Tel. 246-0831, Botafogo.

Mustang 66
Estado de nôvo, 8 cil. hid.

dir. hidr., ar cond., vidros
ray-ban. Doe. de Embaixada

R. Gal. Polidoro, 28.

Vende-se
melhor oferta
Caminhonete Chevrolet 54
Furgão Chevrolet 54
Caminhão Chevrolet 56
Kombi 64.

Ver e tratar: Rua Odilon
Sr. Danilo — j

M
Veja-Hoje i

VOLKS 63 24 x 215,00
VOLKS 64 24 x 259,00
VOLKS 65 24 x 271,00
VOLKS 66 24 x 302,00
VOLKS 67 24 x 346,00
VOLKS 68 24 x 389,00
KOMBI 68 24 x 389,00
CORCEL LUXO 69 24x699,00

ENTRADAS PARCELADAS EM CINCO VEZES
PLANOS COM PARCELAS INTERMEDIÁRIAS

Carros revisados com garantia de 2 000 km ou
meses, Grátis: Seguro, rádio, transferência.

Diariamente Até 20 horas
Domingo até 12 horas.

AGORA TAMBÉM EM 30 MESES

RUA REAL GRANDEZA, 372-A
TEL. 246-7084

F.N.M. (J.K.)
2 150

Sob controle Alfa Romeu

1970 -2.« Série
A parlir NCr$ 20.500,00
Totalmente modificado. —

Freio a disco. Cinto de" se-
gurança. Cambio no piso. Vo-
lante de madeira. Bancos re-
cllnáveis.

VICTORI 5. A.
Unico revendedor da Zona Sul

Rua Assunção, 236 — Tel.
246-7413. (P

Benévolo, 140,
Benfica.

a zero km.
1970

4 e 6 cilindros — Luxo e
Standard - CHEVROLET E'
NA IAMSA — Av. Mem de
Sá 192 - Tels. 252-5609 e
252-5860 e Rua São Clemente
185 — Tels. 246-3551 « ...
246-6388.

Volkswagen
0 km.

Compre em TIANA' o seu
Volkswagen Sedan, com en-
Irada de 3.401,00 e 15 pres-
lações de 760,00 ou 2.401,00
e 15 de 840,00. Av. 28 de
Setembro, 86. (P

\efcrme seu carro
a prazo

VENDAS FINANCIADAS ATÉ 12 MESES

Mecânica geral, lanternagem, pintura, eletricista, ca-

pote iro, vidraceiro, baterias, amortecedores, rádios,
toca-fitas, peças, acessórios.

Importante: Serviços especializados de capoteiro.
Forracao cie vinil. Qualquer carro  250,00
Forração geral dos bancos. Aero, Simca, Opala, Cor-
cel, Galaxie, DKW, JK, Mercedes e carros americanos
em vulkron com espuma  300,00
Forração de teto, portes laterais, tapetes, capas, con-
sertos em geral, a combinar.

N.B. Vendas financiadas somente a partir de 200,0C.

RÉGIA VEÍCULOS 5/A

Av. Bartolomeu Mitre, 846 Leblon.
Av. Niemayer 218/220 Leblon.

Rsocap - Automóveis
TROCA

VENDE à VISTA e a LONGO PRAZO
69 - VOLKSWAGEM - 1300
69 _ OPALA, 2500 luxo
69 — CORCEL pouco uso
69 _ VOLKS - 1600 novinho
69 - RURAL WILLYS 4/2
68 - ESPLANADA estado 100%
68 - VOLKSWAGEN - 1300
67 - ITAMARATY semi-nôvo
66 - AERO WILLYS lindo
64 - AERO WILLYS cinza
64 - SlMCA Tufão

Rua do Russel 32-A - largo da Glória
Catete - 245-6595

VOLKSWAGEN VOCÊ CONHECE
CRISAUTO TAMBÉM

VOCÊ PRECISA CONHECER
O PLANO DE FINANCIAMENTO

CRISAUTO
Precisa aproveitar as fa-
cilidades do Crédito Es-
pecial Crisauto. Precisa
ver como seu carro usado
é bem valorizado na trocaÜ

CRISAUTO
Revendedor Autorizado Volkswagen
Rua São Cristóvão, 1216 - Tels,: 228-1911 -

por qualquer modelo
Volkswagen zero quilo-
metro, Precisa, principal-
mente, conversar conosco

antes de fechar negócio.

228-9595 ^m

Rádios e capas
"."QUIDAÇÃO TOTAL

Molorádio 3 F. modelo 70  NCr$ 220,00

Motorádio 6 F. Push Bulon 340,00

Sontelk Teclas 9 trans 210,00

Invictus Radio Stério 5 180,00

Allransislor modelo 70 70,00

Toca fitas com Rádio stério 580.00

Capas napa VW e Gordini 50,00

Vulkron COPACABANA M. Luxo 90,00

Monza Fulurama e Turino a parlir 180,00

Acs. VW, Variant, 1600, Opala, Corcel, etc.

Av. João Ribeiro, 369. Tel.: 249-0565

R. Francisco Eugênio, 268. Tel.: 228-5078

• VEÍCULOS - EMBARCAÇÕES - ESPORTES

Máquinas. Motores. Equipamentos.
AUGUSTO CÉSAR CARVALHO
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Nôvo compactador — Para
¦acomixinha.r o ritmo de trabalho
dos grandes scrapers na constru-
ção de aterros e barragens, os em-
preiteiros estão incluindo em suas
frotas os co-mpaclaclorcs autepro-
pulsores (foto), em substituição às
máquinas nas menores rebocadas
(necessárias em maior quantidade),
e eliminando assim o congestiona-
mento na área rie aterro. No can-
teiro de obras da Estrada de Fert';>
Central do Paraná, que é a segun-
da concentração dc máquinas de
terraplenagem no país, a empreitei-
ra C. R. Almeida está utilizando os
compaotadores 824-B, equipados com
rodas de pés chanfrados e lamina
e.-;palhariora de aterro. Pesando qua-
se 29 mil quilos e acionado por mo-
tur de 300 HP no volante, êle oom-
pacta à velocidade de até lGl-im. h.
As pontas dos pés soradores são
substituiveis e oferecem, nos dois
sentidos, a mesma eficiência de
compactação e 1-lmipeza. No execução
de trabalhos em rocha é conseguido

um excelente resultado utilizando-
se pés especiais, com pontas-solda-
das e uma barra de limpeza reíor-
ç.ado. de montagem traseira. A ma-
nea-bilidade da direção articulada,
permite curvas num raio inferior ao
comprimento da máquina. As rodas
traseiras trilham o mesmo caminho
das dianteiras, permitindo ao opc-
rador ajustar a bitola das rodas tra-
seiras e efetuar duas passadas de
uma só vez. Uma servotransatlssão
de alavanca única combinaria ao
motor D-343 proporciona alta pro-
dui-ividade na compactação. A pia-
Laforma do operador é confortável,
montada sóbre amortecedores de
borracha que -reduzem a transmis-
são de ruídos e vibrações. O .painel
fica à frente do operador, onde es-
tão montados os iadicadores de ma-
nutenção, que mudam de verde pa-
ra vermelho, quando os filtros do
purificador de ar, do sistema hl-
dráulico e ria transmissão precisam
ser .substituídos.

Alemanha importa máquinas
brasi Jeiras

A quarta maior indústria auto-
mobilística do mundo — a Volkswa-
gen ria Alemanha — acaba de enco-
menricir a uma empresa brasileira
um conjunto de prensas gigantes,
com capacidade de até 500 tonela-
das — no valor de NCr$ 3,5 milhões,
para utilização nas s-uas diversas
fábricas, localizadas naquele pais.

A transação foi realizada por
intermédio de n-ma indústria nacio-
nal — a Volkswagen rio Brasil —
pioneira em nosso pais no emprego
em larga escaja das prensas Schu-
ler. As máquinas encomendadas se-
guirão ainda êste ano para a Ale-
manha. Do ponto-de-vista do co-
mércio exterior, a transação cons-
til-ui uma excelente oportunidade de
promoção do parque manufaLureiro
do Brasil junto ao mercado alemão
e rie outros paises europeus.

AS PRENSAS

As máquinas encomendadas pe-
la empresa alemã, fazem parte ria
diversificada linha de produção da
Schuler, abrangendo -prensas de ca-
pacidade variada, com ampla uti-
lização no parque automobilístico
brasileiro. Sua ünport-ancia no pro-
cesso de fabricação de uni carro é

bem acentuada, indo desde a con-
fecção de pequenas arruelas até a
transformação de uma chapa de
aço em um teto de automóvel. Nes-
se último caso, exige-se uma pren-
sa de capacidade de até 1800 to-
neladas, cio tipo das que são empre-
gadas pela Volkswagen do Brasil
na fabricação do fusca, do VW-1600
e d-a kombi, I

Considerando-se o elevado grau
de tecnologia a que chegamos, co-
roado agora pela encomenda da cm"
presa' ajemã, foi bastante rápido o
avanço rio Brasil nesse ramo indus-
trial. As prensas Schuler foram im-
plantadas em nosso pais como re-
sultado de gestões desenvolvidas pe-
!a Volkswagen do Brasil. A hlstó-
ria é a seguinte: alguns a-nos atrás,
essa empresa, garantindo uma. en-
comenda inicial de 16 prensas de
400 a 500 toneladas convenceu a
Schuler a iniciar a produção das
máquinas no Brasil. Alinhando com
a Volkswagen na crença, no crês-
cimento sócio-econòmico brasileiro,
a Schuler para aqui veio e se ins-
calou no Município de Diadema, em
São Pa.ulo. Pouco depois, receberia
um significativo aval ao seu traba-
lho, -nor parte ria quarta maior in-
dústria de autoveiculos do mundo.
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PRENSAS — A maior indústria automobilística da Europa, a Volkswagen alemã,
utilizar prensas fabricadas no Brasil, semelhantes às que aparecem na foto.

AUTOPEÇAS,
REVENDEDORES
E ACESSÓRIOS
TAXIMETRO - Vencio oreco de
orasião. Ver R. Prof. Alfteno
Gcines 48/301.

BICICLETAS, MOTOS
E LEMBRETAS

¦ MOTOCICLETA HARLY 1200 cc. 1
j Vendo barato. Rua do Catete, _
I 38 tcl. 265-3595 c/Sr. Carlos.

Í EMBARCAÇÕES,
E MOTORES
MARÍTIMOS

Corcel 70
Branco, cocpé, st., cj rádio

convencional, isqueiro, etc. —
Aceilo troca, financio — Av.
28 Setembro, 25 — Telefone:
234-4876.

Chevrolet
Pick-ups e

Caminhões 1970
Todos os modelos — Facili-

Hades e Troca — IAMSA -
Av. Mem de Sá, 192 — Tels.
252-5860 e 252-5609 e Rua
Rezende, 147 - Tel. 252-2644

Compro
Volks 66
Volks 67
Volks 68
Pago à visla.
Rua Francisco Otaviano, **1

- Tel. 227-6340, Sr. Ivan Fa-
rnco.

BERLINETA 1964 - Vendo 4
vista ou financiado entr.]
2.000.00 - restante ein Icngo GÇpORTFÇ
prazo. Av. Teixeira de Castro, | "^Wl* ¦ --J

221. Tcl. 230 6571, 230-7588.

LANCHA COLUMBIA - Motor
J ihnscn 35 H. P. Vendo I.
243-4472.
VENDO motor de popa Mercury
Dina r-io.it. 22 HP. Funcionando
PCO. 2.000.00. Trai. c/ Sr. Mi-
guel. R. lobo Júnior n° 8.

HONDA CB 125, nova, vendo
oy Iroco por lancha. Tratar à R.
Vereador Jansen Muiicr, 226 —
Cachambi — Méier.

HONDA 125 CB - Luxo equio.
n' uso est. OK à vista tr. e
f»c. até 24 im. Felipe Cama-
lão 138 248 0962 - Maracanã.

MOTO SCRAPER 0 Lm. Vendo
abaixo labe!a. 60 000. Inf. de-
poit di* 24 bzrè* pelo telefene
2381381.

j PPANCHA DE SURf - Vendo
est ido nova. Am-v cana, fibra
viaro 195 centimít-cí cc.mpri-

; mento pc>r 50 larguf*. Atendo
I dc* 9 às 12hi. Faiar con Marre

,u__tel. 2377665. 

DIVERSOS
Ã"ÚTÕ"^oVEL~'chõTerr*"Oferece-
ia para passeios, casamentos e
vfaqens dentro e fora a GB
Marca O-ja a 70. Particular. Pre-
ços módicos. Tratar 24S63--7.

A. M. KOMBIS LIDA Peq.
mudanças, viagens, p/ hora ou
a combinar. Atende-se domingos
l feriados. Tel. 235-79-12.
ÁLÜGÒ Kombi 70, viagens, lu-
rismo, transportes. Pre£o 6,00 p|
hora ou a combin-ir. Telefone
225__9343.
ALUGO Galaxie c V condicio-
nado para cas-unenros viagens
a fins repriseniat -üs. Fcnes.
234_T[£0, e 265-2186.

A. A. KOMBIS e Pick-Ups Entre-
qas Com. 6,00/h. Peqs. mud<.n-
ças « viagens a combinar. Acei-
tamos contrato mensal. Tal.
2640778. LOCADORA RIO
LTDA.

ALUGUEL KOMBI - NCrS 5.00
hora. Viagens — Mudanças
Passeios, entregas -- Telofonn:
245-9301 _- Barbosa."ALUGUEL* 

DE GALAXIE ou Mor-
cedes Benz, placa part., novos,
ar cond., cj mototista, casa-
mentos, turismo, viagens çlc.
Faço contratos, diárias p firmas
ou part. Inf. • reservas — Tel.
249-3906 - Sr. Oswaldo, 10 ii
18 lioras,
CASAMENTOS*- Galaxie o Opa-
I, _ Pari. novos. Tel. 229-2937
a 229-6745 - Sr. Costa - Horar.
comercial. 

KOMBIS com motorista — Em*
presa precisa várias. Preferón-
cia carga. Pagamento frete no
mesma dia. Rua Clarimundo de
Melo. 341.
KOMBI - Pick-Up. caminhão
basculante, oferectmos para to-
do e qualquer serviçc. Tcl. ..
261 -7064L Sérgio.
KOMBI nova, faço carreto, peq.
mudanças, passeios, Sr. B.-stos.
Tel. 2S6-8333.
KOMBIS - Placas de carga ou
particular. Bom faturamento com
serviço mensal garantido. Ur-
gente, Rua_Pedro Alves 231.

KOMBI - NCrS 7,00 p/hora,
226-7613.
KOMBIS É 

"CAMINHÃO 
- Cale-

le, 6,00 p| hora. T»l. 245-7518.
Entregas, passeios, mudanças, r,
o Sr Brás ou Oliveira.

MINrTRÀNSPORTE LTDA. Pas-
seios, entrega*;, viagens, mu.
danças. Av. Copacabana, 610
L^J4. T»L_236-5262:
PRECISA-SE dc 5 Kombis para
serviço permanente. Faturamento
qaranfido. Pagamento à vista.
Rua Visconde de Caravel-s 71
Botafoqo._
TRANSPORTE DE KOMBI LTDA.

Kombis c motoristas. Viagens,
turismo, passeio, p entregas e
transportes — R Barata Ribeiro,
364, L. 2 - Tel. 257-9503.

TRANSPORTA*-*SE em Kombi mo-
ve's, qeladeiras, pequfrm '"U-
d»nc-=.s etc . exrursões — P^sco-i!

Te'. 226 1789.

Assista hoje, ! Alugue um Opala
22,15 h

CARRO É NOTÍCIA
SHOW DE AUTOMÓVEI5

O Mundo Motorizado em
Todas as Dimensões

TV- RIO Canal 13

Kombis e
Pick-up

ALUGUEL C| MOTORISTA
Entregas comerciais — Mu-

danças — Viagens — Excur-
soes — Fazemos contratos c:
firmas — Transportes Nele —

R. Beniamin Constant, 104,
L| 11. Tel. 252-3489, dia
230-3814, noite.

na I.A.M.S.A.
Rua São Clemente 185 -

Tels.i 246-3551 e 246-6388.

Kombis
e Pick-ups.

Locadora S.T.K.
Entregas comerciais, peq.

mudanças, passeios, fazemos
contratos com firmas, faça
um teste dos nossos serviços.

Rua Costa Ferrreira, 148 —

Centro. Tels. 243-6916 t . . .
223-0367.

Locadora Salônica
ALUGUE O SEU CARRO ATÉ ÀS 20 HORAS

Volks - Kombi - Aero - Corcel e Jeep.
Somes fil. ao C. B .C .

Av. 28 de Setembro, 165, V. Isabel -

264-1827 - 248-8262 - 264-7160.

Você sabe dirigir?
Alugue na Júnior

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO
Galaxie, Corcel, Opala, Volks 1600, Chrysler, llanwrati,

Karmann-Ghia, Volks, Kombi, equipados com rádio, com ou
sem motorista.

Rua da Passagem, 98 - Tel.i 246-3800 e 246-3136 -

BoMfoao.

Volkswagen
Alugue e dirija você mesmo carros do ano,

equipados, Locadora de Automóveis Riachuelo
Ltda. Rua 24 de Maio n.° 316 - loja D. Tele-
fone: 254-2726.

MAIS ANÚNCIOS NO
CADERNO DE CLASSIFICADOS



JORNAL
DO
BRASIL

y\r^ims3_f CLASSIFICADOS
Rio de Janeiro — Quarta-feira, 11-3-70 Parte inseparável do jornal

CLASSIFICADOS HÁ 50 ANOS
VENDE-SE um cavallínho que dá para sella e carrinho.
Para ver e Iratar na Rua Santa Clara, 40 — Copacabana.

(11 de março de 1920)
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CENTRO

Sed» — Avenida Rio líranto, 112 — Térrtn.
tap* - Avenida Mcrr. de Sá, 147 - Tel. 252U371.
Rodoviária — Estação Rodoviária Nôvo Rio, 2,°, loja 205.
São Bcrja — Av. R'.o Branco, 277 — Loja E — Edi*. S. Boria,

ZONA SUL
Flamengo — Rua Marqucv de Abrantes, 26 — Loja E.
Botafogo - Praia dc Botafogo, 400 - SEARS.
Copacabana - Av. N. S. de Copacabana, 610 - G. Ritz.
Pôslo S — Av. N. S. de Copacabana, 1 100 - Loja E.
Ipanema — Rua Visconde de Pirajá, 611-C.

ZONA NOP.T6
Praça da Bandeira — Pça. da Bandeira, 109.
Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 1 549 — At,, da

Guandu Veículos.
Cascadura - Av. Suburbana, ',0 

13ó - Larqo Cascadt/.a.
Maduteirn — Estrada do Portela, 29 - loja E.
Méier — Rua Di.« da Cruz, 74 — Loia B.
Poma -- Rua Plínio de Oliveira, 44 - Loia M.
São Cristóvão - Rua São Luis Gonzaga, 119-C.
Tijuca -- Rua General Rocca, 801 ¦- Loia F.
Bonsucesso - Rua Bonsucesso, .SO.! - Loia C.

ESTADO DO RIO
Duque de Coxias -- Shoping-Ccnter, Lojas 36A e 36B —

Tel. 39 03.
Niterói -• Av. Amaral Peixoto, 116, gru,,os 703 e 704 -

Telefones; 5509 e 2-1730.
Nova Iguaçu - Av. Governador Amaral Peixoto, 34 - Loia

12 - Tel.: 30-60.
Nilópolis - Rua Antônio José Bittencourt, .11 - Tel.: 24 61.

MAPA DO TEMPO - JB 
~
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ANÁLISE SIN6TICA DO MAPA DO ESCRITÓRIO DE METEO.
ROLOGIA INTERPRETADO PELO JB - Anticiclone subtropical
marítimo tom centro de 1012 MB no Atlântico a Este do
litoral baiano. Anticiclone tropical com centro de 1012 MB
dominando a reniào Centro-Oeste do Brasil e Norte do Pará.
Frenle fria de moderada atividade localizada no Norle do
Uruguai, deslocando se para E/NE. Anticiclone pelar com
centro de 1018 MB no oceano Pacífico a Oeste do litoral do
Chile com deslocamento para Este. Zona de convergência
intertropical entre os paralelos 0o e 5°N.

NO RIO O SOL

BOM
MÁXIMA: 38,6

MÍNIMA: 21,9

m
NASC: 5M3m

OCASO: I8hl4m

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

A LUA

Roraima — Amapá — Tempo:
instável cam pancadas espar-
sas durante o período. Tem-
peratura: estável.

Amaionas - Pari — Tempo:
bom com nebulosidade. Peno-
dos de instabilidade no Nor-
te dos Estados. Temperatura:
estável.

Acre — Rondônia — Tempo: j
bom com nebulosidade. Tem- ]
peratura: estável.

Maranhão — Piauí - Ceari - ;
Tempo: bom com nebulosida- j
de, Instabilidade ocasional no :
litoral. Temperatura: estável, j
Rio Grande do Nort» - Paral- |
ba — Pernambuco — Alagoai j
— Tempo: bom com nebulosi- |
dade. Períodos de instabili-
dade no litoral dos Estados
com pancadas ocasionais. Tem-
peratura: estável.

Serglpo — Bahia — Tempo:
bom com nebulosidade. Insta-
bilidade ocasional no litoral ci
pancadas rsparsss durante o
período, temp.: estável.
Minas Gerais — Rio de Ja-
neiro — Guanabara — Tempo::
bom com nebulosidade. Possi-
bilidade de trovoadas e pan-
cadas esparsas à tarde e noi-
te. Temperatura: em elevação.

Espírito Santo — Tempo: bnm
com nebulosidade. Tempera tu-
ra: em elevação.
Goiás - Mato Grosso - Brasi-
lia — Tempo: nublado com
possibilidade de trovoadas e
pancadas esparsas durante_ o
período. Temp.: em elevação,

São Paulo — Paraná — Santa
Catarina — Tempo: bom com
nebulosidade. Instabilidade a
tarde e noite com pancadas
e trovoadas ocasionais. Tem-
peratura: em elevação.

NOVA

OS VENTOS

FRACOS

AS MARÉS

VWJ^Wv

PREAMAR:
04h3lm/l,2m e 1 lh43m/0,4m

BAIXA-MAR:
09h38m/0,5m e I6h59m/l,3m

TEMPERATURAS DE MARÇO
Temperaturas média, máxima e mínima, previstas pelo Es-
critorio de Meteorologia do Ministério da Agricultura, para
èste mês de marco, nas seguintes cidades: Manaus, (26,4o,
30 4", 23,3"); Belém (25,1°, 30,5", 22,7"); S. Lui» (26,2",
29 8", 23,1"); Terezina (25,8", 31,2", 22,0"); Fortaleza (26,2",
31,0", 21,0"); Natal (27,1", 30,2", 23,7°); João Pessoa (26,2",

Recife (27,0", 30,1", 24,3"); Maceió (26,6",
Aracaju (26,9, 29,9", 23,8"); Salvador (26,2",
Vitória (25,3", 29.9°, 22,5°); Rio de Janeiro

22 7"); Niterói (25,2", 31,1", 21,1"); São Paulo
16,l°l; Curitiba (19,2", 25.4", 15,3°); Floria-

nópolis 123.8", 27,2", 21,2"); Porto Alegre (22,0", 28,1",
17,6".; Cuiabá (26,2", 31,8", 23,0"); Belo Horizonte (22,4",
28,0", 18,3"); Goiânia (22,9", 30,1°, 18,0"); Petrópolis (20.2",
25,0", I6,7"l; Teresópolis (19,6°, 25,4", 15,7"); Cabo Frio

(25,2" 28,8". 22,4"); Araxá (21,3", 26,7", 16,6"); Cambu-

quir» (21,1", 27,7", 16,4"); Poços de Caldas (19.8°, 25,6°,
15,6") e Caxambu (20,6", 26,8", 15,2").

30,6", 22,3"),
30,0", 23,2");
29.8", 23.5"!;
(25,5°, 29,1".
(20,0°, 26,4",

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo para
hcie nas cidades seguintes: Buenos Aires, 23", nublado; Ban-
loche (Argentina), 11°, nublado; Santiago (Chile), 17,1", nu-
blado; Montevidéu, 23°, nublado; Lima. 21,9", nublado; Bo-

gota, 14,6°, chuva; Caracas, 24°, bom; México, não foi dado;
San Juan, P.R., 29°, estável; Kingston, 27", instável; Porto

Espanha (Trinidad), 31°, nublado; Nova Iorque, 6", sol; Mia-
mi, 20", instável; Chicago, 1,1° (abaixo de zero), sol; Los
Angeles, 22", nublado; São Francisco, 8°, nublado; Mon-
troai, 1,4" (abaixo de zero), sol; Quebec, 1,1° (abaixo de
zero), nevando; Tóquio, 10", estável; Hong-Kong, 16°, estável;
Amsterdã, 2°, sol; Beirute, 15". nublado; Berlim, 3", sol; Bru-
xelas, 3o, sol; Copenague, 1", sol; Francforte, 2°, sol; Gênova,
0°, nublado; Helsinqui, 1", sol; Lisboa, 17°, sol; Londres,
4", sol; Madri, 10°, sol; Moscou, 3° (abaixo de zero), ne-
vando; Paris, 2o, granizo; Roma, 9o, nublado; Telaviv, 18°,
sol; Viena, 4o, nevando.

ZONA CENTRO

CENTRO
APARTAMENTO - Riachuelo 133
ep. 506, vendo entrego vazio
completamente reformado pode
«er visitado. S. BOSELLI. Praça
Pio X. 78 sala 1115. CRECI
C-86.
ATENÇÃO. Tenho condições de
vender o seu imóvel até em
48hs. Pago transportes de candi-
datos, anúncios inf, etc. Domin-
go R. Buenos Aires, 204-6°
and. (7 às 17 hs.) 243-3413
- 223-2233. Amazonas. CRECI
743;

CENTRO - Obra já na
1 la. laje — A preço fi-
xo — Sem correção mo-
netária sem eqüivaler-
cia salarial. Com 56
meses para pagar. Rua
do Resende, 56 — Oti-
mos apartamentos de
sala e quarto totalmen-
te separados, cozinha,
banheiro. Apenas 5
apartamentos por an-
dar. Local de grande
valorização dentro do
novo-Plano Urbanístico
do Novo Rio. A menos
de 5 minutos da Av.
Rio Branco. Você vem
a pé pela Av. Chile ex-
perimente. Obra a car-
go de MARCOS ES-
QUENAZI - uma real
garantia. Sinal de . . .

1 800,00 e prestações
mensais de 300,00
(equivalentes a um alu-
guel) grande parte
após a entrega das
chaves. Veja ainda ho-
je no local até às 20
horas. Informações em
JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95. Av. Rio
Branco, 156. — Grupo
801. Tels. 232-3428 -
222-8346 - 252-8774
e 222-2793. (B

CENTRO - Rua André Cavai-
cante - Vd. apt. 2 qts. s., dep
70 m2. Inf. MIRANDA _ CRECI
932 - 229-6852 -_ 229-5138.
CENTRO - Riachuelo cobertuTã
75m2 garagem enl. 23 mil rest.
a combinar. Tel. 242-9994 -
CRECI 1293.
CENTRO - Apto. vaziõT~nôvõ
(la. loc), sala, 2 qts., coz.
banh. dep. empr. e garage. Si-
nal: 18 mii. Saldo: 20 anos
Rua Ubaldino Amaral. Inf. A
MORlAES. Tels.: 252-1313 -
252 0652 CRECI 304.

CENTRO - Ubaldino Amaral, 90
- Vdo ap nôyo, 2 qts, sala
deps. 49 000 (in p| Copeg 550
ni més. Entrada 6 500, parte
facilit. Chaves no ap 306. Tel
42-7761 CRECI 1173^_
CENTRO apto. sala qto. banh".
ft cozinh. grand. 13 OCO,'J0 e
pequeno «aldo de 164,00 mensal
jel. 252-1050 Romeu.

CENTRO - PAULO NARDY ven-
de o ap. 310 da P. Carlos da
Carvalho n° 52. Entrega «ni 18
meses, obra p| emoreitada. Pre-
ço e condições a comb. Ver no
local. Inf. 232-6942 ou 
232^7914._CRECI_?36.

CENTRO - Vendo R. Riachuelo,
161 <apto. 1001, qto. e sala sep.,
coz.. banh. etc. 18 mil entr.
rest. 655 mensal $| juros. Tel.
31-0843 - 31-0957, Novais -
CRECI S96.

GARAGEM AUTOMÁTICA -
Pres. Vargas, e:quina Av, Pat-
sos. Prcnta. Sinal 4 000, resto
a combinar 35-0465 e 361954
Morlj_«ECI_Jj!77.
ÕIÍMO - Ap, ci qt, sala, coz,
banh. e área, sinteco. Bom p!
renda. Ver Pça. República, 93.
ap. 206 - CRECI 1439 - IMOB.
CAJJUTI - 232-6006.

PRÉDIO CENTRO - Vendo ou
passo contrato de 5 anos, cons-
trução de cimento armado, 4
pavimentos corrido», elevador
carga 1 500 quilos. Ver na Rua
do Mercado, 37, das 8 às 11 e
17 as 16 horas.

SANTA TERESA vdo vazio aot
2 qts sala varanda e dep Pre-
CO 75 mil a comb Tel 242-3482
CRECI 1753.

VENDO - Apartamento - Bair.
ro Estácio Rua Maia Lacerda,
251 np. 204. Sala -- 2 quar.
tc;, copa e corinha e depen.
dênciais de empregada. — Tratar
Sr. Euclidcs tel. 228-3733.

VENDO apto. sala e qto. e sa-
!a 2 qts. cozinha, dep. com-
pleta, com ou sem garagem,
entrada facilit a-da, financiado
pela Copeg. Ubaldino do Ama-
rai. 90 - Martins. CRECI 1389.

ZONA SUL

GLÓRIA
SANTA TERESA
Á PRAZO C? 5Õ%~de entrada"
Vendo u.-genta meu ap. vazio
n/ Glória. Av, Augusto Severo,
202 apto. 1102 (de (rente). Ini.
doming. 2a, 3a. 4a. 243-3413
- 223-2233. Buenos Aires, 204
. 69 and. Amazonas CRECI 743.
BENJAMIN CONSTANT 24/804.
Proprietário. Vend» s., q., b.,
dep. emp. érea 45 000,00 sr.
Lara 222-5924.

Irada
saldo
anos.
jamin

GLORIA — Aptos, qua-
se prontos de sala e
quarto sep., banh., co-
zinha, deps. e gar.a-
gem. Preços a partir
de 56 336,00 c ape-
nas 13 005,65 de en-

facilitada e o
financiado em 8
Ver na Rua Ben-
Constant, 66 —

PAN-IMOVEIS. Rua Mé-
xico, 1 19 — gr. 801.
Telefones: 252-5256 e
222-3032 - CRECI J-
308.
PAULO NAflDY vende 3 aptos,
na R, Dias da Barros n9s 43,
43-A e 43-B. O 19 c/sala, 4
qtos, banh, coz, dep, emp. Pre-
ço 45 mil. O 29 c/sala, 2
qtos. banh, coz, dep. «mp. Pre-
co 30 mil. O 39 c/sala, 1
qto. banh. coz, dep. emp. Preço
20 mil. Todos c/50% de entr.
e o rest. em 24 meses maís
T.P. Aceito Caixa. Chaves no
43. Infs. 232-6942 ou 232-7914
CRECI 936. _
VENDO um apartamento — R.
Cândido Mendes, 240. apt. 310
— Glória — GB — Chaves c|
pnríelro.
VENDE-SÈ apto. 2 quartos e
dep. ampla sala, NCrS 38 000.
Alm. Alexandrino, 2628 «pio.
301. Chaves çl porteiro.

CATETE E
FLAMENGO
AVENIDA Rui Barbosa. Vondo
apto. 2 laias, 3 qtos, 2 banhs.
qaragem, piscina, dependências.
Tratar c/propricUrio_245j9337._
APARTAMENTO cori). amplo 

"va"

zio frente vendo 30 mil fac.
Ver R. Artur Bernardes 58/203.
tratar R. Fernando Ozório 35/
101.
AVENIDA 

"OSVALDO 
CRUZ, ap.

de sla. e qto. separado, jard.
inv., arm. embut., coz., banh.,
garagem --_31-2563._CRECI 1266.
AVENIDA OSVALDO CRUZ, 115
— Apart 9s. novos em edificio
de luxo. Sala, 7 q!°s. arm.
emb., dep. completas de empre-
gada, garagem, peça* amplas
e claras. Financiados em até
10 anos. Visitas no local. CRECI
1278. Tel. 231-1720. ÂNGELO
DOS 5ANTOS.

AVENIDA RUI BARBOSA, com
linda vista panorâmica, andar
alto, 2 salas, 3 ou 4 qts.,
arms. amb., 2 banhs. sociais,
dep. compl,, ótimo preto. Inf.
223-3368 - CRECI 1387.
ÁV. VÍEIRA SOUTO - 4 qts. II-
ving. 2 banh. ioc. depl emp. ga-
ragem, 1 pl andar. 450 mil fac.
Inf. Av. Copac. 613Í509. Tel.
257 5239 - CRECI 590. Marcar
hora p[ telef. Somente interes-
sados.

APARTAMENTO - Grand*, n«-
vo, salão, 3 qts., demais dep.
completas, edif. pilotis, cf ga-
ragem. Pronta entrega. — Preço
95 mil a vísta, aceito Caixas.
Ver R. Correia Dutra. 62/303.
Tralar 242-9586, CUNHA - CRE.
Cl_961.__
COMPRO d urg. p! pag. ¦
vista no Flamengo ou Botaf.
c( 3 qts. gar. 2 banhs. sl.
«tc. Inf. MULLER 254-4640 -
CRECI 1690.

CA1ETE - Vendo terreno 10
x 137 entrego vazio, preco de
ocasiáo. Detalhei pelo telefone
22-2466 CRECI 1310 com De-
nadai. 
CATETE - 

"DERCY^eTTdí^apt".

Rua do Catete, n.° 344905, qual.
ia'a, bah. coz. não perca, vá
ve-k* 'jroente, negocio de oca-
sião. Ver local. Inf. tele tores
252-4214 - 2228775, após as
1 * Jl°_y s^CRECMBS^
CONJUGADO DE lUXO - Com
gar. banh. e coz. ez. eci rôr
e várias benfeitorias. Rua Sen.
Vergueiro, 109 and. de fr:nte.
FERNANDO Dl TOMMASSO e
MARIO PAZ. Catete 310 s/409.
245 0645 - CRECI 796 e 1827.

CA1ETE - Vende-se ao. c/ 3
qtos., salão dep. comp. Tratar
I. Seabra F9. CRECI 575. Tel.
247-5552_- 227-5864.

FLAMENGO - S. Vergueiro 93
ap. 1010 vdo, saia 2 qros. banh.
coz. dep. empr. qaranem C3r-
reter na port. Inf. ORBIPLAN
220922 52-1837 CRECI 480.

FLAMENGO - M. Abrantes" 212
ao. 804 vdo. do frenle p|mar
sala qto. (mesmo) banh. coz.
sinal 15 mil corretor na port.
Inf. ORBIPLAN 22-0922 
52_1837 C R ECI 480.

FLAMENGO - Vendo aoto. sala
quarto, conúugado com ftrmá-
rios embutidos, à Rua Buarque
de Macedo, n9 53 apto. 303.
Ver no local cam o porteiro.
Trat?- à 'Rua Senador Verguei-
ro. J-B.
FLAAAENGO - Corn
enirada de 9 900,00 e
saldo em 72 meses —
(560,00 mensais), você
compra um apto. de
sala, 2 qtos., deps. e
garagem. Obra já em
alvenaria cl selo de ga-
rantia SERVENCO. Ver
hoje e diariamente até
21 horas na Rua Cor-
reia Dutra, 117. Ven-
das PAN-IMOVEIS -
Rua México, 119 —
gr. 801 — Telefones:
252-5256 e 222-3032.
CRECU-308.
FLAMENGO - Vende-se Silvei-
ra Martins - Apto sla qto sep.
corinha área cl tanq. NCr$ ....
27.000,00. Iel. 242-0499. _
FLAMENGO - Vendo aplo. </
360m2 Rua Machado de Assis,
36 c/ 8 nts. 2 salões, 3 bh.
dep. compl, emp. andar todo.
P/ 140 000,00 acaila-se propôs,
ta. Tr. Alte. Barroso, 6 s/1308
tol^ 232-8697_-_ CRECI 1741.

FLAMENGO -Aptos,
de 2 salas, 3 qtos., 2
banhs., deps., e gara-
gem. Apenas 13 080
de entrada e o saldo
em prest. de 1 220,00.
— Construção já bem
adiantada com selo de
garantia SERVENCO.
Você já pode ver o seu
apto. à Rua Paissandu,
146. Visitas no local,
até 22 horas. — Ven-
das PAN-IMOVEIS -
Rua México, 119, gr.
801. Tels. 252-5256 e
222-3032. - CRECI
J-30JL;
FLAMENGO - Vendo R. Sen.
Vergueiro, 203 antes. 502!503.
sala, qto. conj., frente 15 mi!
en.t. Chaves portaria. Tel
231-0843 - 2310957, Novais.
CSECI 596.

FLAMENGO - Vende-se espe-
tarular apto. si. qt. grandes
banh. coz, a Rua Servador ver-
gueiro, 203 ap'o. 719. 13 mil
sinal. V. local, tratar 252-7256.
OSVALDO CRUZ 116.i:204. En-
trega dez., transfiro direitos, sl.,
qt. sep. e garagem, área Ó3m2
- Otimo acabamento, 237-4697.
PRAÍA FLAMENGO - V. ap.
f:íl. constr. I por and. 4 qts.
saião 70 rr>2 3 banhs. dep;
emps. qar. etc. inf. Muller ..
2 54-4640 CR ECI 1690_.
í>r"aÍA FLAMENGO - Vdo" apV
alto luxo 350 m2 de frente pi
mar saião 2 salas 3 qtos. 2
baniu. 3 qtos. err,'pr. garagem
iardim cl 60m2. Inf. ORBIPLAN
220922 52-1837 CRECI 480.

PRAIA DO FLAMENGO, 70 ap.
723 vendo -- qto. sl, conj,
banh, coz, chaves c/porteiro.
Tratar Av. Pres. Varqas, 633
sala 309 T. 243-1198 CRECI 604.

FLAMENGO - Vendt-se apto.
de frente sala quarto separado
banheiro cozinha e área com
tanque. Ver e tratar Av. Oswal-

do Cruz 90 apto. '704 Sr. Fren.
cisco - CRECI 312 - Newton
Gomes.

FLAMENGO - Apto.
quase pronto. Sala, 2
quartos, deps. e gara-

VENDO a Rua Barão de lea-
raf, apto. de 3 sal^s, 3 quartos,
varsnda envidraçada, banheiro,
cozViha, quarto de empregada,
g."....gem. NCrS 130 000,00 d
50% em 10 anos. Informações
c/ Imobiliária Gomes Pereira
Lida. Rua do México, 164, 10."
s/ 107 - Tel. 242-9988 - CRE-
Cl 587_.
VENDO ap. de fundes indev.
salão 3 qts. 2 banhs. dep.
gar. etc. Vale 120. V. por 90
mll a vista. R. Esteves Juniot

Inf. Muller 254-4640 CRECI
1690.

LARANJEIRAS E
COSME VELHO
A RUÁ~"GEN. Glicério-apto. c/2
salas, 3 dormts. cop-coz. área
e dep. Imob. London tels.
257-2525 - 236-4767 - CRECI
1394.

COSME VELHO. 722, aot. 301,
3 qts.. dep. 90 m2, fte. Enta.
35 mil. Inf. MIRANDA - CRE-
CJ _132 _T _229-*?52_r_22?'5L38'
LARANJEIRAS -"Rua
das Laranjeiras, 314.
Local tranqüilo com lin-
da vista. Cobertura,
hall, vestibulo, sala, 2
qts. c| arm. emb., ba
nheiro social, cozinha,
área. dep. completas e
vaga. — Condições a
combinar. Visitas dia-
riamente no local ou
inf. na VEPLAN IMOBI-
LIARIA LTDA. Rua Mé-
xico 148 s! 303. Tels.:
222-6102 - 242-5745
e 232-6864 - CRECI 66
Jl_07._
LARANJEIRAS - Vendemos ao.
de fino acabamento cj 3 qts,
sala, copa-cozinha, 2 banhs, so-
ciais, hall, dep. comp. de em-
pregada, área do serviços, per-
sianas nas ianolas, armário, em
edifício de alto gabarito, loca-
lidado em centro de terreno c
piscina play-ground, jardim, etc.
20 mil de entrada e o saldo em
pre.Mações de I 150 mensais, sí
intermediária. Est. facilidade na
entrada. M1 inf. na FRISA SA.
Tels. 232-8803 e 222 0087. -
CRECI 205,_2535eJ-263. _

LARANJEIRAS - Rua
das Laranjeiras, 314 —
Preços excepcionais cj
condições a longo pra-
zo. Apto. de sala, 2
qts., banheiro social,
cozinha, área, dep.
completas e garagem.
Entrega em 12 meses,
obra na massa branca.
Estuda-se proposta fo-
rj da tabela. Visitjs
diariamente no local
ou inf. na VEPLAN
IMOBILIÁRIA LTDA. R.
México, 148, sj 303 -
Telefones 222-6102 -
232-6864 e 242-5745.
CRECI 66 - J. 107.
LARANJEIRAS -- Vendo R. La-
ranjeiras, 457 ap. 1701 do bio-
:o "A", otimo ap. c! hall, sa-
U, lavabo, 3 quartos, banheiro,
cozinha, quarto etnor., garagem,
etc. Construção de Gomes de
A!moida Femaodes com play-
ground « p:scina. Preco e con-
dicóes no ESCRITÓRIO DE
GASTÃO MACIEL. Tei. 222-8123
- CRECI 10. _
LARANJEIRAS - Prof. Ortiz
Monteiro, 276, vdo. cobertura,
sala 2 qtos. dep. empregada.
Corretor na porl. Inf. ORBI-
PLAN. 220922 - 52 1837 -
CRECI 480.

LARANJEIRAS - Vendo em fi-
nal de construção apto. c/2
qtos. dep. garage, tiep. empr.

Entrada 15 mil, restante45
c/ qrande
252-S651.

facilidade. Tel,

RUA DAS LARANJEIRAS - .Ap.
luxo- 350m2 entrega imediata
¦- gar. 2 carros 2 qts. empr.
salões em parquet paulista —
NCrS 250 mil - 238-6644 a
noite.

RUA DAS LARANJEIRAS, 457 -
Apenas j mil de entrada posse
imediata 10 mil em 10 meses.
Ssído « 20 anos como aluguel.
Plano, novo BNH, novos, luxo,
piscina, sala, 2 qts., banh., coz.
qto. e banh. emp. Ver no local
hoje Sr. Elias Bichara. 222-6726
c 242-7829 - CRECI 542. _

BOTAFOGO
E URCA
ALDO MOURA LTDA. VÍnde
apto. frente. Prtiia o'e Boníogo
148 um por andar i.i'e:a sa.a.
4 qtos.. c/arm. emb„*\los. 3
banh. sociais copa, coz. deps.
emp. apenas 140 000,00 financ.
em 36 meses. Chaves Seção de
Vendas Utilidade Pública Av.
Ccp. 583 89 and. tel. 237-9471
CREC]_353L
APARTAÃÃENTO vende-se a Av.
Rui Barbosa apto, c/2 quartos,
grande sala, coz, banh. dep.
comp. de empreg. Melhor ofer-
ta. Motivo viagem tratar durante
o dia no local n? 280 apto.
901. _
APARTAMENTOS conjug. vaíios
linda vista ent. desde 7.000,
facilito r,aldo. Ver Praia Bota-

.. fego, 356, com Davi, port. Tel.
gem — Preço a partir 1264 9iob.

j AO HÜMÃITA'"- Residência 
"c/2

pav, em rua transversai 2 sa-is,
» 4 doms. 2 banhs. soes. ern

còr, área e dsp, 150 mil financ.
i \/ i't?s Imob. Lcndco Teis.:

; 257 2555 - 236^4767._
i BOTAfÕGÕ - Apartamento óti-
| mo R. Sào Clemente, 59 pav.
i fds. peçis claras c/vista 2 qts.

sala dupla copa-coz. área dep.' 
vendo. Sinal NCrS 36 mil s/fin.

i p/ Caixa prest. NCrS 534,00.
Sr. Darcy 227-3549 CRECI 547.

i BOTAFOGO Apartamentos
n.o, 254 e 1139, a Praia de

J Bslafogo, 356. cada um com
w'-a e quarto conjugados, ba-

i nheiro e kitchenete, serão ven-
í didos, separadamente, em le--

pelo LeÜ:e:ro LE-
M-feira, 11 de

de 67 648,00 com
18 578,00 de entrada
facilitada e o saldo fi-
nanciado em 8 anos.
Ver na Rua Silveis
Martins, 123. - PAN-
IMOVEIS - Rua México
119, gr. 801. Telefone
252-5256 e 222-3032.
CRECI J-308. _
FLÃME:NGO - Vendê-Ve bom
apto. 2 qts it. coz. banh. área,
dep. comp!. frente, préc.o nôvo.
Pintado nôvo, preço 55 mil 25 ( lão judicial
nil sinal, restante 30 prestaçòe* j MOS, hoje,

BOTAFOGO - Rua Lauro Muller
26/712 qto. e sala conj. cozinha
banheiro completo 28 mil c/12
mil enl. saldo 16X1 000 tratar
Av. Cooacabana 58311 209 T.
357-2042j:RECI 1 602.

BOTAFOGO - Aparta-
mento ajto 'ixo, 

pré-
d i o centro terreno,
ajardinado, unico resi-
cienciai c! 26 andarei
somente 2 cpartamen-
tos por pavimento, e'e-
vador r^ivitivo, maia-
vilhosa vistci da cidade,
composto de hall, ii
ving (80m2), 4 gran-
des quartos cj armário
embutido, 2 banheiros
soes. cm côr, toilette,
copa-cozinha, área cj
instalação p, maquina
de lavar, tanque, 2
qua rtos empregada,
banheiro e garagem.
Vendemos cj entrada
de NCr$ 110 000,00 e
sildo em 24 meses. —
Ver diariamente c! Sr.
Alberto das 13:00 as
18:00 hs, o apto. 2502
da Rua Dona Mariana,
53. Informações em
MAS IMOVEIS LTDA;
Av. Nilo Peçanha, 12
grupo 922 26 - Tel.:
222-3115 - CRECI
J-329. (B
BOTAFOGO 

" 
- Vdo apt 2 qts

sala ccz dep Preço 42 mil a
çomb_Tel_242-3482 JZUíCl 1753.
BOTAFOGO 

"-" 
Vendo apto. 2

s. sl. bính. cor. e área no
mesmo prédio também vendo
apio q, sl. banh. coz. e área.
Ver c. porteiro os aptos. 801 e
807 da Rua Voluntários da Pá
tria, 329. Tr. 2321943 CRECI
1445 Prates.
BOTAFOGO. Rua Cesirio A,v'm,
55. Novoi. Luxo. Piscina. Vendo
cs apartamentos, 907 e 704.
Sala 2 e 3 quartos, 1 e 2
banhs. soe. Quarto e b»ih.
emp. garage. Entradas, 17 e
25 mil facilitados. Posse Imedia-
ta. Saldo em 2^, anos como
aluguel. BNH. VI* local Elias
Bichara 222-6726 - 242-7829
CRECI 543.
BOTAFOGO - Vendo apt. saia,
2 qts. banh. coz. deps. empreg.
frente, vazio. Preço 00 mil fi-
nane. 2 anos. Ver R. São Cie-
mente, 127. apt. 601, Bloco A.
Tratar SÉRGIO CASTRO. R. As-
sembléia, 40, 12." and. 231-3629
-- 231-0898 - CREC[ 22-

BOTAFOGO - Vendo ou troco
p| aoto, peq. Zona Su!, c*sa R.
S. Clemente, 79 casa XII. de la-
|e, sla., 3 qtes. etc. entr. 25
mil. Tel. 222-4163. R. CRECI
610 .
BOTAFOGO - Urgente - ¦ Por
motivo viaaem vendo k R. São
Clemente 107 o apio. .105. Jr-
e tratar no iocal dièriimante

246-3773.

BOTAFOGO"""-"-" Vende-se epto.
503 — 2 qtos. sala, dependen-
ci = s, garagem, armários embuti-
dos. Rua Gen. Severiano, 40
7/3-4849.
BOTAFOGO - V. ótimo" aplo".
de luxo 2 qts. s., banh. coz.
em côr e deD. ent. 25000 saldo
aceito financ. Caixa ou B. Bra-
sil --_36-6120.

BOTAFOGO - Vendo lindo
apto. saia, 2 quartos otimo pre-
ço. Rua Vol. da Pátria, 46 apto.
702 c port. Prop. Tel. 265-3913
Sr. João.
CASA centro iardim com 6
quartos 2 salas todas dependen-
cias Rua Sorocaba bas^ 400
mil -financ. 226-9181, _ .
CASA - R. Paulo Barreto cj
peq. jardim 2 salas 4 qtos.
r~das depend. bane 120 mil
financ._226:9UM_._
COMPRO em Botafogo para' cii-
entes apt de 2 qts sala efe Tra-
tar Av. Rio Branco, 185 gr.
1704 Tel 242-3482 CRECI 1753
Silva, _
COBERTURA - Botafoqo vdo 3
qts 2 salões linda vista pj mar
Preço 170 a comb Tel 242-3482
CRJCM753. _
CASA — Vende-se em estado
da novo, do fam. d» tratamen-
Io, 5 qls., 2 sls., 4 banhs. -
varandas, dep. da empreg. o
garagom, jardim, quinlal, am
ótimo terreno — Rua Dos, Bur*
Ia n. 92 — Lg. dos Leões,
CASA -- Vendo entrego vazio
Arnaldo Quintela, 1 pavimento
sala, 3 ouartos etc. S. BOSELLI
Praca Pio X n9 78 sala 1113.
CRECI C-86.
RUA HUMAITÀ'1" 261." apt. 905

Vendo c| 3 qts. sla. var. deps.
emp. etc. 70 mil. Facilito. Ver
hoje e amanhã até 13 hons.
225-9705 - 225-9490, Trino -
CRECI 1285.

URCA — Rua Osório
Almeida, 73 — Prédio
2 pavtos., centro terre-
no, ampla varanda, 2
sls., toilete, copa, dis-
pensa, cozinha, dep.
empreg., garagem, 7
quartos, 2 banhs. e va-
randa pav. superior. —
Serve grande família,
clínica, colégio ou fir-
ma comercial. Preço —
NCr$ 300 000,00 faci-
litado. Ver local. Trafar
Dr. Hugo. 245-3850. (B
VENDO apto. quarto, "Ha, j.
inv. depend. Praia de Eo^i^oo,
406/919. Somente de 9 às 11

LEME E
COPACABANA

APARTAMENTO - Quarto -
sala — coz. banh. tanque deco-
rado — Figueiredo Magalhães
950/3O4:_Trat. porteiro.
'A RUA XAVIER DA SILVEIRA,
90/603 - Vendo 2 gs. deps.
garagem, 4 p/and. Pr. 88 m.
(40 fins. Cx. Econ.). Ver c/port.
Tr^ 246-7708.
'A RUA XAVIER SILVEIRA -
Sl. .2 qts. d. emp. 4 p/andar,
55 mil à vista e 65 mil a
comb. T. 257-8684. CRECI 1869.
ATENÇÃO""- P. 4 1/2 - SI.'
3 qts. d. emp. Frente, vendo
urgente, à vista 85 mil, vazio.
T. 257-8684. CRECI 1.869."AVENIDA 

PRINCESA ISABEL -
Frente, conjugado grande, pint,
mobiliado, c/cozinha e banh.
comp. T._257-8684._CRECIJ.869.'a rua 

'barata 
ribeiro p".

2, and. alto frenle, ll. 2 qts.
d. emp, arms. emb. Ocasião
65 mil 1 vista (urgente). T.
257:8684_- CR EC I _ K869. _
APARTAMENTO luxo, sala, 3
qts., c/arms. emb. d. emp.
banh. côr, todo atapetado, pint.
óleo, frente, and. alto, 2 p/and.
Garagem, lindo apto, 150 mil
a comb. T, 257-8684. CRECI
1.869.
ATLÂNTICA 

" 
- Vendo 

"espe"-

tacular apto. alto luxo 1 por
andar. Prédio nôvo. Preço meta-
de do valor. Negócio raro.
500m2. Temos outros quadra
praia. Silvio Fleury. CRECI 580.
247.4455._236-4320.

ATENÇÃO — Vendeu seu imó-
vel ou vai vender compro as
promissórias vinculadas ao mas-
mo tal. 256-7592.
APARTAMENTO Vaiio -Ven"-
de-se c/sala qt. coz. bh. área
dep. emp. Preco 40 mil ent.
20 mil facilitada prest. 675,00
s/j. Ver Rua Siqueira Campos
282 chave na cortaria de 10
as 17h. ANTÔNIO NONATO
VIEIRA IMOVEIS tais. 231-0994

231-0804 - CRECI ^32.
ATLÂNTICA,. - Leme, 

"frenle",

vdo. 2 aptos. 3 e 2 qtos.
dep. garagem, 1 alug. outro
vazio, NCrS 120, c/40 e
60X1 780, dei. 237-9524 -
2427750 - CRECI 497.

AVENIDA RAINHA ELI-
ZABETH, 376 - Salão,
3 quartos, 2 banheiros
sociais c| azujelos deco-
rativos, pisos em cera-
mica, banheiras de
mármore, pintura piás-
tica, fachada em vidro-
til e mármore, esqua-
drias de alumínio e vi-
dros fume, garagem.
Construção de Debret
Engenharia Ltda. Entre-
ga em julho 1970. Um
andar já pronto em de-
monstração. Preço fixo,
sem juros cl entrada a
partir de NCrS
24 000,00 e prestações
mensais de NCrS . . .
2 500,00. Preço total a
partir de NCr$ 
156 400,00. Ver no lo-
cal, das 9 às 22 hs.,
diariamente. - CRECI
980-J."
APARTAMENTO coni. ólimo p
renda, vondo 25 mil, facilito —
Ver cj porteiro, R. Viveiros de
Castro, 15, apl. 201. Escritório
Fernando Carvalho — Tels. . . .
235-6995 - 235-6895 - CRECI
768.

AVENIDA ATLÂNTICA, 12.» pav.
1 pj andar, 2 salas, 2 quartos
c| armários, 2 banhs. sociais,
deps. completas inteiramente rs-
formado, vendo 150 mil, tendo
50 k visla, 50 financiado T. P.
a 50 facilitado». Escritório Fer-
nando Carvalho. Tais. 235-6895
-235.6995 - CRECI 768.
ATENÇÃO - Raimundo Correia,
44 — apt. c| sl. qt. conjugado,
coz. banh. frente. 4 pj andar.
Vazio. 32 mil à vista. Estuda-
se proposta. Inf. Av. Copa.,
613'509. Tei.: 57-5239 - CRECI
590.
APARTAMENTO -Vendo ótimo
ci sala, 3 qtos. cj armários, banh,
compl. dep. completas pj emp.,
garagem, coz. etc. prédio quase
nôvo com ent. de mármore, 125
míl novos a combinar. Ver To
noleros, 366/502. Trat. c| O. V.
Ribas. Hil. Gcuveia, 66/716 -
Tel, 57-2023 e 36 3138. _
ATENÇÃO - Copacabana —
Vendemcs ótimo apio. cf 3 qts.
sala, saleta, coz., banh., dep.
compl. p| emp. área de serviço.
No início da Ladeira dos Ta-
bajaras, n.° 94, apto. 204, alu-
gado s' contrato correndo a de-
socupnçào pi conta de n| firma,
Cí NCrJ 22.000.00 de entrada e
o saldo cl prest. de NCr$ ..
1.100,00 s; juros e sj correção

Marcar visita pelos telefonei
232-7711 e 252-6285. CURVELO
S.A, Av. Graça Aranha n.9 174,
5/ 917 e 918. CRECI 1268 J-288.

ATENÇÃO - Rua Caívalho de
Mendonça — 2 qtos., sl. coz,
banh. dep. comp. frente ~ 48
mil. Inf. Av. Copac, n.° 613|
509. Tel.: 257-5239 - CRECI
590.

I mil s/juros s/correção, V. Março de
porreiro Ru* Se-i?dor Verqueiro, | no Iccal.
238 apto. 202. Tra-ar 252-7256. 222 40i7.

1970, as 16,00 h-r.«.
iV.s.% inf., telefone;

AV. COPACABANA 723 AP. 406
- Vendo ótimo com sala 2
qtos. e dep. completo cozinha
grande banheiro completo
75 000,00 entrada 35 000,00 sol-
do 2 anostel. 236-5746. _
ATENÇÃO — Raro negócio ven-
do ou rroco 3 ap. juntO!>
de sala, c. qt. :ep. renda men-
sal 1 700, mil aceito oferta |
à vista. Dir, prop. Dialma Ul-
rich, 217/401.
APARTAMENTO 3 qs. :7i"-m. sl.
2 banh. c/azui, teto, r_\*:. de-
pend. Aceito Cx. B. Brasil e
proposta pagto. à vn!a. bi ie
130 000. Rua Figujir-Jo '»' ça-
ihães 248 auto. (.01. C-nves
c/port. tei. 2230510. Disp. in
termediário.
AMPLO E AR.'ADO - Um 

"por

andar ~ Enfrega imedi -ta -
226-0076 - Dr. Kfuri - CRECI
681.
APARTAMENTO de frente com
hall, varanda, sala e qto. *e-
parado, banh, e coz., peças em-
pIm.t:.3_l_j563-. ÇRECI 1264.
AP. Copacabana X Casa Petró-
polis — Troca-se ap. 604. R.
Min. Viveiros Castro 66, total-
mente reformado e em magnifi-
cas condições, todas louças e
az. novos, por casa em Petrópo-
lis. Base 60 mil novos, paq*ndo-
se ou recebendo-*e diferença.
Inf. IMOBILIÁRIA PILOTIS.
252 7684 - CRECI 1636.

ATENÇÃO - Vondo aoto. 7 flts.
sala área c| tanque copa-cozinha
dep. garage de fundes multo
bonito v:sta livre cj 45 mil fa-
eilitados « 750 mil p més. V.-í
e tratar B. Ribeiro. 311 ou tel.
235-707<i CRECI 1032. _
APART4MENT0'"TaT locação w-
la, 3 cits., 2 ban. vendo cl 30.
Ent. ou troco p! menor. Ver R.
Fiaueiredo Magalhães 263'304.
Inf ^235-4858.
ATLÂNTICA 896 ap. 702, 3 qtl,
si.,- etc. vazio, p. 45 míl entr.
ch:v. p;rt. T. 252 3840 - CRE-
D|_ 1568.
ATENÇÃO - V. ap. grande," c?
2 sa.e-s, 3 qts, seridó I duplo,
wms. em'os., grande banh., dis-
pensa, copa-ccz., dep, empr.,
edf, cf garagem, va*i:. Preço:
110 mil, c/ 50% de entrada,
vsr Av. Ccpac*b»na, 685/802.
tratar: 242-9586, CUNHA -
CRECI 961.

COPACABANA vendo apto. d
145m2 duas salas 3 qtos. c/ar-
marios copa coz. ban, em côr
deps. elc freste 80 mil à vista
urgente chaves Av. Copacabana
583/1 209 T. 257-2042 CRECI
J^602._
COPACABANA"-" Vendo 

"ótimo

apto. saleta, sala 2 qtos. deps.
70 mil c/50% saldo 30 meses
chaves Av. Copacabana 5 8 3/
I209T. 257-2042 CRECI 1602.

COPACABANA "- 
Rua

excepcional — Mal.
Masc. Morais, 132 —
Aptos, espetaculares de

1 sala, 2 ou 3 qtos.,
deps. e garagem. Pre-
ços de ocasião. A par-
tir de 70 000,00. Paga-
mento em 75 meses.
Construção já iniciada
com selo de garantia
SERVENCO. Inf. no lo-
cal até 22 horas. Ven-
das PAN-IMOVEIS -
Rua México, 119 — gr.
801. Tels.: 252-5256
e 222-3032. - CRECI
J-308.
COPACABANA - Rua Toneleros,
vista ipara mata. Vendo apto.
ocupação <msdia!a 4 ci. 2 salas,
2 banh., dependências comple-
tas, garaqem, armários embuti-
dos. c! 90 sinal 100 em 12 me-
ses. T.P. Tratar 2223544.
COPACABANA - Rep. Peru"
2161703 - Vazio - Perto praia

3 qts., sala, coz. deos. e
garage. Sinal a cemb. saldo 2
anes. Ver local, tratar 236-4006

257-2508 - CRECI 165,

COPACABANA - Rua
Pompeu Loureiro 83 —
4.° andar. Pronto, va-
zio. Altíssimo luxo. Un
por andar, 460 m2,
hall, vestibulo, saleta,
living 90 m2 com divi-
são madeira trabalha-
da, toilette, sala íntima,
4 quartos já com exce-
lentes arm. emb., sen-
do um qto. suite com-
pleta, 2 banheiros so-
ciais, copa - cozinha,
área com arm. emb. e
gavetas fórmica, fo-
gão e forno luxo em-
butidos, 2 qts. c| ba-
nheiro empregada e 2
garagens. Todos os pi-
sos em mármore e azu-
lejos até o teto. Chavei
com o porteiro no lo-
cal e inf. na VEPLAN
IMOBILIÁRIA LTDA. R.
México 148 s 303. -
Telefones: 222-6102 -
232-6864 e 242-5745.
CRECI66 -J. 107.
COPACABANA - Propr. vende
api. nôvo frente pi Io tis, mar-
more 7o andar 2 aot, o! en-
dar, atap. benf. arm. emb. si-
lão, 3 qtos. 2 binh. cm côr
deo. compl. gar. ns escrit. fa
ciiada em vitrolite e pastilha**,
entg. imedia.ta. Tratar R. As-
sts Brasil _________B>.___70_[.
COPACABANA - Pça.""Euãê"n7õ
Jardim 1, 110 m2, 1 por andar
entrega 60 dias, aoto. 901, en-
trada. NCrS 58 000. f;nanc;ado,
restante 12 anes Copeg. Tel.t
237-5640_- 252-3188.

COPACABANA - So-
mente 90 000,00 -
Aptos, de frente de
sala, 3 qtos., deps.
prontos para morar.
Pagamento em 3 anos.
Ver hoje e diariamen-
te na Rua Min. Vivei-
ros de Castro, 33 alé
22 horas. PAN-IMO-
VEIS. Rua México, 1 19

gr. 801. Telefones:
252-5256 e 222-3032.
CRECI J-308.

COPACABANA - Av. Atlântica
Vendo apt. sala e qt. banh.

coz. fronte, vazio. Preço 45 mil
c| 50% financ. 2 anos. Ver Av.
Atlântica. 928, apt. 1212, chaves
com porteiro José. Tratar SER-
GIO CASTRO. R. Assembléia,
40, 12.0 and. 31-3629 - 310898

CRECI22.

COBERTURA'c/pis"ciná - 
"Edificio

nôvo de luxo. Living (excelen-
te), 3 qt?s. arm. emb., 2 banhs.
soes. solário c/piscina, amplos
terraços, la. locação. Rua Santa
Clara 205/C-01. NCrS 280.000,00
em até 5 anos. Mude iá! Visitas
no local. CRECI 1278. Tcl.
231-1720. ÂNGELO DOS SAN-
TOS.
COPACABANA - Vendo apto.
2 quartos c/armários salão e
dependência» completas. A r
condicionado, sinteko, persianas,
área fechada, fino acabamento.
Ver no local das 13 às 17
hs. Av. N, S, Copacabana 827/

1 104. _
COPACABANA - Vtio. apto",
fte. c/sala qto. banh. coz, qto.
e WC de enp. área c/tanque.
Só 4 por and. Milton Magalhães.
CRECI 80_-_222-6]28.
COPACABANA - Vdo. em ed.
de 2 pav. apto, c/qto. banh.
e kitch. Milton Magalhães —
CRECI 80_-222^5128. _
COBERTURA - Barão do Ipa-
nema n. 99 — Visla mar —
Jardim, salão, 4 qts., 2 banh.
dep. de empreg. e garagom

LEME — Vend. ap. e| linda vis-
ta panorâmica; varanda de 20
mis, p| o mar, c| duns frentes.
Med.^00m2. Fonej_236-2642.
LEME — Vendo su aiugo na

R. Gen. Ribeiro da Costa 79
ap. 802 s. 3 qtos. dep. G«'e-
gem. Tedo pintado a eleo, ar-
marios embutidos. Traram Av.
Rio Branco 138 t«r. Wefotie
232-8585 CRECI 12J5.
POSTO 4 - Vendo apt. 2 as.,
3 qts., 2 banh.'cor, copa, cozi-
nha etc. Aceito apt. m-enor. Va-
le a pena ver - 237-4697.

AVENIDA COPACABANA -
Posto 3. Duas salas e 2 quartos,
reversivel para uma sala e 3
quartos, ou 3 salas e 1 quarto.
Tel. 257-2836 12 às 18 hs. Dias
útes. Francisco. Vendo urgente
motivo viagem melhor oferta.

ATENÇÃO vendo 3 aptos. -
qto, saJa sep. coz. banheiro
'cdos bem localizados I no
leme ou ti o posto 6 outro Ipa-
no.na — Prec?s baratos. Tei.:
235-7076. CRECM032. _
A REPUBLICA DO PERU - Fren-
te — calma — sombra — c/telef.

elevar privativo — 3 qtos.
sl. prédio c/7 anos pilotis —
apen,.s 80 mil tirgen'e 257-5555

236-4767 - Imob London
CRECI 1 394.
B\RATA RIBEIRO, 811— aptoT
501 sla. e qto. seoaraíhs. etc.
NCrS 38 000.00 a vista ou NCrJ
45 a combinar. Ver loca!, qual-
quer hora,
B AIRRO" PEIXOTO - Junto à
pracinha, pilotis, propr. vende
Vjzíó; "ótiiiTô "estado,""Wpio. 2
q., sala, depends. t banheiro
empreg. Fica telef. Base 65 mil,
metade 2 anos, s/juroi. Estuda
prop. à_yista. 2571715.
BARATA 

"RIBEIRO 
- Sal, e o,

b^nh. coz. c/várias benf»itoíi«.
FERNANDO Dl TOMMASSO e
MARIO PAZ. Catete 310 s/409.
245-0145 - CRECI 796 e 1 827. i

COPACABANA - Dias da Rocha,
9-403 — frente - 3 amnios qts.
c1 arms. 2 salas, 2 banhs. soes.
:opa-coz. deps. emp. cla.mp.
área serviço. Acabamento ?'.t:
luxo, todo a óleo. Vendo ba-
rato motivo viagem. Sina'
cemb. Saldo 20 nwses. CRECI
165. Ver local, tratar 236-4006
-257-2508.

COPACABANA - Apartamento
excelente R. Miguel Lemos, 4.°
pav. frente 2 qts. 2 sls. arm.
emb. banh. copa-coz. dep. área
vendo NCrS 150 mil a comb.
Aceito Banco Brasil. Sr. Darcy
-^27-3549 -_ÇRECI_547._

COPACABANA - Apartamento
R. Sta. Clara, 8.9 pav. frente 2
pf andar, varaoda, 2 sls. 3 qts.
copa-coz. 2 banhs. dep. área
garagem ni esc. Vendo NCrS
lóO mil a comb. Sr. Darcy —
227-3549_ - CRECI 547.

CONJUGADOS DE LUXO à proço
de ocasião — Próximo à praia,
P. 6. podendo ser transforma-
do em qt. sala separades. Co-
zinha "mesmo" • banheiro com- I
pleto em côres, de frente, va- jzio, apenas 5 p| and. Ver Av. '
N. S. Copacabana, 1355. Infor-
mações 232^649l_- CRECI 1164,

COPACABANA - DERCY venda I
ótimo apt. 80.000,00 à R. Du- I
vivier, 241301. Verf Iccal. 3 I
quaru sala etc. frente. Vísta mar,
Também negócio ocasião. Inf..
leis.: 252-4214 - 222-8775 - |
Após as 14 horas.
CÕnTÜGÃDO graflde 150m2) sl,

qto, coz. mesmo, banh. terra
ço c|t. Av. Copacabana 75 1104
-_ F- 242-7750 - CRECI 497

COPA - PAULO NARDY vinde
lindo ap. de frente c/qto. cf
arm. emb. sala sep. banh. c/
box, e coz. sinteko, ar refrig.
e cortinas. Ap. 808 da R. Si-.
queira Campos 85. Pr^ço '',5
mil c/50% da enlr. e 50%
em 24 tneses T.P. Chaves i o
corretor Sr. Antônio na portvifl.
Infs. 232 6942 ou 2 3 2-7914
CRECI 936.

COPA -- PAULO NARDY 
"vende

a.pto. la. Ioc. vazio, s#la, 2
qtos. banh. em côr azulei, até
o teto, área e dep. emp. R.
Fiaueiredo Magalhães. Infs.
232-6942 ou 232-7914 CRECI
936. 
COPACABANA -Srs. proprie-
táríos compro pira cliente ap.
c/ 2 qtos. sala dep. emp. dou
30 mil, ent. nago 900 mentais

Tel. 2310843 NOVAIS -
CRECI 596. ______
COPACABANA - Vendo apl!
sala qt. conjug. banh. coz. área
serviço, frente, recém const. va-
zio. Preço 29 mil à vista. Ver
Ab. Princesa Isabel. 7. apt. 608.
Chaves cf Sr. Almir, 5 loja
223. Tratar SÉRGIO CASIRO. R.
Assembléia, 4Q, 12.° and. —
31-3629 - 310898 -_CRECI 22.

COPACABANA"- Av. Princ! isa-
bel, 7. apt, conj. c1 kit., área c!
tanque, p1 26 mil apenas. Tra*ar
2224 1 SI - CRECI 167.

170 mil - 50% am 2
236-2322^
CONSTANTE RAMOS - Vdo.
magnífico a.pto. frente, atapeta-
do, sala, 3 qtos. c| arm. emb.,
dep. comp., copa-coz., banh.,
garage. 90 mi! entr. saldo Ti-
n-:mc. Marcar visita pelo tel.: ..
243-0740. Reqinaldo. (CRECI
1736)^
COPACABANA - Vende-se óti-
mo apartamento c| 2 aalas, 3
quartos, banheiro social, cozinha,
dependência de empregada, ga-
rape, áqus quente central. Ver
à Rua Barata Ribeiro, 35 *pto.

102. Tratar 242-3428 - SOC-
CAL - ORECI 397.
COPACABANA vendo ci.nr'o a
sala separado, cozinha la. Icca-

ção. Financiado em 2 anos c'
10 000.00 entrada aceito carro

nacion. Siq. Camoos, 8? 'íOó.

Tratar_c/Silvio_- 237:oi99.

COPACABANA -Vsndo ò-.-.-.o.
conjugado — s-ala, lUirlo cozi-
nha, banheiro compito. Ti ^tar
com Dna. Hilda tei. 223-3255
- CRECI_918.
COPACABANA" - 2 íptos. um
quarlo sala separ-"ljj, outro
conj. luxo de fren'e. Vende-se
só à vista mobiliada parcial-
(mente. Lado da sombra. Vista
para mar. Tcl. 247^2869.

COPACABANA' - Vindo afio.
•502 novo, Toneleros 370, grande
sala 3 Qts. armários copa-cozi-

Yiha, 2 banheiros sociais, f:rro
'acabamento. Ver iocal tr<i'ar
unesma rua aplo. 204 T
237-0664:
COPACABANA - Alencão cole-
gas Banco Brasil — Vírrtdo ót-,no
apt. 204 Toneleros 380. qran-

de sala, 3 grandes qtos. garage,
edif. 5 anos, decum. absoluta-
mente ordem. 100 mil. Ver coie-
qa Ribamar local tel. 2370654._

COMPRO aplo. sala^ e quart*.
sep. diret. c'proprielário até 25
mil sendo 5 mil ent. e resto
prest. 1 mil p/mõs, Cartas
p.:.*a a portaria deste Jornal
sob o n° 442889.
COPACABANA - Vendemos
apartamentos acabados de cons-
truir ocupação imediata do mais
p.i.o luxo, na Rua Barata Ribeiro,
52, com ]45m2, sala, 3 quartos,
armários 2 banheiros sociciís,
copa, cozinha, amplas deps. eni'
pieg.id.i e garagem. Entrada 50
mil restante muito facit itaco
mensal 1.329. Aceitamos- troca
como parte do saldo financiado.
Restam só 4 unidades. Negócio
bom barato, e de oportunidade
-- Veia a'é 17 horas. Proprieta-
rio. Av. P. Vargas, -146 grupo
1206. Dr. Benjo, tel. 223 0216
e 223-1330.
COPACABANA - V. exe." cober-'
tura c/terraço 220ms. sala, 3
dis. 2 banns, sociais d;-o. em-
preg. garagem, ver República
Par.-quai, 49 C-03. F o ne
227-5190. CRECI 816.
COPACABANA - Vendo o apto
70ó, da Av. N. S. Copacabana,
n? 1.236, todo piniado com
3 quartos demois cependencías
Chaves com o porieiro. Traía)
com o Dr. Caldeira, Trav. do
Paço, 23 s/loja. Tel. 231-1750.
COPACABANA 

"- 
Av."262, 

"39

and. inteiro ap. (ie 4 q'cs
sls. 2 banh. soe. var. dep.

emp. ccmpl. garagem. 145 mil
financiado. Fones. 5 7-9705
564)437.
COPACABANA - Vendo ótimo
ap. luxo com 300 m2 na Fi-
gueiredo Magnihães, 421, . apt.
602, hall, 2 salas, 4 quartos,
2 banheiros, 1 toilete, copa e
cozinha, 2 quartos de emprega-
da, qrande área de serviço, ga-
ragem etc. Ver no Iccal com

porteiro Fernando e tratar no I CRECI
ESCRITÓRIO DE GASTÃO MA-
C1EL com Mário Caldas pelo
H._222-8123 - CRECI 10.

COPACABANA - Juiio de Cas.
tiihos, 40, apto. 306 frente sate-
ta quarto jardim inv. banh. coz.
telefone 45 mil 50% financ.
Chaves porteiro.

CONJUGADO dc 2 peças, mais
sala de almoço, banh. e co-

zinha amplcs e completos,
31-2563. CRECI 1266.

POSTO 6 - PAULO NARDY ven-
de üpto. c]qto. e sala conj. bonh.
e coz. vazio preço 25 mil à
vista ou 27 mil a prazo. infs.
232-6942 ou 232-7914 CRECI
936.
PERMUTO apto. saleta, 2 safas,
2 qts. c/ arm. emb. atap. gar,
G. Menescal p/ casa -I. Bot,,
Gávea, a. Bôa Vista. Dif. comb.
237-3011.
POSTO 4 - V. espetacular
apto. 1 p/ andar, garagom, 3
qls. salão, 2 banh, sendo 1 sui-
to, copa-coz. o área c/azulejo
em cor e arm. embutidos. Pré-
dio c/fachada em mármoro t
esquad. de alumínio. Em Ia. lo-
cação. Para visitar, marcar na
IMOB. MARTINELLI. Av. Copa-
cabana 647/811 tels. 256-0601
ou 257-5976 d. 9 as 20 lis.
diariamonto — CRECI 910.
POSTO 3 -• Vdo. R.
Gouveia, 95 apto. 401,

sla., 2 qtos., dep. emp.
puiíuna, entr. 30 r
port. tel. 222-4163. Sr.
R. CRECI ÓK)._
POSTO 2 - la. lo"cação. 2a.
q. praia. Fte. Salão, 3 qts, deps.

arm. emb. aaragem luxo. Ent.
40 mil. Visilas c/RIBEIRO. Tel.

Hilário
¦fnen.te,

precisa
Chaves
Mário.

36-5882. CRECI 348.
SANTA CLARA 205" 

'- 
Apart.v

mentos novos financiados cm
até 12 anos. Sala, 3 qt9s. arm.
emb., 2 banhs. sces. e garagem.
Mude iá! Visitas no local. CRECI
1278. Tel. 231-1720. ÂNGELO
DOS SANTOS.
SALA, 3 quartos, garagem, de-
socupado. Rua Sá Ferreira, 152/
404. Preço e condiçóet com
o p-oprietário. Av. Rainha Elisa-
bo:e,201/401. Chaves na porta-

VENDE-SE um apartamento com
23m de área quadrada quarto
e S3lefa preço 26 000,00 a vis-
ta. Rua Sa Ferreira 608 Cepa-
cabana telefene 235-0041.
VAZIO conj. b. coz. c| vista
Rua Santa Clara. 98, apto. 1022
cl port. Preço barato 21.000 à
vista. Trat. Pres. Vargas. 590,
sl. 1116, 1_6 às 18 h. CRECI_644.
VENDE-SE apart. sala quarto
copa coz. dep. andar alto at,i-
petado luxo frente d tel, 40
a vista restante comb. próximo
Ccp. Palace, Av. Copacabana
386 ap. 1203^ Fone 235-2323.
VENDE-SE íp. 207 Rua C;n Ri-
beiro da Ccsia 38 sl. e qt.
separados banh. coz. c a. c;
tanque ci ou s| telef .ne. T*a-
tar _237-3603 jrntre_20_ e 22h.
VENDO apto. 1 s. 2 q. dep.
Financiado c/pequena entrada,
Av. Princesa Isabel 273 apto.
1.103. Fone 26-5154.
VENDO - PôsJo 5 apto"! frcnie!.
2 s:les, 2 quartos, 2 banhs
armários embut. coz. depend,
azulejadas. Conforto absoiuto.
A ea útil 148m. R. Scuza Lima
n9 149 ap. 401. Chavos c/por-
teiro. Fo-is». 37-329/. Maria. _

IPANEMA
E LEBLON

lei

COPACABANA - Vendo na Av.
Atlântica, Peito 6. 5.° andar,
ap. de luxo com 350 m2, hall,
salão, sala de almoço, j. inver-
no, 4 quartos cem armários, 2
quartos de empregada, qu3rto
para motorista, 3 vagas na gi-
ragem etc. Maiores informações
no ESCRITÓRIO DE GASIÃO
MACIEL com Mário Caldas pe-
Io tel. 222JSJ23 - CRECI 10.

COPACABANA - Rua
Novo.

APARTAMENTO - Vdo. de Íren-
te ,perto da praia, saía, 3 qtes.,
c^?„ banh., depcias. criada NCrS
75 000 financ. em 2 anos. Ver
Bartcbmeu Mitre, 3541201. Te!.:
2226910. CRECI 710.
AV. VIEIRA SOUTO, 6-20Írv"en-
de por preço de rnrissima oca-
sião — 2 salões 4 qts. — 2
bínhs. mármore — coz. depen-
dências — qaraqem. Corretor no
local - Te!. 247.4455, Sr. Silvio
Fleury. CRECI 580. Temos outros

duplex e coberturas com pis-
cina - novos 500 - 800 e

200 mls2.__
APARTAMENTO - 3 qli, $ala,
ótima oport. Vdo. urg. inetivo

j viag. Andar alto. Preco NCrS
130 000. Financ. R. Vise. Pira-
iá n.» 35 fone 227-2010 - CRE.
Cl I 387. Aceita B. Brasil.
APARTAMENTO no Lebion, «lio
luxo, 1 p' andar, c' 400m. —
Quadra da praia. Lado da tom-
bra, ólimo preço. Facilito. Es-
critério Fernando Carvalho —
Tels. 235-6895 - 235-699S -
CRECI 768.
ACERTE — 4 qls. c arm. emb.,

banlts. salão c! 70 m2, dep.
empreg., 2 qts., garag. la loc.
Oportunid. R. Vise Piraji 592

Tol. 227-2010 -_CRECI 1387.
ATAULFO PAIVA apto", da fren-
le c/garag. sala 3 qtos. c/arms.
e depends. Atapet. ar cond.
e ótima censorv. Pço.' 12OC0O
nf. 2356783 - 235-4053 Edvar

762.
AO CASTELINHO 

-Oportunida-
de única n/J. Nabuco livinq,

qtos. amplas deps. apenas
75 mil urgente ac Cx. BB —
257-2555 - 236-4767 - Imob.
London CRECI I 394.
CCMPRO ent Ipanema ou Cepa"
cabana apartamento e casa pa-
ra cliente de 2 a 4 quartos.
Tratar Av. Rio Branco, 185 qr.
1704 lei 242-3482 CRECI 1753
Si]va._
COBERTURA Duplex - 4 qtí
2 sls. terraço c/ 150 m2 linda
vista p/ Lagoa, R. Vise. Pirajá
595. Fono 227-2010 - CRECI . .
1 387.

CASA no Lebion a 50 mis.
dn praia, perto do Jardim de
Alali. rua estritamente residen-
ciai com 2 varandas, 2 saiões,
saleta, 4 quartos, 2 banheiros
se ciais, copa, cozinha, dep. de
empregada, terraço de lervico,
área e garagem. Tratar diária-
mente com proprietário. Tel.

! 227-6719.Dias dd Rocha
. , . . . 

•¦ IPANEMA - Vise. Piraiá - Cob.
Vazio. Acabamento pri-i 3 nts. liv. 2 banhs. copa co:.
mpir-3 Ftrnlhi aç rnn.!dip- comp. vista p/mar. Garameira. cscoina as con 1 em proço 1Bh000. sinal 50%.
dições. Apt. sala, 3 qts. ! "

toilette, banheiro social, j
cozinha, área serviço, I
dependências comple-1
tas. Marcar visitas e
inf. na VEPLAN IMO-
BILIÁRIA LTDA. - Run
México 148 s; 303. -
Telefones 222-6102 -
232-6864 e 242-5745.
CRECI 66 - J. 107.

Saido 36 meses. Inf. Av, Cop.iC
613-509. Teielcna 2 5 7-5239
CRECI 590. _
IPANEMA — Apartamento R.
Vise. Pirajá, 39 pav. (d«. 2
qts. sala arm. emb. cepa-coz.
riep. área excelente estado ven-
do NCrS 70 mil a comb. Sr.
Darcy 227-3549 CRECI 547. Acei-
to Bco. Brasil.

FINANCIAMENTO - Aceitamos
da Conci, Bco. do Brasil, Cre-
fiiul e autarquias, Antos. de
sala, 2 ou 3 quarlos. Ver a Rua
Bclfcrt Raxo 784 e tratar Rua
dj Ouvidor 130, 9." andar tom
Sr. Castro. Tols. 232-3596 o . .
252-1677 - CECI 456.
FIGUEIREDO MAGALHÁES," 581,
apt. 706 nôvo, fren*e, $/ jardim
inv. 2 quart. arm. emb. depend.
compl. entrada a comb. resto
pelo plano habitacional. Chaves
com porteiro. Tel. 234 3598 -
S. Marcelo.

GUEDES IMOVEIS LTDA. - Av.
Copacabana, 613 509. Telefone
57-5239. CRECI 590. Atenção se-
nheres proprietários - damos
solução rápida m venda de seu
apt. cenj. qt. sl. 2 qts. si., 3
qts. ou 4 qts. Avaliamos s|
compromisso. Experimente equi-
pe 70.
LEMfc — Vendo luxuoso cot
frente, novo an-dar aHo 3 qusr
tc* cl armários embutido:,
banh* res sociais, hU grande
cozinha c--*!rn armários f-
d?p. comVetai vaoa garagem
Ba:» 150000 bem f«: iit.-:
Is«f. 234 "30'.

-I

IPANEMA - Oportuni-
dade única — Rua Al-
berto de Campos, 101

; (entre Montenegro e
j Farme de Amoedo) —
'Apartamentos prontos,
i living, sala de jantar,

3 quartos, 2 banheiros
sociais, garagem. — Fi-

j nanciamento até 156
; meses — Entrega ime-' diata — Escritura NOS
; 25 000 - Mensal: NCr$' 1 001 — Informações e

. vendas no local ou em
j nossos escritórios: Av.
í Rio Branco, 156, grupo'801 - Edif. Av. Cen-¦irai. Tels. 232-3428 -
222-8346 - 222-2793
e 252-8744 - Júlio Bo-
goricin — CRECI 95.
I°A,\'HMA Vi!,.
terreno '0 < 50, 5iw
5 v. 11 472313 -
C"=Ci 127.

casa ve -
Hü.zrw.
23 3146
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Sociais
EDGAR DE CARVALHO .1ÜNIOR

ANIVERSÁRIOS DE HOJE

Industrial José Roberto Maciel — Ê diretor
da íirma Adubos Nogueira SA e diretor-íinancei-
ro de Calçados Terra SA. Foi chefe de vendas
da Panambra SA e gerente da firma Oficinas
Zanini, ambas em São Paulo. Estudou no Insti-
tuto Mackenzie. Casado com a Sra. Maria Heloísa
Padovani Nogueira e pai de Fernando, Ricardo
e Marcelo.

Industrial Lourival Vieira dc Sousa' — Foi
trainé na General Eletric SA e diretor -tesoureiro
da Atlantic SA. Estudou na Faculdade de Cién-
cias Econômicas da Universidade Mackenzie, ba-
charelando-se com a turma de 1963. Casado com
a Sra. Maria Helena Barreto Martins.

Bancário Lourival Vieira de Sousa — Geren-
te do Banco Morena Sales SA. Iniciou a sua car-
reira bancária no mesmo banco na cidade de Co-
lina, São Paulo. Casado com a Sra. Rosa Bote-
lho de Sousa e pai Cássio Aparecido e José Lou-
rival.

Contador Antônio Luís Traina — Atualmente
é Secretário do Instituto de Educação Domingos
Faustino Sarmiento e do Colégio São Judas Ta-
deu de São Paulo; presidente do Departamento
de Secretários do Ensino Normal e Secundário
do Estado de São Paulo. Foi vereador na Câmara
Municipal do Rio Claro. Proferiu várias confe-
rências sóbre Assistência Social e Religiosa. Ca-
sado com a Sra. Elvira Helena Traina e pai de
Darci, Deise e Antônio Luís.

OUTROS ANIVERSARIANTES

Médico Marcelo Garcia; engenheiro João
Carlos Vital; Valdemar Bezerra; professor Deo-
clindo do Couto; Herbert Richers; Alberto Fer-
reira Lima; Jorge Cândido Ferreira da Costa;
Jaime Araújo Correia; Luis Fernando de Sousa
Costa: José Augusto M. de Sousa Ribeiro; Car-
los Alberto Resende.

ANIVERSÁRIOS DE AMANHA

General Pedro Geraldo de Almeida; profes-
sor Hugo Pinheiro Guimarães; Brigadeiro Nelson
de Miranda; João Roma; Humberto Bastos; Alim
Pedro; Silas Rodrigues da Conceição; Laércio
Cardoso; Jorge Merola Monteiro; Murilo Júlio
Pereira; João Paulo de Almeida Couto; Maria
Lúcia Crisanto; Pierre André Andrieu; Olavo
Rocha Barreto.

CASAMENTOS

Doris Anne e Antônio Carlos — Hoje. às 17h
30mi na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro, em São Paulo. A noiva é filha do casal
Jack Reese-Ruth Reese e o noivo é filho do ca-
sal Valdir da Silva Prado-Olivia Camargo da
Silva Prado.

Maria e José Luís — Em maio, na Catedral
de São Pedro Alcântara, em Petrópolis.

Nice Ninive c José Augusto — No pró-
ximo sábado, às 18h, na capela de Santa Te-
resinha do Palácio Guanabara. Ela é filha do ca-
sal jornalista-professor José Rainha da Costa;
e êle do casal Francisco Ferreira. (

«BODAS DE OURO

O Dr. Olavo Duarte de Sousa Aguiar e a pro-
íessôra Zara Costa Aguiar comemoraram o 50.°
aniversário de feliz casamento com uma, missa
anteontem em ação de graças na igreja do Bem
Jesus do Calvário.

NASCIMENTOS

O casal Marilda-Paulo Jackson Morgado de
Castro comunica o nascimento de seu filho Gui-
lherme.' s

e BATIZADO

Será levado à pia bastimal, no domingo pró-
ximo, ás 15h, na igreja de Nossa Senhora de Lur-
des, em Vila Isabel, o menino Ricardo, primogè-
nito do Sr. Ricardo Magalhães Cardoso e da Sra.
Sônia Regina Vale Cardoso. Serão padrinhos o
Sr. Valdemar Biar de Sousa e a Sra. Esteia Cam-
pos de Sousa.

Noticias dc aniversário, festividades, homena-
Rcns, casamentos etc, devem ser enviadas à Sc-
ção Sociais do Departamento de Classificados do
JORNAL DO BRASIL — Avenida Rio Branco n."
110 — Sobreloja.

Falecimentos
Válter Ivo Slefcn íoi sepultado ontem, às 17h,

no São João Batista, tendo o féretro saido da
capela Real Grandeza.

Rita Amaral da Cunha íoi enterrada ontem,
its lOh, no São João Batista.

Lurdes Schuclcr Vieira íoi sepultada ontem,
às 12h. no São Francisco Xavier, tendo o enterro
saído de sua residência, na Rua Piracicaba.

Maria de Almeida ruga íoi enterrada ontem,
ks 9h, no São João Batista.

Lauro de Sousa Carvalho foi sepultado ante-
ontem, às 16h, aio São João Batista, tendo o fé-
r.etro saido da capela Real Grandeza.

Engeihciro Ciro Marques de Sousa íoi enter-
rado anteontem, às 16h, no São João Batista.

Heitor ide Araújo Familiar foi sepultado sá-
bado passado, às llh, no São Francisco Xavier,
tendo o féretro saído da capela F da mesma ne-
crópole.

Carmem Gonçalves Reis Viana foi sepultada
sexta-feira última, às 11 horas, no São Francisco
Xavier, tendo o féretro saído da capela 13 da
mesma necrópole.

Comunicações, notícias de falecimentos, se-
pultamentos e missas fúnebres devem ser envia-
dos às colunas Falecimentos c Missas do JORNAl,
DO BRASIL — Avenida Rio Branco n." 110 —
sobreloja.

Missas

IPANEMA - HÉLDER MADAIL
IMÓVEIS ITDA. CRECI 748 ven.
de, desoc. «pt. 102, R. Pruden-
tn de Moraii, 1184, c/ tl. 2 q.
dep. compl. e aar. T. 223-404?
- 243-6512.

IPANEMA - Vd. lup.r luxo
ap. prox. Arpoador, franla, 1
p/ and. 450 m2. Jardim sus-
panso escrit. slâo. c/ 100 m2
sla d. jantar, 4 qts, c/arms.
copa-coz. 3 banhs. soes. 2 qls.
ompretjs. 2 garagens. Trat. Rua
Gonçalves Dias 89 «rp. 808 —
Tel. 222-3512 - CRECI 359. _
IPANEMA Arpoador - Raul
Pompéia, 9-3Ò1-1 p/andar, 3
qts, c/arms. boa sala, 2 banhs.
soes. «m cor c/box, topa-eox.
azulejada até teto, deps. amp.
Ia. locação, lado sombra. Sinal
50 000 a comb. 90 dias, laldo
3 anos. CRECI 165. Chaves Io.
cal, tratar 236-4006, 257-2508.

IPANEMA - Vende-so ap. c/
qto. e sala sep. dep. comp.
Vazio. J. Seabra F°. CRECI 575.
Tel. 247-5552 «227-5864,

IPANEMA - Vendo apt. super
luxo, esquad, alumínio, facha-
da mármore, frente, c| hall de
entrada, living, sala jantar, 3
banh. sociais completos, 3 qts.
çl armários embutid. deps. em-
preg. c| 2 qts. 2 vagas gara-
gem, play ground, etc. Preço
320 mil c| 50% financ. 12 ou 18
meses. Ver R. Prudente Moraes,
329, apl. 201. Tratar SÉRGIO
CASTRO. R. Assembléia. 40, 12.9
and, 231-3629 - 2310898 -
CRECI 22.

IEBLON - PAULO NlARDY venda
vazio, quadra da praia, teia!-
mente reformado o ap. 2."2 da
R. Afranio de Melo Franco, 51,
2 salas, 2 qtos. banh. e coz.
azulej. até o teto, piso vitrifi-
cado, sinteko, etc. dep. emp.
• garagem. Preço 120 mil à
vista ou 145 mil à prazo. Choves
c/porteiro. Inf. 232-6942 ou
232-7914 ORECI 936.

LEBLON - Apt. 402 - C-01 Du-
plex 2 salas 5 qts. 2 banh. ter-
raço garagem ent. 100 mil. R.
Gel. San Martim. Tel. 242-9994
- CRECI 1293.
LEBLON - Vende-se ap. c/2
qíos,, sala, dep. comp. e gara-
gem. Vazio — Tratar J. Seabra
F9. Tel. 247-5552
CRECI 575.

e 227-5864.

VISCONDE DE ALBU-
QUERQUE, 836 (Leblon)
— Apartamentos de 3
quartos a partir de
MCr$ 102 680,00 com
NCr$ 3 220,00 de si-
nal e o saldo financia-
do em 40 meses. Edi-
ficio sobre pilotis em
centro de terreno ajar-
dinado, c| garagem,
elevador privativo para
cada dois aptos. 2 ba-
nheiros sociais. Hall em
mármore, acabamento
requintado. Construção
H. Mendlowicz Enge-
nharia S.A. Reservas no
local até às 22 horas,
inclusive sábados e do-
mingos, ou em SAN-
TOS BAHDUR - Incor-
poração e Vendas de
Imóveis Ltda. — CRECI
21 — Av. Rio Branco,
185- gr. 181213. Tels.
252-7316 - 232-1810
e 232-7234.

GÁVEA E
J. BOTÂNICO

GÁVEA - Vendo NCrí 370.000
residência 2 pavs. 4 quartos, 2
salas, escrit, 2 banhs, luxo, de*
pendências completas, garagem,
varandas, etc. LUIZ HACK - Tel.
231-0231 - CRECI 260.
JARDIM BOTÂNICO - Joaquim
Campos PSrto, 290 - Palacete
c| 2 andares e 600 m2 — 3 qts.
c| arms. de luxo, solão de jan-
tar, salão nobre c! vidro fu-
.mé toda extensão casa, 3 banhs.
soes. em côr, copa-coz. cfarms.
dept. compis. emp. c| 3 qts,,
lavanderia c\ 2 tanques «m
mármore, garage c] 2 vagas e
qto. p| motorista « grandes
melhoramentos etc. Aceito pag.
imóvel ZonB Sul. 450 000 a
comb. em 20 meses e parte em
15 anos. Ver locaI de 13 àa
17 horas. CRECI 165. Tratar ..
236-4006 - 257-2508.
JARDIM BOTÂNICO - Vende-se
casa Pacheco Leão perto TV
Globo construção Lopes da
Costa 4 quartos, talão, sala,
garagem, basa 200 milhões, tra-
tar proprietário. Roa Senacíor
Pomp eu, 186.

LAGOA — Duplex co-
bertura. Luxo. Sol da
manhã, vista indevassá-
vel. 336m2, hall social,
vestibulo, living, sala
jantar, 4 qtos. c| arrn.
embutidos, 2 banhei-
ros sociais, cozinha,
área de serviço, depen-
dências completas. Em
cima: Grande salão, ç|
terraço de 18 mts. de
frente, bar, kitchinette,
dormitório c| qto. de
vestir e banheiro so-
ciai. 2 vagas numera-
das. Marcar visitas e
inf. na VEPLAN IMOBI-
LIARIA LTDA. Rua Mé-
xico 148 s| 303. Tels.:
222-6102 - 232-6864
e 242-5745 - CRECI 66
J. 107.
LAGOA — Vdo. magnífica resi-
dência c |3 pavtos., 2 salões, 5
qtos., 3 banhs., copa-coz., la-
vanderia, garagem, ao lado Clu-
be Navai|. 160 mü entr., restan-
te finfioc. Marcar visitas pl tel.
243-0740, Reginaldo. - CRECI
1236.
LAGOA próx. k Rua J. Botanic.
confort. residência c/2 pavtos.
Terreno 15X50. Salas, 4 quartos,
1 suit, escrit. 3 banhs. copa,
coz. garage, jardim quintal e
apto. p/cr'mdos. Pço. 600 000
inf. 235-6783 - 235-4053 Edvar
Vascon.-.elos CRECI 1762.
SUPER LUXO duplex cobertura
vista monumental p/Laqoa, Jar-
dím Botânico. Living (60m2) sala
iantar, biblioteca, st. almoço,

6 qlos. c/qí. vestir teparado
6 banh. coz. dispensa, rouparia
2 dep. empregada, 2 vagas gg-
rage la. locação. 300 -financ.
Vor c/proprietário R. Corcovado
123/80_l_~^57:4940_CRECI_439.

BARRA DA TIJUCA
E RECREIO DOS
BANDEIRANTES

RA1ACETE com piscina,' melhor
da Tijuca. Junto Praça S. Pena.
3 apts. p| emprs. (terreno duas
ftes. 22 x 55. Otimo pl w>cor,p.
EdF. Inf. 254-4640 CRCCI 1690.
PRAÇA SAENS PENA - Vendo
arpío. 701 da Rua Professor Pe-
reira dos Santos, 35 com 2 sa-
Ias comerciais. Ver com o ppr-
teíiro e Iratar Sr. David peio tel.
228-5496.
RÜA MCHÀL. P1LSUDSKI, 9Í
apt. 202 — Frente. Ampia s.
2 grds. q. banh. coz. depds.
empreg. Chv. no apt. 301
Vondadireta 4A3519.
R. COMPRIDO - HÉLDER MA-
DAIL IMÓVEIS LIDA. CRECI 748
vende, vazia, la. Ioc. casa 101,
R. B, Itapagipe, 237, c| sl. 4 q.
biblu 2 banh. soe. gar. indep.
P 3 car. Enl, 45.000,00 resi.
lin. 1. prazo. T. 223 4049 -
243;6512._
R. BONI Vde. mm cl .2 «al. 3
qts. coz. 2 ban. terreno 10 x
72 murado r. grad-eado preço
ocasião 20 «ntr. res. em 50
meses sl juros nem correção. R.
Vise. Sta. Cruz 266. T. 232-3339
C2EO_1566. Vendo o seu.
SÃiENS PENA - Rua Des. Isí-
dro, 1721105, ap. luxo, d sale-
ta, living, si. 2 qts. deo. errror.
banheiro em mármore carrara,
sailão festas, pintado « óteo,
atapetado, arms. emb. moveis,
ar cond. garagem, p| apenas
60 mit «nt. fac. e o sa!d,o 5
unos. 222-4151 CRECI 167.
SATURNO CORRETORA DÉ IMO"-
VEIS — Confie-nos seu imóvel.
Apostamos que ninquém vende
em melhores condições. R. Cde.
Bonfim 370 s/603 - Saens Pena

Tel. 234-8844 - CRECI J-351
- até 19h.
SAENS PENA - Vendo apto.
de s. e quarto separado. Av.
Maracanã, 1001 ap. 310, troco
p/casa de vila c/2 qlos.
TUUCA - P. Saens Pena vdo.
luxuoso apto. de frente novo
vazio c/2 qlos. sl. coz. banh.
em azulejo todo decorado até
o teio dep. de empreg. gara-
gem, ver na R. BarSo de Mes-
quita 572 apto. 702 ou com
o proprietário na V. da Penha
L. do Bicão Vitalino 91-0195._
TIJUCA — Vende-se casa à
Rua Conde de Bonfim, em terre-
no de 25x86. Tratar J. Seabra
F°. CRECI 575. Tel. 247-5552
e_ 2J7-5864.

TIJÜCÃ - Rua Barão
de Mesquila, 186. Nô-
vo. Pronta entrega. —
Apenas 4 unidades por
andar. Excelente ap.
sala e qt. separados,
ou sala e 2 qts., bs-
nheiro social, área de
serviço, deps. comple-
tas e garagem. Finan-

TIJUCA - PAULO NARDY vende
na R. Barão de Mesquita ap.
c/sala, 2 qtos. banh, coz. disp.
área « banh. emp. Preço *0
mil. Aceito Caixa c/5 mil de
entr. inf. 232-6942 ou 232-7914
CRECI 936.
TERRENOS - Vende-se. Na Rua
Elzrão de Petrópolis. Financia-se
— pequena entrad*. frjt.ir com
Pedrosa - 230-4113 parle de
manhã.
Tl'jUCA~^-R~srTr7ncr-Xav:er
786-8 vendo 2 casas j. ou stp.
terreno 23X23, 15 mil e.itr. s.,1.
do a comb. tel. 242-77Í0 CRECI
497.
TIJÜCA - Pr. Afonso Pena. ven-
do apart. frente R. Martini Pena
47 ap. 802 à vista ou financia-
do. Tel. 248-6351 Est. nâvo.
TIJUCA - V.ndo apto. R. An-
tónio Basilio, 188, .pio. 702,
acabamento luxo, «om 2 quar*
tos, sala, dtp, empregada, tn*
traga imediata, parta financiada.
TUÜCA~-~Vl 4t. ipto. tfrrto,
em «d. 4 pavtos., cj salata, sa*
lio, amplo qto., banh. compl»'
to c. box, ót. coz., dep. servi*
ço inclusive d» emp. completas.
Aroa 70 m2. Planta original sa*
la, 2 qtos. Entrada 18 mil, o
saldo om 40 x 600 «om qual*
quer aumento. Vazio. Visitas
ho}., dai 11 it 17 hs. i Rua
Carvalho Alvim, 251. Tratar «m
WAITER MELAZZI IMÓVEIS. -
T.l. 223-9693. CRECI 174. .. .
TIJUCA (Pr«s. Corcmbi) - Vdo.
R. Visconde d* Cabo Frio 15,
apart. sala, 3 qts. irea, gara*
gem • dep. campUtas, a pra*
io nu vista. Açoito financ. Ban-
co Brasil. Chavei com porteiro
Irat. 245-4389 Marinho - CRE.
Cl 788. ,____
TIJUCA — Ver>do apto. 3 qls..
2 sis. cor»i., vsrwida, copa, coz.,
ha!l priv. elev., 2 aptos, p1 en-
dar. Frente oj Pça Afonso Pina.
Rua Or. Satamini, 1601401. Pre-
çd 90 mi! à vista. Aoeita-se con-
tra proposta para pgto. à pra-
ro. Chaves c' porteiro. Tel.: ..
24B-3503 cu 264-3761, Júlio.

TIJUCA — Vende-se ap. sala,
2 quartos, dependências e gare-
gem, -na Rua Uruguai, 375 apto.
804. Tr»ar no local.

TIJUOA — Vendo átimo apto.
2 qtos. sala, coz. e dep. pimt.
a óleo, 2 vagas garagem, próx,
lnst. Educação c/porteiro. Rua
Sen. Fun)ado n9 15.

TIJUCA - Rua Clóvis
Beviláqua, 150 — Corn
financiamento em 12
anos pela CREFISUL
RIO S;A, com equiva-
léncia salarial. Em p!e-
no centro do bairro
compre tranqüilidade,
adquirindo a melhor

CASA luxo na lagoa, tipo sul*
co, linda vista. Salões, 4 qts.,
jardim, 2 gar. T.l. 236-7055 -
CRECI 1235.

COMPRO — Jardim Botânico eu
Gávna cobertura de 2 salas, 3
quartos. Tols. 235-6995 — ...
235-6895.

BARRA - Na Av. Sernambetiba
32ms frento p| o mar o 50 de
fundos. Tratar 236-7055 • ...
237-3981 - CRECI 1235.
BARRA - Vondo excelente ter-
reno, cercado e aterrado, perto
da praia, transversal a Olegario
Maciel - Té, 228-3422.
BARRA TIJUCA""- J. Oceânico.
Vendo terrenos, íreas para cons-
trução de hotéis, postes de ga-
solina, loteamento, praia, área
204 mll m2, Itanharvgá Golfe
Clube. Tralar 232-9669. CRECI
712, Men teiro e Bornes i noi-
te'238jf 555_-_228;6759."SÃCfCONRADO 

- Casa - Vert*-
do linda residência super luxo,
270 m2, entrega imediata com
living, varanda, 2 salas, 3 qts.
] c/ varanda, 2 banh. sociais, 1
suíte, deps. empreg. garagem,
piscina, etc. Preço 250 mil fi-
nane. Ver R. Julieta Niemeyer,
302. Tratar SÉRGIO CASTRO, R.
Assembléia, 40. 12." and. -
231-3629 - 231-0898 - CRECI
22. V

ZONA NORTE

P. DA BANDEIRA
E SÀO CRISTÓVÃO
SÁ1URNO CÒRRETÕRA~bETMÒ".
VEIS - Confie-nos seu imóvel.
Apostamos que ninguém vende
em melhores condições. R. Cde.
Bonfim, 370 s/603 - Saens Pena

Tel. 234-8844 - CRECI J-351
alé 19h.

SÀO CRISTÓVÃO - Vendo óti-
mo apartamento. Tratar peio te-
lefone 234-6326.
TERRENO 5,80x50 Rua Argen.
fina 72 S. Cristóvão vendo ou
troco por automóveis. Tralar R.
Escobar 91 Sr. José Tel. 234-6200
o 234-3516.

VENDO apart. com 3 q., sala
e dependências pela melhor
oferla à R. S. Luís Gonzaga,
643 ap. 201. São Cristóvão.
VENDEM-SE 3 residências, sen-
do 1 delas grando. R. Sâo Luiz
Gonzaga, 1084 • 1084-A. Tel.:
248-1177.

TIJUCA E
RIO COMPRIDO
AS VANTAGENS qu. BUENO
MACHADO IMÓVEIS ofer.c. «o
ir, proprietário que deseja ven-
der seu imóvel tão a) Intensa
cobertura publicitária do seu
imóvel nos jornais especializa-
das; b) Um» equipe de vendas
cujo ponto forte e o entustas-
mo; c) advogados • despachan-
lei que prestam (gratuitamente)
assistência jurídica na hora da
venda; A menor taxa da cí-
dade. Conheça ;«m compromisso
nosso sistema. Garantimos que
vai gostar. Rua Barão Mesquila
398-A 1.1. 34-0694 - 64-8997
> 28-6946 CRECI 986 - Diária-
mente ate 19h. 
AQUI, Rua Uruguai, 297. Vdo.
lindo »plo. 702. de frente, c|
sla., 2 rjtos.. binh., coz., copa,
área, 31-2563. Ver no local, Vas
concelòs. CRECI 1265.

APARTAMENTO Í07 da M^jr-
Ávila 455. Vazio. Vendo sl. 2
qtos. dep. emp. gar. mot.
viag. Inf. c[ Jaime na portaria.

APARTAMENTO nôvo
Ampla sala, 3 gran-

des quartos, 2 banhei-
ros sociais, depends.
completas e garagem —
Acabamento esmerado.

Entrada NCr$ 
30 000,00, parte facili.
tada e prestações de
IMCr$ 700,00. Ver e
tratar de 9 às 20 hs.,
à Rua Aguiar, 58, dià-
riamente, inclusive do-
mingo. CRECI 1806.

ciado em 180 meses, oferta imobiliária. Oti
sem correção monetá- mos apartamentos de
ria. Apenas NCr$ ... sala, 2 ou 3 quartos,
6 500 de entrada. Visi-1 cozinha, banheiro so-
tas diariamente no lo-
cal ou inf. na VEPLAN
IMOBILIÁRIA LTDA. -

ciai, dependên cias
completas de emprega-
da, pilotis ajardinados

Rua México, 148, s'je garagem. Prédio em
303 - Tels. 222-6102, centro de terreno - is-
232-6864 e 242-5745.1 to significa luz e bas-
- CRECI 66 - J. 107. ! tante ar circulante -

VENDEM-SE um apartamento 2 FREGUESIA - 3OO0Om2 proprie-
quartos, dependência de empre-
gada com garagem, 60 000,00 a
prezo ou 50 000,00 k vista. —
Procurar a chave com o portei-
ro. Rua Maestro Vila Lobo, 126
apto. 406 — Tijuca.

ANDARAl, GRAJAÚ
E VILA ISABEL

BONI V-~vier*o7lmo *P- 3
qts. sl. varand. capa ban. coz.
AE;tanq. dep. emp. entr. indep.
loc. carro R. Teodoro da Silva
237 101 enlr. 30 rest. 50 mes.

juros nem corr. T. 232-3239
CR&CI ]566 vendo o seu.

A. BONI - Vd». luxo c| 2
pavts. p! tpessoas fino trato —

e 120 preço atual 90 c|
40 enlr. rcst. 50 meses sl iu-
ros ou pare. T. 232-3239 CRECI
T566 vendo o seu R, Mendes
Tavares 21.

ANDARAl' - Vende-se 2 casai
com 2 qlos., sala, coz,, banh.,
na Rua Sto. Aqostinho 470 —
Tralar na R. do Lavrádio 28
sala 204. Tel. 242-2524.

BOA CASA nova vazia 2 pav.
4 qts. 2 saias copa laje, mármo-
re, decorada c/pedras 45 ent.
ou 75 à vista, troco por ap.
R. Torres Homem, 633 c/3 tel.
58-4624.
GRAJAÜ - Vendo casas nas
Ruas Itabaiana, Sá Viana, em
Mendes Tavares. Inf. MIRiANGA
- CRECI 932 - 229 6852.

GRAJAU' - Vcnde.se ótimo ap
frente c/salão, saleta, 2 q. dep.
emp. Garage pintura óleo sm-
teko. Entrada parcelada, saldo
como aluguel. Ver R. Alexindre
Calaia, 139-201. Chave» c'Sr.
Pedro. Tratar lel. 43-0104 clhtsl.

tário, vende muita agua, luz
e telefone. Estrada do Bananal,
1546 - 222-5924.

MCAREPAgTjA - Vendo otimo
Iole c| 238m2 Estrada do Ca-
penha. Sinal 7 «vil, saldo a
cembinar. Inf. A. MORAES. —
Tels. 252-1313 2520652. CRECI
304.
JACAREPAGUÁ - V.ndo boa
casa, 2 qtos., sl., coz., terr. 10
x 60, Est. da Covanca junto à
Geremário Dantas, NCrS 
35 000 com NCrS 15 000 de en-
trada, prast. a combinar. Tratar
R. Silva Gomes n.° 1 ll. 206
- Cascadura. CRECI 566. ADMI-
NISTRADORA SIIVA GOMES.
JACAREPAGUÁ - Casa grande
c! quintal, 500 m2, murado. —
Cláudio. Tel. 238-0447.
JACAREPAGUÁ' - Terreno 8x"l6
Rua Pedro Teles, 497 lote 24.
Vendo 12.000,00 somente a vis-
ta. Armando, 243-0738 dai 8
às_l 7 horas.
LOTES - Entr. 1 000,00 ou tro-
co. p| carro nacional. Trat. Rua
Baronesa, 764. Praça Sica. —
CRECI 314.

PRAÇA 7 vendo aplo. ra'ão
2 qtes. dep. empr. terraço 90m
p. 45 mil e. 25 mil Rus Teoocro
da S[lva_620/4Ol_T._38-459i.
SATURNO CORRETORA DE IMO-
VEIS — Confie-nos seu imóvel.
Apostamos que ninguém venda
em melhores conoíçÕes.R. Cde.
Bonfim 370 s/603 - Saens Pena

Tel. 234-8844 - CRECI J-351
até 19h.

SATURNO CORRETORA DE IMO-
VEIS — Confie-nos seu imóvel.
Apostamos que ninguém vend»
em melhores condições. R. Cdt.
Bonfim 370 s/603 - Saem Pena
- Tel. 234-8844 - CRECI J-351
até 19 h.

VILA ISABEL - Apartamento
qrande bonito e barato, I salão
c! piso marmor;z;ado, 3 quartos,
copa e cozinha, banheiro comp.,
area c| tanque arulejado, per-
sianas, todo gradeado, sancas
e norões, ar refrigerado "Phil-
co." Ver na 'Rua Luiz Barbosa,
164 aplo. 202. Tratar na R.
Uruguai. .226-B T«l. 238-0225.
Preço 50 000 e aceito automó-
vel como parte ide ipaganwvto.

VENDE-SE no Grajaú - Casa
de 2 pavimentes e mais 2 ca-
ss 5 n.->5 fundos 4J0xT 2 Trc-co

ca:.-) menor cu apart. Rua Ma

PASSA-SE apto. 2 qs. dep. entr.
serviço R. Barão 207 - '01
- E A - B 1. Pc. Soca -
Jacarepaguá. Aceito oferta^
RUA BARONEZA 24 x 132 -
Vendo, aceito 50% em casa ou
apart. Tel. 232-4080 - Jacaré-
paguá.
VENDE-SE um terreno bem no
centro de Freguezía. Ciqua luz
rua calcada 8X25 T. 230-1615.
Jacarepaguá.__
VILA VALQUEIRE - Vdo. cisa
2 qts., d«ods. ler. 10 x 50.
Rua cias Cwvlnaa 155. Preço
40 000 c1 15 000 entrada. Estu-
do propostas. Tel.: 238-1381.
Dspois das _'2 horas.
VALQUEIRE - Vendo «xce'en1e
casa moderna, rua particjiar, 2
qtos. sala, coz. e bann. em
côr, terraço coberto parque para
crianças local para cairo tte.
Preço 25 mil a vista, areilo
Caixa, ver c/ o propiieiírio
à Estrada Intendente Magalhães
724 casa XXVI, tratar Av. R.
Branco 183, sala 501 - Tel.
222-5671 CRECI 1347.

CENTRAL
ATENÇÃO — Méier compro ca-
sa cj 3 qts-, dep. compl. c|
quintal e gar. Até 100 m. a
comb. 29-3063 - Milial - CRE-
Cl_895.
ATENÇÃO - Todos os Santos
— Vdo. casa vaiza em rua par-
ticular, 3 qtos, sala, copa-coz.,
banh., entrada carro etc. Entr.
15 mil ou menos. Ver Rua Hen-
rique Scheid, 147 casa XIV c|
Sr. Archer. Trai. Rua Abolição,
679 sala 302. CRECI 1327 R.
M.

ATENÇÃO proprietários - Com-
pramos p| clientes, casas • aps.
Atendemos a domicílio »! com*
promissó. ANTÔNIO NONATO
VIEIRA IMÓVEIS LTDA. Corr.-
tor oficial cj 25 anos da tra*
dição. Av. Rio Branco, 156 —
22.» and., salas 2210 e 2211

CASA vazia e/7 qtos. tl. coi. MEIER
área. Vendo entr. 12 000 tae.
prest. 400. Encantado tratar Rua
Aristides Caire 373 c/11 Méier
CRECI 320.

CASCADURA - Vende-s. casa
à Rua da Pedreira, n." 40 c; 4.
NCrS 14.000 à vista. Tralar na
mesma,
CASAS e apartamentos compro
e vendo Móior, faço adminis*
tração - CRECI 1254 - Tel.
243-5118 — J. Cipriano Imóveis.
CÀMPÍNHÕ-^~ Vendo terrenos
de vila pronto para construir cl
planta aprovada á Rua Pinto
Teles, 892. Tratar local cl Sr.
Ivan casa_14 ou tel. 229-3690.

CASAS na estação de Cascadu-
ra, 3 mil entr., rest. a prazo,
10 in. a pé da estaçáo, 'l 

qtos.,
I s., coz., bh., jardim, quintal,
independentes, entrego tôdas
muradas, portão de ferro na en-
trada. Construções novas com o
próprio. Av. Suburbana, 10 432,
2j° and. •- Cascadura.
ENGENHO DE DENTRO - Casa
c/2 qts. sl. coz. bh° de laie.
Entreao vazia. Rua Atalaia, 30.
Inf. TUDIMOVEIS, Trv. Etelvina,
2i 230-6964 CRECI 751:
CASA vazia de laje em Quinti-
no, c/apenas 2 500 ent. e 55
prest. 170,00 qto. e sala, gdes.
coz. banh. e área. Ver e tratar
R, Lemos Brilo, 647 apear R.
Clarimundo Melo — alt. 811
onde começa. Vendas Antônio
Aló R. Uranos sob Olaria tels.
230-6098 e 230-5172 CRECI
1J86.
ENGENHO DE DENTRO -- Dois
prédios à Rua Or. Bulhões, 454
e 460 ambos edificados em ter*
reno de 1 l,00mX73,00m e cada
um com 2 salas, 2 quartos,
copa, cozinha, banheiro e de-
mais depend. serão vendidos
em leilão judicial peio Leiloeiro
LEMOS quinta-feira 12 de março
de 1970. às 16,00 horas no
local. Mais infs. tel. 222-4057.
ENGENHO" NOVO - Vendo cs"
sa cj 2 pav. 2 s. J 'it'i*.
dop. vazia. Rua Raul £ar*\iso"1 

chaves por fv/jr n.° 75.
Tratar Av. Rio Branca 133 tvr
lel. 232-8585 - C Pí II- 1255,

ENCANTADO - Vende-se érea
22X130 c/casa velha ¦- R. Pom-
püio de Albuquerque, 222 —
50 mil c/20 ent. saldo a combi-
nar:__tr»iar 223-9071.
GUADALUPE vdo 

"casa 
vazia 3

qts sala cepa coz quintal Entr
7 mil Tel 242-3482 CRECI 1753
Silva.

rechal Jaffre. 149 -tal, 238-5840. I 
~„i, 

p,0pi\t7 T.li. 231-0994 •

VDO APART. ,ipo c«.e|S.qfi. .H1-°804 
" C*S?X7m

salão banh. comp. csz. copa de
frente. Rua Barão Bom Retiro,
Trat. tel. 2S8-3393. - CRECI
170l._
VILaTsabÊL - Vendi urgente
aplo. 80m2 R. Petrocochi-.o —
sala — 2 ótimos c,tos. . arand.
- coz. área — qto. e banh.
empreg. NCrS S 000,00 entrída
e resto a comb. 6 anos. —
Tratar 238-1423 - (CRECI 1721.TIJÜCA - Casa Rua Carvalho COm tÔdaS 3S peças de

Alvirr.* 433. Vendo com sala —li 4 r •
3 qusrtos NCrS 60 ooo.oo - frenfe. tntrega impre-

fèf.V238P4227n° 
"'° 443' Trê,ar ' ,eriVelmenfe em 18

tijuca e alto — Tenho apar-j meses. Sinal de apenas
tamentos e casas ótimas pi ven. 

j 1 025,00 — 2 050.00der. Também procuro p| V. S. «#«#»#,«#«
Miranda - CRECI 932. 229-6852. na escritura e mensali- 'íps: ,'ala. ' P^rto separados,
rtÃtin'\ ~V~~. -,— .- „ 1 cozinha, banheiro, area c/tan-
rJUCA - Apto. vazo cj sala, dades de 410,00. Es- que. Preço 17800.00 entrada de
alo. seD.. coz.. banhei no. var.. Mr.e o rrm nn .. í._it. ..,.

merado acabamento de
KEI ENGENHARIA S|A.
Dirija-se hoje mesmo
ao local das 9 às 22
horas para comprovar
o que lhe oferecemos.
Informações e vendas
JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95 - Av. Rio
Branco, 156 — Grupo
801. Tels. 232-3428 -
222-8346 - 222-2793
a 252-8774. (B

qto. sep., coz., banheiro, va*,
muito c!aro. Rua Gal. Roca,
190 - aoto. 103 cl Nilson. Inf.
A. MORAES. T-ls.: 252-13113
- 252-06S2. OftBOI 304.
TI JUCA — Vendo maqnífico
apto. la. locação luxo 3 qfs.,
sala, 2 bímh., d«D. emp. R.
Conde Bonfim preço ccasiSo.
Prop. 261-5TOI.
TIJUCA" - Vende-ie Rua" Gal.
Esp. Santo Cardoso 431 apart.
201 — sala, quarto, banheiro,
cozinha, area e varanda. Facili-
ta-se pag. íhaves apart. 202.
Tratar prop. telef. 258-1017.
TUUCA - Vdol m frSça Hil-
da, junto a Praça 5. f>na em
la. lecação c! acthãVtíftió oe
la. c| 130 n>2 c: 3 do.-ns. sa-
lão, 2 banh*. em car, amolas
deps. e garaçjiTi. nf. c' FLO-
RENTINO Tel. 223-5CO-I CRICI
J86.

TIJUCA - Rua Barão'
de Mesquita, 186. A
melhor oferla da Tiju-
ca. Apenas 12 mil de
entrada e saldo em 15
anos, sem correção mo-
netária. Nova. Vazia.
Entrega imediata. Apt.
2 salas, 3 qts. c| arm.
embutidos, 2 banheiros
sociais, cozinha, área
de serviço, dep. corn-

ULTIMA unidade -
Apto. 401, acabamen-
to de luxo, salão, 3
quartos, 2 banheiros
sociais, depends. com-
pletas' garagem. Sinal
NCr$ 35 000,00 e pres-

! tações de NCr$ 700,00
— Rua Conde de Bon-'im

LINS E B. DO MATO
ÀPARfÁMÊNTC)ST~L"insT'—"ríõí
s/pi lotis, fachada em pastilhas.
Acabamento de luxo, já em
revestimento. Vendo ótimos

NCrS 2 500,00 parte faciiita-ji
e NCr$ 350,00 mensais. P,ga-
mento em 2 anos sem juros.
Ver a Rua Heráclito Graça 45.
Briron Enq. Av. Rio Branco 257,
s/715. CRECI 1 668.

ATENÇÃO - Lins - V. palacele
c1 4 qts. 2 salas, 2 var. dep.
emp. jardim, garagem, centro
terreno. Ver Rua Bicuiba 1&4
prop. Tel. 223-3849 e 249-1205
Sr. Ibrain.

LINS -- Casas de laje c/apenas
10 000 *nt. « 60 prest. 300
somente duas oportunidades, *m-
bas c/2 qtos. **U, copa-coz.
banh. compl. e quin-tal. Ver
e tratar R. Vilela Tavares, 164
c/Sr. Aurélio. Vendas Antônio
Aló R. Uranos, 1 397 joh. Olaria
tels. 230-6098 e 230-5172 CRECI

1 186. _
LINS - Rua General Belleqard
274 vendo casa em terreno de
6x32 ccm sala, 2 quartos, ba-
nheiro, cozinha, area de servi-
cp ciiT,'2ntada e ta-nqua grand*
quintal — ver no 'cea' 

cu inf.
CITIL Tel. 222-2947 CRECI ..
1588.

Vendo apto. novo. C|
sep. copa-coz., binh.

LINS -
•I. q'
comp., quintal. Êm prédio ém
A «ptoi., sando 2 p[ andar. —

OI-A | r, . n„ Entr. 4.000,00, pr.st. 250,00 -
À3Ü, das 9 as 20 ; Chaves na PREDIAL IBÉRIA -

ioras. CRECI 1806 S T,at. predial iberia ltda, r.

ÁREAS grandes loteadas com
lindas praias e ierras de bons
climas, urbanas e rurais — vendo
a imobiliárias e corretores lotea-
dores corn 65% desconto Av.
Rio Branco 156 s/2 728 - José
Maria RoMa^
ATENÇÃO - 

"Campinho. 
Vende-

se lotes de tsrrenos água luz,
entrada da 1 mil. Prestações
de 70. Av. Emani Cardoso 21
s/213 C/o próprio.

Vendo r.í R. Meol-
58 ap. 401 •¦ 2 Qtos. ttt-

mais d*-p. vazo. 1 ratar Av.
Rio Brar.co 133 le!. 232-8.585
CRfCM_255.
MARECHAL HERMES* Sulacap -
Urqente L 5 Q 24 360m2 c 3
mil aceito carro nacional. Tra-
lar 2a. a 6a. 242-5708 Antônio.

MEIER apto. térreo c/2 Qtos.
ll, coz. vendo entr. 13 000 fal,
prest. 300. t. tal 23,000. Tratar
Rua Aristides Cair» 373 casa
11 _Méier CRECI 320.
OPORTUNIDADE - Vendo «sa
refcrrr.'ada frent* 2 ruas — sl.,
2 q!s. banh. cor, varanda gana-
gem. Aceito Iroca 237-4627.

PIEDADE - Vendo 
"apt. 

- 2
qtos, ampla sala, coz. b. compl»-
to ¦ mande irea. Ver Av. Su-
burbana, 8985 n? 56 apl. 102.
(Chave 302). Preço: NCrS ....
35 000,00 — Condições: Tratar

J.l;_229.3779_ (Dr. Airton).

QUINTINO - Passo financiamen.
to apt. duplex tipo casa 2 qts.
sala, copa, coz. banh, em cór
maiores detalhes tel. 252-0526

242-3i253__- Sr. ^IRWVNOO.

QUINTINO - Vencio casa 2
qls. il. coz. etc. R. Saçú. 152
C/9 vazia Cl entr. 5 000,00
trat. R. Lemes Brito 327 Sr.
Pereira, 229-9898 - CRECI ..
1 3j4K_
RICARDO DE ALBUOÜfRÕUÉ"-
Vendo prédio em lote de 3X<-0
R. Claraiba 1 058, 6 000 i viria, .
Iratar R. Senador Da,itu 15/129
and. Miguel tl. 242-6324.

RIACHUELO - Vende-se aparta-
mento vazio, pintura nova, sala,
varanda, dois quartos, cozinha,
banheiro, quarto empregada,
área c/tanque e garagem. Rua
Marechal Bitencourt, 218 bloco
B aprto. 301. Chaves no 303

Tratar DIAMANTINO
252-24S6. Condiçõei d« venda
ótimas.

SrtMPAIO - Rua Cadete Polo-
n!a 466 aptos, saleta, sala 2
quartos banheiro cor copa t
cezinha e dep. empregada, ga-
ragem no pilotis fachada em
pastilhas, sinteco, sancas e fio-
ròes sinal desd-e 4 800 e o
saldo em 12 anos sem corre-
ção monetária CITIL Telefon.
222-2947 ORECI 1588.

GUADALUPE vdo casa luxo 4
qts 2 salões copa coz garage
para 3 carros, ar cond. e tele-
fone Entr 25 mil Tel 242-3482
CREC l_ 1753.
MEIER - R. Vilela Tavares 184.
Apenas duas oportunidades,
ambas c/2 quarlos, sata, copa,
coz. banh. compl. • quintal.
Ver c/Sr. Aurélio. Vendas Antò-
nio Aló R. Uranos 1 397 sob
OLiria tels. 230-6098 e 230-5172
CRECI 1 186.

TERRENO - Eng. Oentro --
Vdo. n-a Rua Dionísio Fernan-
des Junto e depois do n° 193.
Financiamos. Tratar corr. Lc-u-
re^ro Tel. 232-9400 - CRECI
413.
TERRENO - Bangu vendo um
de esquina 600m2, Rua Estampa-
dores com Rua João de 'Lacerc'a,

trata* a Rua FrsTicisco Barreto,
486.
TODOS OS SANTOS - V«nde-a«
propriedade cj 2 cases de «ala,
2 qts. didos. c| uma. Terreno
9 x 33 mts. Preço 55 000 cl
25 000 entr. Tratar 252-7975.
Lc^p-os. CRECI 1269.

AAEIER - Vdo. otVna casa jard.
vda. sla. 2 qtos. coo. coz.,
area serv. quintal, 1òda laqe
sinteco etc. Peq. ent. sinal
apenas 4 000 14 000 em até 60
dias prest. somente 309,00. Vir
R. 24 M*io, 1 109, casa 28.
Trat. Adeliastro Imóveis. CR'ECI
1722 Oias da Cruz, 69 Gl 311
Tel. 229-6472.

VENDO essa tipo -p. v'qls., 
2 s!s., terrrço czòerto,

nor.', 2 c:rrcs. 90000. t^c. Cx.
i .,. . ,B. Bruil. R. Cde. Rrnfim 546

pletas e garagem. Visi- - ,c! n. Marear vs:n. inf.:
tas diariamente no lo- 254--° "ECI 'í5°'

¦ ,,rn, » ., VENDE SE apto. cia sila, 3cal ou inf. na VEPLAN | autrtrs, 2 bw&sir.-» uèün
IMOBILIÁRIA LTDA/ R. 1 £*' ,"&• &!?$>*?&! 50'. Tri ter cj o proprietário.

, 2"8 3796.
México, 148 s. 303 -
Telefones 222-6102 -
232-6864 e 2/12-5745.
CRECI 66 - .1. 107.

Missas fúnebres que foram celebradas lioje
nas igrejas do Rio:

7.° DIA
Gilberto de Almeida Rego, às llh, na igreja

de São Jcsé.
Valentina Lahmcyer Teixeira Leite, à-s 12h,

na Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Boa
Morte, na Rua do Rosário, esquina de Av. Rio
Branco.

Júlio Martin Neto, às IlhíiOm, na igreja de
São José.

Priscila Franca de Faria Melo, às llh, no
Mosteiro de Sáo Bento.

30." DIA
Hcnriquela Lodi nodrlgucs, às llh, no aliar-

mor na. catedral metropolitana do Rio de Ja-
neiro.

Dulce Eiras Moreira da Fonseca, às 10h30m,'
na matriz de Nossa Senhora da Paz, cm Ipane-
ma.

Professor Hildcbrando Portugal, às 9h, na
igreja de Nossa Senhora de Bonsucesso.

ANO
José de Castro e Silva Alves (primeiro anot,

fis llh. na. igreja de Nossa Senhora da Conceição
e Boa Morto.

APAR1AMENTO iunlo Praça
Afonso Pena c/120m2, vendo
¦¦- e belo aparlammlo c/3 o., I,= 

'='^"c3 /..i.:-uiu.i - 
vendo _ |60m2 jorjx. ciupiex

c/arm. e salão c/60m2, preco 232-636'! e 242-574 5. I ^'s.1-'- 4 atos. - 2 o-ntis.
'"). 

C/cortinas e lustres. Fac. /-'r.r^i > i \ i r\~j frirebuti - c: za - C3Z. — dflo.
50% em 10 meses ou aceilo 1 V-KCV.I 00 — .1. IO/. - aaracie, etc. ÍJCrS I50.OTO.
»pa,l menor. Sr. Josi 248-9742. tlJUCA-- Vendo ótimo aVííi"I Ç'«X"nciado». (Obi: Acato apto
26£07£6. e/J qlri, ,.-,, eoIi ,llnh 

rê,,;l 
l«v..luxo) Tralar - 238.1.4,3

a i r\*-\ iiAiinA i th * ("r. ^rErt c/hnque, a.*, ats oi -.!¦.-''
ALDO MOURA LTDA. I t-io, c--p. emp. e -armem, pre- VENDO Rua Maia de tacerda,
tom rnmnrarlnr „,„ (j (SO mll c'35 mil :t entrad., 610 .-pto. 205 (ino acabamentolem comprador pira ) rcs. 

-t 
como Ace||n (in Ve; ,lní,aC0i sL qt coz. bsnh. iría

qualquer tipo de imó- c/Adilson dai 10 is IA l«, c/vanq. sinal 16 mil saldo 12
n . 

~ 
w c _l ' R- Mari; e Barres, 318 p ta! l. mll em trinta meses' sem iuros,

VeiS que V. oa. aesf- Tratar Av. R. Branco, 183 sala I cu Loco por casa no mesmo
501. Tel. 222-5Ò71, CRECI 1 :*7. bairro ou até o Meier.

) Dias da Crui, 127 — 6.° andar
1 ! — Maier — Sede própria — Tels.

229-1788 - 249-1622 • 249-6238
Corr. Rasp. M. Alvarodo —

CRECI J214.

LINS — Casa 2 oav. aras , . ,
11x32 4 o.ti. 3 sis. 2 banh. 2
gar. dep. •mp, vars., R. Gene-
ral 8el.qard, 250 tsl. 258-7053.

LIN5 VASCONCEtOS - Vende-
mos excelente casa em centro
da íerreno a Rua Raul Barroso,
31 - Visiras as segunlas, qu»r*
hs e sextas-feiras de 8 às 10
horas. Mflrcsr enlrevistas p/tele-
fona 243-0586. com Adalberto

próprio.

JACAREPAGUÁ

ar vender. Não cobra-1
mos quaisquer despe-1
sas na transação. Soli-'
cite-nos e faça um bom
negócio. Infs. Seção de
Vendas — Utilidade Pú-
blica, R. Major Avilo,
455 loja 7-F. Telefone
228-0902. (Observem
a seriedade de nossos
anúncios). CRECI 353.

(B

COMPRO casa de 2 a 3 qts
Ds'rjo a vista em dínreiro Ja-
c.irepa^uá e Vila Valqueire pre-
forènoia Praça Seca Pe lefone
243-3482 CRECI 1753. :n

r

APARTAMENTO nôvo, 2 pi an-
dar, fkio acabamento, - c] salão,
|. Í*>vor., 3 qtos., arms. eirrbuf.,
2 bar>hs. soes., copa-coz., de-
prndênci^s, Q»rag. fechada. Rua
da Cascata, 22 apto. 401 - Tel.
31-2563._CRECIM266.
APARTAMENTO - Vend.-s« no-
va, vazio com sinteco, persianai
ete. com 2 quartos, li., coi.,
banh., depend. emp. Ver na
Rui Uruguai, 194-B. - Chav.
portaria, 10 às 17 horas, inclu-
»Íve domingo. Tratar ANTO*
NIO NONATO VIEIRA IMO-
VEIS - Tels. 231-0994 • 
231-0804 - CRECI 232.
APARTAMENTOS luxuosos, fren-
te Rua Conde Bonfim, sala, 2
e 3 qtos. dep. completas serviço
garage. Tralar F. Correia a Rua
Ccnde Bonfim, 177 apto. 1 204
CRECI 531 248^5477. _

A tijuca E- o locu -"v.n.'parte do pagamento. -
d0 ap. frent. vaiio c3 qts. sl. Restante à combinar —
coi. bn. d.p. emp. «jaranom , ,
Rui M.rii » Barros 933 meihv i ver e tratar diariamen-

í,;i"°pr.sP,Too7o5 ,"!' wÜdiS '•• inclusive domingo,
outr. formi d. pananirnlo v.r I (JaS 9 às 20 hs. a Kua
chav. na porlarii dt 10 is ¦'Ia-.,!», „ cg rnpn
h Inform. lis. 231-0994, ....Aguiar 0. 5Ü — LKtU

1806.

'AA:i?0 c| urq. na Tijuca. —
ro. fte. 3 qts. 2 banhs., sl.
e!c. gar. p' paq. a vista. Inf.
MUUER - 254.4540 CRECI 1490.

COBERTURA magnífica,
nova — 2 salas, 4 quar-
tos, lavabo, 2 banheiros
sociais, depends. e ga-
ragem. Aceita-se apar-
lamento c! 2 ou 3 quar-
los- de preferência nô-
vo e na Zona Sul, como

231-0804 CRECI 232.

A AV. Paulo de F.Jiln 2C4
terreno 16X22 c/casa j.•!:;..'. en-
trada 40 mil, sildo .- coi- l nar.
Ver locat. Tel. '-12-7/ :0 -
CRECI 497.
A. BONI - Vda. solda casa
em terreno de U0 m2 c salSo,

qls. deo. 9'nJ; irea c!
tana. R. Bão. Itaou 336 T«l.t
2313239 32 ent. rest. 30 mes.
CRECI 1566. Vetvdo o seu.

A PRAÇA S'ENS PENA - Apro.
ve-ite! V. ótimo apto. vazio, c!
cata la;e c meii nos fds ler.
érea t*'v. dep. empr. edif. c/
Q3-*rjem Preo 55 mil, icndo
nwíade d? entr, e o resto «ti

anos. Ver R. Desemba'3adol
Isdrp, 6, «o 705. Tratar: ....
2429586, CUNHA, CRECI 961.

CASA DE VILA - Vensle-sc à
R. 18 de Outubro 335-B boa
construção, vazia e limpa, tem
;scò<Ía mas é airesa e sauiíavel.
Ver de manhã.

LINDA cobertura cj sa-
láo, 3 quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, área e
depends. Entrada NCr$
65 000,00 e mensalida-
des de NCr$ 700,00. -
Ver no local 4 Rua
Aguiar, 58, das 9 às 20
horas. CRECI 1806.

k> Indique no inicio de seu y
¦ Classificado do Estado do Rio y

o noma de sua cidade I
| I
« Facilite o trabalho /
wft de quem vai comprar /
^â para vender mais rápido. /

•;•"> 
.CUSSIflCÀDÒS DO JORNAl. DO BBASlt

A PONTE DOS BONS NEGÓCIOS
áfe

ATENÇÃO - Vila Grande, en-
tre Ãustín e Queimados vsndo
2 letes juntos c' 800 vrQ o1
2 mrl a vista. Inf. 249-94Ó6
Sr, Altair. 
ATENÇÃO ENCANTADO -Ven-
do casa vazia. C! sl., ql., coz.,
banh., quintal. Preco 16.000,00
- Trai. PREDIAL IBERIA LTDA.
R. Dias da Crui, 6.° andar -
Méier — Sede própria — Teis.
229.1788, 249-1622 • 249-6238.
Corr. R.sp. M. Alvar.do, CRECI
1214.

ATENÇÃO SAMPAIO - Vendo
aplo. luxo vazio. Cí 2 sis., 1
qts., copa-coz-, banh. comp.
deps. Pr.ço 28.000,00 - Sinal
6.000,00 part* escrit. prest. ...
350,00. R. Paim Pamplona 303,
aplo. 303. Trai. PREDIAL 1BE-
RIA LTDA. R. Dias da Crux,
127 — 6." andar — Méier —
Sede própria. Tels. 229-1788,
249-1622 • 249-6238. Corr. Resp.
M. Alvar.do - CRECI 1214.

ATENÇÃO — Para quam gosta
da conforto » tranquilidadft —
Vendo resid. luxo, centro terr.
C jard., var., 2 salões, 3 qts.,
copa, coz., banh. comp. deps.
empreg., garagem p| 2 carros,
terreno 10 x 28. R. Padre Idel-
fonso Penalba, 458. Ver c| Sr.
Mesquila, das T3 às 17 hs„
quartas, quintas • sextas ox-
clusivamenle. Entr. 16.000,00 -
Prest. 700,00 - Trai. PREDIAL
IBERIA LTDA., R. Dias da Crux,
127 — 6.° andar — Méier — Se-
de Própria. T.ls. 229-1788, . . .
249-1622 » 249-6238 - Corr.
Resp. M. Alvaredo - CRECI
1214.

ATENÇÃO Guedalupe - Vdo,
casa («zi'3) 2 qls. sala, c. banli.
var. área ter. 11x25, murada,
ent. car"c, farra cood. « comei,
ent. 10 mll (raciiit;) trat. Av.
Brasil 22 855 s/ 207 - CRÍCI
1814.

ATENÇÃO - Próximo à Rua
Dias da Crux — Vendo «pto.
vazio cl jard. var., sl., qt.,
coz., banh., quintal. Preço . . .
21.000,00 - R. Carijós, 51 C|
10, ap 101. R. Particular. Cl
próprio. Trai. PREDIAL IBERIA
LTDA., R. Dias da Crui, 127 -
6.° andar — Méier — Sede pró-
pria - Telt. 229-1788, 249-1622
e 249-6238 - Corr. Resp. — M.
Alvaredo - CRECI 1214.
ATENÇÃO Madureira em ed. sob
plois na Estr. da Portela «
pouces mts. das Lojjs America.
r.'j.s p/32 mil c/5 mil de entr.
s/ de 27 mil em prest. de ...
NCrS 390,00. Ol. aplo. c/ s!.,

qts., banli, coz. e demais
dsp:. H e diariamente. Chaves
na ^v. Min. Edqard R&mero n°
176/201 c/ o prop.

A CASA E' ÓTIMA - esti vazia
e o preço é uma pechinchai —
Vendo na Ru-a Estêvão SÜvõ,
151, casa 9, uma Senhora mora-
dia. Tem varanda, 2 quartos, co-
zinha, banh. compl. área. Ao
vê-la vai goslar! Chave na ca$a
12. Preço total: 40 mil paq.íveis
em 40 meses s! juros. Trate c/
BUENO MACHADO - Telefone
34-0694 e 28-6946 - CRECI 986.

A PRAZO - Encantado - C
1.000,00 sinal, prest. 150,00 -
Vendo Itrr. plano vazio. 10,25
x fl. R. Padro Domingues, 117,
Loi. 3. Trat. PREDIAL IBERIA
LTDA. R. Dias da Crui, 127 -
6.° andar - Mérsr — Seda pró*
pria. T.ls, 229.1788, 249-1622 •
249-6238, Corr. Resp. M. Alva-
rado - CRECI 1214.

ÀtENÇÂÕ - Ótimo ponlo, va-
zio, claro, qt. sl. dep. emp.
área. Ver R. Cachambi. 206 -

Aot. 205 C| port. 232 6006
CRECI 1439 -IMOB, CAJUTI.

ATENÇÃO Mar. Hermes - Veí:.
cass \a\e cjmeia nos fds. ter.
9x30, de frente c/ 2 qts. dap.
murada c-mer. e certd. na per-
ta e-.t 8 500, mens. 300 s/j.
trt Av. Brasil. 22 855 s/ 207
- 'CRECI 

28]4. 
aFENÇAÕ Madurêica em ól- rua
o'ana entrsgi imediata, prox.
a Praça Patr-arca p/32 mil c'7
ml d; entr. s'25 mll em prest.
d- NCrS 360,00 s.'c=r. monet.
excelente enta, de frt. c/ $*lSa

qts. grdes, coz, banh. soe.
á-ei c'tanque dep. eomp!. p/
empreg, Ver heje e diára. na
Sua Carl:« Xav er n.° 476 ap.
402 c/ o prep. Nbo aceito in-
1em>?diáros.
ATENÇÃO - Av7~SÜburb-fia';
9372 esquina R. AmáÜa, vendo
magníficos aptos, vazios, com
garagem, 2 e 3 qts. sala, cops,
coz. banh. compl. dep. empreg.
sancas, sinteco e pintura nova.
Prédio c/2 elevadores. Financio.
Ver e Iratar no local c/proprie-
tário Sr. Carlos.
CAMPINHO~~~Casa pronta fal.
ta pint. Vdo. c/ garagem, qu nt.
bavih. cor, 2 qts. 12 000,00 R.
Pere>a de Rquc;redo 962 c. 8.
Campo gr ande - v7nd?sé
um prédio c/4 lojas um andar
c/6 salas, construção 408m2
preço 70 000. Entr. 15 000 prest.
I 000. Area disp-nlvel 240-n2.
Tratar Príça Dr. Raul Boa Ven-
tura lt g.2. Em írente à EsU
ção. CRECI 1708.

MEIER - Rua Joaquina Rosa 56.
V. Casa madeira 3 qts. sl.
otc. Terreno 11.20 x 40. Ac.
orooosta a|v. Inf. 254-4640 -
CRECI 1690.
MEIER - Vdo. prox. Êst. Meier
lado Dias d» Cruz. Otimo ep.
sla. 2 qíos. cop. coz. area
serv. banh. emo. banh. sco.
oeq. ent. Sinal soenas 3 000 12
em até 60 d'a% prest. semente
360.00. Ve' R. Maria Calmofl
93-F ao. 204. CSECI 1722 T.
229-6472._ ,_
MEIER - Casa" vazia 2 qts. sl.
dep. p?q. jardim R. Mira-
nháo. 442, c| 10. Ver. enl. 8.000
rest. fãnarK. prest. 250,00 iv>sr\s.
5. juros. Trat. Av. Pres. Var-
qas, 590 ll. 1226, 16 às 18 h.
- CRECI 644.

AAEIER — Bem rio coração do
Meier em frente ao Rei da Voz
vdo. otimo ap. vazio sla. 2
qtss. cepa. \C2Z. banh. sec.
qrande area sinteco etc. Serve
também fins comerciais peq.
entrada cl sinal apenas 5 000
12000 em alé 60 dias prest.
de 500. Ver e trat. Ade leis tro
Imóveis ORECI 1722. Telefone:
229-6472 bem pertinho do ao.
em referência.

TERRENO 36 x 116 - Vendo p|
construir aparts, BNH ou pf su-
permercado local, Rua Piauí, tel.
232-4080. .
TODOS OS SANTOS - R. Curu.
paití, 106 vonde-se c/2 qts. si.
bh. coz. Financ. Cx. Ec, Tr.
Alte. Barroso, 6 — -1308 fon»
252-3227 - CRECI 1741.

TODOS OS SANTOS - Vendas»
Rua Augusto Barbosa 167 iunto
Rua Piaui, apart. Ul com 2
quartos, sala, e dep-mdêntias.
Chaves c/porteiro. Traiar
252-5749 - J-254/Sojza CRECI
1087. -

VENDO - Urgente, apto. lipo
casa, 2 q. s. b. c. dep. de
empregada. Rua Arauio Leilão
562 I. apto. 201 - Eng. No-
vo. Ver diariamente.

VEJA hoje casas de luxo e
premas para morar Estrada da
Agua Branca 3522 financiadas
em 12 anes sem correção mo-
netária — sa!a 2 quartos ba-
nheiro — cozinha — area de
serviço coberta — garagem pa-
ra auto e mais quintal ccm
80 metros quadrados tudo por
apenas 2 737,80 de sinal e
362,77 (pensais ver no local
com co.ret:;rcs ou CITIt Tel.
222-2947_CRECI__[£88;

VENDE-SE terreno ou troca-se
por Volks na Vila Guanabara,
tratar tel. 238-7339, loie — CRE-
Cl_835.
VENDE-SE uma casa. Trav. do
Carmo 56 Olinda. Trat. R, G.
Lote lô Quadra 14 — Maga-
lhães Baslos (a mesma rua do
Gruoo Escolar Álvaro Alvim).
VENDE-SE um lote no setor
Jardim Maraviira Campo Gran-
de Rua 33 q. 75 lato 9. T.-ft.
no Hotel Globo fons 243-2'4j
com o Sr. Luis (\guiar. Faço
permuta.
vTNDcTuma área c; 36 000 m2,
Bairo Guadalupe — Deodoro. —
Tratar Mattos lel. 223-H22.

VENDE-SE casa com 2 q. said,
cozinha banheiro quintal. Rui
Guaramiranqa, 383 c/8 — Quinti-
no 15 milhões ent. e resi. a
combinar. Tratar te!. 49-5762 Di-
nah chave c/10.

MARECHAL HERMES - Vendo
casa. V. s. 3 q, b. coz. area —
Garagem entr. 25 ou s cemb.
R. Bellse 235.

MÉIER — Apartamentos

prontos, prédio ceniro
de terreno, somente 4
andares com elevador,
sala, 2 quartos com sin-
teco, banheiro social
completo, cozinha am-

pia, gás de rua WC e

quarto de empregada, LEOPOLDINA
garagem. — Vendemos  
com entrada de NCr$ ALO v- dfl, Penh,'' - vdo-"ô™

iii w*zt° 2 ""• «'"'eco pc. 26 mil
6 700,00 e saldo em mobiliado c/ 15 mil ou menns' sem mobília 13 t 269 por mês.

Chaves Av. B. de Pina 914
s'208^30-3196^ CRECI 249.
IAPI PENHA - Vendo 

"aparta^

mento 3 quartos safa e depen-
dências. Ver de 18 is 20 hs.
Rua 10 entrada 140 apto. 402.

prestações de NCr$
434,15 (financiadas pe-
la LETRA SA). Ver dia-
riamente das 9 às 19
hs. na Rua Mossoró,
68 — Informações ern
MAS IMÓVEIS LTDA.

ATENÇÃO — Jardim América.
Casa vaiia ej qto., tala, coz.,
banh., ter. 10 x 25. Vende-sa
Rua Pinlor Marques Júnior. Pr.

AV. Nil üPc^nha, 12 18 mll, anl. 5 mil, prost. 250
nnniA> T I ; s j. Tr. no Jardim América cl

grupo 92/26 — lel:; Francisco xavier imóveis
999 Tl 1 <s C P F C I ' ITDA. Rua Jornalista Geraldo Ro-ZZZ-JI IO - V. K L ^- 

c|)a __„ m Te|^, 3„.233j _
J-329.
MEIER vííícs, c:mb. 10 mil
ontr. 2 qts., «I-, eic. Vbítem
Aristides Cal.re, 281, aps. 205,
306, 404 - T. 2528727 - CRE-
Cl 1568.
MEIER - M. Graça, vazio; sala,
1 qt. c:.T. etc. p/ 12 mil entr.
ou menos chav. local p manhã
S. Murilo 60 ,10. 205. Telefone
253-3840 - CRECI 1568.

MEIER — Edifício em
centro de terreno, r,ò-

bre pilotis ajardinado.
Rua Pedro de Carvü-
lho, 211 - quase eo-

230-5489L (CRECI 1273). _
ATENÇÃO - V. da Ponha. Vdo.
zazh na R. Pascal. 3 qts, si,
cor, banh va-rand. dep. de
empreg. e telefone, terre. 10x35.
Ent. 32.000 p/ 1 000. Tra'ar
Trav. Brandura 510. L.do Bicão.
Vi-_alino._91-0195. _

ATENÇÃO - V. da Penha e
Vista Alegre, vco. ter. 10x30

! e 10x25. Tratar Trav. Branclur*
516. I. do Bicão. Vitalino.

! 91-0195.

ATENÇÃO - V. da Penha vdo.
1 no Lgo do Bicão grande epto.
I V[i?io de 2 qtos. wlÃo, cor.
j banh. garaqem ent. 12 000 p/
I 3:0 tratar trav. 516 l. do Bicão

Vilatino 91 0195,

quina de Dias da Gruz jSfWçXõ"^T"v. Alegrei vda.
— Ótimos apartamen-
tos compostos de sala,
2 quartos, banheiro
social a7.ulejado em còr
até o teto, copa-cozi-
nha, área de serviço e
garagem — Todos os

R. Paratininqa prédio 2 pavi.
2 apres. 2 qtos. il, coz, banh.
em côr, coda 1 em ter. 10X30.
Tratar Trav. Brandura 516 L.
do Bicão Vitalino 91-0195. _

BONSUCESSO - Edif. Mello,
Rua Cardoso Morais, 237 apto.
305. Chaves p'inf. Apartamento
nôvo, c'2 qts. saia, sinteco,
coz. bh9 áren, Entr. 15 mil.
Inf. TUDIMOVEIS Trv. Eteivina,

apartamentos de fren-T 2- Tel, 230-6964 creci 751.
T,} I BONSUCESSO — Apartamento

I cobertura, 5 quartes, 3 sis. cop.*,
coz. ampla, dep. empregada»,
garagem gde. terraço, jard.ifl
inverno, área de 450m2. Preço
facilitado. Inf. TUDIMOVEIS Trv.
Etelvina, 2. Tel. 230-6964 CRECI
751.

te. Pagamento em
meses sem correção
monetária pelo nôvo
Plano de Equivalência
Salarial — Sinal de
MCr$ 1 000,00 e men-
salidades de 400,00 -
Obra com a garantia
HILANA CONSTRUTO-
RA — Veja ainda hoje
no local até às 20 ho-
ras. Informações em
Júlio Bogoricin. CRECI
n. 95 - Av. Rio Bran-
co, 156, grupos 801 —
Telefones 232-3428 --

222-8346 - 252-8774
e 222-2793.
MAÜeT - Casas'5 mil -nt-.
resf. a pnzü, 2 C|ts. 1 j.
ccz. ba. jardinf. quintal —
construção nova, frente s$c.
oublica, pento f '^a! ônibus —
Bcnsucesso-Mallet c. o prupr.O.
Av. Suburbana n. 10 432 2o
andar — Cascadura.
MFIER com 2 quartos, arma-
ríos tmbutidos, corinha, banh
Ianque »m mármore, ejtacio*
namento p carro — 18 mü •
o r#iUnt# 60 x 600,00 fixo* -
Ru. V.nt.sl.u n 13S - 301

BONSUCESSO - Ale.nçãol V.
ap. c^tiertu^ espetacular, w-
p*r-!uxo, f -na decoração, c/
ep-:x. 300 m2, sa!ão, 3 grfl-n-
dn qtes., arms, embs.. 2 lin-
des barih-s. sociais, capa-Coz.,
dsp. empr., terraço, garagam,
etc, pronta emrsga, Entr. 70
m'!. Ver Av. B-uxeias, 80 ap.
C-01. Tratar: 242-9586, CUNHA
- CRECI 961.

BONSUCESSO - Apl. vaiio, 3
! qts., sala, coz., banh. Vende*

s» Rua Rosa da Fonseca. FV.
42 mil. Enl. B mil. Prest. 350
s j. Tr. c FRANCISCO XAVIER

: IMÓVEIS LTDA. Av. Brás da Pi-
na, 96, loia - Penha — T.ls.:
230-5489 - 230-7558 _ (CRECI
1273).
BRAS DE PÍNA - Vdo. 2 casas,
de íaie em terr. 10X30 c/vèr.
sala, 2 qros. copa, coz. b.>nh.
compl. Ent. 25 mil presi, a
comb. Ver à Rua Orojó IM.
CASA vazia em Olaria / C/ape-
nas — 5 500 ent. •> 170 p/mêi,
S''juros. Q'o. sala, coz. t banh.
quintal. Ver e tratar R. Aurélio
Garcindo n9 539, paralela H,
Uranos. Venda Antônio Aló P.
Uranoi, I 397sob. Olaria tell.
230 6098 e 230 5172 CRECI

I 186.
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BRAS DE PINA Vdo. casa
de laje. A Rua Taborari
782 c/var. sala, 2 qtos. coz.
banh, compl. quintal. Ervt.
13 mil prest. 350. Ver no local.

CIRCULAR DA PENHA - Vdo.
linda casa — vazia — 3 qtos.

salão — copa — coz —
qto. empr. — quintal — próx.
viaduto - Entr. 23 000. Prest.
600 sli. Para ver e tratar Estr.
Jcsé Ruças, 131 — loia-A —
Lq. da Penha - SIMÕES IMO-
VEIS - Tel. 230-1770 - CRECI
1132.

CORDOVIL - Vdo. casa vazia
de laje — 3 qtos — 2 salas

_ntf. p/ carro — quintal
R. Anhambai quase esq. Ma-

ior Conrado - Enrr. 15.000 -
Prest. 500 s/i - P/ ver I e
trat. Estr. José Ruças, 131 -
loia A - Lçj. Penha - SIMÕES
IMOVEIS - Tel. 230-1770 -
CRECI 1132.

CORDOVIL - Vendo 2 casas
tipo meia-água de 1 qt. si.
coz. bh? c/uma. Rua Lamego
Cesta n° 44 \\9 Estr. Quitungo,
lnf. TUDIMOVEIS Trv. Etelvina,
2. Tel. 230-6964 CRECI 751.

RAMOS - Vendo ap3rt, grande
de frente » R. Urano* um por
andar 15 000, de entr.-da restan-
te mensalmente. Tralar R. Uranos
795-F ÍOI.

' 
I 

'

VILA* DA PENHA - Vdo. 2
casas vazias de 2 e 1 qtonovas — copa — área —
sinleco — entr. p/ carro —
Av. B. Pina - i. Esc. Grécia

tudo c/ 25.000 entr. prest.
800 s/i. Ver e trat. Estr. José
Ruças 131-A - lgo. Penha -
SIMÕES IMOVEIS - Telefone:
230-1770 - CRECI 1132.

VENDO terreno 10 x 30: Trav.
Benevolência, 214 — Urg. dò
Bicão. V. da Penha - Ver Sr.
Eduardo, tel. 223-3220, das
10 30 às 13,00 h.

VILA DA PENHA - Vende-se ca-
sa cl 3 quartos, sala, cozinha,

¦ copa, etc. com dois aptos, nos
I fundos sala, quarto s cozinha.

Ver a tratar com o proorieta-
rio a Travessa Brandura, 293 —
Largo do Bicão,

HIGIENÓPOLIS - Apartamento
c/3 qts. sala, coz. bh° sancas,
florões, térreo, bem conservado.
Vendo c/15 mil da enlr. Rua
Júlio Borges, 12 apto. 101. lnf.
TUDIMOVEIS Trv. Etelvina, 2.
Tel. 230-6964 CRECI 751.

HIGIENÓPOLIS - Vendo ólimo
apt. 2 qts. sal. cozi. área cl
tanq. tudo amplo. 25 à vista ou
30 financiados. Detalhes — Tel.
222-2466 - CRECI 1310. Está
vazio — Aceito imóveis para
vender.

JARDIM AMERICA •- Vdo. 2
casas, laie, 10X25m uma 2 qts.
sala banh. coz. var. área c/lq.
cutra sala, qto. banh. coz. var.
área c/tq. 10 mil e mais 48
prest. NCrS 527,00. Tol. 7.52-3457
CRECI 730.

JARDIM AMERICA - Apto. nô-
vo, vaiio, 2 qtos., sala, cor.,
banh., garage. Vende-se Rua
Antônio Silva. Ent. 7 mil, prest.
300 s'i. Tr. no Jardim America
cl FRANCISCO XAVIER IMOVEIS
LTDA. Rua Jornalista Geraldo
Rocha, 205. Tel. 391-2335 -
230-5489. (CRECI 1273).

LUCAS - Apto. 1b. locação c|
2 qtos., sala, coí., banh., gara-
ge. Vendo*.© R. Ferioira França.
Enl. 7 mil, presi. 370. Tr. c!
FRANCISCO XAVIER IMOVEIS
LTDA. Av. Brás de Pina, 96 loja.
Penha. Tels. 230.5089, 230-7558.
(CRECt 1273).

OLARIA - Apto. de luxo com
3 qios. $/ coz. copa bnh. em
còr sinteco sanca o flc.-ões. Tudo
novo. Trat. Rua dos Romeiros
211 s/205. Tel. 230-4092. CRECI
1.602. .

OLARIA - Casa de 1 qto. sl.
cot. bh° mais 1 qto. indep.
Rua Dr. Alfredo Barcelos, 375.
Chaves e inf. TUDIMOVEIS Trv.
Etelvina, 2. Tel. 230-6954 CRECI
751.

VENDE-SE 3 casas. 1 está vazia.
Todas de laie à Rua Araraí, 346
— Vila da Penha. Preco 70 000
cl 30 000 de enl. resto' a comb.
Tel. 230-3207, Sr, Athayde,

VILA DA PENHA - Jto. Av.
Meriti vdo. apío. vazio. ótimo
local c/var. sala, gr_nde, qro.
coz. .banh. compl. duas áreas.
Ent. 7 mil saldo à comb. Tr3-\
Rua dos Romeiros, 106 s/406
Penha.

VAZ LOBO - Cas» vazia. Ven-
do, ccm 2 qtos 2 salas, coz.
banh. Terreno 11 xÓO precisa
peq. reforma. Ent. 6.000. prest.
250,00, sem juros. Ver Rua Pro-
fessor Bulímárqui, 230. Trat. Rua
dos Romeiros 211 s/205. Tel.
230-4092. CRECI 1 602.

VAZ LOBO - Casa c/3 quartos,
sala coz. bh? varanda irea. Ter-
reno 8x35. Entr. 15 mil. Rua
Fernandes Leão, 119. lnf. TUDI.
MOVEIS Trv. Etelvina, 2. Tel.
230-6964 CRECI 751.

ILHA DO
GOVERNADOR
E PAQUETÁ
ATENÇÃO — Vendo terrenos in-
dusíriais e residenciais no Jar-
dim Guanabara de 7 ès llh.
222-2393 Hermes. CRECI 168.

ILHA DO GOVERNADOR -
Vende-se casa de luxo — 1 a,
locação, só vendo apra crer.
Rua Deméírío de Toledo, 318
— Tauá. Tratar c/ Celso —
30-0308.

AUXILIAR E
RIO DOURO

ILHA DO GOVERNADOR -
Vende-íe aparro. pronto, faltan-
do acabamento inferno de pou-
ca monta. Quarto amplo, sá-
la, cozinha, banheiro social, de
frsnts-tateral. Ocasião. Preço 35

, míl crs. novos, com 15 mil de
sinal, saldo cm 30 meses, juros
1% a'mes. Ver Praça Jerusa-
lem 59 ap. 111. Tratar Trav.
Ouvidor 11 - 6.0 sala 601 -
222-7450.

ATENÇÃO IRAJA - Por ter qu»nt» afastar par» a Europa —
Vendo urgente caia vaxia, terr.
10 x 30. C| jard. var., 2 sls.,
3 qls., copa-co»., banh. íompl.,
deps. quintal, garagam. Entr.
6.000,00 - p.q. p.rt, combi-
nar. Praço 27.000,00 - R. Liei.
nio Barcelos, 872 - C| Sr. Fran-
cisco das 13 às 17 hs. Apoar
Av. Automóvel Club, 3.176. Trat.
PREDIAL IBÉRIA LTDA. R. Dias
da Cruz, 127 - í.» andar -
Méier — Sede própria — Tels.
229-17B8, 249.1622 o 249-6238.
Corr. Rosp. M. Alvaredo, CRECI
1214.

COLÉGIO iunto à praça, vando
2 casas de laje, vazias com so-
bra de terreno de esquina, 2
qts., sl.. coz. cada uma. R. Tu-
riba, NCrS 65 000 com 50%. -
Aceito proposta. Tratar R. Silva
Gomes, 2 sl. 206 — Cascadura.
ADMINISTRADORA SILVA . GO-
MES. CRECI 566.

OLARIA - Vdo. terreno Rua
Projetada ,alrás Cp° Olaria A.
C. Lote 11 Qd. G mede 14
x 16. 15 mil a vista. Jnf.
TUD1AAOVEIS Trv. Etelvina, 2.
Te.l 230-6964 CRECI 751.

OLARIA — Casa vazia cj 1 qt.,
sala, coz., banh. Vendo-so Rua
Aurélio Garcindo. Pr. 25 mil,
«nl. 7 mil, prest. 300 s'i. Tr. cl
FRANCISCO XAVIER IMOVEIS
ITDA. Av. Brás de Pina, 96 lo-
ia. Penha. Tel. 230-5489. (CRECI
T773).

OLARIA — Vdo. casa c/ var.
sala, ótimo qlo. coz. b?.nn.
quintoil. Ent. 6 míl prest. a
cemb. Ver Rua Aurélio Gracindo
367.

PRAÇA DO CARMO -
Av. Brás de Pina, 874
aptos, prontos para
morar tocios de frente
com sala, 2ou 3 quar-
tos, área de serviço,
dep. compl. de empr.,
coz. e banh. azulejados
em côr. Edifício todo
em pastilhas, 2 eleva-
dores e garagem. Far-
ta condução à porta. Si-
nal NCr$" 1 000,00 sal-
do em 15 anos pela
Caixa Econômica — sem
correção monetária pe-
la equivalência sab-
rial. Prestações infe-
rior ao aluguel. Ver no
local ou em J. LACER-
DA. Av. Nilo Peçanha,
155 sl 624:5. Telefone
252-0'366. CRECI 1226.
PENHA — Vdo. casas vazias
de 2 e 1 qto — jardim —
área — independentes ~ Entr.
7 000 - prest. 250. s/i - R.
do Couto próx. Rua Cuba. —
P/ ver e trat. Estr. José Ruças,
131 — Loja A — Lg. Penha

SIMÕES IMOVEIS - lel.
230-1770 - CRECI 1132.

PENHA - Vdo. api9 vazio -
2 qtos — salão — gr. área

jardim — nôvo — R. Aimoré
í. Casas Sendas — Entr. 15.0C0.

Prest. 400. s/i - P/ver o
trar. Esrr. José Ruças, 131 —
lci.-.-A - Lg. Penha - SIMÕES
IMÓVEIS. Tcl. 230-1770 -
CRECI 1 132.

PENHA - Vende-se área c/
1.200 m2 c/ 2 moradias, Rua
Cürnpcnesa n° 72/86. Tratar c/
Celso, 30-0308.

PRAÇA DO CARMO - Vdo.
casa 3 qts, sl, cor, banh, varan-
da em terr. 9x40. Ent. 20.000
p/ 500. Ver na R. Fiam ini a
102. Tralar trav. Brandura 516
L. do Bicão Vilalino. 91-0195.

PRAÇA DO CARMO - Aparta-
menlo nôvo, Ia. loc. c/2 qts.
sala c''sinteco, bh° côr, coz.
área. Rua Tomás Lopes, 739
aplo. 202 esq. Av, Brás cie

• Pina. Entr. 10 mil. lnf. TUDI-
MOVEIS Trv. Etelvina, 2. Tel.
Tcl. 230-6964 CRECI 751.

PRAÇA DO CARMO - Aparta-
mento nôvo c/sala 2 quartos,
copa-coz. bh? dep. empreg. ga-
ragem, Estrl Vicente Carvalho,
esq. Rua Caroen 4 apt. 303.
Enlr. 15 mil. lnf. TUDIMOVEIS
Trv. Etelvina, 2. Tel. 230-6964
CRECI 751.

PENHA - Otimo apt. c/ 2 qts.
sala gsrõ-cjem dep. completa de
empregada ó mil entrada Rua
Panamá 120 aplo. 405 chave c/
porteiro tratar p/t. 222-B995.

IRAJA - Vdo. jto. Estr.' do
Barro Vermelho ótima casa de
laje c/var. sala, 3 qtos. cepa,
coz. banh. compl. em côr, san-
cas, florões, dep. empreg. cara-
gem terr. 10X40 ent. 15 mil
prest. a comb. Ver Rua Bszerri!
Fontenelle 263.

IlHA GOVERNADOR - Banci-
rios — Aptos, prontos, Ia. Io-
cação c' 2 qtos., talão, copa,
cox., banh., área, dep, compl.
empreg., garage 2 carros, Edif.
centro da terreno, sl pilotis. —
Vende-se Rua Eutíquio Sole3a«
de, 456. Pr. 60 mtl, ent. 6 mil,
saldo 5B meses s[j, Sam corre-
ção. Ver no local diariamente
ou c| FRANCISCO XAVIER IMO-
VEIS ITDA. Av. Brás da Pina,
96, loja, Penha. T.l. 230-5489,
230.7558 - 391-2335. (CRECI
1273).

ILHA GOVERNADOR - Vendo
casa vazia Estrada Porteira 1079,
chaves número 1 148. FacHito
S. BOSELLI. Praça Pio X n9
7B sala 1115 - CRECI C-M.

PILARES - Vende-se casa cl sa-
la, 2 qts. coz. banh. 03.
quintal. Preço 33 000 cl 15 000
entr. Ver Rua Dialma Dutra 459
cl 10. Tnatar 252-7975. Lcpes
CRECI 1269.

ROCHA MIRANDAIí Vende-se
casas ctesocupadas. Rua Pau^o

Viana, 102. Ver local. Tratar
c/ Celso 30-0308.

ROCHA MIRANDA - Vendo ca.
sa com 3 qtos., sl., coz., entr.
de carro na R. Aristóteles, jun-
to a Av. dos Italianos, avaliada
em NCrS 35 000, vendo por NCrS
26 000 à vista, facilito 18 000
no ato, rest. aceito carro ou
tereno ou parcelas. Tratar Rua
Silva Gomes n.° 2 sl. 207.

VILA COSMOS - Vdo. na Rua
Carajás 3 q;s, sl. co?. benh,
varanda, dep. de empreg. Ent.
22.000 p/ 500. Tratar Trav. Bran-
dura. 516. L. do Bicão, Vilalino
91-0195,

PRÉDIO de 4 bons apartamento!
na melhor praia da Ilha, Rua
Cambaúba 1 645 Jardim Gusna-
hara. Preco 250 m. a combinar,
Sr. José ,tel .248-9762, 264-0756
e am Caxias, Drogaria Ameri-
cana 4224.

PRAIA DA GUANABARA, 811
- Apt. 211—2 qts. dep. gar.
lnf. Corr. MIRANDA - CRECI
932 - 229-6852 - 229-5138.

PRAIA DE BANANAL., I. Gov.
— Apto. conj. 15 mil, a combi-
nar. Tratar tel. 242-9994. CRECI
1293.

PRAIA DA BICA - VenJo sl'o
sala 1 qtos. dep. emo. garage
p. 40 mil e. 20 mil. Mus llça
636 apto. 206. T. 38-4W5.

TERRENO 11X50 I. Gov. Vendo
c/casa 4 qtos. etc. Estr. Cacuia,
303. CRECI 1791 SENA Av.
P. Vargas, 590, 159 sala 1519
— Aceiío proposta.

TERRENO - 20 X 45 I. Gov.
vendo ótimo ponto comercial.
Est. Cacuia, 347 CRECI 1791
Sena Av. P. Varqas 570 15°
sdla 1519. Aceito prcpctta.

TERRENO do vila vende-sa tratar
com Mi iton. Av. Pêranapuã
1585-A, Ilha do Governador.

VENDE-SE um terreno - 558m2
Rua Carmem Miranda, *91 Jor,
dim Guanabara. Tel. 396-1311.
VEN DO URGENTE apfo. 2 q.
s. vaga p. carro junto da praia

j ds Bica Rua N.gueira Acioli
41/201 150C0 tsl. 396-3335 co-

| maça na Rua Babaçu.

ESTADO DO RIO

NITERÓI E
SÂO GONÇALO
ACEITO lotes no Jardim Gra-
macho para vender. Tratar com
Sj;. Marfins pelo lel. 396-0558.

ICARAI -- Rua Lemos Cunha,
532 — Vdo apto. de fronte, sa-
lão. 2 qts. dep. empr. Sin-al 10
mil. Corretor na port. — lnf.
ORBIPLAN 220922 - 52-1837
- CRECI_480.
NITERÓI -. Charlta». - Dois'
lotes na praia mesmo. 24x30.
Tralar Niterói lel. 2-3116 e no
Rio 222-5397.
SÃÕ GONÇALO — Vende-so í
c.dc. terreno com áqua e luz.
Tralar R. doLavradio 28 s/204
tel.242-2524. _
VENDO ótíma" casa de lago,
três quartes, esntro grando ter-
reno. Nsrcnha Torrcsão 123 —
L_rno Marrão — Niterói.
VENDO casa qto., sl., coz., :ei-
reno 35xl2m. Est. B;lf. Roxo n.
9 Jardim Redentor, 5. João.
Tral._R. Rio Apa, 89J_Cordovil.

CAXIAS E
S. JOÃO DE MERITI
CAXIAS (Apto.) - Edi-
ficio acabado de cons-
truir, com sala e quar-
to totalmente separa-
cios, cozinha e banhe,-
ro social. No melhor
ponto da cidade/ Av.
Plínio Casado n.° 53
(Praça do Pacificador),
em frente a estação ro-
doviária. — Todos os
apartamentos de fren-
te. Hall de entrada em
mármore, em prédio

| de apenas 4 andares
i com elevador. Sinal de

1 000,00 ou a combi-
nar e mensalidades de
330,00. A preço fixo e
irreajustavel. Veja ain-
da hoje no local até às
20 horas. Informações
em Júlio Bogoricin. —
CRECI 95 - Av. Rio
Branco, 156 grupo 801
Telefones 232-3428 -
222-8346, 252-8774 e
222-2793.

PARADA ANGÉLICA vendo 4
lotes, área 2 000m2. Casi mod.
esq. próx. a Pça. base 6 COO
fac. Iratar Rua Aristides Cair-
373 c/11 Méier CRECI 320.

MERITI - Centro casa c/ 3
qlos, 18 mil c/ 3.500 o reslo
combino, tenho outra V. dos
Teles c/ uma loja pequena 6
mil c/ 2. e 130,00 mensal,
inf. R. da Matriz 627-A. ¦

MERITI — Centro casa boa mu-
rada, gradilhada, 32 míl com
12 ou menes. Ter. 10 x 50.
lnf. R. da Matriz, 217 loja 17
com Dr. Jcsé.
itRRENO 2 lotes 800m2 vendo

a 50m da Prefeitura de Caxiai
de esquina servindo para qrande
edifício, com lojas e salas, etc.
Tratar c/Sr. José, Drogaria Am_-
ricona. Tel. 4224, 2689. Preço
1Í0 m. a combinar.

VENDO uma casa c/água t luz
Rua Benedito Coutinho n9 12
Parque Lafaiete Caxias, Tratar
de_J_Jiora em diante.

NOVA IGUAÇU
E NILOPOLIS
NOVA IGUAÇU - Vende-se"
gde. terreno Jardim Cabuçu,
Tratar R. ao Lavradio 28 s/204
Tel. 242-2524. _

PETRÓPOLIS
TERESÓPOLIS
E SERRAS
FRIBU ROÓ~-7~Veni~dT7_ a~i:1 

~1 
ÒO

m2 area construída no Parque
Residencial Mury por 24 000 cj
50% d. entrada. Fal.r c| Rais
pj T.l. 56-2109.
NOVA FRIBURGO - Vendo
propriedade antiga c/ casario
precisando reformas. Terreno c/
2 064 m2 Av. Nova Friburgo
c/ Rua Ervê 6.» dist. tr. Alia.
Barroso, 6 sl. 1308 t.l. 252-3227,
PETRÓPOLIS - Vazio - Apsrla-
me".;o nôvo — Vende-se 95m._,
sala, 2 quartos, quarto de em-
pregada, vaga na garagem. Rus
Ccsimiro dc Abreu, 20, apar-
tsmanto 202. Teis.: 222-5432 oo
243-7535. CRECI 260. Luiz.

I TERESÓPOLIS - Alto - Vende-
I mos excalente residência, po-
I dendo ser transformada nem
| D.qusno clube fschado — casa

ccm piscina, saún_, 7 twitffoi,
| 3 salas, 5 binhes. toda mòb? ia-
i da. Arquitetura moderna. Bnlrrc
1 Araras. Traíar SACI Imóveis Ltda.

da. Rua Álvaro Alvim 27, G.
113 T. 242-8254 CRECI 292.

APARTAMENTOS NOVOS
VILA DA PENHA

Apartamentos novos, Ia. locação, c/ 2 e 3 qts., salão, copa,
coz., banh., área c/ tanque, garagem, edifício s/ pilotis, c/ es-
quadrias de alumínio e fachada em cerâmica. Vende-se, Rua Prof.
Arthur Thirré, 60, a 50 mts. Largo do Bicão. Ent. 7 mil, prest. 400
s/j. e sem correção. Ver e tratar no local, diariamente, ou com:

FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS LTDA.
Av. Brás de Pina, 96, Loia - Penha - Tels. 230-5489 -

230-7558 - 391-2335 (CRECI 1273).

VEMDE.SE fabrica de roupas
profissionais. Estrada Engenho
da ePdra 555. Tratar no local.

VENDO lote lnd. Rui Embju
462 Acari GB, 50x76 duas tosta-
da. Prece 35 000 aceita-se pro-
posta. Tratar com Zé do Caml-
nhão no local.

LOJAS -
ESCRITÓRIOS -
CONSULTO! (IOS

CENTRO

PADARIA
TUUCA - RUA BARÂ0 DE MESQUITA 186

Loja em zona residencial. Ponto excelente, ideal para
desenvolvimento do ramo,'com 100 m2. Entrada NCr$
26.000 e prestações NCr$ 1.300. Visitas diariamente
no local ou informações com Sr. LUIZ ALBERTO, Tels.:
232-6864 e 242-5745. CRECI 414. (P

BOUTIQUE - Vendo-se ccm es-
toque roupas ds triança, ma-
quinas, instalações e sem pas-
sivo. Base 15 OOO.OO financia-
do. Tratar Av, N, S. Cepa-
cabana sobrei oj-a — Telefone
256-8674.

EAR «m Botafogo com bom mo-
vimento. — Vende-so tolofono
226-4414 Sr. Quairoi.

BAR — Vendo 4 porta* esaui-
na tel. feria 5 mil preço 25
c! 10 aceito táxi. R. Panamá,
394, Penh», 230-3432.

BAR RESTAURANTE - Vendo
em Copacabana negócio de rara
oportunidade. Detalhes R. Sena-
dor Dantas, 3 - 3." sala 10 -
CRECI 1310.

BAR - CATETE f. 40 prjco
300 c/130. Contrato nôvo. Leme
caipira f. 36 oreco 250, Cont.
nôvo Laranjeiras caior.-a f. 22
preço 1Ó0 c/60 Flamen ja caipira
f, 17 novinho Loblon ceiplra
f. 24. Preço 180 Var Catete
344 grupo 102CO50ÇIHO.

BAR em Ola-ria — Uníco no
i o cr, I 2 ginásios ao lado al,
9 00, cont. novo fer. 15 000
n/da comida motivo ser banca-
rio e n/poder tomar conta ent.
35 000 ver no I.A.P.C. em Olaria
ao lado da Farmácia R. André
Azevedo 87.

BARBEARIA - Vendo contrato
nôvo aluguel barato boa féria
bom ponto, oreco a combinar
tralar Rua Cuba 542 P. Circular.

BAR mercearia vendo conti ato
nôvo boa féria aluguel btrato
bom estoque com moradia e
p/galpão sinal 3 000. Rua Cuba
562 - P. Circular.

BAR — Vendo um em Bangu
motivo viagem — Rua Francisco
Barreto 480 esquina com Urucun

— Tratar no locai.

BAR - CENTRO - F. 12 bem
estocado < linda montaqem 15
mil de enlrada tara oportuni-
dade. Caipira F. 25 vendo 180
- Tratar Rua 20 de Abril 28
s/604.
BAR — Esq. prédio próprio,
férias ó m. Entrada 4 m. Av.
Amaral Peixoto, 350 s/12. N.
Iguaçu.
BAR CAIPIRA - Com apto. de
2 quartos etc. horário comer-
ciai, féria 8 mil, entr. 13 mil,
me tivo falecimento — Tratar
Av. N. Senhora da Penha, 68
sala 403 - Penha.
BAR lanches C. da Penha fr.
ló míl oode fazer 20. Vendo
c/35 mil doi comp. Tr, Av,
N. S. da Penha, 68 s/403.
BAR CAFE - Vondo muito ba-
rato por não ter quem trabalhe.
Estrada do Quitungo 57. Contra-
to n:vo. Tratar no loca!.
BARES E CAFÉS - lanchon.t.s
o restaurante — padarias o con-
feitjrías — Postos d« gasolina
o garagens armarinhos • açou-
gues — para comprar ou ven*
der não o faça nunca, sam nos
consultar, temos as melhores
oportunidades. Antonio Queirós
um iimbolo no comercio. Av.
Pr.s. Vargas, 446, 3.9 and.
CENTRO — Vende-se uma p-en-
são cemerciat oem bca fregue-
z._ corvtrato nôvo. 2 pavimen-
tos nào pag3 -siugue! motivo de
doença. Tratar ccm Sr. Costa.
Tel. 254-3766.
CAIPIRA 6m de -aberto Ed. Fé-
ria já 18 mi! ecoa a salg. Ven-
do c! 21 mil dos compr. proxi-
mo centro infor. R. Álvaro Al-
vim 48_s^J09_c! le:nel.
CAFE E BAR -Vende-se cl mo-
radia o lelefone, pequena en*
trada. Motivo falecimento um
dos sócios. Av. Suburbana 9305
— Quintino.
CABELEIREIRO - Vendo Av.
Ataulfo da Paiva 1 174 libre
loja 13. 9às 17 horas 2a.
feira em diante.
CABELEIREIRO. Vendo cu acei-
to sócio profissional, ou passo
contrato nôvo de duas lojas va-
zías. Rua Paissandu, 111, loja
B e C.
CAIPIRINHA Edif. só bebidas,
não tem cozinha — F. 8. Vendo
c/13 — Escritório Rigondi —
o pioneiro técnico e financeiro
— R. Freoerico Méier 11 gr.
304 c/Gonçalves e Salgado.
CAIPIRA TIJUCA c/moradia, n3o
paga aluguel, recebe — F. 7
a 8. Vendo c/15 - Escritório
Rigondi — o pioneiro técnico
e financeiro — R. Frederico
Méier 11 gr. 304 c/Goncálve>
e Salgado.
CAIPIRA tudo em pó, granda
centro comercial case lucrativa,
férias 28 mi', instalações e c^n-
trato bons, entrada bem facilita,
da — trntar Rua C£rdoso de
Morais, 92 salas 304/305 - Se-
nhor João ou Barbosa.

R. MANGARATIBA
UAGÜÃr - Vende-se terreno
ode. na R. General Bocaiúva
2. Tratar R. do Lavradio 28

-s/204. Tcl. 242-2524.

PENHA - Venda-se 2 casas cl |
2 qtos., sala, coz., banh. na ¦
Rua Dionisio. Tudo 45 mil, ent. !
15 mü. prest. 400 sif. Tr. c' !
FRANCISCO XAVIER IMOVEIS '

LTDA. Av. Brás d. Pina, 96, lo-
ia, Penha. Tels. 230-5489 -
230-7558. (CRECI 1273).

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

PENHA - Vendo 2 ótimas ca»*s, I
vazias, terreno 8 X 53 miífído, [
80 mil c/40 de entrada res:.!
a comb. Aceito imóvel de rie-
nor valor como oi-ít de pípto.
Ver das 10 ás 16 hs. R O-nde
de Agrolongo 23 ;_q. Av. Brasil
tralar 222-5671. CRECI 1347.

PARADA DE LUCAS - Jto. Av.
Br-sil ótima casa, c/2 salas, 2
qlos. coz. banh. e-, terr. Énr,
7 mil prest. 200. Trai. Rua dor.
Romeiros, 106 s/406 Penha.

CASAS
COMERCIAIS
ATENÇÃO - Caipira Botafoç-o
fer, 10 coni. nôvo alug. barato
tel. por 25 mll do entrada deta-
lhes R. Álvaro Alvim 24 s/604
VHela.

A 0'G. CRUZ. vende bar no
cenlro f. 17 tudo nôvo recebe
de duguéis 2 000 preço 120
c/30% mais detalhes R. Álvaro
Alvim 24 s/604 Viieia.

PARADA DE LUCAS - Vdo. ]
aplo. vazio, térreo c/var. sala, i
grande, qfo. coz. banh. compl. 1
ótima área cond. e comércio. I
na porta. Ent. 7 mil pres?. 200 [
trat. Rua dos Romeircs, 306 s/1
406 Penha diariamente.

R'MOS — Vende-se área c/
rnoròdia 2.300 m2. Rue Teixeira
Franco n9 102 - Tratar c/ Celso
30-0308.

RAMOS - Edif. Mello, Rua Car-
doso Morais, 477 apto. 511 de
frente c/2 qts. sala, sinleco,
coz. bh9 côr, dep. empreq. Entr.
25 mil. lnf. TUDIMOVEIS Trv.
Etelvina, 2. Tcl. 230-6964 CRECI
751.

AVIARIO - Estação de Olaria,
4 portas, bem instalado, contra-
to no 5 anos, aluguel barato.
Vende-se por NCrS 12.000,00,
à_Rua Leocádia Rego 3-B.

ARMAZÉM E BAR - C/maradta
vende* urg. 10 mil de «nt. or:st.
de 250 contrato novo 5 anos.
Aluq. 200 Estrada co Capsnbi,
1048 — Jacarepaguá ifil.
249-0127 Sr. Ho ricio.

AÇOUGUES tenho as melhores
casas à venda, uma com a pro-
priedade. Bons negócios. Deta-
lhes R. Senador Dantas, 3 —
3.9, s| 10 - CRECI 1310.

ARMARINHO - Passo no centro
da Penha — P/motivo de saúde
— Ótima féria — Excelente p/
expandir — P/ver e trat. Estr.
Jr.sé Ruças. 131 bia A — Lg.
Penha - SIMÕES IMOVEIS -
Tcl. 230-1770 - CRECI 1132.

ATENÇÃO - Caipiras, bares
lanchonetes. Caip. centro, 45 da
f. edif. vendo ccm 40% de
entrada e ainda ajudamos
C;.ip. centro, 15 f. edifício e
c/nôvo, vend. com 30 dos
comp. Caipira centro, ló de
féria, possibilidades de fazer
muiío mais vend. rom 35 dos
compradores. Caíp. Tijuca, 33
de f. çd\í. e instaloçõet de
luxo vende-se base 180- c/70
dos comp. Caip. Copacabana,
30 de f. entregue a empregados,
cont. na escritura vend. c, 75
dos comp. Caipira Grajaú 9 de
f. e apenas 12 dos cemp. Cflcp.
Tiiuca, 20 de f". e 25 dos
comp. Em todos os bairros da
Guanabara, escoiha o seu cõip.
bjr, lanchcn*te, mercearia ou
armazém, nós lhe ajudamos em
boas condições e temos a sua
ordem centenas para uma esco-
lha tranqüila e em condições
vantajosas. Org. Cent. Cruzeiro
- Av. 13 de Maio, 23 s/509/12
c/Eduardo. CRECI J-295.
AÇOUGUE -
Rua Taborari

CAIPIRA tipo lanchonete em
grande ponto comercial instala-
cões e contrato novos — férias
28 mil entrada 80 mil — tratar'
Rua Cardoso de Morais, 92 salas
304/305_Sr. Joãoou Barbosa.
CAFÉS e bares, caipiras, pada-
rias, lanchonetes, armazéns e
quitandas lemos em todos os
bairros com férias boas condi-
ções para satisfazer qualquer cil-
enlü com entradas bem: facili-
tadas. Visite-ncs sem compro-
rr-isM para verificar nessa ho-
nestídade nos negócios. Ajuda-
se na compra - tratar Rua Car-
deso de Morais, 92 salas 304!
305 ~ Senhor João ou Barbosa.
CAFE*- o bar em Bonsucesso,
horáiio comercia!, instalações e
contrato bons, férias onze mil,
entrada vinte e cinco mil -
tratar Rua Cardoso de Morais,
92 - saias 304/305 - Senhor' 
João ou Barbosa.
CABELEIREIRO vende-se no me
lhor ponto da Tijuca. Rua Mariz
e Barros 1065. Oportunid:.de
para quem tem capital e goste
do comércio. O orédio serve
para outros negócios. Tem tele-
fcne.

Ve>id*.e bom. -
845 Bras de P-

B/».R E RESTAURANTE - Vende-
se no melhor ponto de Vista
Ateare Avenida Brás d» Pina,
n. 2.572.
VAR - RESTAURANTE - Ns-
qocio exceocioaal. Instalações
modernas. Contrato 7 aa:s. Em
edifício. Féria 50 000. Vende se
c! otimo preço. Tratar Rua Bue-
n:s Aires 104 sl 21.

CAIPIRA em bom oento comer
ciai, instalações e contrato novos
férias 30 mil, entrada 70 nv
tratar Rua Cardoso de Morais,
92 salas 304/305 senhor Jcão
ou Barbosa.
FARMÁCIA - V. en"i Raniõí
Aceito troca per fazenda da
100 alqueires distando do Rio
2 horas. Tratar R. Bulhões Mar-
ciai 385 - feia.
FARMÁCIA em lorai - Vendo
bem mentada c:m consultório
etc. Preço bom motivo da via-
gem tratar Rua Paulo Alves
131, tel. 28017.
FARMÁCIAS DROGARIAS -
Vendo nos melhores pontos. Ml
NERV1NO, 14 ás 17 h. 22-8801
Av. R. Branco. 108, s 603.
FARMÁCIA - Vende-se Rua An
tõnio Rego 832 l. 31-C. Sem
passivo. Tel. 230-0683. Olaria.

FARMÁCIA — Vendo em ponto
de grande movimento facilito
bastante. Minervino, 14 às 17
horas. 222 8801.

GANHE 400 milho.s, vdo. im6-
vel c[ 4.800 m2 terreno todo
arb. c| bar, restaur., loja turfs-
tica, pasto gasolina, oficina, ap.
ótimo tl sl. 3 qts,, 1 banh. coz.
etc. Vendo 110 ent. 180 fin.
Aproveite vale o dobro. Diret.
propriet. no Turismo Posto
Sh.ll - Est. Rio-T.res. Km 38
ou tel. «45.7377 — Dá-se comis-
sao * corretores.

LANCHONETE frente estação -
Vendo peq. entrad. motivo decn-
ça trat. Agostinho Mendes, Rua
Salgado Filho, n.° 16, si 2, fren-
te estaç. Olinda, das 7 às 12
horas.

LANCHONETE um luxo de mon-
tagem, f. 28 — Chopp da
Brahma. Vendo c/80, faz contra-
to na hora. Escritório Rigondl
— o pioneiro técnico e finan*
ceiro — R. Frederico Méier 11
gr. 304, c/Goncalves e Salgado.
LANCHONETE no Centro Ct>7
mercial do Méier, horário co
mercial — boa féria — vendo
c/18 — Escritório Rigonoi -
o pioneiro técnico e financeiro

R. Frederico Méier, 11 gr.
304 c/Gonçalves e Salgado.
LANCHONETE nova no melhor
ponto de Copacabana. Vendo
só com (20) mil de entrada.
Casa para féria de 25 mil —
Tratar com Luis. Av. Copacabana
J066 

- S/810.
MATERIAL de construção 7 anos
de contrate. Vende-se ou rrv-
ta-se sócio. Rue Mario Ferreira
288 Engenho da Rainha.
MERCEARIA - Casa de frioi
e laticínios. Por motivos super-
venienies, vende-se única no lo*
cal, ótimo ponto de Copacaba-
na. Pronta para ser inaugurada,
com modernas e belíssimas insta-
lações e contrato nôvo. 50 mil
com 50% facilitados. Estudam-se
propostas. Rua Francisco Otavia-
no, 67-A. Tralar pelo lelefone''35-1722.

MERCEARIA e Quitanda, ven-
do, com 5 m de ntradi, 5 anos
de contrato. Rua Pompilho de
Albuquerque n.° 262-A — En-
cantado.

MERCEARIAS E QUITANDAS c/
copa, temos diversas com óti-
mos preços, faça-nos uma visita
sem compromisso. Escritório Rh
oondi — o pioneiro técnico a
financeiro — R. Frederico Méier,
II gr. 304 c/Goncalves e Sal.
gado.
MERCEARIA-BAR - Vende-se
loja grande cont. nôvo. Ver
Rua Macapuri 67 iunto IAPI
- Penha.
OFICINA Mecânica de borra'-
cheiro, eletricista, .» venda de
peças e accíssorios cj Alvará,
contrato 5 anos, la. Iccaçáo,
vaga 5 carros, mais recuo, to-
da equipada em pleno funcio-
namento. Inclusive este que. Rua
Pereira Siqueira n.° 27. Tratar
223-2998 Mareio.
OPORTUNIDADE venda-se uma
pansâo (utiíTivel para outro
ramo de negócio), bom pneço.
Rua Generai Caldwell n.o- 024.
Centro.
OFICINA AUTOMÓVEIS - Ven.
do Zcna Norte qalpão 1 000m2
fatura 30 mil peq. entrada. Tra*
balha para 3 cia seguros. Tel.
229-9484 - Rocha.
PENHA — Vendo urgente prédio
comercial renda liquida cois mil
cruzeiros novos mensais. Tel.
230-6688.
POR MOTIVO doença vende-se
oensão por' apenas 1 £00 dej cn-
trada. Bom mov!ni'Dnto única
no lugar. Rua Canavieiras 124
Gnitú.
PENSÃO - Méier - Ótima loca-
lizaçáo — c) moradia — Vendo
motivo de doença — Rua Caro-
lina Meier, 19 - sobrado de
ló horas em diante.
POSTO GASOLINA - Novo, 3
psvimts. vendo todo prédio fa-
Cíl. pg. visitem Av. Suburb,
2921. Del Castilho, 261-6345 -
CRECI 1568.
PASSA-SE um armarinho com
crnfscções em ge-rM e uma
loja vazia otimo ponto contra*
to novo. Lins Vasconcelos. Tel.
229-6770.
POSTO a garagem, guarda 50
carros, venda 120 mll lts. de
gas. fat 250 lubrific. contrato
da 10 anos. Trat. Rua lucidio
lago, 91, s| 405. T.l. 249-0241
- CRECI 996.
PADARIA Confeitaria c| lanche-
nete. Vendo ou aceito sócio no
melhor ponto de São Cristóvão.
Vendo pela féria • facililo <
entrada. Dou um mês de expe-
riencia. Telefone: 235-4768.
PENSÃO - Vende-se ccm bo»
moradia e pequena entmda Rua
Costa Ferreira 24 (perto C_m«-
r'.no).
PADARIAS temos as .velh.jres
ferias 30 so bslcão cj 

* 
0 de

entrada - Eicritórío S;3ondi
— R. Frederico Meler, II gr.
304 — Gr.nçaves e Salgado.
POR motivo de viagem vendo
uroente Bar Churrascaria, ótimo
negócio a 2C0 mts. da entrada
da I. Gov. contrato 5 anos
barato, grande loja grande rc-
servado, grande apartamento c/
sala, 2 quartos, cozinha, banhai-
ro 40 COO à vista ou £0 003
c/25 000 tel. próprio 30-3099:
Av. Teixeira de Castro Ó32-A.
POSTO DE GASOLINA cl lan-
chenete anexa — três moradias
entregam-se vazias, fér total
80 000; contr. 5; alug! bara-
ro — Neg. p 3 ou mais só-
dos que quair.m ganhar di-
nheiro. Vendo muito barato e
entr. bem facilitada. Este e
outros bons negocias só em J.
CASTANHEIRA * CIA. - Rei
dos pastos a garagens — R.
Haddock Lôhs n 75, sobrado

Auxílio técnico e financeiro
1.1^248-9405.

POSTO E GARAGEM tm VÜI
Isabel. Gue(da 60 carros, galo-
nagem 60 mTI, gerais 200. Ven-
do c/90 - Escritório Rigondi

R. Frederico Méier 11 gr.
30* — Gonçalves e 5algado.

PADARIA - V. por ter 2, 25%
de entr. e nao poder tomar
conta casa boa, prédio próprio.
Trat. direto c/ dono. R. Plinio
Casado, 1390. N. Iguaçu.

PADARIA vende-se faz boa fí-ia
forno francês Rua General Ma-
gaíhães Barata 251 Jardim Amé-
rica.
PADARIA — Vendo motivo via-
gem. local prevílegíado. Féria
balcão NCrS 36 000. Contrato
novo 5 anos. Rua General Se*
veríano 66-A.
PADARIA - Esq. férias 14m7
motivo outro ramo. Vendo com
25m. de entr. Av. Amaral Peixo-
to 350 s/12 N, Iguaçu.
PADARIA - Férias 15 m. contr.
11 anos 120 oe aluguel. Preço
lotai 90 e 30 de entr. Av.
Ama-al Peixoto, 350 s/12 -
N. Iguaçu.

POSTO ESSO E BAR - C. Gran-
de tem 3 aptoe. 2 pistas fr.
75 mil só qasoIina^lSO mil litres
apenas 80 mil dot Interessadoa
ou aceito sócio para 33% com
25. Tr. Nogueira Avenida N.
ò. Da Penha, 68 s/403.
RESTAURANTE Pizaaria, anexo
doces caramelos e salgadinhos.
Chopp escuro — filiado Em-
bratur — 80 . lugares. Féria 30
entregue a empregados. Pre-

ço p| vender. Largo do Macha-
do. 29, s| 1023. Arnaldo - Tel.
245-3983.

A VENDA sala 1307 Av. Pres.
Vargas, esq. Av. Passos la. loc.
Banh. priv. de fronte NCrS 3 000
ent. saldo 20 meses. Chaves
tel. 243-1198 CRECI 604.

LOJAS — Vazias Copa e ipane-
ma esquina espetacular para bar
e outros ramos e boutique fina
- Alugo - 256-6588.

A VENDA sala 1519 R. Álvaro
Alvim 33/35 24m2 NCrS 6 000
ent. saldo 18 meses. Tratar Av,
Pres. Vargas,'633 sala 309 tei.
243-1198 ORECI 604.

SALAO DE OABELEIREIRO -
Vende-se com ótima fregu_zi_
cu passa-se o contrato da loja,
facrPrta-se o pagamento. Telef.:
226-5289.
SÃO CRISTÓVÃO - Loia, arti-
go cabeleireiro, bazar 150 alu-
guel boa féria 5 anos contrato.
Otimo ponto, vendo cu só-

cio. R. S. L. Gonzaga, n.Ç 436
— Luiz. .
TINTURARIA - Vende-se em
Copacabana. Tratar pelo tel.
256 4226 - Sr. Fernando.
VENDO - Casa de peças e
acessórios de Volks. Aceito pe-
quena entrada. Est. Vicente de
Carvalho 281-A.
VENDE-SE bar e merc. 5 portas
de esq. ótimo ponto preç. 36
m. c/15 de ent empresto di-
nheiro para ajuda da compra.
Av. Antenor Navarro, 52Ó-A Brás
de Pina.
VENDE-SE bar ou aceita-se so-
cio c| pequeno capi"* a I Run
Barão de Mesquita, 660 ci Sr.
Manoel tel. 238-5846.
VENDO bar cwUo dí uma
tcdo ou parti de um sócio,
não da comida, so salgados.
250,00 cont. 5 anos, boas fe-
rias e lucra Hvo. R. S. Luis
Gcnzaoa 04.
VENDE-SE mercearia com gran-
de copa. Bom estoque e gran-
de moradia independente. Tel.
229 0937.
VENDE-SE café e bar ou aceita-
se sócio com uma pequena en-
trada motivo não tem queim tc-
me conta negócio de opcrtjnl-
d3do. Venha hoje mesmo. Rua
Antônio José Bitencourt, 720,
Nilopolis — R.J.
VENDO ótimo salão de esbe-
leireiro à Trav. Rosinda Martinc,
71. sala 204 - N. Iguaçu -
Centro. Trata/- no local com Sr.
Fernando.
VENDE SE loja dé ferragens casa
grande, cí telefone, negócio pa-
ra 2 sócios, base 45 com 28.
Ver Rua Uranos, 747.
VENDE-SE - Tinturaria com
un','a agencia tel. 225-2504 -
João.
VENDE-SE uma casa de vliqos
de umbanda Av. Bras de Pina
595 Penha Circ^sr.
VENDE-SE Café e Bsr - íua
Haddock Lcbo. Feria men*al do
IB CKXT0O, ponto otimo sobrado
com ó^quartos esta vsz;o. Ven
de-te com o prédio, cu pas-
sa-s» contrato do ^ar preço
multo bom. Motivo o dono não
é do ramo. Mais informaçõ.s
peln fone 234-4596 Sr. Alva-o.
VENDE-SE bar c| moradia. Rua
Cândido Benício, 682 em frente
posto de gasolina 3 Irmãos. —
Marcoense — Jacarepaguá.
VENDO — Super mercado c^óCO
instalações financij Ja3 nerce-
doria a balanço Rua Bern?rdo
de Vasconcelos 398 Realengo.

VENDO ou arrendo sslão c ;be-
lereiro c/boa clientela fjutiío
tralar tel. 256-9994 das i9 às
2] horais. _
VENDE-SE café 

"e 
bar tratw à

Rua Correia Dutra 81-A. Catete.
VENDO ótimo armazém com
moradia em bom luaar. Rua
São ^Francisco Xavier 180.
VENDE-SE salão de cabeleireiro
com bom movimento. Av. Pí-
ranapuã 1585-A. Tauá. Ilha do
G.-vernador.
VENDE-SE café e bar churras-
aueto no centro, c| loja, o me-
lhor negocio da praça-, motivo
de viaqsm ou troca-se por apar-
tamentos. Tel. 222-9077. Av. 13
de Maio n. 13, loia 16 cl Sr.
Joaquim.
VENDE-SE à vista ou financiado
no melhor ponto do Largo do
Mcura 1 207 grande bar e res-
taurante dá também para chur-
rascaria. Final de 4 empresas
de ônibus motivo de doença.
Tratar com Drcorietario no local
5L tel. 20101 Niterói.
VÉNDÓ - Motivo doença a
Rua General Espirito Santo Car-
doso n9 408-A. B-r restaurante,
café bom contrato boa féria
na Muda — Tüuca.
VENDE-SE armazém e copa, tem
moradia e niais deoen:'cnr'-s
— Rua General Belford n° 473,
Rocha.
VENDO um botequim * quítan-
da, com boa féria oor mol^o
de viagem, na Avenida Rio
Douro 233 em Agostinho Porto,
Estado do Rio.
VENDE-SE sorveteria tipo Bcb's,
«nexo bazar e papelaria juntos
ou se^sí-dcis. Tratar Av. Graça
Ara-r-.hs, )45 ,| 207 - Mesquita,
VENDÉ-SE 1 padaria' por nã»
ter quem tome coma. Aceito
carro ou qualquer propriedade
como parte d* pagamento. Trjt.
diretamente c/o prop. A Rua
Salustiano Silva, 602. Magalhães
Bastos,

INDÚSTRIAS
ATENÇÃO INDUSTRIAL - Vendo
área c1 1.300 m2 no Campo de
S. Cristóvão, não é rua trans-
versai. Bom preço. Tenho tam-
bém vários galpões e áreas que
vendo e alugo. Tratar 230-0836,
Dr. DIELSO, p! proprietário.
INDUSTRIA (Vidraçaria) - -J:n-

do. junto c/ 'movei 
(430m2),

páfaJiSftda, Tratar R. L. Lago
126 s,< 207 A. P. Araújo -
cre:i i8;3.
ENGENHO DENTRO - Coniun-
to industrial — Vendo em ter-
reno totalmente plano c| 3 402
ni2, frente p. 2 ruas cí constru-
çoes de:t;nadas a fins indus-
triais 2642 m2 composta de 3
prédios e varies galpões inter-
calados c| salas e sanitários pi
escritório, força et:. Ver R.
Adolfo Bergamini n.° 270. -
Maicres informações tratar SER.
GIO CASTRO R. Assembléia J0
12.° and. 231-3629 231-CW8

CRECI 22.
INDUSTRIA - De detergente
perfumado, de igua desminera-
lizada e de embalagem de tee-
tato de celulose para f ores.
Vende-se NCrS 60 000,00. ie!e-
fone 2320025.

CENTRO - Rua Sena-
dor Dantas. Vendo ur-
gente, condições a
combinar. Preço fixo,
sem juros. Excelente
loja de frente para no-
va rua da Av. Chile, ao
lado da entrada princi-
pai do prédio, cj 4,30
mts. de pé direito. En-
trega em ,10 meses. —
lnf. na VEPLAN IMO-
BILIARIA LTDA. Rua
México, 148 s| 303. -
Telefones. 222-6102 -•-
232-6864 e 242-5745.
CRECI 66 - J. 107.

IPANEMA - Rua Vis-
conde de Pirajá. Loja.
Nova. Vazia, no me-
lhor ponto de Ipane-
ma, com 485 m2 de
área total, sendo 180
de loja coberta com
5,80 de frente, 190
área descoberta, subso-
lo com 115 m2 e en-
trada de serviço inde-
pendente e garagem.
Pé direito 4,50 mts. —
Conjunto sani tário
completo. — Estuda-se
proposta. Aceita-se ap.
na zona sul como par-
te pagamento. Marcar
visitas na VEPLAN
IMOBILIÁRIA LTDA. R.
México 148 s| 303. -
Telefones 222-6102 -
232-6864 e 242-5745.
CRECI 66 - J. 107.

CENTfiO - Sobreloja - Vende-
se todo um andar com 170m2
de área útil em Edificio Comer-
ciai com qaraqem. la. locscao
com instalações e binfá'*(.r'as,
na Rua Joaquim Silva n° 11
esquina do Av. Aug jsío Severo
(Praça Paris). Entrega íinóc sta.
Ver e trotar no focai dí? 8
ás 17 horas, dias úteis.
SALA, frente, la. Io:., lado
sombra, vendo no ed. Kenn«.
dy — Pres. Vargas e-sq. Uru-
gu3Ía-na — Também um cenjun.
to. Chaves Prssid. Vargas, 533
sl 504 Tel.: 243-5Ó91.

Agenda

VENDO — Belíssimo escritório
cl 3 slas. mobiliado de luxo,
grupo 8.° and. cl 106 m2 tel.
maq. somar só benfeitorias NCrS
40 000,00, fica tudo, preço NCrS
150 000,00 com 50% e 50%
em 2 anos. T. P. Tr. 237-1133.
Sr. Raul.
VENDO scbreloi( no centro cc-
mercial Largo do Mschado Tei.
a noite 245-4330 — D. Lour-
des.

ZONA NORTE
AGENCIA FEDERAI IMOVEIS -
Vende loja "D" — Av. João
Ribeiro, 623 c:m 40 m2. Tel.
252-421'! - CRECI 781.

SALA no Centro — Vdo. vazia,
na Av. Gemes Freire, junto a
Praça Tiradentes, de frente, mag-
nifica sala cl 33m2, livre e
desembaraçada. FLORENTINO -
Tel. 223-5004 CRECI 286.
SALAS E GRUPOS - Vendo
Av. Pres. Vargas 633 esa. Uru-
guaiana la. loc. banh. oriv. Tra-
tar mesmo end. sala 309. Tel.
243-1198 CRECI 604.
VENDE-SE um conj. de salas
com arei ais R. Im.p. Lecp^di-
na 8 — 9.o andar. Tratar no
lccal.

ZONA SUL
AVENIDA COPACABANA -
Vendo conjuntos com 5 salas _
banhs. cozinha alto luxo maio
andar cam refrigeração central
162m2. Baratíssimo financio ate
18 meses. Preço NCr$ 
140 000,00, Aceito oferta oara
solução imediata. SILVIO FLEU.
RY 247-4455 - CRECI 580.
BOTAFOGO - Rua da Passa-
gem 140 lojinha de galeria —
Vendo ou dou como entrada
em outra na Zona No^te. A.cei-
to carro. Rua òão D!;n.sio 95-
A Penha.

COPACABANA - Loid
Posto 4 — Vazia — En-
trega imediata. Vende-
mos grande ponto, cj
500 m2 no piso térreo.
Junto à Av. Copacaba-
na. Possibilidade de
mais 500 m2 na parte
superior. Tratar direta-
mente Av. Rio Branco,
156, grupo 814. Tel.
252-2701. CRECI 95.
LOJA nova fte. 60 m2 R. M.
Abrsnte 178 ent. 35 000 rest.
fin. 3 enes trat. Pres. Vargas
590 sl. 1116 16 as 18 h. -
CRECI 644.

LOJAS NOVAS - Praça do Cai
mo, Edif. Mello, Av. Brás de
Pina, 1195 esq. Rua Tomás Lo-
pes, vdo. c/entr. desde 5 mil,
saldo a combinar. Ver local c/
porleiro. lnf. TUDIMOVEIS Trv.
Etelvina, 2. Tel. 230-6964 CRECI
751.
LOJA — Bangu — Vendo por
NCrS 8 000,00 - Entrego va-
zia Av, Ministro Ari Franco 109
- Loia M - Ed. Matilde.
LOJA grande vende-se ou alu-
ga-*c R. Vinte e Quatro Maio
468 Estação Riachuelo Centro
Ccmercíõl Sr. Barbosa — ..
243-4032.
PRAÇA DO CARMO - loia no-
vas Rua Caroen n° À esq. Estr
Vic. Carvalho, c/30 e 40m2.
Entr. 10 mil. lnf. TUDIMOVEIS
Trv. Etelvina, 2. Tel. 230-69Ó4
CRECI 751.
VENDE-SE leia Rua Barão de
Iguatemi 257 jirau 2 banheiros
prédio nevo pode construir ap.
em cim3 80m2. Tel. 48-0660.

DIVERSOS

LOJA e sobrado. Ipa-
nema — Pronto e va-
zio — Rua Vise. de Pi-
rajá. Vendemos espeta-
cular conjunto de es-
quina, com 40 me-
ttos de fachada, 300
m2 de área no térreo
e 500 m2 na parte su-
perior. Tratar direta-
mente pelo telefone
252-2701. - Av. Rio
Branco, 156 — grupo
814. CRECI 95.

CAXIAS (Lojas) - Ain-
da 4 espetaculares lo-
jas à venda. Em prédio
acaBado de construir
no centro do Centro de
Caxias. Em frente a Es-
tação Rodoviária —
Passagem obrigatória
de grande número de
pessoas. Praça do Da-
cificador, 58. Financia-
do em 30 meses sem
juros sem correção
monetária a preço fixo
a panir de 80 000,00.
Uma loja com 230 m2.
com 2 frentes e outras
duas de metragem me-
nor servindo para
qualquer negócio. Ve-
ja no local o comércio
já instalado. Veja ain-
da hoje no local até
às 20 horas. Informa-
cões em Júlio Bogori-
cin - CRECI 95 - Av.
Rio Branco, 156, gru-
po 801. — Telefones
232-3428 - 222-8346
- 252-8774 
222-2793.
NOVA IGUAÇU - Sta Eugenia,
vendo 2 lojas a residência de
2 pav. 120 m2. Terreno 270 m2.
Rua Cônsules 420. Alte. Barro-
so 6, 1308. Tel. 252-3227 -
CRECI 1741,
NOVA IGUAÇU escritório adv.
cerret. e fotoc, contr. 5 anos
vendo 2 7CO cu arrendo 450.
Alug. 156 lo]a c/l 600m2. Tratar
Rua Aristides Caire 373 c/11
Méier CRECI 320.

IMÓVEIS DIVERSOS

SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS
APROVEITEM - Vendo sitio
pertinho frango assado Rio São
Paulo renda fabulosa érea 60
míl metros quadrados, facilito
tratar Catete 59. loja.

AUSTIM - Sitio 4 alqueires ca-
sa mcd. 13 cabeças gado vendo
45 000 isz. outro sitio em San.
Vasconcelos, G.B. cl 8 000 m2.
casa mod. entr. 3 x 500, rest.
200 mensais. Tratar Rua Ariati-
des Caire 373 c. 11 Mel«r. -
CRECI 320.

CASA de campo — Vendo oti-
ma para . rep.uso de possoas

3us 
não se dão ccm altitudes

a< serras cu para residência a
hora do Rio. Rod. Dutra Km

26. Casa bem const ruida esta
tzino nova terreno de Bá4 mts.

todo plantado e murado —
Trst.tr tel. 245-3294, Ruy.

ARARUAMA - Por motivo de
viagem — troce- lota 25 da qd.
S — cl 600 m2 - Jardim Ara-
ruama — Rua Bartolomeu do
Gusmão — Km 95 — perto la-
goa — por carro nacional — Tel.
232.W12.
CABO FRIO - 2 terrenos praia
resa costa do sal e 2 em Bú-
ries mede cada 600 m2. Já
paguei 34 x 20,00 restam . .
20,00 me-i-sal sem reajuste trens-
fro para não psrd-e-ios atrria-
do 3 meses íeif. Av. Cepa 1CÓ3/
216 T, 256-3554 - Urgente.
CABO FRIO vendo ítimo terre.
novo base 7OCO fac. Tratar Rua
Aristides Caire 373 e/11 Méier
CRECI 320.

FAZENDAS — Áreas grandes e
pequenas desde I a 1 500 al-
queires para todos os fins urba-
nes e rurais, vendo dot oferta
4CÕ e tantas prepriedades na
GB e RJ em 19 municipios
cu entrego a loteadores de oar-
ticipações 50% Av. Rio Eianco
156 sl. 2728 Jcsé Maria RoPai.

MENDES - Sitio - Vende-se
óiima casa em 5 lagos ccm
3 salas, 5 qtos. 4 banhos,
dspend. empreg. 2 css.s de
caseiro, pqna. piscina, tcdo
plantado ccm área de 18>t0.).n2.
Telefonar D. Maria 237-2'3^

SITIO - Vendo quil. 14 Est.
Rio-Pstropolis 10 000 q. q. ca-
sa 3 qts. 2 salas 2 banh. so-
çlal cop. coz. varanda garagem
para 2 carros casa caseiro todo
murado e plantado e mobiliado
galinheiro chiqueiro — pintei-
ro preço 80.000 a prazo. Aceita
oferta a vista. Teíefcne 246-
2921 e 246-4279.

MARICÁ' — Terreno transfiro
p/ não perder excelente ter-
reno poucos mts, da praia (La-
g:«0 paguei 38 x 40,00 restam
40,00 mensal negócio urgont.
motivo atraào inf. Av. Copa,
1063/216 tel, 256-3554,

SUA CASA DE PRAIA ;C-B) veia
o local -sem demore na Pedra
de Guaratiba. Compre seu tjrre-
no. (100 X 50,00. Sem iuros.
Visitas — sábados e deminges.
Depto, de vendas, ^v. D. Var-
gas, 590 159 sala 1519 iel.
265-1331 CRECI 1791 cerreor
JB. SENA aceitamos .-xi)!arcs.
TERRENO em Cabo Frio vdo Í7x
35 a menos de 200m da prain
próprio para veraneio Telefon»
2423482 CRECI 1753.

SITIO - 2 500 fn2) iunto a
Rio—Terescpolis Km 31, oasa
nova. Preço 24 000. Entr. ..
3 000 facilitada. Prest. 277 -
Prc o. 238-0833.
SEPETIBA próx. • praia vendo
sitio c/2 000m2. Casa mcd.
plant. base 12 000 ou dou como
entr. e niais 4 000 em casa
de Cascadura p/batxo rest, em
prest. tralar Rua Aristides Caire
373 c/11 Méier CRECI 320.
VENDO - Sítio - Antiga Rio-
Petrcoclíi 3 piscinas uma
olímpica. Campo de futebol -
bar. Saião para dança despen-
ia 6 aoarrmentos de 1 — 2

e 3 quartos. Tratar tel
228-3850 256-5829 Sr. Euclides.

PRAIAS E
VERANEIOS
ARARUAMA - Cabanas - Parks
Km 98. Vendo Csbana, ¦! 3 qts.
à vÍ3ta 55 ou 60 mil i praio.
Tratar tel. 242-9994. - CRECI
1293.

ZONA Veroneio — Araruama
- Vende-se ótimo terreno frente
lagoa (Praia S. Pedro) an';go
hospício dentro da cidade Ij_:_r
tel. 226-2830.

Avenida
Brasil

AaERCAOO SÃO SEBASTIÃO
Frente para a Avenida Bra-

sil. Lotes de 600m2 ou 1.200
m2 — Vende-se com facilida-
de de pagamento. Tratar com
o proprietário. Tel. 227-6076

CRECI 299.

PAGAMENTOS — As Agências de Depósitos da
Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro cre-
ditam hoje o pagamento dos servidores das se-
guintes repartições: Ministério da Aeronáutica:
PIPAR — praças, Base Aérea dos Afonsos, De-
pósito de Aeronáutica do Rio de Janeiro c Dire-
toria do Material da Aeronáutica. Ministério doExército: PCIP — Restituição de consignações,
Laboratório Químico Farmacêutico do Exército.O Banco do Estado da Guanabara creditará
hoje os vencimentos do Grupo 01 dos seguin-
tes se/vidores do Estado da Guanabara: Tri-
bunal'de Justiça, Tribunal de Contas, Tribunal
de Alçada, Sursan, Suseme, Aleg, Fundação
Leãx) XIII. DER. Adeg, IPEG e Diretoria <ia
Despesa Pública: pensionistas do quinto dia.
NAVIOS — Esperados hoje no porto do Rio de
Janeiro: com passageiros: Enrico C, Giulio Cc-
sare procedentes do Sul. Cargueiros: Nebraska,
Alioth, procedentes do Sul e Asynja e Evanger
procedentes do Norte.

AVIÕES — Partida de aviões da ponte aérea ho-
je, quarta-feira, do Aeroporto Santos Dumont,
para São Paulo: 6 horas — 6h30m — 7 horas7h30m — 8 horas — 8h30m — 9 horas — 9h
(3Qm — 10 horas — 11 horas — llh30m — 12
horas — 12h30m — 13 horas — 14 horas —
14h30m — 15 horas — 15h30m — 16 horas —
16h30m — 17 horas — 17h30m ¦— 18 horas —
18h30m — 19 heras — 19h30m — 20 horas —
aoh30m — 21 horas — 21h30m — 22 horas. —
Brasília: 6 horas (via Belo Horizonte) 6h45m —
8 horas — 9 horas — 10 horas — 10h30m — (viaBelo Horizonte) — 17h30m. — Belo Horizonte:

horas — 9 horas — 10 horas — 10h30m —
14h30m — 18hl5m. — Internacionais — Saem
hoje do Galeão para os seguinteá locais: Nova
Iorque: 9h25m — 17hl5m e 23h45m (Pan Am,
Branifí e Aerolineas Argentinas); Berlim e
Francforte, 17h25m (Lufthansa); Paris, 18h (Air
Francei; Lisboa, 21h45m (TAP) e Roma, Nápo-
les e Milão, 20h35m (Alitalia).

FEIRAS — As feiras livres funcionam hoje nos
seguintes logradouros: São Cristóvão — Rua
Faustino Barreto; Humaitá — Largo do Humai-
tá; Rio Comprido — Rua Barão de Sertório; Pi-
lares — Rua Glaziou; Estacio de Sá — Rua Men-
des Tavares: Engenho de Dentro — Rua Daniel
Carneiro; Olaria — Rua Firmino Gameleira; Ja-
carepagua — Rua Comendador Siqueira; Osval-
do Cruz — Rua Adelaide Badajós; Engenheiro
Leal — Rua Valério; Vicente de Carvalho — Rua
Icrê; Piedade — Rua Antônio Vargas; Botafo-
go — Praça Nicarágua; Bento Ribeiro — Rua
Divisória; Bang_ — Rua Iriguassu; Irajá — Rua
X (Conjunto do IAPC); Ilha do Governador —
Praia de Olaria; Tijuca — Rua Visconde de Fi-
gusiredo; Santa Teresa — Rua João Müller; Pe-
nha Circular — Rua Irapuá; Copacabana —
Rua Leopoldo Miguez.

LUZ — Vai faltar luz hojo nos seguintes locais:
Botafogo, entre 7h30m e 17 horas, nas Ruas São
Clemente, Alfredo Chaves, Icatu, tíarapui e Lar-,
go do Humaitá. Gambo^, entre 7 horas e 16h
30m, nas Ruas Ebroino Uruguai, Rego Barros
da América o Nabuco de Freitas. Tijuca, entre
7h30m e 13 horas, nas Ruas Barão de Pirissu-
nunga, Guatpiara, Desembargador Iziclro, Bom
Pastor, Potengi. General Roca, Particular, dos
Araújos. Olímpia, Junquilhos, Francisco da Gra-
ça e Beco Dehcul. Cascadura e Madureira, entre

e 16 horas, nas Ruas Manuel Simões, Isaias,
Sanatório, Guanabara, Olívia Maia. Iguaçu, Co-
mandante Infante. Andrade Figueira, Comenda-
dor Lisboa, João Pereira, Um, Dois, Araújo, San-
to Sepulcro e outras. Avenida Ministro Edgard
Romero e Praça- Limburgo. Anchieta, entre 7 e
16 horas, nas Ruas Manhama, Estrada no Cam-
boatá e outras. Padre Miguel c Bangu, entre 7
e 10 horas, nas Ruas Ribeiro de Andrade. Abae-
té, Francisco Real, Assurá, Apipucos, do Capelão,
Agrícola, Maravilha, Epie- Horizonte, Santa Ceei-
lia, Oliveira Ribeiro, Pira-tininga, Jacinto Alei-
cies, Professor Clemente Ferreira, Patápio Silva,
Estrada do Realengo, Avenidas Santa Cruz e ou-
trns. Rociui Miranda e Bento Ribeiro, entre 7 e
17 horas, nas Ruas Camoripim, Dom Vital, Pi-
cuí, Ivinhema, Henrique Ferreira, Elias Chaves,
Pinto Campos, Girassol, Tenente Rauen, Ludu-
gero Pinho, Dicinópolis, Carolina Machado, Que-
luz, Puipém Araimá, Jundiaí, Caapeba, Tenente
Pinto Duarte e Rio Claro. Campo Grande e Bar-
ra dc Guaratiba, entre 6 c 17 horas. Brás de Pi-
na, entre 7 e 12 horas. Caxias, entre 6 e 17 ho-
ras, nas Ruas Assunção, Passo da Pátria, Monte
Caseiros, Minas Gerais, Porongo, Barão do Triun-
fo, Piaui, Maris e Barros, General Canabarro,
Vilcta, Ana Néri, Bahia, Marcílio Dias. Tuiuti,
General Câmara, Correia Méier o outras.

MOSQUITOS — As Ruas de Botafogo e da Urca
serão percorridas a partir de zero hora pelas má-
quinas do Departamento da Sursan que apli-
cam fog no combate ao mosquito.

MEDICINA - - As inscrições para os prêmios que
a Acadsmia Nacional de Medicina distribuirá és-
te ano serão encerradas no dia 15 de março. Os
trabalhos poderão ser entregues na sede, à Ave-
nida General Justo. 365. — O Curso de Radiolo-
gia Urinaria da Sociedade Brasileira de Radio-
legia será iniciado hoje. às 20 horas, no anfitea-
tro do Hospital Sousa Aguiar.

ASSISTÊNCIA — A Santa Casa dc Misericórdia
mantém pestos dc atendimento para prestação de
serviços funerários aos funcionários do Institu-
to Nacional de Previdência Social nos seguintes
locais: Rua Aristides Caire, 302, Méier, telefone,
229-6885; Avenida Brás de Pina, 421, Penha, te-
lefone. 230-3168; Rua Padre Januário, 390; Aveni-
da Automóvel Clube, 745, fone 229-3353; Avenida
Londres, 2, em Bonsucesso c no escritório geral
à Avenida Santa Luzia, 206, telefone 242-0712.

Casa
Vendo ou alugo em Bota-

fogo com três andares e ele-
vador própria para empresa.
Tel. 222-8476.

Abo Sr\
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ZONA CENTRO

CENTRO
A 245,00 óiimo api, Fátima —
Oulros de 300,00 Inf. domina.
2. 3, 4a. 261-7747, 243-3-113.
Buenos Aires, 204-69 and.
Arranjo fiador Irrecusável
(100%).
¦A "SPAÇO" aiuga ap. 301 Rua
Washington Luis, 104 c| sala,
3 qts. deods. etc. Chaves nc
401. Inf. 222-2838. __•
ALUGA-SE salas para residência
ou escritórios. Praça Tiradentes,
9 salas c/l c/2, c/3 • c/4
todas com área, e máximo con-
fôrto. Tratar o porteiro Sr. Ol-
dail.
ALUGA.SE p/280,00 apt. 202,
Rua Carlos Sampaio 364, c/sala
e depds. Chaves c/poríeiro. Tra-
far Trav. do Paço 23 s/207.
ALUGO ap. 605 R. André Cavai-
cante 13 de frente c/quarto,
sala, cor., banh. Chaves c/port.
Tretar c/propriet. R. Alfredo Do-
labela Portela 47 c/2 depois
das 15 hs.
ALUGA-SE 2 quartos c/móveis.
Travessa 11 do Maio 23 apio.
201 sobrado. Salvador de Sá.
ALUGO qto. ent. independente,
mob. a cavalheiro a 10 min.
da Cinelandia. Ru* Francisco
Muratori. 75. T. 242-3053,
APARTAMENTOS no CentrolÕO,
240, 300 1 e 2 qlos. sl. coz.
etc. sem fiador. Tratar Buenos
Aires 224, sala 2 sobrado. 
ALUGO quarto Rua Frei Caneca
95 3*? andar com móveis. 
ÃLUGA-SÉ vagas para rapazes
a parlir de 50,00, Av. Mem
de Sá n° 140 sobr. 
ALUGA-SE ótimo quarto grande
mobiliado p/casal ou 2 môças
em casa familia. f?. Resende
155 ap. 201.

AIUGUEL — Alugo olimas ca-
sas de vila, de 2 quartos, sa-
la, copa-cozinha, banheiro e de-
pendências, sito à Rua Barão de
S. Félix n. 44 — Casas 101 e
201. Ver no local. Tralar Tel.
243-1853.
ALUGO 2 pav. (serve pleasa
de con.) — R. Carmo Neto n.°
218-A - Ver das 13 as 16 -
CRECI 895. MIL1AL. - Tel.
229-3063.
ALUGO quarto de frente com
moveis para um senhor. Peço
referencias, Praça Cruz Verme-
lha 9 apt, 7.
ÃLUG"A-SE - P| casariam f.lho
ceirí todo direito Rua Sianto
Cristo 303 ônibus 203 ou 172
a_ po r:a^2el._23B;58J6.

ALUGO -" Apt

dwell
Graça
42-7011

404 sa.
area R. Gener-I

278 tr. lm. EPE
Aranha 416 s;610.

Qt.
Cal-
Av.
Tel.

CENTRO - Alugo apt. 536 d.)
R. Senador Dantas, 117 Edifício
Santos Vahlis por NCrS 400,00
incluindo taxas e Impostos; Dt-
pi sito 3 meses. Atendo no lo.
cil das 10 às 12 c das 15 us
17 hs. Tratar também o:lo T-tl.
238-6148 cl Sr, Orlando.
CENTRO — Aluga-se qto. com
banheiro. Rua do Livramento,
_5 [___Fone. 232-1220.
CENTRO — Alugo ou vendo na
Rua do Riachuelo n.° 161, aps.
909 e 1009, sala, quarto sepa»
rados, cozinha, banh., e deps
Chaves com o porteiro.

CATETE — Alugo amplo quarto
de frente, finamente mobiliado,
a cavalheiro fino trato e educa-
oo. R. Dois Dezembro 77 apto.
402JL_ _____
CATETE — Aluga-se ap. de co-
bertura, hall, sala, 2 quartos e
dependências completas. Atape-
tado, novo, decorado e com
tel. Chaves c| porteiro. E' apar-
tamento de luxo. Catete, 116,
ap. C-01. Tralar tel. 242-1058Exige-se fiador.
CATETE - Alugo apto. sl. «
quarto. Rua Banto Lisboa, Tra-
tar Pedro Américo, 166, Icja
K. Tais. 245-4546 - 265-1276.
FLAM~ENGO - Aluga-so o ap.
309, da R. Marques de Abrantes
20 c/quarto, sala, coz., e banh.
Chaves c/porteiro. Trntar na Rua
da Alfândega n° 338-A -19
ANa 1-el 223-9805.
FLAMENGO - Ã!uga-sc o apto.
304 da Rua Senador Vergueiro,
23. Hall, sala, 3 quartos, co-
zinha, dependências completas,
banheiro e área c tanque. Cha-
ves cl porteiro. Tratar na Imcb.
Moiòa. Trav. do Paço. 23 gr.
1112. Tei. 231-3673.
FLAMENGO - Alugamos - R".
Alte, Tamandaré, 77, 3 qts., 2
salas, dep. Chaves porteiro ou
ap. 6. Tratar Triunião. 223-1875

Alfândega 108.
FLAMENGO — Alugue aparta-
mento com um mês adiantado.
Indico fiador irrecusável. Rua
Senador DjmtaaT 117, sala 426.

FLAMENGO — Aiuga-se quarto
para môças. Tel. 265-3357. _

BOTAFOGO - Alugo
briela Mistral, 2 ap.
3 qts., dep. Tratar
Branco, 138, terr. Tel.
- CSECI 1255.

à R. Ga-
702, !.,
Av. Rio
232-8585

ALUGA-SE vagas ou quarto,
do Senado 191 apt. 101.

Rua

AlUGO — R. Carlos Sampaio
319/903. Ampla salete — Sala
e qt? (conj.), armos, elc. Chaves
na portaria - Tratar - 238-1423
- (CRECI 172).
ALUGA-SE — Quarto indepen-
dente, podendo livar e co2i-
nhar. Rua André Cavalcante 173
casa 26 - Centro.
ALUGA-SE vaga rapaz c| roupa
de cama NCrS 50 pagamento
adiantado. Ambiente limpo e
sossegado. Rua dos Inválidos 67
sob. Centro.
ÍÃTÜGÃ~SE ótima saia frente,
onoíwe, p/ 3 rapazes ou casa!.
Av. Gomes Freire n.° 510. Te!.
252-2715, (Centro),
ALUGO apto, Ãv. Presidente
Vargas 2 007 apto. 907, sl. 2
qts., dep. frente, 2 entradas,
alug. 400. Chsves cl porteiro.
Tratar Hilário Gouveia 126/501.
Tel. 237-6314, 3 meses deposi-
to.
ALUGA-SE um
do Riachuelo n.

quarto na Rus
' 42. Centro.

ALUOA-SE et. moradia mob. ¦
Sra. ou meça trab. fera, ap.
Sra. só. C/direilcs. R. Wash-
ington Luiz 50 ap. 505.

ALUGA-SE ap. tipo casa, 4
quartos, sala, coz., 2 banhs.
I. inverno, área c/ tanque, sin-
teco novo, aluguel 530. Fia-
dor cu deposito. R. André Ca-
vtflcaote 123 c/ Lima. 

AIUQAM-SE quarlos. Rua No"
ronha Sanícs 138, Rua Maia
Lacerda, 278. Tratar telefone
245-9845.

CENTRO — Aluga-se quarto paro
casal ou duas môças que traba.
lhem fora. Rua Francisco Mura-
tori 43 apto. 201 - Tel.
232-7339.
CENTRO - Aluga-«e 2 quarlos
mobiliados a pessoas de respei-
to. Rua do Riachuelo n.° 32,
apto. 301.
CENTRO — Alugo magnífico ap.
c/sa!a, quarto, cozinha, banheiro
Rua do Acre, 28 aD. 401. Tratar
Rua México, 70 sala 609 -
CRECI 1752.
CENTRO — Aluga-se uma casa
pequena ver Ladeira do Barroso
n9 150 na Saúde. _
CENTRO — Desejando alugar,
casas, apts., precisando de fia-
dor. Forneço, proprietários idô-
neos. Resolvo na hera. Av. 13
d» Maio n.» 47, sala 1 009. -
Tel,: 222-9669 ou 222-6473.
CENTEO - Ãluga-se o apto.
305 da Rua Santana. 178. Con-
jugf.do, cozinha e banheiro. —
Chaves ci porteiro. Tratar na
Imob. Melba. Trav. do Paço,
23_ gr. 1112. Tel. _23Któ73;
CENTRO - 250,00 - 350,00. 2
apartamentos 

"c| 
aluguel adian-

fado. Infs. 252-2050 Ramal 31.
R. Imperatriz üpoldina n.° 8
s:l 108. Forneço fiadores pl ou-
trás locações. '

CENTOO - HElDeR MADAIL
IMOVEIS LTDA. CRECI 748 a'.u-
ga ap. 7 na Av. Gomes Freire
474 c] sl. 2 q. et:. Chaves
c! porteiro. T. 223-40491 
243-6512.

FLAMENGO - Alugo perto da
praia ap:9 de quarto e sala
separados, NCrS 400,00. R. Fer-
reira Viana 18/202. Chsves c/
peneiro. Traiar Av, R. Brinco,
185 sala 806 das 14 às 17
hs.
MOÇA procura outra para divi-
d;* despesas. Rua Ben;o Lisboa,
184_apto. 223 - Ca.tete,'
LARGO MACHADO - Aluga-se
apt. 502 R. Gago Coutinho 26
sl., 2 qts.. banh., coz., dep.
compl. empr. Ver diariamente
alé 17 hs. Traiar Bco. Auxiliar
Produção — Trav. Ouvidor, 12.
Tei. 225-6064.

BOTAFOGO -
Rua Passagem,
qto. sep. ban
420 chave ap.
228-1492.

Alugo ap. 202
117 fundos sl.

coz. área NCr$
102 tratar 

BOTAFOGO - Casa de allos e
baixos. Alugo cl 3 qls., 2 sls.,
gde. quintal, varanda, garagem.
Ver Rua Diniz Cordeiro, 36 —
Chaves 25.-Alug. 1300 mll -
Infa. rei. 231-1013 - Dr. An-
tônio.
BOTAFOGO, 340/1104 - Coni.
de fronte para a praia. Maqni-
fica vista. Mobiliado ou não,
temporada ou não. Alugue! ba-
rato — Hoje o dia todo.
BOTAFOGO - Alugo Av. Ven-
ccslau Brás, 14, aparl° de luxo
806, quarto e sala separados,
garagem e demafs dependências
— Chaves com o porteiro —
informações com Dr. Ivan Mar-
tinsj; 242-0744. ________
BOTAFOGO - ADMINISTRADO-
RA SlON aluga apt. 702 Rua
São Clemente 98, c/sl., 2, qts.,
coz., banh , garagem e deps.
Chaves c/port. Tratar Av. Rio
Branco 156 gr. 1714. - Tel.
232-1603. CRECI 1317-1-328.

ALUGO — la. locação — Tom-
porada ou permanente. Sala —
Qi9. (sep.) — j. inv. — mobil.
c/cortinas, gelac?., etc. Trata'
238-1423 - (CRECI 172).

ALUGO ap. 301 de frenle R.
5ta, Clara 175, sala ato. coni.,
banh. compl., kir., área. NCr$
400,00 taxas. C/port. Trata*
222-9719.
ALUGAMOS R. Barata Ribeiro
750 esq. Bolivar, apto. 601 fren-
te, sinteko, sl-, 2 qts., NCrS
750,00. Chaves portaria. Tartar
TRIUNIÃO 223-1875. CRECI
154.9
ALUGAMOS
apto. 1 002
tes, saleta,
NCrS 800,00

Francisco Sá 3B
I., 2 amplos quar-

qrande varanda,
Chaves pontaria

Tratar TRIUNIÃO. 223-1875. Al-
fandega 108. CRECI 1549.

TRIUNIÃO — Alugamos Senador
Vergueiro 80-A apto. 904, sl.
2 qts. recém-pintado. Chaves
portaria. Tratar 223-1875 Alfan-
dega 108. CRECI 1549.

LARANJEIRAS E
COSME VELHO
APARTAMENTO LUXO - Rua
Pinheiro Machado 62/501 - Sa-
lão, s. do jantar — 3 quartos
— 2 bsnh., garagem — Alugo
NCr$ 1 500,00 -Chavos c/por-
feiro - Inf. Tel. 225-5136.

BOTAFOGO - Vaga alugo pa-
ra moça educada em casa de
mãe e filhas, ótimo ambiente.
P/ lavar e cozinhar. 130,00. -

TeL_23_7-7322. Gilda.

BOTAFOGO - ADMINISTRADO-
RA SlON aluga apt. 301 Rua
Senador Eusébio, 25 c/s!., 3
qts., coz., banh., arm. emb.
garagem e deps. Chaves c/port.
Tratar Av. Rio Branco 156 gr.
1714. Tel. 232-1603. CRECI
1_3J7-J -328;

HÉLDER MADAIL IMOVEIS
LTDA. CRECI 748, aluga la.
loc. ap. C-02 Bl-C R. Cesario
Alvim 55 c! 2 sls. 3 q. 2
banh. soe. terraços arm. emb
oar. e piscina etc. Chaves na

porl. c! Sr. Carlos. T. 223-4049
243-6512.

ALUGA-SE ou vendo-se o aoto.
1 002 da Rua Barão de Ipanema
102, Chaves c/o porieiro. Tra-tar
na Av. 13 de Maio, 44 —

grupo. 170[_ CRECI 3]2.

AlUGA-SE Rua Baria Ribeiro
n9 86 ,-pto. 1104 c/saia, 2
qtos., depend. ocmpl. NCrS
650,00 — mais taxas. Chave»
c/port, Tratar Rua Teófilo Oftoni
'i?'A - 59 andar c/Pr. JONY.
ÃLUGÕ — Magnífico apartamen-
to cem sala, 3 quartos, e dep.
completas para empregada em
pintura. Ver à Rua Felipe de
Oliveira, 40 - apartamento 902

tratar à Rua do Carmo, 65/59
and. Gb. Tel. 232-4685

BAIRRO PEIXOTO - Alugo lin-
oo ap. fte. sl. qto. sep. armários
embutidos . coz. c/fogão banh.
completo área tanque. Ver por-
teiro Rua Tte. Marones de Gus-
mao, 85. Tratar local no escrito-
rio,
BAIRRÕ~PÍTxÕtÒ - Ãíugo"liiv
do ap. sl. qto. sep. coz. banh.
garage. Ver Rua Maestro Fco.
Braga, 380 aplo. 102 porieiro.
Tralar de 9 ás 12 hs. 235-3817
Paulo Wanderley CRECI 1 078,
COPACABANA - Aculto íara
sócio em aparto, ia mobil.ado
um sen tor. Cartas pj este Jtr-
naj_mf_329447.

PRAIA BOTAFOGO - Aiugo
apl9 mob. 2 qt9s. temporada
curta ou longa 257-1264. Barata
Ribeiro 96/212.

RUÃ VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
n9 1 apto. 610, alugo saleta,
sl. 2 qtos. armários embutidos,
coz. banh. área tanque, dep.
empr. garagem — Ver porteiro.
Tratar de 2a. a 6a. de 9 às
12 hs. 235-3817 Paulo Wander-
lev- CRECI 1 078.

para
Luiz

ALUGAM-SE duas vigas
raoazes. Rua Washington
16'403. - Centro.

ALUGA-SE - Preço excepcional
vaga c/ refeições para moça,
ótimo ambiente fsm. R. Santa
Luzia, 405, 5.° endar. Telefo-

pe 242-2897. ,
ÃLÜGA-SÉ quarto a rapazes,
môças ou casal ciue trabalhem
fora. Senhor dos Matozinhos 105
casa 
ALUGA-SE vagas para rapazes
tratar R.Buenos Aires, 206 pen-
fiáo Barra Mansa por NCr$ ..
70,00.

ALUGUE apartamento no Cen-
tro com 1 mês adiantado. Dou
fiador proprietário. Tratar na
Praça Tiradentes, ^s!_508. .

ALUGO apto. 1323, Rua lapa,
293, NCrS 270,00 e tx. Chaves
porteiro. Tratar 45-1887 « 
25-1289. Depósito 3 meses ou
fiador. __

AlUGA-SE uni quarto e duas
vagas para rapazes cm casa de
familia. Rua Joaquim Silva 115
— Lapf^

ALUGO ótimo quarto à Rua do
Livramento 211 - quarto 11 —

Sr. Jayme.

ALUGO ólimi
chuelo 428 -

' quarto à Rua Ria-
Sr. Artur quarto 1.

ALUGO vazios quartos p| casais
F*ua Maia Ucerd* 652 no Está-
cio e na Rua Ipiranga 67 —
Laranjeiras.

CENTRO - Aluga-se 1 qto. pa-
ra cavalheiro em casa de fa-
milia Ladeira Jcão Homem- n.o
21 Praça Mauá.

EDIFÍCIO -- Garage Presidenta
Vargas esq. Av. Passos — aluqa-

ende-se
236-4073 Sr. José.

PATIMA
da Rua
Rua
das,
eco

box. Tratar

Aluga-se o apto. 704
osta Bastos, 8, esq.

Ri.ichuelo, 2 sslas conjuga-
quarto, demais dop. sin-
NCrS 360,00 e encargos.

Chaves no apto. 1101, Tratar na
Alfa. Tel. 243-6544. 
FÁTIMA — Àluga-se à Rua tadeu
Kosciusko. 31 - apt*? quarto e
sala separados, banheiro e cozi-
nha — Ver no local cem o
porteiro — tratar com o Sr.
Walter no_apt? 30K

HEIDER MADAIL IMÓVEIS
LTDA. CRECI 748 - Aluga casa
17 R. America 41 cl 2 S'S.
4 q. 2 banh. etc. T. 223-4049'
243-6512.
SANTO CRISTO -"- Rua Comen-
dador Leonardo 64 alugam-se
quartos — Podem lavar e co-
zinhar.
SALA p| resid. ou comercio com
banheiro, 230,00 e taxas 3 me-
ses, dep. Ver Rua Marcilio Dias
n.o 20, s'4C2.

ALUGA-SE ap, 1 boa saia 2
quartos com armários embutidos.
1 boa cozinha banh. comp. em
côr ind. comp. ver com zelador
Rua Gaoo Coutinho 77 ap. 502
alug. 630,00 mais taxas (ralar
com o próprio tel. 257-2053
ou 242-1314. 
ALUGO - Olimo apartamento
oe 3 quartos e demais depen-
dencias - Ver Rua das Laraníei*
ras 391/301. __
HOTEL - Alugam-se qts. mobil.
banho quente, diário ou mensal
pj moça ou casal. Rua Laranjei-
ras, 394. ¦
LARANJEIRAS - Alugo aparta-
mento 14 da Rua Moura Brasil,
84, com sala, 2 quartos, dep.
de empregeda c garagem, chave
com o porteiro cu -tretar à
Rua do Carmo, 65 - 5? and.
GB - Tel. 232-4685 e 252-8794.
LARANJEIRAS - Alugo 1 i\~,
3 qts., banh., coz., dep. empre-
nada, vaga carro 680,00. Tratar
Rua Laranieiras 328 apto. 201.

SENHORA só aluga um quarto
a uma senhora cu moças com
direito:-. Rua Pedro I n.° 4,
«pto. 405. Praça Tiradentes. _
TRIUNIÃO - Alugamos R. -Sena-
do 320 aplo. 1103 ceni. Chaves
portaria. Tralar R. Alfandeqa 103
tej, 223-1875. CRECI 1549.

TRIUNIÃO — Alugamos Carlos
Carvilho 34 aplo. 301 coni.
Chaves portaria. Tralar 223-1875
- Alfândega 108. CRECI 1549.

VAGAS - Confortáveis, ambien-
to familiar. Travessa Muratori,
11 apto. S-101. Centro,
VÃGÃ - Aluga-s» mobilada pa-
ra raoaz. P-:de-sa referências.
Tratar pelo Tí!.: 242-4284,

ZONA SUL

GLORIA E
SANTA TERESA

LARANJEIRAS - Aluga-ra o
apfo 1202. d) Rua das Laran-
jerss, 2TO c!2 salas, 3 quar-
tos, cozinha; banheiro, depen-
dêncw|5 e área c tanque. Cha-
ves c! porteiro. Tratar na Imcb.
Melha. Trav. do Paço, 23 Qr.
1112. Tel. 231-3A73,
LARANJEIRAS - R. Laranjeiras,
143 - Alugo ap. 808 composto
dc sala, 2 qtos., arm. embutidos,
dep. compl. Ver portaria. Tra-
lar HOUAISS IMOVEIS - CRE-
Cl 901 Te!.: 222-9283 depois
dns 10,30 horas.

URCA — Rua Osório
Almeida, 73. 2 pavtos.,
centro terreno, 2 sls.,
toilette, copa, cozinha,
7 qtos., 2 banhs. so-
ciais, dep. empreg., ga-
ragem. Serve p| fam.,
clínica, colégio ou fir-
ma comercial. Aluguel
NCrS 3 000,00 e taxas.
Ver no local. Tratar Dr.
Hugo 245-3850. (B
TRIUNIÃO
Botafogo

— Alugamos Praia
154 aplo. 912 coni.

Chaves portaria. Tratar 223-1875
- Alfândega 108, CRECI 1549,

LEME E
COPACABANA
ÃLÜGÃ-SE"vaga a rapai que
trabalhe fora em fempla qvarM
110.C0 _- Siq. Campos 68 9.'3.

ÀLÜGO o apt. mob. s. qua.
sep. e'c. Av. Copacabana, 1145
op. 502-701. c. .<. portoiro. Tel.
256-3936.
AILTON Alugo aps. mob.
1, 2 e 3 ats. temp. curta
cu longa. Barata Ribeiro, 90''
210, 2560943, 236 7888. CRECI
792. 4...

252-8794. _
ALUGAM-SE vagas para rapa-
zes, ambiente selecionado. Av.
N. S. Cooacabana, 1246 apto.
202.
ALUGO temporada ótimo apto.
acab. luxo, completamente mob.
2 sls. 2 qtes., sl. almoço, coz.
sanit. dep. empreg. garagem —
1 300. Tratar tel. 236-1446,
ALUGO qt. grande bem mob.
todo conforto, ótimas refeições
com vagas para 3 rapazes dis*
tintos. NCr$ 250 cada. Av. Co
pacabana, 492, ap. 301.
ALUGA-SE 2 vagas -pl moça em
apto. fino, c:m rcupa de cama
e tel. 257-0766. Copacabana ¦
ALUGO apto. mobil. geladei-
ra, q. 5. coz. 500,00 por 1
a 3 meses .R. Sta. Clara, 86,
aplo. 209 - Tel, 228-2963,

ALUGA-SE 2 bons quartos
moças em casa de família mi-
2 vagas gar., 5 qtos., 2 salões,

qtos. empr., sla. almjo, coz.,
banh. Tratar Borges, 234-9647

- 234-3056. Chavos no local.
neira. Rua Dias da Rocha, 31,
casa 4. Tel, 235-7989,
ALUGO quarto rapazes ou va-
ga a moças Rua Barão ds Ipa-
nema 94 casa 3 aoto. 3 Pôsto
4.

COPACABANA - Apartamentos
claros e arejados, andar alto.
Ia. locação, sala e quarto sepa-
rados. Ay. Princesa Isabel, 181.
Ver no local e iratar fcne
231-0579.
COPACABANA -- Alugo aparta-
mento de 1 quarto, 1 sala,
cozinha e banheiro em edificio
de 2 apartamentos por pavimen-
to, à Rua Bolivar, 15Ç, as chave*
cem o porteiro, tratar com
ADOLPHO 252-4024.

COPACABANA - Alu-
go confortável apto. 2
qts., sl., coz., banh.,
deps. ernpr., armários
emb., sinteco, garagem
Rua Francisco Sá, 105
ap. 802. Chaves cj por-
teiro. Imobiliária Espe-
rança Ltda. Av. Rio
Branco, 39, 11,° and.
Telefones 243-3663 e
223-6157. Sr. David. -
CRECI J-173. (B

ALUGA-SE 2 aolos. mcb, qlo.
sale, i Inv, Av, Copacabana
479 aplo. 5C5 E. B. Ribeiro 418
apto. 205 conj. c/ preprietári:.

COPACABANA - Aluga-se o
apt. 402 de frente na Rua HÜá-
rio de Gouveia 77, com 3 quar-
tos, 2 salas, coz., banh., arm.
embutidos, arm. de aço na coz.,
e dep. de cm-preg., chaves c/
porteiro. — Tratar à Rua da
Alfanoega 338-A - 19 and.
Tel. 223-9805.
COPACABANA - Aluga-se R"
Duvivier 96 ap. 505 c/sl., qto.
mobiliado. Trat. ADM. FLUMI-
NENSE SIA. Rosário 129 19
tel; 252-8281. CRECI 661.

COPACABANA - ADMINISTRA-
DORA SION aluga (la. locação)
apts. 705 • 1 003 R. Siqueira
Campos 253, c/sala e quarto
seps., coz., banh., dep. emp.
e garagem. Chaves c/port. Tratar
Av. Rio Branco 156, gr. 1714.
Tel. 232-1603. CRECI I3I7-J-328.
COPACABANA -ADMINISTRA;
DORA SION aluga apt. 405 Rua
Barata Ribeir0 96, c/sala e quar-
ío seps. coz, o banh. Chaves
c/sindico. Tratar Av. Rio Branco
156 gr. 1714. Tel. 232-1603.
CRECI 1317-J-328. 
COPACABANA - Alugo ap. 606
da Av. Copacabana 387. Chaves
porteiro. Tratar 'ua da Assem-
bléia _45 G. 1 002 T. 242-9441. __
COPACABANA - Aluga-se Av.
N. S. Copacabana n9 1.141,
ap. 802, quarlo, sala, cozinha,
com sinteco. Chaves com portal-
ro.  
COPACABANA - temporadas,
curtas ou longas, aiugo mobi-
llãda e utensílios em geral, ar
cond., roupas, etc. Av. N. S.
Cooac. 1 085, sala 1 115 - Sr,
Paujo_._256.3560;
COPACABANA - Rapaz quê
mera só, procura outro para
dividir despesis de apartamento.
C/referências. Tel. 257-0741. Hi-
lio,
COPACABANA - Alugo mobi"-
liado, temporada curta ou lon-
ga, Domingos Ferreira 1,25, ap.
1213. Tratar 57-7370, chaves
no apt. 311.
COPACABANA - Alugo", cerni!
c/gar. NCrS 610,00. Tratar
257-3387. _ _____"DÜ"PIÉX""ALÍÕ 

LUXO" - Alugo
verdadeira casa cj enormes ter-
raças, vista esplendorosa o ma*
teriais importados. Residência
excepcional. R. Xavier da Sil*
veira 40, apt. COO, Copacabana
— Chaves com porteiro. CRECI
n.° 265.
GRANDE aplo. luxo ideal para
Cônsul Di-plcm. 4 ambientes so-
ciais 4 dor, clep. garg. Tel.
Republica do Peru 193 ap. 301
T, 56-4380, 

.__

HÉLDER MADAIL IMÓVEIS
LTDA. CRECI 748 aluga emov.
tel. e gar. ap. 1101 R. An-
chieta 21 c/ sl. 2 q. e dep.
T. 223-4049:243-6512.

RUA ASSIS BRASIL N9 194 aplo.
603 — Alugo lindo sl. 2 qlos.
armários telefone sinteco banh.
coz. área tanque dep. emp. —
Ver porteiro. Tratar das 9 as
12 hs. 235-3617 - Paulo Van-
derley - CRECI 1 078.
RÜA DECIO VILARES - N9
157 alugo lindo apl. sl. at. sep.,

armários embutidos coz. c/foqao
banh. completo. Ver porteiro.
Tratar de 9 às 12 hs. 235-3817
Paul o Wanderley. CRECI 1078.
SENHORA só trab. fora aluga
qto. frente, atapet. d tet. a Sr.
fino trato, de dia 234-7679, noi-
te 235-7144 - ALBA.
TEMPORADA - Aires Saldanha
n.o 76, ap. 507 - Qt. sl.
mob. gel. Vista p| mar. Cha*
ves c/ porteiro - 225-3671.
TEMPORADA - R. Paula Frei'
tas 32 apl. 905 conj. mob. et-
ladeira, tel. 246-6837. 12 às 18.
TRIUNIÃO — Alugamos Belforc
Roxo 417 apto. 404, sl., 2 qts.,
erm. emb. Chaves local. Tratar
223-1875 - Alfândega 108.
CRECI 1549.
TRIUNIÃO - Alugamos Miguel
Lemos 46 apto. 801, sl., 3 qts,,
dep. Chaves portaria. Tr&rar Al*
fandega. 108 - tel. 223-1875.
CRECI 1549.

COPACABANA - Alugo ap.
103 R. Guin-.arães Natal 16 sl.
3 qtos. 2 ban. coz. Área wc
e qto. c-mp. sinteco N^r$ 800
tratar 228-1492 chave porl.
COPACABANA - Alugo qu-r'o
mobiliado para casal. Av. Copi-
cabana, 534/805.

ALUGA-SE na R. Domingos Fer-
reira 31 prrximo a praia ap.
mob;!'.ado, sala, 2 quartos, dep.
empregada telefone e garagem,
T.-atar tel. 256-8484.

LARANJEIRAS - Alugo exce.
lente apartamento, de frente,
andar alto, todo bem mobilia-
do. Telefone, 3 aparelhos de
ar refrigerado, 2 geladeiras, te-
levisão, etc. 2 salas, 3 quar-
tes, copa cozinha, 2 banheiros,
depd. empgda., gn ragem. Tra-
tar Rua da Assembléia, 93, sa-
Ia 601. Tel. 232-8902 - CRE-
Cl 1666. 

LARANJEIRAS - Aluga-se aolo.
c/quarto, sala, cozinha, área c/
tanque, etc. à Rua General GU-
cério, 156 apto. 608 inf.
223 0449_- 223-1509.
LARANJEIRAS - Aluga-se na i
R. das Laranjeiras 310 ap. 709
c' sinteco, pintado de nôvo
cem ótima vista c/ sl. 3 qts.,
banh., coz. dep. empr. área e

Chav. e/perteVo

ALUGO temporada — Apto. de
frente mobiliado quarto e sala
separados, banheiro completo,
dependências p] empregada, c!
geiadeira, móveis e utensílios,
acomed, pl 5 pessoas. Prazo mt-
nimo 3 meses ou até dezembro
— Ver c! o porteiro a Rua Ba-
rata Ribeiro, 232, apto. 601.
Tral'ar_p[_teh 256-6531 
ALUGO — Sala, quarto conj.,
armário emb. ban. cor. cozinha
comp. Av. Atlântica, 1936 —
apto. 203 — Chaves porteiro —
Tel. 247-9089.

garagem.

A 600,00 casa Sl. Teresa, c
apts. nl Glória. 265.00 inf. do-
ming. 2a. 3a.. 4a. 261-7747,
223-8713. Buenos Aires, 204, 6o

Arrònjo fiador irrecusável
(100%)^ __._ _.
ALUGA-SÉ ólimo apto. saia, 2
qtos. área depen. dc- empreg.
Cândido Mondes, 253 aot. 201.
Chaves port. Tralar d Abiiio,
223:3907.
ALUGA-SE 1 quarto mcb. o/
casal sl filhes. R. Paula Ma-
'«• 121-A. Tel, 222-1073,
ALUGO apto. na Rua Paulo de
Azevedo n. 9, Santa Teresa, c|
qto., sala, sep., coz., e bffnh.

NCrS 300.CO e taxas. Ver e
tratar na mesma rua no n. 53.
Tel.: 232-7867.
ÃLÜGÃ-SE - Aplo. 2 quarlos
e dependências. NCrí 380,00 c
taxas Alm. Alexandrino
2 628 aplo. 301. Choves c|
por^iro.
ALUGO o apari3m-:nto 504 na
Rua Ccnde Lar.es, 22 Preço . .
25O,C0 e taxis chavss com

porteiro1. Informações telefono
2256327. '_
GLÓRIA""- Casa Rua fãllor 159
2 s. 3

[¦mp.

Tallor
ande área

. 242-0180.a!. <00 sem,
CRECI 1835.
GLORIA" — Ãluga-se í vaga
mob. entrada independente, a
rapa? trabalhando fora. 60,00.
Tel. 232-7712. r_
QUARTO mobil.. indeoendentí
frent-; praia, alugo a I ou 2

pesseas 150, Cida. Praia do Rus-
s_el 300^02._

SANTA TERESA - Curvelo. Alu-

ga se belíssimo apto. 3 qusrtos,
grande saía pintada a óleo, luz
indireta,, banheiro de luxo, lin-
da visla. Rua Dias de Bar.-os, 29
apto. S-202. Chav«s com o por-
teiro. Tratar Assembléia 40, 5.o
a nd._ Tel.t 231 £717.

SOCiO - Ap. Glória div. desp.
NCrS 120 r.ão é p. morar. Das
8 às 17h. Tel 225-7300 Ra-
mal 9.

CATETE E
FLAMENGO
ALUGO à R. Silveira Martins
136 ap. 405 c_ saia, 2 q. banh.
cv., dependência emoa. area
pintado e sinteco — Ver 8 às
11,30. .
ALUGA-SE vagas ou quartos pa-
ra moças ou rapazes a partir de
NCrS 50,00. Rua Santo Aiiíaro
130, apto. 101.

ALUGO aoto. mobil.. frente,
sala, quarto, cozinha e banhei-
ro c! telef. Bento Lisboa esq.
Tavares Bastos. 225-3172.

ÃLÜGO - Vagai a rapazes,
café, r/ cama, mob, amb. fami-
liar 80,00 qlo de dois. R. Pedro
Américo 276. TI. 225-6936.

ÃLÜGA-SE apto. sala 2 quartos,
cozinha banh. deo. de emnre-
gada. Rua Benlo Usboa, 10B
apio. 703. Alugue! NOS 480,00
• taxas. Chaves c. porteiro. Tra-
tar Rua Alfândega. n9 108. Tri-
união.

A 360,00 casa R. lavais Bastos j lana,
o apts. nl Cateto 250 00. Inf. | deaf
dominqo 2a. 3a. 4a. 261-7747,
223-8713. Buenos Aires, 204-6?
snc1. Arranjo fiador iC0%.

AS MOÇAS que precurem umo
residência, encontram um lar
nu Rua Arthur Bem irdes 53.
Tel. 245 7449 — Cardápio varia-
do, refresco e sobremesa às
refeições. Aos domingos aian,a-
rado e lanche - Preço 200,00.

ALUGO ótimo quarto, a 2 ou
3 môças, c/ou s'refeições, apr.
mãe e filha. R. Gago Coutinho
94/404,

ALUGO ap. 108 -- R. Almte.
Tamandaré, 47 sala qt? sep.
banh. compl. kit. quintal. NCrS
450,00 taxas. C/port. tratar
222-7502,
ALUGA-SE vaga p/môça q.tra-
ha lhe fora c/refercncias. R.
Paissandu 162 ap.405.
ALUGO óHmo quarto na Rua
Santa Cristina, 4 - ¦ Sr. Fran
cisco quarto 2. Catete. _^

ALUGO aolo. Rua Dois de De-
zembro, 103 202, sl. 3 nn. dep.
azul, até telo. Alug. 800. Cha-
ves no local. Tratar Hilário Gou-
veia, 126!201, Tel. 237-631-4.
ALUGA-SE vagas moças e rapaz
- Rua S. Salv&dor /2-A — Tra-
tar çj Ccnceição. 
ALUGA-SE qto. mob. grande cem
café a moça ou rapaz cm casa
farrilia. Tel.t 265-5495.
ALUGO quarto com banheiro a
caiai que trabalhe fora, com di-
reito a lavar e cozinhar. Tel.:
265-2682. Catete.
APARTAMENTO - Aluga-se Se-
nador Vergueiro 123-201 sa-
Ia dupla 2 quartos deoendén-
ciis competas chave portaria
252-6999 Jaime;
ALUGAM-SE vagas cem refei-
ções a moças e senhoras de
r£:o;nssói!:dsde. A partir de
NCrS 170.00, telef. 245-3172.
ALUGO vagas
tel. lavar, coz
inverno inde-p.
R._Silv_eira_
ÃLÜGA-SÈ - Quarto mobilia-
do s 2 meçi» cu 2 rapazes
oode-se rafarênci^s Rua Correia
Dutra _ 25. 
ALUGA SE 1 quarlo a diaris-
ta p, homem Ru.i E.irào do
Flamengo 35 apt. 310 portaria
6 tel. 225-7778
ALUGO vega tr.oça 55.00 p.
levar cozinhar Paisrandu 162
apt. 317 fen. 225-8621.

ALUGA-SE ótimas vagas em ca-
sa ds familia, próximo ds praia,
p estudantes e pessoas do co>

c'p:
tratar R. Ouvidor 130, seg. -jI

214. Tel. 242-5624.

GÍUARTO mcbiiiado - Aluqaiç
em apartamento de luxo (NCrS
330,00 mensais) à senhora só
c única inctuiüna ove trabalhe
íora. Laranjeiras. Tel.: 245-3300.
TRIUNIÃO - Aluqamos Pereira
Silva 140 apto. 101 sl., 3 q;s.,
dep. vaga garagem. Chavss por.

Tratar 223-1875
IC8. CRECI 1549.

Alfan-

BOTAFOGO
E URCA
ALUGO viga rapaz trabalha lo-
ra, documentos, referências -
Rua Voluntários da Páíria n.°
136-A, essa 3.
ALUGA-SE apartamenlo conjuga-
do. Pr-sco 300,00 com taxas na
R. S5o Clemente, 127 apl, 107
- Bloco B -Botafogo - Iti.
226-2155.
A 300,00 apt. P. Bclafoqo e
casa R. Bambina (550,00) inf.
doming. 2a. 3a. 4a. 261-7747,
223 8713. Buenos Aires, 504. 69
and. Arranjo fiador irrecusável.
ALUGO ap. s;.la 2 qls. banh.
:czt. area dep. empr. sinteco
NCrS 5üO R. Fernando Guima-
rães 31 _ap._ 302.
/HUGO - Praia Urca gr. saião,
c| banheiro, enl. ind. p. 2 cu
3 rap fino trato. Otávio Cor-
re[a._53.

"JGA-SÉ - Ouarto com 3 va-
qas a mocas estudantes P. Bota-
fogo 360/1108. Tel. 246-7465.
ÃLÜGO Kitch a ra-paz em casa
de família. Rus Paulo Barreto,
78,_ca_sa 1. Tel. 226-1592,
ÃLUGA-SE um quarto em Bo-
tatego moça trabalhe fora, cem
direito telefcne. 216-9040. -
Henriqueta.
ALUGO quarto pequeno a Rua
Ciari:-se Indio do Brasil, 36 —
Sr. Evaristo quarto 202;
ALÜGÕ apto. s| 3 qis. varan-
d«, depds.. emp., garagem. Oti-
mo. R. Gen. Dionisio, 19, ap.
103. Chaves no 15. - Telefo
ne 223-9967.
ÃLÜGA-SE

para

rapazes Jireito
. 1 jardim de

,-,..„ lel. 265-0792.
Marins 18 apt- 901.

um quarto nubilia-
homem Rua Marechal
136 — Urca. Telefone

do
Carvtuarii
226-2148
ALUGA-SE apartamento n9 1309
oa Av. Rui Barbosa n9 636
com salão — Jardim de inverno
- 2 grandes quartos, armários
embutidos — dependências de
empregada e piscina. Chaves
com o porteiro — Tratar no
lelefone 24518730_ _
ALUGA-SE quarto a sr. ou rapaz
tr.iba'he fora. Rua Paulo Barreio
89.

ALUGA-SE quarto para rapazes
Rua Pedro Américo 300, c/13.

mércio e bancários. Pedem-se
referências. Rua Bento Lisboa n°
16 - Catete. Tel. 245-5718.

APARTAMENTO conj. amplo,
frente, alugo por 330,00 c/3
m. depósito. Ver R. Artur Ber-
nardes 58 èp. 203. Tratar R.
Fernando Ozório 35/lQlj
ALUGA-SE quarto ou vagas
com direito a lavar, cozinhar;
Telefcne Rua D:is de Dezem-
bro 77 apto. 203.

CATETE" - ÍTrBento Lisboa 
"89

ap. 702 - Sala e qt., conjuga-
dos -banh. completo. Sinteko,

ALUGA-SE bom qto. p/tempo
móâ ou não, em casa de fam.
a casal que trabalhe fora ou
a 2 senhores. R. Vol. Pátria
- Tel. 246-2638..

ALUGA-SE uma vaga mobiüada
para rapaz em casa de fami-
lia. Preço NCr$ 70,00 um m-ss
ad'snl ado Rua Fernandes Gu;-
marães 33 Botafogo.
ALÜGA-SE 1 quarto cu 2 va-
qas, moças com referencias —
Rua Principado de Mônaco 31'
208 fica na Real órandera.
ALUGÃ-SE - Casa saião 4 ats.
ade. area depend. completas.
Rua Conde iraia 183. Ver hoje
15h em diante.

Ã 270,00 Apt. Copac. Outro
de 400,00. Inf. doming. 2a.,
3a„ 4a. 261-7747 - 223-8713.
Buenos Aires 204 - 69 incl:
Arrajo Fiador irrecusável (100vá).
ALUGO" aptos, c/l, 2, 3 q.
mob. c/gel. e ulentilios p/lem-
porada curta e longa - Tratar
Ronald do Carvalho 266/902 T.
2350558._
ALUGAMOS p/temporada curta,
ou longa,* ótimos apartamentos
de 1 ou mais quartos, completa-
mente mobiliados, com geladei-
ra, utensílios, tv, etc. — Copaca*
bana Hoiday Ltda. — R. Barata
Ribeiro, 90 s/204 T. 235-5181
Sr. Cicero. 

A BASIMAR tem sempre os ma-
lhores apts. para temporada,
mobiliados, com geladeira etc.
BASIMAR - Rua Barata Ribeiro
90 s/ 205. Fones 236-3822 •
236-2972. CRECI 1375.
ALUGA-SE — Apartamenlo, sala,
quarto, banheiro e kitinete. Av.
Ccpicabana, 395, ap, 1202 -
Chaves ci o porteiro. 
ATLÂNTICA — Alugo com_ dois,
um quarto mats dependência.
Por dias, meses t ano. Tam-
bém outras ruas. Fone ¦ ¦ • ¦
256-6764. Todos com telefon».

ALUGA.SE - Vagas a rapazes
distintos em casa do família
eni qto dc frente porto praia.
Siqueira Campos 60 apt. 102 —
Cicacabana.
AÍUGA7v\OS por temporada cur-
la ou longa os melhores aplos.,
mob , divorsos tamanhos c gel.,
tel., etc, todos situados em Co-
pacabana o Ipanema. Temos de-
zonas a sou gosto. Venha no(a
mesmo • escolha. Adm. ^or-.i*
ma. Av. Copacabana 605, ula
704. Tel.: 256-3131.

APARTAMENTOS" MOBÍLIÃD05.
Temperadas curtas ou longas.
Tomos sempre em média do 20
a 30 apts. com roupas de cama,
qel. e utensílios. Alguns com
lel.. gar. Chaves RNC IMOVEIS

Av. Conücabana 374, gr. 303
Tcl.: 256-4819 - CRECI Ii04,

das 9 às 19 horas._

ALUGO Pôslo 6, 1 vaga a ca-
valhciro em cas^ de família com
roupa de cama, 120 mil. Tel.
247-9643.
ALUGA-SE B,_ Pelxcto, de fren.
te, duas sslas, quarto, cozinha,
arm. embutido. Tratar Av. R:o
B-anco 155, s! 121K ;
APARTAMENTO? - Arranjamos
,.. tratamos a partir de 300,00
-. Solução rápida, 1 mes adian-
tado. Santa CUra, 33, sala 921.

ALUGAMOS aptos, mobiliados
ctodos pertences de 1, 2 ou 3

3ts. 
alguns c tol. TV e garage.

esde o Leme até o Leblon.
Tr. CBASILIO i CIA. A Rua
Barala Ribeiro 87 5:202 - Tol.
237-1133 • 256-7542. - CRECI
1777.
ÃLÚGAM-SE duas vagas para
moças — Av. Copacabana n.°
643, ap. 302.
ALUGO ap. mob. sala c qt.
sep. coz., gel., ba.n, sinteco,
600, eÃax.-s Inoluides, dep. 3
meses. Djalma Ulrich 217 —
Chve 401.

ÃLUGA-SE p/2 salários Rua Car-
va'ho ce Mendonça 13/704, c/l
sala, qtos., bann. e cozinha.
Chsves c/perreiro. Trat. Trav.
Paço 23 »/207.
ALUGO - Apto. conj. frenle
Av. N. S. Copacabana 129-1 003
Iratar fone 228-9136 depósito
ou flane» 350,00^_
ÃLUGÃ-SE opto. mobiliado de
I sala 2 quartos e dependências.
Período de 3 a 1 ano. Rua
Xavier oa Silveira 46 apto. 203.

AVENIDA AT L ANTI CÃ 
~n9 " 

17Í.
ap. 806 Alugo lindo ap.
vista p/praia e oiscina do Cooa-
cabana Palace, 2 salões, j. inv.
3 ptos.' c/armários embutidos,
3 banheiros. qa teria, tapeies,
cortinas, telefone interno aara-
gem, copa, coz. aparelho ar
refrigerado, área tanques, 2
qtos. e dep. emp. — Ver Sr,
Olímpio. Tratar de 2a. a 6a.
de 9 às 12 hs. 235-3817 Paulo
Vanderlei CRECI 1 078.

AVENIDA ATLÂNTICA, 478 -
ap'o. 507 — Alugo temporada
curta ou longa c 2 salas, 3
qtos. mob. mensal NCr$ ....

000,00. Ver local - Tralar
256-7540.
ATENÇÃO - Apio. c! 2 qts.
s!. coz. banh. dep. comp. mo-
biliado Rua Azevedo Pimen»!
n.° 7:1302. Frente p| B, Ri-
beiro. Inf, Av. Copa.;. 613 sj
509. Tei. S7-5239.GRECI.S90.
ALUGA-SÉ apt. 207, na Ãv. Pra.
do Júnior n.9 145, saleta, sala e
quarto. Chaves no apto. 206 —
Tratar tel.:_258-5702_.
ALUGO apt. mob. por temp.,
dias ou moses, sala e quarto
sep E outros mais. Tratar Av.
Copacabana 360.1102, D, Ange-
Ia ou D. Deixa.
ÀLLÍGÓ Ruã Rodolfo Dantas,
apartamento duplex, cl 3 salas,
varanda, toalete, copa, cozinha,

quartos empreqada, 4 quartos,
2 banhs sociais, garagem, ar
refrigerado, c] telefone. Escri*
tório Fernando Carvalho. Tels.:
235-6895 - 235-6995. - CRECI
768;
ALUGA-SÊ - Sla. Clara apto.
c1 ? ciuartos, |. inverno, depend.
Tel. móveis gel. 800,00 ma-is ta-
xa:. Tel. 257-8344 - Copaca-
bena_.___
AVENIDA COPACABANA, 661-
£0b — Alugamos opto. de sala,
dois quartos, etc. Sáo três pe-
çs5 de 18.t.s2. Chaves porteiro.
Outns informações no apto. BOI
- Tratar ADMINISTRADORA
PiíOENÇA LTDA. Av. Franklin
r-ooscvelt, 39. Tel.: 252-3219 -
CRFCI 1658.

COPACABANA - Aluga-se oti-
mo apt. c! sa-lá, quarto separa-
do. cozinha, banheiro, área,
dep. emo. Ver Rua Uarata Ri-
beiro, 160 ap. 801. Tratsr TRIO
ADM. IMÓVEIS. Rua México,
164 - lO.o s/103/5. Tel. ...
242-5011 - CRECI J-188.

COPACABANA - Aluga-se o
apt. 314 e 503 da Rua Sá Far-
reira, 228. Sala e quarto con-
jugado, cozinha e banheiro
ccmpCeto. Chaves no apt. 102
c| Sr. Júlio. Tratar na Imcb.
Melba. Trav. do Paço, 23 gr.
l_n 2._ Tel. 231-3673

COPACABANA - Aluga-se o
apt. 101 da Rua Sá Ferreira,
215. Conjugado, cem banh. e
coz. chaves c:o porteiro. Tra-
tar cl Bastos de Oliveira S. A.
Tol. 242-7760 - CftECI 291,

COPACABANA - Aluga-se o
aplo. 714 da Av. Princesa Isa-
bel, 7. Ccnjugado, cozinha, ba-
nheiro e ároa da serviço. Cha-
v>5 c| peneiro Tratar na Imcb.
M"alba. Trav. do Paço, 23 gr.
1112. Tel. 231-3673.

LEME - Alugo ap. 302 Rua
Gustovo Sampaio 528 sala 2
q. dep. frente chaves port. Inf.
227-2758 e 227-5614.

IRIUNIÃO - Alugamos Sá Fer.
reira 152 aptos. 101 - 103
— 104 sl;, 3 qts., dep. arm.
emb., vaga garage. Chaves por-
taria. Tratar 223-1875 - Alfan-
dega 108, CRECI 1549.
TRIUNIÃO — Alugamos Biraía
Ribeiro 23 apo. 15-A coni. NCr$
350,00 incluídos encargos. Cha-
ves portaria. Tratar 223-1875 Al-
fandega 108. CRECI 1549.

AS VANTAGENS qut 
"Bueno

Machado — Imóveis" ofere«
ao Sr. proprietário qu» dese*
ja alugar seu imóvel são: a)
advogados • despachantes pro*
fissionalmente atualizados; b)
informações seguras do inqui-
lino e fiadores (saiba que exis-
tem fiadores comprados?) c) a
menor taxa de Administração
da cidade. Conheça, sem com-
promissó, nosso sistema. Garan-
timos que vai gostar. Rua Ba-
rão de Mesquita, 398-A - Tel.
234-0694 - 28-6946 - 64-8997,
diariamente até 19h.

ALUGA-SE quartos novos na Rua
Barão de Sáo Francisco 510 Vi-
la Isabel. Tratar diariamente do
manhã até 9 hs. de tarde de 13
em diante.
ALUGO ou vendo luxo • óleo
3 q. copa, terraço c/lavandoria
escritório, cnt. p| carro lindo
e arejado. Ver Noel Rosa, 5
ap. 302. Chaves 102. - Tel.
396-3335.

ALUGA-SE - Vagas para rapazei
solteiros c/ roupa de cama. Rua
Professor Gabizo, n9 53 i- Tilu-
ca.
A "SPAÇO" aluga ap. 402 «ua
Pereira Nunes 34 c! sala e ql.
sep. e depds. emp. Chaves no
ap. 203. Inf.: 222-2838.
ALUGA-SE quarlo ou vaga, mob.
casa de fam. p/rapaz distinto.
Tel. 228-7369. Tiiuca.  _
ALUGA-SE quarto para rapazes
R. Dezembargacor Isidro 31 P.
Saens Pena.
ALUGO quarto psra rapaz, in-
deoendente, igua corrente. Tel.
238-1573 - Tiiuca. 

ÍPANEMA
E LEBLON
A 450,00 apt. Leblon outro Ipa-
nema 300,00. Inf. doming. 2a.,
3a. 4a. 261-7747 - 223-8678.
Buenos Aires 204 — 69 ^ and.
Arranjo fiader irrecusável
(100%).

ALUGO espetacular apartamen-
lo de frenle, la. locação. Av.
Maracanã, 1905, ap. 604. Tem
sala, 2 qls., coz., banh., área,
um show de apartamento. Alu-
guel 650. Chaves c! zelador
Edson ou Osvaldo. Saltar na
Conde Bonfim, 1136. Trate com
D. Edina. Rua Barão Mesquita,
39BA. Tel. 34-0694 e 64-8997.

BUENO MACHADO IMOVEIS
CRECI 986.

ALUGA-SE - Um quarto casa
de único Inquilino para casal
sem filhos Rua Senador Nabu-
co 56 fundos apto. 102 Vila
Izabol.
ALUGA-SE ótima resid. na flui
Senador Soares 69, 2 qtos., 2
salas, coz. e banh. compl. Cole-
gio e feira na porta. Telefone:
254-4709 c1 Tavares.

HBUDER MADAIL IMOVEI6
LTDA. CRECI 748, aluga apto.
202 R. oBrda do Mato, 198 c|
sl. 2 q. e dep. Chavss ap.
102. T. 223-4049, 243-6512.

LEME - Aluga-se o ap. 904 na
Rua Gustavo Sampaio, n.° 520
— Tratar com o prop. na Rua
Beneditinos, n. 1Q — Sobreloja.

ALUGO ap. 501 a Rua Maria
Quitéria, 59 sala, 2 qts. dep.
completas NCrS 850 e taxas
em cima Cabeleireiro Jambert.
Ver no local.
ARPOADOR — lOOm da praia
— Temp. ou perm. aluga-3a
findo apto. c| 3 q, arm. emb.
2 salas, etc. amplo, ensolarado,
de frente, cl telef. R. Gomes
Carneiro 51|801 - 247-9967 -
235-0132.

LIDO - Alugo
moveis apt. sl.
sinteco, pintora
í-ável, tranqüilo

com ou sem
qt. separado,

neva, indevas-
- 237-4697.

MOÇA com apto. de todo c:n-
fôrto aceita, sócia ol dividir
despesas. Base 150,00. Tratar
,Sua Júlio de Castilhos 35-1011
— Copacabana.
MOBILIADO - Alugo ap". fte.
c/móveis e geladeira. Ver por-
teiro Rua Rodolfo Dantas, 101
ap, 1 201. TRATAR DE 9 às
12 hs. 235-3817 Pualo Wanderley
CRECI 1 078.

ÓTIMO apto. perto praia, bem
mob., tel., geladeira, ar cond.
amplo living, 2 qts. c/escrit.
armários emb., banh. c/box,
coz., qto. c dep. empr., qara-
aem. NCrS 1 560. Tel. 256-1495.

COPACABANA - Alugo apt.
frenle, todo bem mobiliado, 1

sala, 2 quartos, coxinha, banhei-
ro, deo. Rua Ronald Carvalho.
Inf.:_ 236-5403.
COPACABANA - Aluga-so ap.
mobiliado, ar eodicionado • te-
lefone 2 quartos, 2 salas e de-

pendências. Inf. -tel., 243-3661.

COPACABANA - Desejando alu-

gar casas, apts., precisando de
fiador. Forneço proprietários —

Resolvo na hora. Av. 13 d»
Maio n." 47, sala 1 009. Telefo-
ne 222-9669 ou 222-6473. 

COPACABANA - Prox. praia.
Frenle, 4 pl andar. Alugo ott-

lobiliado cl telefone,
vestibulo,

ap.mo
qto., sala, qto .
Temporada curta ou longa —

35-0465 36-1954

POSTO 5 - Al. ap. mobiliado
f'ente, sala, I qtos., dep. emp.
arms. embuts. gelad. atapetado.
R. Barata Ribeiro 759, apto. 505
- Chaves port. 750,00. Inf. -
236-7885;
PAULA 

"FREITAS 
- Vendo bo-

nito coniugado cozinha e banh
qrande quadra da praia 15 mil
õnt saldo 272 cruzeiros men-
sais inf. 256-2338 Alberto -
CRECI 1324.

PíCCURA-SE moca para dividir
descesas de apartamento em
Copacabana. Telef. 232-8401 de-
pois _das 14 hor«f,

ALUGA-SE em Copa. apto. da
I ,i 3 quartos ç em ouiro$ lo-
cais de 250 a 800. Sam fia-
d:r em 24 hs. Av. 13 de Maio
47.15C2.

Rua

ALUGO ótimo apt. Av. Prado
Júnior, 481223 e 1224, ;! qt.
conj. bsnh. coz. sinteco, and.
alto. Ver c! porteiro e tratar
243-9042 e 243-7427.

AlUGO boitf quarto, bem mobi-
liado com colchão do molas pa-
ra 2 rapazes no molhor ponto.
Rua Bolivar 35_apio. 701.

ALUGO — R. Bí.'rão Ipanema, n.
130, ap. 201 sl. 3 qts., banh.
co/. depend. emp. NCrS 1 000,00
Ver local. 257-9176 e 242-5924.

AlUGA-SE quarlo, frente, 2 mô-
ças fino trato trabalhem fora,
pcde-se refcrèn:ías
de-Ipanema 53/802. _
ALUGA-SE Av. Copacabana 371
apto. 1 106 fr., s., q., b., c,
telefone, cx, dágua, moveis.
Chwe poit. Tratar Gal. 5evc-
riano. 112, casa 5 - Botaf.
ALÜGA-SE vagas para rapazes.
Pede-Se referências — 257-3534.
Cooacabena^
ALUGO epto. mobiliado, sala
e qto. separados. Vista p/o mar.
Av. Cooacabana 441 c/porteiro.
Iratar 257-5265.
ãvenida""ãtlãnticã -
so tpto. mobiliado, de
p/temporada longa ou
qua-nos, sala,
pregada

nobl-

em-
linha

Aluqs-
fundos
rta c/3

dependência em-
refrigerado.

frente, aluguel 340,00 -
Ver com o porieiro. Tratar SACI
Imóveis L'da. Rua Álvaro Al
27, gr. 113 - CRECI 292.

BOTAFOGO - Aluga-se la. lo-
C3ção confortável, apt de sa-'a, 

2 qts-, coz., banh., area cl
tanque. Ver ã Rua Be-rão de
Itambi, 55, apt. 710, primeira
transversal Rua Farani. Chaves no
loc.il. com sr. Francisco. Tratar
pelos teli. 232-9720, 232 0274

m j ou Av. Nilo Peçanha, 155, sl
í 601.

ALUGO conjugados perto da
praia de Copacabana mobiliados
qcladeira, ar condicionado elc.
NCrS 450,00 mensais. Tratar pro-
prietário 236-3898.
ÃLUGÒ apartamento saláo, 2
quartos, cozinha, banheiro e
dependências na Rua Sá Ferrei*
ra, 170 apto. 402. Chaves com
o porteiro. Tratar 236-3898.
ÃLÜGA-SE quarto e vaga. —
Tr3v. Frederico Pamplona n.°
20. Psio 4. Copacabana. Telef.
226-6906.

NCr"S 1 j»0 tel.: 235-1094,

AlUGO apt. sal., qua. banh.
cozi., arca c/tanq. p. gr end.
Av. Copacabana. 1202 - 206.
Chav. 104,_Tel. 227-0920.
ALUGA-SE ótimo 

""apt. 
804 R.

Prof. Gastão Baiana 112, c/salão
qis. cop.í-cozinha, sinteco etc.

Infs. 56-1918.

AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga-
se apt. com telefon. 2 salas

quartos e dep. emp. Fone
235-3558.
ALUGO ap'9s. mob. c/gel. tem-
portda' curta ou Icnqa de 1
- 2 -- 3 q:os. 257-1264 -
245-7934. Barala Ribei/o_96/212.
ÃLUGÃ-SE ap"toT""sala 3 qua,-
tos garagem banh. »m cer coz.
orande deo. compita 8-Mía
Ribeiro 60 104 650.C0. Telefone
257-0649.

ALUGA-SE 1 vaga
de cama tem \i'.
trcbôlhe fora c
Domingos Ferreira
40 terceiro andar

ALUGO mcbiiiado R. Sta. Cla-
ra 139 ao. 802 f-.»nt. ctala,
quarto, banh. e coz. Chave c
port. Tratar 235-67?3 - ....
235 .1053 CRECI 1762.
ATENÇÃO - .Firma ld ine.. -

precisa alugar apto. em Copa-
cabana pl servir qer-ntç r-'o-
postas p' tel. 256-3554 - Ur.
gente pode ser vazos ou mc-
biliados preferencia c' telefone.

COPACABANA - Aluga-se ap.
302, quarto, sala dependên. R.

Joaquim Nabuco n.° 44. Cha-
ves ap. 202. Inf. 256-077'__

COPACABANA _ Alugo exce
lente apartamento todo mobilia-
do. frente. 1 sala, 2 quartos,
cozinha, banhairo, depd. cm

pregada. Rua Ronaldo de Car-
valho, frente para o Lido. Tra-

lar Rua da Assembléia, 93, sa-

Ia 601, Tol. 232-8902 ou ....
236-5403_ -_CRECI. 1666.

COPACABANA - Ãiugo exce-
lente apartamenvo a Rua Cons-
tante Ramos, 161, apto. 901,
fronte, 1 sala, 1 quarto, cozi-
nha, banheiro, depd. comple
tas empgda. Apartamento lu-

xueso cem armários embul:dcs
elc Ver com porteiro. Tratar:
Rua da Assembléia, 93, sala 601
- Tel. 232-8902. CRECI 1666.

COPACABANA - Alugo ótimo
aipartanvsnlo, todo atapetado,
cem te.-af.-ne, da frente, i
liado, televisão, último a
com 3 quartos d armários
butides, 2 salões, copa. co
c/ arméries, 2 benhelrcs so-

ciais Vor no local de 8 as lu
hs Rui Dialma Ulrich, n.° 271
apta. jC02;_
COPACABANA - Aiugo apto.

com moveis a rapazes ou mc-

çô-, com refe-cnc'es Rua Barata
r;-.u - 90 1009,

COPACABANA - Ãluga-se na
Rua Siqueira Campos 254, apt;.
701, c:m 3 quartos, sala, cozi-
nha, bEciheito sccaL quart; «
t--.n. empreoada, de frenle. Pre-
cn 680 mil Crs. novos, com
texas. Contrato um ano. Tratar
Trr.v. Ouvidor, 11, 6.° i/ 601-2.

COPACABANA - Ãluga-se na.
frav. Guimarães Natal 9, apto.
3C2 c| 2 salas conj., 2 qtos.,
coz., banh, soe. banh. emp. e
garagem," chaves ci zeiader, e
trfta; ne R. Ouvidor, 130, 2a.
slloia 214. Tol. 242-5624. Alug.
450 e laxas.

COPACABANA - Ãluga-se óli-
mo apartamento na Rua Tono-
leros, 89 aplo. 104, constando
de ampla sala, dois ótimos

quartos, banheiro completo, co-

pa-cozinha, área corn
dep. do empregada, jardim com

play-ground, garagem opcional.
Chaves com o porteiro e tratar
na IMOBILIÁRIA DELAMARE S!A
na Av. Pres. Vargas, 446, 3.°
andar, sl. 304. Telefone ....
243J753. CRECI 1482.

COPACABANA -- Aluga-se óli-
mo qto. mob. aceito p/temp.
Rua Rodolfo Dantas, 93 e-p.
1 107.

PAULO NARDY aluga ótimo ip.
em prédio residencial, c/2 sal?;,
3 qts., c/arm., banh. em côr,
coz-, área e deo. emo. 130m2
Aluguel 900,00 mais taxas. Ver
no local. Av. Copacabana 1099
— ap. 602. Chaves c/port. Inf.
Av. Rio Branco, 128 grupos 1303
e 1304. Tels. 232-6942 e
232-7914. CRECI 936.

QUARTO mobi li aob lindo e sos*
segado, aluga-se a moca ou
senhora única inquilina cm apto.
de casal, a Rua Barata Ribeiro
625602 _-_ Ttl. 235-6753.

QUARTO Copacabana, luxo,
frente, mobiliado. Ap. famHíar,

2 moças ou mocos trab. fora.
R. Figueiredo Magalhães 726/
504. ,
QUARTO indep. senhor aluga a
cavalheiro idôneo, um sem mo-
veis c! arm. omb. - Inf. Av.
Erasmo Braga 227U015 a tarde.

QUARTO - Aluno um mobília-
do na Rua Barata Ribeiro 630,
apt. 803. Tel.: 256-7592, para
uma ou duas pessoas.
QUARIO - Alugo olimo frent»,
exclusivamente senhora. Tratar
Rua Xavier da Silveira, 46 apto.
70.1,

AVENIDA VIEIRA SOUTO, 350,
apt. 402, aluga-se confortável
apartamento. 4 quartos, 3 salas,
varanda, 3 banheiros, copa, co-
zinha, 2 quartos empregada e
banheiro. Tratar no loaal ou tel.
227-5886.
IPANEMA — Aluga-se o apto.
303 da Rua Visconde de Pirajá,
602, de saia, dois quartos, cozi-
nha e banheiro. Ver e trarár
das 9 às 13 horas. Chaves na
sapatarla doj^iffcío;  __'IPANEMA~~~Ãlügõ 

sl. 2 qtes.,
garagem, arms. emb. tinteco,
cortinas. Rua Nascimento Silva,
97-104. Chaves c| o porteiro -
Trator R. Prudente de Moruis,
13681404 cl o proprietário.
IPANEMA — Aluga-se ap. de
3 q. sala, demais dependên-
cias. Ver Rua Visconde Pirajá
288 e tratar 'Rua Beneditinos
10. sobreloja cem proprietário

ALUGA-SE - Quarto indepen-
dente, mobiliado com refeições
— Rua Haddock Lobo, 331 —
Tel. 228-0504.
ALUGO apto. 2
o dep. empreg.
Mesquita, 5951306

"MARACANÃ 
- Ótimas vagas p|

moças, trab. fora. Móveis e dí-
reitos. Enl'. indp. casa conf.
Inf. 254-1115,

QUARTO - Aluga-so por 130,00
na Rua Barão de Mesquita, 853
- Tratar no bar c| Domingos -
Fiador ou 3 meses de depósito.

VÍLA ISABEL - ADMINISTRA"-
DORA SlON aluga apt. 206 R.
Teodoro da Silva, 325 c| sala,
3 qts. coz. banh. • deps. Visitas
9 às 13 hs. Tratar Av. Rio
Branco, 156 gr. 1714. Ttl.
232-1603. CRECI 1317. J-328.

400,00 - Ver
2389748

quartos, sala
R. BarÃo de
- Preço NCrS

local — Telefone

ALUGA-SE quarto mobiliado a
uma pessoa de respeito que tra-
bd'lho no comercio, um mês adi-
antado. 80,00.' Rua Prol. Gabizo
115-208.
AlUGO ap. 302, Rua Baltazar
Lisboa, 19, sala, 2 qis., depen-
dencias. Visitas 8 às 11 hs. me-
nos sábados e domingos. Cha-
ves cp. 304 — Tijuca.

ALUGA 1 vaga num ótimo quar-
to mob. para rapaz senhor dis-
tinto ambiente selecionado pre-
ço 7.0CO. 228-9703, Tijuca.
ÃLUGÕ o apartamento 301, do
Ed. ELIANGELA, à Av. Paulo
Frontin, 251, com 2 quartos,
sala e dep. completas para em-
pregada. Chaves com o porteiro
e tratar à Rua do Carmo, 65
59 andar - GB - Tel. 232-4685
e 252-8794.

LEBLON — Alugo quartos a
deis rapazes c! deposito — R.
General Artigas n.° 240 - sob.
d Jaime.
LEBLON — Alugo ap. salão, 2
quartos, \. inverno, copa, cozi-
nha, serviço completo. — Dona
Soraia - Tel. 247-1416.
LEBLON — Alugo excepcional
apto. cl salão 14 m. compri-
monto, 3 qtos., dem. dep. Base
NCrS 1 800,00. R. Gen. Attigas,
340,

LEBLON — Alugo ou vendo lo-
ja nova com instalações de lu-
xo, ar condicionado e girau. 4
salários. 247-7172.

LEBLON — Alugo à Rua Eng.
Cortes Sigaud, 191 apt. 301,
com saía, 3 quartos. 2 banheiros
sociais, garagem e demais de-
pendências. CÍuves com o por.
teiro. Informações com Dr. Ivan
Martins. 242-0744.
LEBLON - Junto da praia. Alu-
ga-se apt. sl., 3 qts., cepa-
cozinha, dep. empr., área, tér-
reo. Tel. 242-8877.

ALUGO apt. quart., sala, separa-
do 2 áreas gdes. Aluguel 350
maís taxas. R. Padre Champa-
nhal 23 apl. 104. Pref. militares.
Tijuca.
ÃLUGOTó p/rapaz solteiro óti-
mos qtos. independentes com
quintal, a R. Gal. Roca por
120,00; Tel. 238-0567,
HEIDER MADAIL IVIOVElS
LTDA. CRECI 748 aluga ap.
302 R. Vise. Cabo Frio 40 c|
sl. 2 q. dep. Chaves no ap.
203. T. 223-4049 243-6512.

VILA ISABEL - Aluga-se apto.
2 qts., sala, coz., banh., depen-
dencias completas. Rua Oito ds
Dezembro, 495, apto. 301'.
VILA ISABEL - Aluga-se à R.
Torres Homem, 327, apto. 303,
ci salão, 3 qlos., 1 c| tapeie,
ambos c| j. dé inverno, gran-
de banh., coz,, dep. empreg.
Lrea de serv. e garagem, chav.
no apto. 102 e a partir de 2a.
íeira cf porteiro e tratar na Rua
Ouvidor, 130, sobreloia 214 —
Tel.t 242-5624.

LINS E B. DO MATO
A 185,00 ótima casa n/Lins e
aptos, de 265,00 inf. doming.
2a. 3a. 4a. 261-7699 - 243-3413
Buenos Aires, 204-69 and. Ar.
ranjo fiador irrecusável (100%).
ALUGAMOS R. Ãzamor, 108
apto. S-101 conj. Chaves locai.
Tratar TRIUNIÃO 223-1875. Al-
fandega, 108, CRECI 1549.

ÃLÜGA-SE quarto c] coz. na
Rua Li>ns de Vasconcelos, 559.
Tel. 249-0241.,
LINS - Alugo apls. R. Dona
Francisca, 305 chave Rua Sara-
Jupí 3, saio, qto. sep. b. c.
área, NCrS 270,00 tratar 
228-1492.

JACAREPAGUÁ

HÉLDER MADAIL IMOVEIS
LTDA. CRECI 748, aluga apto.
112 Bl-B R. Gal. Rcca 380
cl sl. e q. sap. q. e. e -area

c| tanque. T. 223-4049 
243-65]^
PASSA-SE conlrato de aparta,
monto, sala, saleta, quarto, cozi-
nha e banheiro. Av. Maracanã,
1 001 apt. 213. Tiiuca. ,

PASSA-SE o contrato de um
prédio com 2 andares e telefo-
ne à Rua Mariz c Barros 1 065
ctimo ponto para comercio ps-
quena clínica cu laboratório.
Centrato nôvo.  
QUARTO - Aluga-se Tiiuca Pau-
lo de Frontin a rapaz fino trato
c/ref. tratar tel. 254-1884.

QUARTO de Irente, alugo IÒO.CÓ
p:'av. coz., ver Rua Barão Vas-

A 165,00 ótima casa Jacarepag.
e aptos, de 210,00 inf. doming.
2a. 3a. 4a. 261-7747 - 243-3413
Buenos Aires 204-69 arranio fia-
dor 100% irrecusável.
ÀLÜGA-SE apartamentos c lojas
na Estrada dos Bandeirantes n9
799. Jacarepaguá.
HÉLDER MADAIL IMÓVEIS
LTDA. CRECI 748 aluga ap.
106. R. Azaléau 99, c/ sl. 2 q.
etc. Chaves ap. 101. 
223 -4049:243-6512.

FREGUESIA - Aluga-se casa
centro terreno c v 1 s. 3 q.
banh. e dep. emp. R. Felix
Cranve 125 chaves c|Da. Lúcia
no 189.

JACAREPAGUÁ' - Aluga-se casa
cem 3 quartos, cozinha, banhei-
ro, área c/Unque a Rua Ara-
guaia, 431 fundos. Chaves ao
lado. Preco 2-10 cruzeiros rníis
laxas. Tra'far tel. 223-3788. Sr.
Pereira. CRECI 1 433.

CENTRAL

QUARTO - Aluga-se grande e
confortável, a 1 cu 2 rapazes

120 cr. Rua Rodolfo Dan'ai
93/902. Cepa.

QUARTO grande mob. 2 moças
nivel cientifico, trab. fora, dê
inform. 237-4161.

RUA BULHÕES CÃP.VÃLHO, 591!
202. Q. c sl. separados, co:.
banh. varanda envldr, Alguns
móveis, atapet. Chv. porteiro —

47-3519,

RUA FIGUEIREDO MAGALHÃES
n. 249, ap, 402 - Aluoa-se
vazio cu mob, Tel.: 257-2741 _
Salão, j. inv., 3 quarros, de-
pendências. Base NCr$ 1 200

Chaves no local.
REPUBLICA DO' PERU. 72, 

'aoto.

1020, ao lado da praia, duplex.
3 q„ salão, 2 ban. soe., dep
emprg., todo revestido de piás
rico. Ver cl port .Aluqa-se -
Tratar _dlrek.'_c'_prop. 237-52E0_
R \PAZ sozinho, a'u^:a nvíticlô
d-, epto. com dire'tc-s Ccpaca-
bana tratai tel. _23*'L57'l_
RUA DECIO VILARES n9 169,
alucio lindo an- sl. qto. sep.
armários embutidos coz. c/fogâo
forno banh. completo. Ver por-
teiro. Tratar de 9 às 12 hs.
235-3817 - Paulo Vanderlei -
CRECI 1 078.

GÁVEA E
J. BOTÂNICO
A 450,00 Casa J. Botânico e
ap*. n/Gávea 300,00. Inf, do-
mingo, 2a. 3a. 4a. 261-7747

223-2232. Buenos Aires, 204
69. Arranjo fiador irrecusável j âp

(100%).  
ALUGO - Apt
quart. c; arm.

Tratsr R. Marcilio

Ãp. 2 quarTos
vo randa frente,

mais peças alu-
Tomás Coelho

souras, 36
Dias, 201402
SAENS PENA -
sala coz. banh.
sintec. luz gás
guel 380, Rua
98-301.
TIJUOA — Alugo magnifica casa
c/salão, 3 quartos, cozinha, ba-
nheiro, área c/tanque e depen-
dêncía de empregsda. Ver das

17 horas. Iratar Rua Mexi-
70 sala 609 - CRECI 1752.

8 as
CO,

TIJÜCÃ - Ãiuga-se ap. sala
2 quartos dependênciais empre-
gada R. Uruguai 237 ap. 602
tra. 258-5974 aluguel 450, e ta-
X';S.

c! sala - 2
banh. coz. c|

quart. empr. area serv.
aarag. telef. sint. Rua Viscon-
de ds Gr.-ça 147 ao. 301. Jar-
dim Botânico - Tel. 2-16-2707.

ÃLUGA-SE grande apartamento
cem telefono com sala, dois
quartos, banheiro a dependên-
cias de empregada na Rua Jar.
dim Botânico, 321 aplo. 102. -

Tratar pelo telofone 232-8551 —

Chaves no ap. 220. 

Alfândega 108

lo-
ho-

ALUGAMOS Rodrigo Otávio 217
,-p.o. 204 sl„ 2 qts., clep. Cha-
vos portaria. Tralar TRIUNIÃO
223-1875 -
CRECI J549.
APARTAMENTO na Lagca. Alu-

ga-se 3 quartos, salão, demais
dependências. Rua Frei Solano,
18, apto. 202. Chaves
cal. Horário das 10 as
ras, diariamente.

ALUGA-SE apl. 301 da Rua Jar-
dim Botânico. 106, com quarto
conj., coz., var. Chsves no a-pt.
SS- lado. Inf. Tel. 247-8852.

ÁLÜGO apt. na Praça Pio XI
n° 70 quarto sala, varanda, úc-
pend. 450 e taxas.

JARDIM BOTÂNICO - Alugo
apt. 102 Ruã Araucária 114 ent.
p/Rua AA. Angélica. Meio mobi-
liado, c/tclofone, vest. salão,
3 quartos, arm. embutido, 2
ban., garagem, cozinha, área e

I dep. emp. Aluguel 1 OCO, ver
I c/porteiro. Tratar c/prop. tcl.
I 252-7837.

TIJUCA - Aluga-,o i<u venae-se
3 qlos. salão, deps.

R. S. Francisco Xav.er, 62 ,p.
20K 228;9n2.
TIJUCA - Rua br. Satemlnl,
57 alugamos o apto. 204 di
quarto sala e depíndênci-s.
Chaves na portaria ¦,Lí:;-r a Rta
Buenos Aires n°?47 iub, pré-
prio.
TUUCA - Ãluga-se oparumento
duplex la. locação, com 4 qui"-
tos, salão, 40m2, cooj-cjzinha,
dependências de empregada,
mários embutidos sinteco. G..
gem com 65m2, Rua Barão
llapagipe, 237 apto. 126 chdves
no apio. 127. Fcne. 234-4258.
Aluguel NCrS 90O,00._

TIJUCA — Aluga-se casa peque
na p/2 pessoa» de conforto
q, s. coz. cop, quintal, prcf.
trab. fora. Rua Barão Mesquita,
655. Fundes.

TIJÜCÃ-—Aluga-se aplo. frento
3 quartos, sala, dep. NCrS
620,00 mais taxas. R. Valparaíso,
28/101. Chaves no 59 mesma
rus.
TIJUCA" - ADMINiSIPADORA
SlON - Aluga apto. 401 e
605 Rua 18 de Outubro, C28

i e R. Ccnde Bonlim, 831, c's..
2 qts. coz. banh. z ceps. Chavss
C/pòrt. Tratar Av. Rie Brane-,,
156 gr. 1714. Tal. 232-1603.
CRECI 1317. J-328,

A 265,00 ótima casa n/Mcicr
e aoís. de 220.00 Inf. domina.
2a. 3a. 4a. 261-7747 - 2-133413
Buenos Aires, 204-69 and. Ar-
ranjo fiador irrecusável (100%).
A "SPAÇO" aluga ap. 204 Ru»
Miguel Fernandes 675 cj 2 qts.
sala, depds. como', e garage.
Chaves no 104 inf. 222-2838.
D'as_ úteis.  ,
AGENCIA FEDERAL IMÓVEIS -
Aluga conjunto dc salas na Rua
Dias da Cruz, 121, apto. CO-2,
com 5 peças, dois banhs., e ga-
regem. Tel. 252-4211 - CRECI
781.
ALUGA-SE quarto frente inde-
pendente para 2 ou 3 rapazes
solteiros de preferência milita»
res. Rua Alzira -Valdotaro, 21
~ Trator nò 57 ç/ Sr," Luiz.^
ALUGA-SE uma casa quarto sala
cozinha banhiiro. Rua Taciha
n.° 55 em Quintino, entrar na
Rua Lemos jje Brito.

ALUGA-SE quarto, sala, cozinha.
Rua Padro Nobrega, UU — Cas-
cadura.^ 
7iLUGA-SE quarto, sala, cozinha,
apartamento 401 - R. Grão Pa-
rá n. 295 —' Cinema Sla. Alite.
A :õsa! ou n/oças. 
ÃLUGA-SE casa R. Umbuzeiro,
332 Ricí.-do de Albuquerque c'
2 q. s. cepa e dep. a 5 minu-
tos da condução,
ÃLÜGÃ-SE~a"p"t7"R"—fó"rr.as de
Oliveira, 250 apt. 102 Pieda-
d? c 2q. s. etc. chaves c| o
zelador, Tralar íone 229-8S39.

ALUGA-SE apartamenlo com 3
| quartes e quarto de cmpreg*.da

2 banherres o dernas dependên-
cias. Trata-se a Rua Tte. Cer-
queira Leite, 24-A — AAcisr.

ZONA NORTE

casas c1 qtos Av.
n.o 8632 - Pço.

Pícdsde.

P. DA BANDEIRA
tfsSfeilE SÀO CRISTÓVÃO

COPACABANA - Alugo ap. c/
qrande quarto, bonheiro, c/box.
kit. c/fegão a gás. Pintura nova,
NCrS 300,00 e taxas. Rua Minis-
tro Viveiros de Castro 15 ap.
219. Chaves c/porteiro. Trato*
c/NAGIB - 227-1201 fiador ou
depòsilo.
COPACABANA .- Alugo aplo.
1 201 Av. Atlanrica 2 936. In
235-2535.

com roupa
senhor que
¦íip-ancías.

187 aplo.
•oiti 4

ALUGO et. aoto. luxo, salão, 2
qts., arm. emb. copa.-ccz. arul.
teto, dep. ccmpl. 90m2. lel.:
236 3695.

AlUGO -
cl direito
p! moça
aot. 703.

Quarto
lavar

rfHVUi!
IfO.CC

COPACABANA - Alugo à Rua
Hilário Gouveia 77 apar:9. 703,
3 auartos, sala duola, telefone,
banheiro e demais dependên-
cias. Chaves com o porteiro.
Informações com Dr. Ivan Ma/-
rins. 2420_744._
COPACABANA - Passo contrato
de apto. c 3 amplos quartos «
demais dep. sito Rua Felipe Oli-
veira 48, pagando 900,00 alu-
nuel. Falar < Reis p Tal. ..
56-2109.
COPACABANA - ADMINÍSTRÃ-
DORA SlON aluga apt. 201 Rua
Toneleros 308 c/sl., 3 qls., coz.,
2 banhs., arm. embs,, garagem
e deps. Chaves c/port. Tretar
Av. Rio Branco 156 gr. 1714.
Tel. 232-1603. CRECI 1317-J-328.

PRAÇA DA BANDEIRA - Alug.
(p'o. 2 qi^s. . e dep. 350 msi»
imp. Ver Praça da Band. 109'
3G6 com porteiro. Trata'

A '.'SPAÇO" ahraa. ap. 206 Rvà I 230-1739 Dr. Wilson.

Senador Alencar 19 cl sala 2 I PEDREGULHO - Alugo 1

qts. e depds. compl. Chaves j 1 grande 1 pequeno, ilua
cl p-.rteiro. Inf. 222-2638. _ j da Silvo, 29. Chaves -102

ALÜGÒ" - Sob. 2 sls,;,3. ots. I Trav. do Ouvidor, 32-A.qts.
lorraço, coi. banh. ou vendo ! PRAÇA BANDEIRA - Aluga Rua
todo prédio
barbeiro — R.
ga 1064 - Tel
ALUGO -Aplo

oja — Chave
S. Luiz Gonza-
248-1177.

2 qls^ sl,

ATENÇÃO - Garagem ai>toma-
tica — Rua Minist. Vlvj'ros de
Castro n.° 157 vendo cu alu-
go — inf. Av. Cooa 613 S|
aj?_CRECI 590 tel. 57-5257.
BOÃ VÃGÃ p| ] ou 2 mocas,
sérias em Copac. 90, ou 170,
rtíês adiantado ou deposito, com
direi los. 226-268B - Favor.

BAIRRO 
"PEÍXOTO"- 

Alugo im-
pio aoto. sa a, 3 qts. ccz. dcDS.
completas mob. garagem, NCrS
6CO mais laxas. Fone. 243-3669.

COPACABANA -ADMINISTRA-
Atlântica 4146 I DORA SlON aluga apt. 1017 Rua

' Santa Clara 98 c/sala e quario
cenj. kitch. e banh. Chaves c/
port. Tratar Av. Rio Branco 156
q-, 1714. Tel. 232-1603. CRECI
1317-J-328.

COZ.
banh. granda area — R. Ama-
zonas 180 junio piscina do Vas-
co - Tel. 248-1J77.
ALUGA.SÜ apartamento de quai-
to e sala. Rua Senador Furtado,
103.
A 220,00 Òrima casa Cancela
e apts. de 300,00. Inf, deming.
2a., 3a„ 4a. 261-7747 -.
"23-4509. Buenos Aires 204 -
69 and. Arranjo fiador irrecusá-
vel 1100%),  
ALUGA-SE quarto frente mohí-
liado, ssla frente, independente
mobiliada, casa família. — Rua
Paraíba 7 - Praça Bandeira,
ÃLUGÒ apto. 615, sl. qto. sep.
e dep. c! area. Ver R. Meloso
125. Tr. lm. Melba. Trv. do
Pbco, 23, si. 1112. Telefon-:
231-3673.
ALUGO quarto pl rapaz soltai-
ro ou casal sj filhos. Rua Wa-
rechal Aguiar, n. 26, próximo
Mercado^.

ALUGA-SE um quarto em casa
de familia para duas môças ou
Cfisal, pode lavar
São Cristóvão.
223 1693., das
D. Déa.

cozinhar
Tratar Telefone

11 ãs 17 horas.

Hilário Ribeiro 110 casa 16,
i apl° 201 c/2 qls. sala sep.

sinieco lusires persianas. Ver e

I tratar no local_.
• PRAÇA" BANDEIRA - Ãluga-se
, lindo apto. frenle c/sinteco sala,
i 2 qtos. banh. cozinha dsp. em-
I pregada. Teixeira Soarss, 117

t apto. 301.

i QUARTOS - Alugam-se, pode
; lavar e cozinhar, a partir de

I 80,00 com depósito. Rua São
Luís Gonzaga_n,° 2241,

QUARTO peq. c! cama pl soltei-
' ro. NCrS 75. Um mes adiantado
! - Pode lavar e coz. P-. Sinimbu
! 284. D. Alice, S. Cristóvão.

I SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-sa
1 um quarto mobiü-ido i rfpaz
i que trabalhe fora. Tel. 234-5ò55.

; SAO CRISTÓVÃO •- Alugo apt.
il, qfo. coz. banh. área, r-iíive-
co. ?70,00. R. São Janu,'.rio 715

; ap. 301. Tratar local 8 as Uh>v

SÃO CRISTÓVÃO - ADMINIS-
TRADORA SlON diuga apls. 202
e 402 R. Figueira de Meto 244,

I c/sl., 1 e 2 qts., coz., banh.
e área. Chaves c/port. Tratar
Av. Rio Branco 156 gr. 1714.
Tel. 232-1603. CRECl 1317-J-323.

TIJUCA - Aluga-se' um ai:_*o.
de sala e 3 quartes c deoendcn-
cias de emp. Ver e informar
a Rua Conde_de Bonfim,_61J_._

fÜUCÃ - ADMINISTR'.DORA
SlON - Aluga apt. 102 R.
Alfredo Pinto. 66 c/sl. 3 cts.
coz. banh. e deps. Chaves c/
port. Tratar Av. Rio Brir.co,
156 gr. 1714. Ttl. 232-1603.
CRECl 1317 3_J-_328.
TIJUCA — Aluga-se na Rua Car-
mela Dulra n. 103, apto. 301,
cem 3 quartos, sala, cozinha e
dependencias. Vsr diariamente
com o zelador das 8 as 14 rs.

TÍJÜC/T - Alugam-se
., 101 (Bloco A), cia
fi, I o 104 (Bloco B), na

de Brilo, 21, com
saia, coz., banh
empreg. Chív(
tar na Rua da
1° andar, Tel

TIJUCA - Aluga-se ap. 2 q. I
sala, demais dependências. Ver j
Barão do Mesquita 424 e tra-
tar Rua Beneditinos 10. sobr»- I
loja tom proprietário ¦
TIJUCA Áluga-se apto. sla. j
2 qtos. clep. emp. gar
no local. Rua Rocha
149 101.

p:o
C
Tit.

tptos.
:r.^e o

Oua A'ví.s
2 qjsitot,

. e -J;o=nd. d»
c/zehdor. Ti a-

Alfandaga 3Í.6-A
223-9805.

tratar
Miranda,

ALUGA-SE
Suburbana,
NCr$ 280,
MU GA-SE quarto ci coz. na
Rua Nazário, 42. Tel, 249-0241.

ABOLIÇÃO - Aluga-se p/lStRo
Rua Mario Carpenter, 155, qto.
sala c deps. Chaves na Vila.
Trat. Trav. Paço, 23 s/207. _
ABOLIÇÃO - Alugo casa 2
quartes, sala, coz. banh. R. Assis
Vasconcelos, 375. Ver local. D.
Marina, tel. 246-3735.

ALUGO - Meier — Apto. sala
2 qts. dep. en.'p. banh. cvo.
Ver R. Carolina M;i;r 63;60:.
Chaves R. I. Laqo 125 si 507
A. P. Araújo CRECI 1823.

ABOLIÇÃO - Aluga-se a-pt. 303
da Rua Teixeira de Amv*mJo ft).
Exige-se fiador. Dois quarlos.
Enfrente ao conjunto dos Ferru-
viários.
AIUGA-SE quarto :| coz. a
rasai s (ilhos na Rmô l\ ce
Mõ;q 167._ Tel._24_9.024l.

ALUGO 2 casas Cascadura con-
dução à porta aluguel 235 e
2-0, desconto em folha. Rua
Mendes de Aguiar 62 chavas
c. 4, tratar à Rua Ftrraz 165
Cascadura. frente a estação. Tc.
229-9943. _ 
APARTAMENTOS 

"no 
Méier, 180.

240, 300 1 e 2 qtos. t/ coz.
etc. sem fiador. Trüfar Buenos
Aires 224 sala 2 sobrado.

BENTO RIBEIRO - Aluga-se i
Run Adalgisa Aleixo n.* 114,
uma casa tipo apto. quarto, sa-
Ia e dependências. Aluguel 230
com taxas. Chaves R. Carolina
Machado, 1456.
BENTO RIBEIRO - Ãluga-s»
apto., 1 auarto, si., cot., banh.
Rua Cacondo n.° 19. Preço NCrS
180,00 com taxas.

CASCADURA-""- Ãluga-»t casa
qusrto, sala, cozinha, o banheiro
c/vaga p/carro a Rui Silvino,
15 fds.

IIJUCA - Aluga-se aptos. Rua
Conde de Bonfim 485, c| 2 bons
ouartos, 1 salão, dep. emp. Í
inverno etc. VerJ4íl8_horas.

TIJUCA — Alugamos excelente
apart. c/sala, ciois quartos, cozi-
nha, banheiro, área serviço e . .
dependências completas de em- I CENTRAL - Desatando aludir,

pregada. Totalmente pintado de i casas, apls., precisando dt tu-

nôvo. Ver a Rua Uruguai, 19-t i dor. Forneço proprietários,
Bicco B apart. 510, chaves o i idôneos Resolvo na hora Av.

porteiro. T atar Av. Rio Branco, | 13 d. tal' 47, sala 1 00».

185 ,a'à 1822 Fones 2227307, I T.ls,: 222-9669 ou 222-6473.

232-77^1, CRECI 1388 J. SAN- l CACHAMBI - Méiar, :,..:,-se
TOS. j apl. 2 quartos, sala, cozinha,' 

b^nli. área. Rua Estevão i.í:va,

ANDARAÍ, GRAJAU
E VILA ISABEL

217.

COPACABANA - Aluga-se um
apto. de sala • quarto conjuga-
do. Ver c infernar á Rua Rcnald
de Carvalho 55^
COPACABANA - Av.""Princesa
Isabel, 134. Alego espet. con.
jugado, frente, luxo, 703 vista
mar. NCrS 360. Chaves portei-
ro. Tcl. 254-2648.

PRAÇA DA BANDEIRA - ADMI-
NISTRADORA SlON aluga apt.
816 R. Mans e Barros 470 c/sl.,
2 qís., coz., banh. e deps.
Chaves c/port. Tralar Av. Rio
Branco, 156 gr. 1714. Tel.
232-1603. CRECl 1317-J-328.

PRAÇA" DA BANDEIRA - Aluqo
apto. 201, Rua Pedro Guedes
75, esq. Ibi turuna, 3 qts., 1
sala, varanda, dep. garagem.
600,00 e taxas. Tel. 237-6431
PENSÃO — Alugo quartos e va-
gas p rapazes ou casal s filhos,
ambiente familiar. R. Benedito
Otoni 87. São Cristóvão

TIJUCA E
RIO COMPRIDO
ALUGA-SE o apartamento
conjugado à Ru.i General
n? 440» Praça Saens Pena.

114,
'oca

ALUGA-SE apt. quarto sala KR.
cozinha banheiro gar. Rua Vai-
paraíso, n9 28. Marcar hora
248-3825. Aluguel 360,00

A 260,00 Ótimo apt. Saens Pena.
Ourro» n/íiiuca. Inf. doming
2a. 3a. 4a. 261-7747 - 223-8678.
8uenos Aires, 204 - 69 and.
Arranjo fiador irrecusável
(100%).

ENGENHO DE DENTRO - Chtv»
de Ouro, apartamento fe*i':?,
aluga-se sala, 2 quartot, eoilnne,

A 130.00 casa n' Andarai e | banheiro, varanda e dep. c"a
apls n/ Graiaú 265,00 inf. do- | empregada. Rua Venancio R;fcr.i.

I mino 2 3.4a. 26 1-774 7 -iro, 154 ap. 201. Aluguel NCrS

! 243-3413 Buenos Aires 204. 69 j 380,00.
i Arranjo fiador i r r e c u s i v e I | ENCANTADO - A ADMINIS.
I (1C0%). j TRADORA SlON aluqa apt. 103

- I AGENCIA FE"DERÃl IMOVEIS - j da R. Angelina, 169-F e/ll„ I1 
Aluga ap. 103. P-ua Pontes Cor- qt. cor. banh. chaves p/f.
reia, 123. 2 qtos., sala, coz,,
banh., dep. empregada, óti ura
área... CRECI 781, Tcl. 252-4211

ALUGA-SE apto. dois qls., sala,
dep. empregados compl., vaga
garagem' Torres
V. Isabel.

Homem, 80 —

ALUGA-SE casa, sala 2 7. dc-
pendências, quarto erip-egcda
completo. Jardim, qjinta-I. Alu-
guel -)C0 taxas. Cvi; para p='-
taria deste Jornal ro'i o n9
329384.

01. Tratar Av. Rio Brane©, 156,
gr. 1714. Tel. 232-1603. -KECI
J-328.
ENGENHO de
se apt. cem
gaz da Rua -
Azevedo, 511

Dentro — Alucja-
! quartos, 1 vala,

Rua Ferreira d»
- Preço 25000.

ENGENHO DE DENTRO - Alu-
ga-se -apartamento d« 2 qtes.
sala. coz., banh. am n* Jua
Contei. Agostinho, n.° 174 ao'.
201. Al-uguel 2 salários, ver de
14/17 hs.. no l:cal.



• IMÓVEIS - ALUGUEL • CLASSIFICADOS DO E. DO RIO • UTILIDADES
ENCANTADO - Alugo «pro. c/
sala 2 a. c. b. dep. Rua
Pern_mbuco/404. NCr$ 280,00 c/
taxa. Chav» c/zelador.

CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 4.".foira, 11-3-70 - __

GUADAIUPE - R. Brício Filho,
30 fds. aluga-ss ótima casa apt.
indep. 2 qts., 2 salas, copa,
cor., banh. comp., com quintal.
Tratar Av. Suburbana, 10 002
s1 210 - Copacabana.
MEIER — Rua Conêgo Tobias,
158 aptos. 102, 204, 301, _
304 - NCrS 390,00 perto do
lmperator. Tels. 236-1873 ou
252-7498 — inf. com o porteiro.
MÉIER — Alugo no Cachambi
a R. Getúlio, 483 apt. 203 sl.
2 qts. área c/tanque, sinteco,
etc. Ver c/relador. Tel.
223-0024. Fiador Idôneo.
MEIER - Perto da estação. Alu-
ça-:e apartamento com ~2 

quar-
les, sala, co;inhfl. banh-iro e
área, na Rua Castro Aíves, 19
apt. 102. Aluguel NCrS 420,00.
Tratar no local.

PARADA DE LUCAS - Aluga-
se um apartamento com 2
quartos, sala, e dependências
na Rua Parirra n.° 17 P. a
estação.
PRAÇA MARCO AURÉLIO -
Aluga-se casa c] 2 quantos, sa-
la, cozinha, banheiro p. quin-
tal e entrada para carro. Con-
trato o fiador. Preço NCr$ ...
350,00. Rua Flaminia 19.
PENHA — Alugo essa de lage,
4 quartos, sala, banh. cozinha
e quintal, aluguel 260 Rua Dr.
GaudTe Lei 125 c/ 10 telefone
229-1391.
RAMOS - Ãluga-se apto. 204 -
Rua Teixeira Franco n.° 27, c[ 2
qtos., &a\a, dep. empr. Chaves
portaria, Tratar c' Celro — Tel.
300308.

MEIER - Alugo o ap
da Rua Int. Cunha e
74, c' 2 quartos, dep. emprega
da. Alua. 400,00. Chaves
local. Tralar 222-1577.

301, fds.
Menezes,

no

MEIER — Esquina Dias da Cruz,
alugo ap. conj., frente, serve
fins comerciais. Ver trat. ADEL-
CASTRO IMÓVEIS. CRECI 1722
- Dias da Cruz, 691311 - Tel.
229-6472.
MARECHAL HE.RMES - R. Amé-
rico da Rocha 403-F ap. 101
*. 2 qts. e dep. alug. NCrS
250.C0 desc. em folha mais taxas
— Muita condução.
MEIER — Alugo cisa com quc?-
to, sala e quintal. Rua Borges
Reis n? 65. Ver ho|c na períe
da manhã. 
MEIER — Alugo quarto mobilia-
do rapaz trabalhe fora, Tel.
249-3432.
MEIER — Aluga-se aparí. Rua
Coração Maria 395, casa 2,
apart. 201, 2 quartos, sala, cozi-
nha com sinteco. Entrada para
carro. Chaves no local com Dna.
Z]lda._
MEIER — Alugo amplo ap. Sala,
quarto, corinha, banheiro com-
pleto. Ver e tratar Rua Hernicn-
Barda 503, ap. 202 com o Sr.
Migual.
OLINDA - Est. do FTo - Aluna-
se casa^ com 2 quartos ? mt is
dependências. A Rua Carlos da
Sousa Fernandes ch-.vrs r.9 166
Aluguel NCrS 220.00.
OSVALDO CRUZ - R. Comt.
Augusto V4nhais, 147 alugo ca:a
c/entrada p/auto. Trat. Adolfo
Bergamini, n? 216. Sr. Floriano.
PIEDADE - ADMINISTRADORA
SION alugi casa R. Virgem Fe-
regrina, 49, c/2 sls. 2 qts. cc..
banh. • Area. Marcar p/lel.
247-2156. Tr.tar Av. Rio [ir,™'o,
154 gr. 1714. Tcl. 232.ic.03.
CRECI 1317. J-328.
PIEDADE - Aluga-se 1 casa, i
Balas, 2 qtos., banheiro. R. Fa-
çundes Varela, 647, d 4. Tra-
far na Rua Ciarimundo de Melo
n.o J7^.__Preço: 300,00.^
PIEDADE - Aluga-se o ipt.
301 Rua Martins Costa, 

'51 
saTa,

2 qjarics, dep. comp ¦'tas va ;n-
da. área/tanque c dep. empre-
gad-j, pin.ad.ido de nò^o ti c/
sinteco. Cheves no ap. 2Ü2.
Traiar Rua do Carmo, 17. 79
*nd.

RAMOS — Casa grande aluga-se
c! 3 qts. 2 s. varanda jardim
quintal. Rua Aracati 122 abar-
ta até 16 h. fiador.
RAMOS - Aluga-se à Rua Bar-
rei.-os, 1104, opto. 101, c| 2
salas, 2 qtos., varanda, coz.,
banh. e ótima area, chaves no
apto. 202 e tratar na Rua Ou-
vidor, 130, 2a. siloia 214. Tel.
242-5624.
RAMCS - Alugo apto. n. 103.
Chaves no 102. 2 quartos, sala,
cozinha, área espaçosa não .tem
condomínio. Rua Paranhos n.o
463 perto do Grêmio de Ramos.
VIGÁRIO GERAL - Ãluga-se
I casa de quarto e sala NCrS
130,00 Rua Gregório de Ma-
tes 170 cl 2.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

CASAS
COMERCIAIS
CENTRO - Passo contrato de
uma pensão c! 5 quartos, 1
salão para refeições e dependen-
cias, motivo não poder tomar
conta. Ay. Gomes fffjre n. 745.
OFICINA mecânica c/lanterna-
gem e pintura contrato de 5
anos. Alvará c/venda d* peças
e acessórios aluguei dois sala-
rios - Av. Itaoca, 829. Bonsu-
cesso.

OFICINA — Passa-se um con-
trato. Com excelente alvará cem
compra e venda de peças. Rua
Dna. Maria 22.

INDÚSTRIAS
ALUGA-SE ou vende-se uma
fábrica de confecções comple-
ta. R. Imp. LecpoldTna 8, 9.°
andar. Tratar no loca!.

ALUGA-SE galpão nòvo c/2 pa-
vimentos fot&| 72Cm2 c/entrada
para caminhão. Luz, fôrça e
teief. Rua José dos Reis 14S0
— Pilares. Informações telefone
234-1711.

ALUGA-SE galpão n." 2 da Rui
Feroira de Andrade n.° 485, c!
área do 420m2. Tratar pi tol.:
261-6.605 ou 261-6750.
DEPÓSITO - ALUGA-SE - Para
depósito ov indústria passa*io
conlrato de 4 anos sem luvas.
Área aproximada 700m2 dividi*
da om dois pisos. Rua Miguel
Ângelo 446, Maria da Graça —
Aluguel 15 salários mínimos. —
Tratar Travessa Ouvidor, ?2 —
4." andar. Tel.: 222.9955. Sr.
Fausto.
GALPÕES, alugo a peq. ind. ou
depósito c1 força, salões de
50 m2. R. S. Luiz Gonzaga 867.
Ver_d. út. 8 ás 17. c. Couto.
QUINTINO - 

"Galpão 
TndusYriòl

c/ fôrça ligada aluga-se ã Rua
Oscar, 51 - c/220,'J0m2 - NC-S
950,00 - Tratar Sérgio C.<;1ro
Imóveis — R. Assomou:.a, 4C-59
andar _ Tel. 231-0717 - CRECI
22.

SOBRADO - 300m2 - Aluga-
so com instalação da flrça, re-
vesti mento de azulejos, escrito-
rio, sanitários com armários
coletivos para homens « sonho-
ras, paar indústria leve ou ou-
tros fins — Rua Barreiros n.ü
229 - Junto da Avenida Tei-
xeira do Castro.

VILA DA PENHA - Aluga-«
apt. de 2 qts. sl., coz.' b3-
nheiro e garagem na Av. O í-
veira Belo n.o l 179,202, esq.
da Av. Bras de PTna — Cen-
trato. Aluguel NCrS 350,00.

LOJAS, ESCRITÓRIOS
E COMÉRCIO

AUXILIAR E
RIO DOURO
A 156,00 ótima casa Inhaúma
e aptos, de 220.00 inf. domino.
2a. 3a. 4a. 261-7699 - 223-2233
R. Buenos Aires, 204-6°. Arran-
jo fiador 100% (irrecusável).
AlUGO sala, frente pj 2 rapa-
,ies. Barão Bananal n. 3-A esta-
¦;ãc Cavalcante. Dois meses de-
pósito - NCrS 90,00.
ACARI alugo apto. 101. Q. S.
dtmais dep. R. Guaiuba 492.
NCrS 100,00 fone 245-7914.
ÃLUGÃ-SE 1 casa de 2 ciuartrs
e sala, coz. banheiro. Rua Sa-
min, 58ó. Tratar Avenida Men-
senhor Félix, 1042-A -< lrajá.
ALUGA-SE uma casa cem quarto
sela cozinha banheiro e área.
Rua Ferreira Canino nP 210.
Ir.-id.

QUA3TO, .luuo p' lav., coz.,
9000 - Vc-r Rua São Gabriel,
108. Me'»r. Tratar R. Marcilio
Dias^ 20:402._
QUARTO Independente peq.. alu-
ga 60,00. Ver São Francisco Xa-
vier, 738. Tratar R. Marcillo
Dhs,_20' 402.
QUINTINO - ADIBRAS 

~ÃÒ~-

MINISTRADORA BRASILEIRA DE
BENS S. A. aluga a c-sa 8
di? Rua Fazenda da Bica, n.°
33, cc m 2 qtes., demais de-
p-ndencas. Trater rw. Trav dn
Paco 23, sTloja -r TeT.: 23l-'l75í)
e 231-1175.
OUARTO Grande independente
no quintal. Aluçia-s; pede !a-
var, cozi.-iKi'. Rua Elias da Sil-
va, 75_PÍedad2.
OUARTOS c vagas p/môcas IdíS-
neas q. trab. cu estudem, con-
fôrfo, tel. banho quente, pede
lav, e coz. cu fornece-se refeic.
P. Gal. Rodrigues, 38. Estaç.
do Rccha. Tel. 2280602 NCrS
70 e 50.
RIACHUELO" Pa s >7-7e_cõnlTaTo
apt. 204 Rua Magalhães Castro,
160, c/2 qlos. sala e deps.
Aluguel 350,00. Chaves no local.
Trat, Trav, Paco, 23 s/207.
RIACHUELO -"'Alugo casãTW-
vas, 2 qtos., sl. coz. Rua 24
de Maio, 43S. Tel. 261-5792.
REALENGO - Alugo casa 2 qts.
sl., coz. banh. R. Tocariba, 37
casa J^ 18<y>2 — fiador Idôneo.
SÃO FRANCISCO XAVIER--
Aluar» na Rua Nazário n. 71
ap. 101 - Chaves no n. 102/202
com 2 qís. saia, coz. banh:iro.
Ver e tratar na Rua Miguel
Angeío, n. <199.

SÃO FR.A NCl S'CÕ~XÃ V! E R -
Aluga-sc apartamento r/2 quar-
tos, sala, 2 varandas e depen-
dencias dc empregada a (Pw
João Rodrigues, 60.
TCDCS OS SANTOS - Aluga-se
aot. de 2 quartos, sala, ároa,
ózn. empreenda, com sintSSO.
Var na Rua Jcsé Bonifácio n.°
1059, apto. 301 . (Chaves no
3021. Tr.«ar pelo Tei. 258-7905.
TRIUNIÃO - Alusamos VTntc
Ouatro Maio, 316 apt. 313
sl. 2 qíi. dop. vaga garagem.
Chaves portaria. Tralar 223-1875.
A^andeçia^JCIJ^RECI H>49.
TRIUNIÃO - Alugamos ir.'fn-
den:« Cunha Meneses, 'ló apío.
302 c/sl., 2 qts. dep. Chavos
n? 116. Tra:ar 223-1875, A.í.n-
dega, 103. CRECI 1.549.

ALUGO casa pequena, sl., qto.,
cozinha, banheiro. 2C0,0O. Tôda
3s taxas. Av. João Ribeiro 78,
Tr^nPSO.Sousa.
ÀLUGA-SE casa 2 qtos., sai»,
cozinha, banheiro e área. Estra-
da do Sapé, 623-A. Rocha Mi-
randa, das 8 às 12hs.
APARTAMENTO aluga-Se à Rwi
Resende Costa 142 esta rua -fica
no fim d* Rua Afilio Milano
junto à Est. M. -da Graça.
CASA - Aluga-se 265.00 c|fia-
drr Rua Fernando Eiquerdc,
755 Mciria_dai G ra ça. 
CASA — Aluga-se Rua Vaz Lobí
242 tratar c/5 preco 170.'Prefi:o | AlUGO

CENTRO
ALUGA-SE grande loja Rua Car-
doso Marinho, n? Í2. Largo
Santo Cristo. Tratar arnfazém em
frente Carlos. 2 4 3-1606 •
264-7545. ,
AVENIDA CENTRAL - Conjunto
43m2, kltch., banh., água gel.
filtr., ar refriq. 7m fachada, 720
mil mais taxas. Tratar na SO-
BRIA. Lno Machado 29, sl 1023
- Tal.: 245-3983.
ALUGO Av. Pres. Vargas 446,
grupos vazios, cont cada grupo
2, salas grandes, lav. e canil,
próprio, medindo cada grupo
B6m2 área construída. Inf.: ...
222-00(15.

ESCRITÓRIOS - Alugam-se oii.
mas salas conjugadas, com ca-
nheiro privativo, no melhor
ponto do Centro. Av. Mal. clo-
riano, 3B Ed.Jàanlos Seabra.
ESCRITÓRIO - 

'p3ÍsãT'sõ~conTrã-

to, aluguel anfigo í auem cem-
prar telefone c/extensão, maq.
escrever, cofre, ven!;Kicior( ar*
mário aço, poltronas, b;'ôs c/ca-
deiras giratórias, arm.íri'js cãdei-
ras etc. Seis mil novos s;mente
à vista. Av. Pres. V.ryí.s 590
gr. 1308.

ALUGA-SE uma sala a pessoa
distinta c:m lambri nas pare-
des, mesa armário etc. Av. 13
de Maio 23 - 99 sala 920 -
Edifício Dark.
ALUGA-SE ótima sala comercial
- Getúlio Vargas, 1146/701.
Chaves 702. Tratar c/ Abilio
223J907.

deiconto em fôl[ha.

AVENIDA 13 MAIO 13 s/l 912.
Ampla priv. saleta, fte., sombr.-..
Aluguel 400. 232-2687.
ALUGO grupo de sahs, com
ou sem instalações uu teidena
na Av. Treze de M3ie. Fone
257-1012.
ALUGA-SE p/600.03 sala 710 da
frente, com 70m2, h r\.a Pepu-
blica do Libano M. Ch.iv-s d
portniro. Tral. Uu. l-,-,_o 23
s/207,

ALUGO sala 19 andar, escritório
ou oficina na Rua Buenos Aires
n" 2^4. Esquina Av. Passos,

andar Av.

DEL CASTILHO - Aluga-se oti- T ^asmo apto. c/ 2 qtos. grandes y,~n1e>
ss/a ccz. e dep. R. Genesio de
Barros 147/102 tel. 261-9715 -
cheves no 103.

salas 21?
T Pres. Vargas, 590 (Ed. Lisboa)

juntas, com telefone, da
banh. priv. chaves P.

Vargas, 633 sala 309. Esq. Uru.
guaiana, Tel. 243-1198. CRECI
604.

IRAJÁ - ADMINISTRADORA
SION aluga apt. 101 R. Ferreira
Cantão 210-F, c/sal» t cuario
seps., coz., banh. e ároa. Cha»
ves p/f no 101. Tnrar Àv.
Rio Branco 156, gr. 1714. Tel.
232-1603. CRECI-1317 - J-328.
MARIA DÁ GRAÇA - ADMI-
NISTRADORA SION Abge apt.
201 R. Oliveira Seroa 57 c/sala
e quarto seps., coz,, banh. e
área. Chaves Av. SubuiDíns
4784. Tratar Av. Rio Branco 156,
gr. 1714. CRECI - 1317 -
J-328.  

SSO MATEUS - Alugo cãsaíT
quarto sf-la ccz. banh. Rua An-
tenio Hermonte 201. Ver hoje
4a.-feira 14 às 16 horas.

ALUGO excelente so.irdoia —
de frente — no centro da c dsde
- 226-C076 - Sr. Kfuri. CRECI
681.

VAZ LOBO - Aluga-se ótima
casa, com 2 quar'os, uma saía,
varanda quintal perto do Largo
do Vaz Lôbo, condução farta
para todos os bairros, alurguel,
NCrS 250,00 (desconto em fò-
lh = s, (OU fiador idôneo seja pro-
prietário). Tratar no iocal das
13 às 17hs. Rua Leri n° 10
apt. 101.

ILHA
DO GOVERNADOR
E PAQUETÁ
A 265,00 ótima casa
aplos. de 320,00 inf.
2a. 3a. 4a. 261-7747 -
Buenos Aires 204-69
ranjo fiador irrecusável

n/Ilha e
domina.

223-8678
and. Ar-
(100%).

ALUGA-SE a casa Prala da Ri-
beira IS, com 1 sala, 3 quartos,
copa, etc., na Ribeira. Chave
Rua Maldonado 293-A.
ALUGO ap. a I.TOm jj p.-lj
no Jard. Guanabara, casal
sem filhos. Prazo, 1 eno. NCrS
300.CO s/taxas. Sais, qt., coz.,
bi_nh., saní, de empr. gar.
dc 7 às 12h. Tei. 22-2393. HES
MES^

ALUGA-SE em la. locação, 69
andar da Rua da Candelária,
07 composto de 6 salas tedas
de frente 3 banheiros —

I 200,00 choves com o oorteiro.
AVENIDA CENTRAL - Aluga-se
2 salas ligadas, luxuosamente
irobi liadas, equipadas, e c| 1
telefono. Não perca esta rara
oportunidade para melhorar s|
negócios. Av. Rio Branco 156,
sl. 1936. Telefone 232-6692.
ALUGO fins comerciais sala 707
- R. México, 98. Chaves com
port. Tratar 237-1406.
ALUGO - Vaga em escrito-
rio, tel. mesa, máquina, p| re-
cade-s, (oede ter alvará. Rua
Senador Dantas n.o 117 s| 441.
ALUGA-SE — Ponto escritório
cl secret. pj recados c telefo-
ne ver Av. Mar, Floriano 143
Si 1304.

kit

GRUPO SALAS - Aluga-so am-
pio. Av. Presidente Vargas, 435
salas 1503 503-A. Chf.ves na por-
taria.

Galpão-Bonsucesso
Alugo, a 100 metros Av. Brasil, luz, fôrça,

água, escritório, área total, 480 mts. Coberta,
300 mts. Ver R. Flavia Farnese, número 54.
Chaves no 68, com Sr. VICENTE. Tel.: 230-9398
- Sr. OLIVEIRA.

Grupo de salas
Aluga-se grupo de 4 salas para escritório

na Rua México, 31 - Gr. 1201 - 231-2651 -
Da. VIRGÍNIA.

GUARDAjRCUPA duplex, 3 por-
tas, funcional, revestimento cem
lambas de jacartandá (3m x
3,30m). Preço: NCr$ 1 000,00.
Rua Álvaro Chaves n.o 38 apto.
703, _ noite, a partir das 19 hs.
GRUPO ESTOFADO grande li-
quidação a partir de 220 mil.
Av. Gomes Freire 547 lojaTCen-
tro^
LINDA cama casal cimo caviu-
na e camurção verde cem me-
sinKas conjug. 150 camiseiro-
penteadeira c! lmSO e 4 ga-
vetas 200. Djalma Ulrich 229 ap.
202.
MARFIM - Vendem-se sala dor-
mitorio de casal em estado per-
feitinho preço de rara pechin-
era. Rua Aristides Lobo n.°
128 P. H. Lobo.
MESA Colônia*! c! 8 cadeiras 150
Buffet Mpo arca 150 peças tra-
bathadas. Console d* ferro
•iviánmcirí 280. Dialma Ulrich
229 aot. 202.

Loja - A v. Atlântica
Transfere-se contrato de 5 anos - Esquina

da Av. Atlântica com Bolivar — Área de 120
metros mais um girau com 60 metros — 7 por-tas largas, um PBX com três troncos — Ponto
para negócio. Agência carros — Loterias — Tu-
rismo - Bancos — Agências aéreas - Boutiqües- Cabeleireiros - Bar e etc. Tratar com Sr. Her-
man no telefone: 257-8050 no horário comer-
ciai.

MOTIVO VIAGEM - Vendo ur-
gente guarda roupa 4 portas,
;cfá cama e bar. Aceito ofer-
ta. Rua Sá Ferreira, 228 apt.
213. Atendo à noile.
MOVEIS USADOS - Vando dor-
mitõrios e salas em caviúna,
marfim, chipendale, Luís XV ou
Império, armários duplex, ma-
Ihor que novos, por preços mui*
to baratos. R. Haddock lôbo,
303-C.

ALUGA-SE p/600.10 sobrado à
Rua Haddock Lôbo 83. Chaves
no térreo. Trat. Trav. Faço 23
s/207.

HÉLDER MADAIL IMÓVEIS
LTDA. CSECI 748 aluga sl.
1039 na Av. Rio Branco 156. T.
223-40491243-6512.

Vazia — lr-jupjw'.so
- Centro - P.üá Vise.
n. 57 — Orima í^ra
— Papelaria — ferra-

etc. — Snr. Dcmincos.
258-2 S90. 

'

LOJA -
contraio
Inhaúma
drogaria
gens -
Fones; 2234416
RASSA-SE centrato de uma Ao-
Ía comercial na Rua da Cario-
ca. Ver na Rua Visconde Rio
Branco 63. M. Rjvera.
PASSA-SE contraio de locarão
de loja no Estado, com término
a 31.8.1970 e aluguel de 800,00
Tralar Trav. Paço 23 i/207,

RIACHUELO -
locação loja c
de jirau, em i
acabamento, k
Castro n. 160.

Ar JíJj-sí em í.
;T/0m., dwtada
diftcio de fino
Ruj Magalhães'h-ives 

no loca!.
Tratar Trav. Paço 23 s/207.
SÕBRÈÍOJÃ no Centro - Aluga",
se p/fins comerciais, com
50,00m2, na Rua Washington
Luis n9 110, próximo da Rua
do Riachuelo. Tratar no &p. 40],

— Alugamos para cemér-
Rua dos Andradas n°

Antônio.

SALAS
cio na

SALA, aluga-se p/escritório, Rua
das Mairrecas, 36 — Chaves ci
porteiro - Tel. 235-3558.
SALA Comercial por NCrS ...
2C3,C0 sem fiader aiugo óti-
ma c| banh, e kitch da frenre,
la. Iccíição. S. Waltor, 
222J:9955,_R. _27.
SAIAS PARA ESCRITÓRIO -
Alugam-se a Rua Visconde de
Inhaúma, 58, com ar condicio*
nado e localiiadas no cenlro
comercial bancário — Ver e
tratar no local.

SALAS Centro - Alugo exce-
lentes salas no Edifício Kemedy
Av. Presidente Vargas, 633 es-
quin.» de Rua Uruguaiana. De
f.-:n;s, ófmas pam profissões
Kbersij. Sc!sla, sala, b:;.nh-=iro.
Tratar. Sua da Assembléia, 93
saía 601 (ene 232-8902 - CRE-
Cl 1 665.

I saía"

ALUGA.SE p/25OTO0 s/íbl Rua
Lucidio Lago, 126, c/3G:n2, de
frente. Chaves c/p-jrteiro. TruT.
Trav. Paço 23 s/207.
ALUGA-SE ou troca-se por apto.
em Copacabana, loja 20m2, Rua
São Francisco Xavier, 393-A —
Casa Alvorada - Tel.: 258-5702.
ALUGO salas p| escritório ou
indústria c: telefone. R. Ben»-
dito Otoni 97. São Cristóvão.

AjEiER - loja - Ãiü^rr;-
600,00 Rua LJ:-do Lago 126
loia e sobreloja 3, com ou
sem instalações. Aceita oferta.

ALUGAM-SE - Boxes a NCrS
110,00 incluindo impostos. Rua
Padre Manso, 48 - Madureira
tratar - 225-2498.
ALUGO loja. Rua Gonzaga Bas-
tes esq. Maxwell, luva NOS
1 500. Aluguel NCrS 150,00 -
Tratar Rua S. F. Xavier, 466
- Tel.: 248-3360.

Chaves c/Jesus.
Paço 23 s/207.

Traiar Tr_,v

MOVEIS jacaranda, liquidamos,
arcas de 490, pi 310, mesas
consoles e elásticas de 570, pi
269, camas duplas la., de 325.
p' 195, conj. mesas 1 ciro, 2
lat. p! 160, mesas cabec. a 79,
armários duplex, sofacama mar-
quesa duplo de 898, pl 499, es-
pelhos consoles e abajurs pelo
menor preço do Rio. Ver Volun-
tários da Pátria. 416-A.
SOFA' 3 lugares, 2 poltronas,
em jacaranda e curvin preto.
Nôvo. Ver de 9 4s 12 à R.
Humaitá, 229/909.
SALA colonial portuguesa de
iacarandá 12 peças, artigo de
luxo, vendo bar.1o. Rua Had-
dock Lôbo 18.

PASSO loja ou negocio de con-
seito de ip. eletro doméstico no
melhor ponto do Graiaú c| mo-
radia nos fundos - Tratar pelotel. 238-3154 ou na Rua Barão
dç^Bom_Reliro_2353-A.
PASSAMOS conlrãIõ~d"e duãTiõT
ias na Rua Maxuel — esq. da
Gonzaga Bastos. _ Olimo
pento p/qualquer negócio im-
portante: c/fôrça liqada. Tratar
c/V. Lima.
SALA DE FRENTE - R.a Senador
Pompeu 98, com .deferia; 2
sacadas para a Rua Cimer:no,
só para comércio, Tel. 223-4242.'

ALUGA-SE l.o andar c.me.-cir
c| 3 saias no cenlro do Mei:

Tratar Rua Tte. Cerqun-ir
Leite 24-A. Meier.
ALUGA-SE - Uma loja, servin-
do p' agencia de aut. empresa
de transp, t»m 90 m2, loja e
sobreloja. Rua Bonsuceiso 404
1^. Per*s do Banco Português.

ALUGA-SE loia grd. 50m2. Ca-
minho do Mstteus 275. Pilares.

BONSUCESSO - Passa-se o con-
trato de uma loia a Rua Cardoso
de Morais, 111-B.

CASCADURA - ADMINISTRA.
DORA SION Aluga l..|as "A"

e "B" R. Cérqueira Dai:ro 416.
Craves n/local. Tratar Av, Rio
Branco 156, ar. '714. Tel.
232J603._ÇRECI_-1317 - .'323.

ENGENHO DE DENTRO - Aluo_
sa'.;.s R. Adolfo Bergamini .299
e;qu:'i= R. Ramiro Magalhães.
Tel. 229-0404.

ALUGO
280,00.
porteiro

¦ala 30
Mayrink
Martine!

m2 ban e
Veiga 32

i 243-8089.

LEOPOLDINA
A 200,00 ótima casa . n/Penha
e apios. de 245.00. Iní. domina.
2a. 3a. 4a. 261.7747 - 223-4509
R. Buenos Aires, 204-69 arranjo
fiador 100% (irrecusável).
ALUGUE apartamento na Leg.
poldim com t mês adiantado.
Dou fiador proprietário. Tratar
na Praj^a Tiradentes, 9 s! 508.
ALUGO ouarío a sc-nhora que
trabalhe fora. Trator Estrada Ve-
Ihi da Pavuna, 117.A 21 apto.
203 — Hiçiienópolis.
ALÜGÍ.~$É"~apí:7~^02""lí7a~'=cr
leTrs Landin 188 - 'ICrS
moo. __
ALUGO aptos. si. 2 cros. coz.
bin. área c/tanque e dep. emp.

Rua Coma ndf nte Aristides
Garnier 144, Ccméço Rua Apia.

CCT.DÕVIL - AkTJaTíí 1 casa
p?rto ds estação, 3 quartos, sa-
ía, cozinha, banheiro, jardim,
vaeenda e ma. Tretar E Porto
V?jho__2_5:
CORDOVIL — Aluga-se casa
ciuarto, sala, cozinha, banheiro.
Rua Major Cornado, 83, aluguel
200,00, taxas 15,00 casal sT fi-
lhos,
HIGIENOPOLIS - Alugo „p. :02
c/ sala, ouarto, coz.-çjar-, banh.
por 250. R. Frederico A'buqjer-
que 140 chaves no ap? ?ú3

HIGÍÊNOPOLÍSr~-~ Alugo ãp"
grande e de frente, 3 qts., sa
la e dependências. Rua Fran-
cisco Medeiros n. 17ó, ap. 402
- Prcp. Tel. 222-5828.

APARTAMENTO - Quarto, sala,
coz., banheiro. NCr} 24 5,00 -
R. Estocolmo, 139, Guarabu —
Tel. 96-2225 - Fiador.
ZUMBI - Alugo ap. lioo casa
2 q. sa^lo 2 ótimas a.'-:is -
telef. cíc. — R. Peixoto da
Carvalho 200 ap. 102 - Chaves
n9 202 - Aluguei 350.CO -
Tel. 237-1717,

ESTADO DO RIO

NITERÓI E
SÃO GONÇALO
A 180,00 -
aptos. Niterói.

300,00 casas
Inf. dimingo 2a.

ALUGO loja na Rua do Sena-
do, 83. InfcrirtacÕes c/ proprie-
tário; TeT. 242-7325 - N. B.:
cem cu sem instalações.
ATENÇÃO, transpasío escritório,
tnob. c/tel., todo atapetado, 3
salas dep. comp. Chaves Av.
13 Maio 47 s/1406 - Facilito.
CENTRO - Av. PrcsT Vargas,
417-A, quase esq. Av. R. Branco,
aiugoni-se conjuntos de 2, 3,
4 ou 9 sa!as, seletas e banhs.
próprios. Ver c/prop. s/1905.
CENTPÒ - Alugo sata na Rua
Visconde de Inhaúma, n? 134
s:.ia 503. Chgves c/porteiro SR.
ABÍLIO. Iratar Rua México, 70
sala 6C9 - Preco: NCrS 350,00
mais Iodas as taxas. CRECI 1752.
CENTRO - Aluga-se^ 

""safa.

com 4 banheiros, 90m2. Av.
Pres. Vargas, 633 esquina R.
Uruguaiana la, loaação, con-
jugados; de preferência a uma
única empresa. Combinar visi-
ta c tratar Adm. Coimbra Av.
Franklin Rcoscvelt, 194 sl 204
fene 222-7J69.
CENTRO - AÍuga-s» sala de
frente. Ver na Rua Buenos Ai-
res 46, sala 603, diariamente.
Tel : 243-3661.
CENTRO salas - Alugo ólTmas
saIa-5 p3ra qualquer rimo de
comérc'o. escritório ou peque-
nss indústrias. Ver Rua da Rs-
!-<=,cão, 55 cem perteiros. Trntar
Rus cia Assembléia, 93 sala 601
loas 23289C2 - CRECI 1 656.

escrit.0
n.u 26

- Alugue
Vargas 590 s/315.
portaria. 

ZONA SUL

i Av.
Chaves

ATENÇÃO — Rua Domingos Fer-
reira, passa-se contrato dc uma
loja com 7 meiros fronte, 14 de
fundos, contrato 5 anos, novo.
257-6600 - Tratar prop.

Rua São Clemente
com m'm 15 m2.
saTnrio. F. 56-6339.

98
Um

ALUGO
lojo 5
e meio

A 2=0,00, 400,00 Z. Sul p/ escr.
ou resid, inf, doming. 2a. 3a.
4a. 261-7747, 223-1369. Buenos
Aires. 204. 69 and. Arranjo fia-
dor irrecusável (100%).

ENGENHO NOVO - Alugo boa
loja R. Barão Bom Retiro, 1 í 2-A
perto da Estação. Telefone
223-0024. Chaves no locaL
LOJ(A - Penha. Passa-se cen-
tra to de 5 anos cem 100 m2
dr( área com telefone. Aluguel
NCrS 200.00, maiores i.nfcrma-
ções 264-1998 — Soares depois
das 20 horas.

LOJAS.
g2;n-se
DSCtWfV.
Xf.vier

Apartamentos — Mu-
Av. Braz de Pina, 759

Viçosa 37 chave Sr.
aot. 301 252-6999 Jay-

LOJA VAZIA, em excele-nte pon-
to, 8 portas, em esquina. Ver
R. Cândido Benicio 508. Cha-
veE cem o sapateiro ao lado —
Tratar pelo lei. 225.3953 - Sr.
Joel ou Tito.

BOTAFOGO - Aluga-se loja
de esquina c: jirau, na Rua São
Clemente, 172 loja C. Tratar
e cembinar pi ver telefonar p
232-9720, 232-0274 ou Av. Ni-
Io Peçanha, 155 si 601.

COPACABANA
ia corn I2f>n2.

j CENTRO - Aluga-se o
404, da Rua Beneditinos

3a. 4a. 261-7747 - 223-8713 | tratar na Adirwiistracbra da FaT
Buenos Aires, 204-69 and. Ar- milia S A. a Rua Beneditinos,
ranjo fiador irrecusável (100%). ; n.° 25. sala 301, dss 11,30 em
ALUGO ót. aplo. sala, 3 qtos. 

' **"*« '»'¦ &>#M.
banh. varanda, copa-cozinha, e
Jep. emp., ãrea. Rua Dionisio
Herthal, 45. Chaves no apto. n.
101. Tel. 252.4211 c 247-0555
- CRECI 781,
NITBROI - Alugo ap. 401, blo.
co 3, entrar Trav. Dom. Car.d.
Peíx., 501, s. qto. banh. trz.
área/r. deps. Tudo amp'o. NCrS
370,00. NCrS 35.00 taxas. Trat.
246-2207. _

JARDIM AMERICA - Aluga-se
casa c1 2 qtos., sala, entr. pj
carro, r&a. Rua Franz Schubert,
123, chaves n.o 133. Tratar e|
Celso - 30-0308.

JARDIM AMERICA - Aluga-se
casa em centro dc terreno d ga-
ragem, Rua Franz Lint, 752. —
Tralar Assembléia, 45, s1 1101
- Tel. 231-3154.

LEOPOLDINA - Desejando alu-
qar casas, apts., precisando ds
fiader. Forneço, proprietário;,
idôneos. Resolvo na hora. Av.
13 de Maio n." 47, sala 1 009.
Tel ; 222-9669 ou 212-6473.

OLARIA — A!up-i-se sala quãr-
to e coz;nha, só a casal ou 3
pessoas. Rus Antcnio Rsgo n.°
1041, fundos.

OLARIA — Ãiugo ap. pmredo
sinteco, 2 q^s. sl. coz. br.nh.
área c/fanque. Por 290 mil. Rua
Antônio Lemes, 97 3p. 302.
Chaves ap. 402. Tel. 2&4-7921.

OLARIA - ADMINISTRADORA
SION aluga apt. ) R. Senador
Mourão Vieira 102, c/sl., 2 qts..
coz., banh. e área. Chaves p/f
102. Tratar Av Rio Branco
156, gr. 1714. 

'Tcl. 
232-1603.

CRECI-1317 - J-323-

OLARIA - Aluga-sc apt. 302.
tt. Antônio Rego, 560, com 2
atos. sala, coz. e mais depend.
Ver no local. As chaves por fa-
vo- ap. 301. Inf. 243-7332 -
Ge-ien.

CAXIAS E
S. JOÃO DE MERITI
A 130,00 ótima casa Caxias t
aolos. de 220,00 ini. domino.
2a. 3a. 4a. 261-7747 - 223-2233
Buenos Aires, 204-69 and. Ar-
r«)nio_fiador_ irrecusável (100%}.

NOVA IGUAÇU
E NILÓPOLIS
A 110,00 «itima casa Nilópolis
e apts. de 175,00. Inf. domingo,
2a. 3a 4a. 261-7747. 243-3413.
R. Buenos Aires. 204, 69 and.
Arran|o_ fiador 100% garant.
NILOPOLIS - Alugo casa 2 q.
1 s, coz. banh. aiu. 2C0 prox.
es'aç. fiador ou d. Iclha Rua
^:raes__ÇaLcloi.9L n*° 1280.
NILÓPOLIS - Alugo ca» nova
sala qto. coz. banh. área, água
lur, NCrS 139,00. Rui Coronel
França leite, 1905, esq. c! Mi-
randela.
NI íopõlTs - aTJtÕ p/80,00
e 130,00 casas 1 Rua N.lividado
264, c/sala, quarto, cozinha,
Chaves na casa 1. Traí, . rnv.
do Paço 23 %, 207.

CENTRO - Vugo saia 405, Beco
dos Barbeiros 6, '19 Março),
Chave c/portefro. Traiar c/prep.
TeT. 252 3737.  _
CENTRO — Aluga-se sala no
térreo c/tel. escritório ou dipò-
sito. Ruõ Senador Pcmpeu, 210.
Tel, 223-2839. Saraiva.
CENTRO — Locação comercial,
TRIUNIÃO alugamos Almle. Bar-
roso ó sl. 910. Chaves port:ria.
Tralar 223-1875. Alfândega, 10B
CRECI 1549.  J
CENTRO - ADMINISTRADORA
SION aiuqa sala ICM Pr.ça Tira-
dentes 9, c/WC intarro. ;iia..s
c/port. Trotar Av. Rio Branco
156, gr. 1714. Tel. 232-I6C3.
CRECI _-:J3J7_--_JJ23. _.
CENTRO - Loia - Ave- so
á R. Frei Caneca 2I0A — Area
120m2. Chaves no h? 2T0-B
¦ c/7. Inforrn. 237 8426.

CENTRO - Aluga-se sala cu
parte mobi!lada c| tel. e cu-
Ires Av. Rio Branco 185.902 -
13 de Maio, 47T1J02.

¦ Aiuqa-se s,lo-
Ver Rua Aires

Saldanha, 92, stl. 202. Chaves
cem perteiro. Tratar pelos Tc!s.
232-9720, 2320274 ou Av. Nilo
Peçanha, 155, s|601.

COPACABANA - ATugo exce-
lenle sala Rua Sanla Clara, 33
sala I 011 odliclci eitritemen-
te comercial, frente- lado da
sombra. Tratar Rua d?. Assem-
bléia, 93 sala 601 f:ne 
222-8902 - CRECI 1 666.

LOJAS COPACABANA - li
cação aluga-se em ótimo
para comércio, externas e
galeria. Av. Princesa Isabel,

lo-
ocal

de
181

e Prado Júnior n9 160. Ver
no local » Tratar fone 231-0579.

LOJA - Aproveite - Passa-te
cu arrenda-se. Desocupo monta-
da, vitrinas. Sen. Vírguc:ro 2i8
— loja 4. Trat?r lccal.

LEBLON - Aluga-sc s!loja de
frento, da Av. Ataulfo cia P;iva,
517, s'l 202, com £0 m2. Cha-
veb nd coberiur,i cem porteiro.
Triter neles leis. 232-9720 -
232-0274 ou Av. Nilo,, Peçanha,
155, si 601.

LOJA — Passo contraio, centro
da Tijuca, s| colunas, ótimo pon-
fo, própria p| ag. de dutos —
Tol. 228-3422.
LOJ A — Passa-se luz, forca e
telefene, entrada para veículos
- Rua Haddock lobo n.o 45 -
Tels. 248-8484 e 248-5952.

LOJA — Aluna-se ampla loia
309 in? no molhor ponto do Rio
Comprido. Rua Estrela, 64, ex-
ctlcnte para super mercado, ctc.
Tratar tol. 234-9790 - Sr. Pas.
choali

LC.'AS — Tijuca alugo duas na
Rua Conde Bonfim esq. Pinheiro
da Cunha n, 8 — Chaves com
o porteiro ou tel, 258-4035,

LOJA c| mais de 600m2 de (.rea
útil, luz, força, tel. transfere-
se centrato 5 anos. R. S. Cris-
tóvão n.c 1031.

SÃO CRISTÓVÃO - Alugam-»
duas lojas com sobrado na Rua
Figueira de Melo 322 e 324 

*—

Tratar na 324-A, sobrado,
TUUCA — Passo loja contrato
nôvo. Rua Conde de Bonfim
177 loja U tutelaria e ferragem.
Aluguel 300,00 motivo doença.
Urgente entrego vazio ou com
mercadoria.
TIJUCA - Alugo sala para es-
critório cu residência. Rua Con-
do da Bonfim, n° 422, sala
706. Tratar R. México, 70/609
- Preço: NCrS 300,00 mais tô-
das as laxas. CRECI 1752.

HAPETE turco 2x3. Vende-se. -
lel._236-7949.
TAPETE P"ER"SA - Compro anti-
go mesmo necessitando conser-
to. 245-1632.

GELADEIRAS de ocasião dKdc
150,00, as melhores, muito gelo
e carreto imediato. Rua da Re-
tesão, 55. 
GELADEIRA - Conserto na -»ua
oasa no mesmo dia. Serviço
autorizado. Rudolf tel. 226-2254.
GELADEIRA- Vendo 12Õ7~dTIe
um sofá para quem comprar.
Rua Torres Homem 633 casa
3.
GELADEIRAS novas • usadas,
grande liquidação a partir de
150,00 c 505,00 com garantia
de fábrica, aceiro sua em troca
h vista e a prazo. Av. Gomes
Freire 547, loja Centro.

RÁDIOS E TVs
ATENÇÃO! Compro 1 TV • 1
estereofônico moderno. Paqo
ótimo preço. Tenho urqêncij —
Tais. 236-3652 ou 222-8168.
ATENÇÃO — Compro televisão
sterao, .gravador K-7, «tc. Paqo
bom, resolvo rápido. Telefona
235.7942.. Sr. Miqual.
Ã DINHEIRO compro lelavisor
stereo radiovitrola otc. Pago •
rotiro na hora por avaliação ius-•_a.!___<__;3«J l___J*__j_[ON.
A VISTA^ — Compro televisão
«stero Hi-Fi,, qualquer marca
ou tino. Tal. 236.7237 - A
qualquer hora/
COWPRO televisão e"
reofônica pago bem
hera. 237-9991.

vitrola ate-
resolvo na

COMPRO televisão pago ótimo
preço c/dinheiro na hori que
chamar. Portátil ou outro tipo
tel. 257-2802.
COMPRO I televisão portátil
uu 23 -j-A. e 1 radiovitrole. ste-
reo, tenho urgência, pago ben;.
iel. 2579250
CAIXAS — baflet — sonofletores
— acústicas para rádio — tevê
toca-discos temos todos os tipos
e aceitamos encomendas Rua
Visconde do Rio Branco 35—19
242.9666.
COMPRO televisão, radiovitro-
fa eslereofônica. gravadores, to-
ca-discos amplificadores • alto-
falantes pátio bem à vista com
dinheiro atendo rápido até 23
horas. Tal. 236-3954.

TAPETES PERSAS - Vendo vá-
rios novos, div". tam. preços
de ocasião, ver Rua do Russel
344-E - T. 225-2408 Sr. Tino.
Também lavo e conserto taoetes
em geral.
VENDE-SE mesa elástica Luiz
XV, 100 x 140. Tratar R. De-
zembargador Isidro, 32 aot.
202.
VENDO - Dormitório • sala
fórmica caviúna, duplex, vendo
separado. Motivo de viagem.
R._R_iac^l^257_apto1_42lJ
VENDO safo de j&ntar e peças
avulsas. R. Anita Garibaldi, 30
apto. 302 das 11 ás 16 horas.
VENDO barato ou troco móveis
quarto marfim e berço Patente.

| Tratar pi man-hã. Met ivo mudam
ça. R. B. S. Francisco, 337T202
Z _V- Itsbel - GB.
VENDO barato, c
colchão de molas.
Antônio porteiro,
bsna, 876.

ma casai c|
Tratar c| Sr.
Av. Copaca-

DIVERSOS
LOJAS DE ESQUÍNA com gaü
pão e grande terreno serve p|
supor mercados padaria etc. -
Frente para estação de Agosll-
nho Porto, Sâo João de Meriti,
Av. Rio Douro n." 456 a 458
— Preço para as duas com con-
trato novo 700,00 — ou vendo
a vista tratar tem o proprietá-
rio - Rua Piauí n.o 72 - Tol.
249-S132 - Sr. Santos. _

PRAIAS E
VERANEIOS

VENDEM-SE armários de 2 -
3—4 — 5—6 portas duplex
e comuns e uma sala colonial
de luxo por precinho bem ba-
rato. Rua Aristides Labo n.°
128 P. H. Lobo.

COMPRO televisão, «slereos o
outros. Atendo m hora, paqo
à vista, é só telefonar oara o
teL_ 234-2855^
GRAVADOR CROWNCÕRDÈF"-
C. T. R. 3 000 a pilha ou
corrente (c/adaptador). Návo, na
embalagem. NCr$ 500,00. R.
Gust_av£j^mp^io_j520/503_Lema.
GRAVADORES - Mini Cassoto
temos todas as marcas a preço
de custo. Toda a linha de Sharp
o melhor gravador do mundo,
Fenco com o seu som espe-
tacular. Nac. o gravador corn
o som em alta fidelidade, Hitsu-
bishi Menopack o gravador mau
moderno que surgiu na década
70. Grande venda a preços :o-
íalmente de custo. Largo São
Francisco 26 sala 223 Edificio
Patriarca.
GRAVIAOOR PhWIns- Mini K-7,
c estojo, novinho, vendo NCr$
300.C0. Tratar na Av. Copaoa-
bsna 435 apt. 410.

VENDE-SE arm. duplex laq. 5
p. NCrS 800,00 e 3 arm. parede
cozinha c/mesa em fórmica no-
vos NCr$ 200,00. Tratar
237-7902.

VENDO todos cs móveis urg.,
armários duplsx, bi-camas, ca-

j 
mas cas,, solt., £rc5.s mesas re-

j 
donda console, sofá. poltronas,
cad. msda!hão mineira etc. Ver
Rua Santa Clara, 75 apto. 303

! ate 22 hs.

ARARUAMA - C.sa cs marger.s
da Lagoa alugo p,:ra temporida
ou fins de semana, TeL 236>496á
Fernando. 
GUARAPARI - Espirito Santo;
alugo cota ou vendo do Toriun
Hotel, apto. 604 tones. 245-6300,
245-8984. Francisca - 261-2944.
Celsa. 34-8300. Venancio.

jantar Provençal,
4 peças NCrS 300.

R. Pereira Nunes,

ÍÃO PEDRO DA ALTJC-iA - Casa
3 qtos,, moblllada, geladeira,
p^aia. Alugo tempor.ida cutta
cu longa e Semana S.-nía. Tal,
246-3104.

Classificados
do Est. do Rio

VENDE-SE sl
bom estado,
lei. 34-6036.
1 £81201-, _
VENDE-SE uma saia 

"Jantar 
1

sofá pefeifo estado. Rua Monte
Pascoal, 20 fundos apto. 101.
VENDE-SE móveis usados dé
quarto e sala de todos os tipos
e peças avulsas. Rua General
Artigas. 325-D, Leblon.

GELADEIRAS E AR
CONDICIONADO

GRAVADOR akay profissional
com amplificado. Vende-se por
motivo viagem, Av. Henrique
Dumont 125/103 - 247-8170.

| RADIOVITROUA TELÉUNIAO~^
Vendo uma radiovitrola Tela-
união, stereo, toca-disco auto*
mático, rádio com duas Faix.u,
com um ano de uso, bem con.
servada. Rua Pinheiro Machado,
141 - Apt° 101 - Laranieiras.
RADIOVITROLA Telefünken Do-
mínanie Sic-roq^cíFM. Vendo ba-
reto R. Maestro Francisco Bra-
ga 503 api 203 Copacabana (B.
Peixoto),
RADIOVITROLA Tílefunfcsn Ste-
reofônica luxuosa, modelo Do-
minrnte quaie sem uso. Vendo
baratissimo. R. Souza Lima 48
apt.'4H Çopti pesto 6 
RADIOVÍTROlAS a parti.- dê
100,00 portátil e de pilha e
luz, grande liquidação, perfeito
funcionamento. Vende-se urgen-
te,' Ay. Gomes_Fríere/ 547.
TELEVISÃO PWHps.-...automítlca
23" de luxo 1 Zenith 19" USA
350. R. Duvivier, 21, apt. 602,
Posto 2 — Copacabana.
TELEVISÃO 23" seminova ótima
imagem 195.00, Rua Benjamim
Constant, 116, fundos, apt. 301
- Calete.

IMÓVEIS
Compra e Venda
NITERÓI E
SÀO GONÇALO
EST. DO RIO ICARAI NITERÓI
- Vendo - Maris Barres ló'
801, 2 salas 4 qls., 2 banheiros
mármore, 3 armários, copa,
cozinha dependências, garagem
sinteco, ral* ban - Chaves na
portaria - Tralar Tel. 243-4436
GB - Sr. Martins.

ATENÇÃO — Técnico alemão
conserta geladeiras, ar condi*
cionado, troca de motor, auto-
mático, role e gás. Serviço ga*
rantido - Tol. 248-1731. Sr.
Frani.
AR COND. Técnico alemão con-
serta, pinta qeladeíra com qa*
rantia. Pintura 80, borracha 35.
Tel. 242-7969.
ATENÇÃO — Compro uma gela*
deira, 1 ar condicionado, mo-
dernos, funcionando bem. Paqo
à vista - 236-3652 ou 222-8168
AR CONDICIONADO Philco,
Westinrhouse, GE. etc. a partir
cíc NCrS 250,00 e para técnico.
Rua Leandro Martins, 38, esq.
Andrada.

UTILIDADES
MOVEIS E
DECORAÇÕES
ATENÇÃO- Quarlo 

"e 
saia ca.

viúna c marfim só 530 mi!,
também quarto rústico 190 uma
sala império 480. Av. Salvador
de Sá 184 Estácio.

LEBLON - Alu.70 loja e apar-
lamentos servindo para residen-
cia, comércio e indústria. Dona
Sandra - 247-1416.

CENTRO - Aluga-se um
de 3 sls. c/ tel. e banh.
io P. Alegre n. 70, sl,
e:q. México. Tratar ci Sr
1= P 1:1. 256-3560.

gruno
Araú-

604, I
Pau-l

CENTRO - Alunas, 3 sls
conjunto, de frente A.
rani© Barroso 2-179 anda
cj porteiro José.

qds.
Almi-

. Inf.

LOJA - Copacabana — Passa-
se contrato 5 anos. Inst. med.,
ar cond. Alug. 300. Rua Bara-
ta Ribeiro,_50'2, Loja 7,

LOJA — Ipanema. Alugue*se
nova cj telefone, sem luvas c]
50 ml, .incluindo jirau. Fiador
ou caução. Tratar no local na
Rua Farme de Amoedo.^Jó^

LOJA ou galpão precisamos a'u-
gar. Minimo de 300m2 do Fia-
mango ao Leblcn. Tratar cem
Pedrosa, 230-4113. Parlo da ma-
nhã. ^^

PASSA-SE loia c| tel. Posto 2
cl instai, comp. fábrica venda
deces salgados, doceria c sal-
gadeira, excelentes. Alug. NCrS
450,00 cont, 4 anos e meio -
Inf. 2350777, diariamente inci.
sábados e domingos. 

SALA Copacabana ¦¦- Alugo ex-
| ceiofit-S sa!í de fren.s em Edi-
1 fíci; de alto gabarito, estrita-

ESCRITÓRIO — Atuga-S0 no Ed. [ mente corr-srcial. Av. Copaca-
Melrópo'e à Av. Presidente Wil- ! bana, 647 sala 606. Chaves c/
son, 165 — sala com 25m2, j porteiro Freltea cu Miguel. Tra.

com o porteiro ou tratar i tar Rua da AssembTéa, 93 sa-

ATENÇÃO — Dormitório e sala
oavlúna perfeito estado, preço
brraio. Vendo junto ou separa-
dos na Rua Haddock Lôbo, IB.
ANTES de vender seus móveis
usados, consute a IMITZ. Com-
pramos todos os estilos e paga-
mos bem. Telefones: 242-5731,
245-6169 •__2«-"13^
ATENÇÃO — Compramos mó*
veis usados, precisamos da mui*
tos dormitórios • salas de jan-
tar, armários duplex o memor
nreco. Atendo rápido. 222-0967.

PETRÓPOLIS
TERESÓPOLIS
E SERRAS

ch.
i com a oroprietária à Rua do I
! Cir-no. 6 5- 59 and. - GB Tel. :
! 232-4685 e 252-8794.

i ESCRITÓRIO - Alugamos em'
Ed. COMERCIAL a Rua do Acre, .

I 90-S cem ¦ 50'ii2, chaves com 1
| o oorteiro e tratar cem a pro- i' 
p.ietária à Rua do Carmo, 65 ;

I - 59 andar - GB - Tel.
I 232-4685 e 252-8794. _

| ESTACIO - Alugo loia D, ser- |
ve p3ra ind ou dep. R. Tornas
Rabelo 46 tei. 2280974 chaves
no bar em frente.

ESCRITÓRIO correi, instalado clTERESOPOLIS - A,„pj.e .„, _e,__. 2 cscriv D^|0„,..,a
edif.oo luxuoso, na p,.r,a F-o-: escrever, arquivo aço, aluga-se -
x,ma da Universidade, psra rj. Av Rio Branc J,' _ %al
pazes ou mocas, pt. 207, da! 1401
Rua Amaral Peixoto, 647, c/2 |—citos., sala, deps. 2 banheiros, ESCRITÓRIO MONTADO - Rio
completamente mobiliado. cemj Branco, 133 904 - Passo contra-"elefone, sinleco, ^anawr. e sa-jto ou vsndo todo tquipamanlo' (moveis, sofá, maquinj, etc.) —

Tiatar Ttl.: 257-4509.

601
I 665.

fene 232-8902 - CRECI

NOGUEIRA - Aluga-sc: casi
mebiliada, piscina, ótima vista
minimo l ano. NCrS 700 — Tel.
24-7417.
TBRESOPOLIS - Alugo ..ptã
centro por um 2 ou mais me-
t-as e moveis 250,00. Tratar Av.
A-Tantica 4146 apto. 703.

lão de festas. Chavei c'p^-'e ro.'
Tratar Trav. Paço 23 1/207. Rio.

SALA Ccpaccbarva — Alugo ex-
celente sala de frente, atapsta-
da, ótima para prefis-óes libe-
rais. Chaves c/ perteiro V3lde-
sío. Av. Ccpacabana, 1 085 sa-
la 401 tratar Rua da Assem*
b'éia. 93 saía 601 fone ....
233-8902 - CRECI 1 666.

SALA — Ipanema. Alugua-sa no-
va c' telefono, comercial, sem
luvas c| 35 m2. Fiador ou cau*
çao. Tratar no local na Rua Far-
me de Amoedo, 76.

ARCA DE JACARANDA' - NCrS
160,00 mesa redonda colonial
1,10 diâmetro NCrS 200,00 ca-
dajr.i com palhinha 65, carro chá
iacarandá 190, cama marquesa
95, [ÔQO 3 mesas c/ mármore
pnra sofá, 130 as 3, console Luís
XV com mármore de la. 145,
moldura entalhada com espelho
bisotado 140,00 cana oi, banco
de igreja, camas com florões;
dormitórios Luis XV em lacaran-
da. estante colchõas ortopédicos,
apliques secretária duplex bica-
ma beliche colonial, mesa de
televisão grupo estofado, a Imo-
fadas soltas 600, banquetas e
mais algumas peças nosso fabri-
co. Grande fábrica mudando
ramo quer desocupar lugar. Rua
Honório, 1 427 quase esciuina
Rua Cachambi. Tel. 261-4483 sá.
bòdo_até_19_horas.

ATENÇÃO - Compro moveis
uiados, dormitórios, armários
duplex. Chipandale. Império, ór-
cas o salas pau-marfim a ca*
viúna, rústico, coloniais, meda*
lhões — Atendo rápido — Pa*
qo valor máximo. Tel. 248-Ü996.
ATENÇÃO - Casa de móveis
cem nrr.nde estorno por motivo
entroga das chaves, líquido a
preco de ocasião. Rua Santa*
n a, _ W.

ATENÇÃO — Compra-se móveis
usados. Procisamos de qrande
quantidade de dormitórios e [
salas de jantar — Paqa-se bam.
Atende-se rápido em Qualquer i
bairro. Tel. 228-8229._____
ATENÇÃO — Compro móveis j
usados 248-4119. Dormitórios I lho

ATENÇÃO -
randa. Arca
^a!hão e mi
donda ou c.
quesa casal

Moveis de jaca-
150, cadeira Me-

loira 60, mesa re-
ms:le. Cama mar-

solteiro 150, co-

ATENÇÃO consertes pinturas e
re formas ds gebds ir.ís c ar
ccndicTcnsdo a domicilio crm
oarantia. Tcl. 237-7376 - Sr.
Ferreira. 

AR CONDICIONADO a galadei-
ra — Consertos com garantia a

I domicilio. — Borracha 35,00. -
T»1- 222-9293. Sr. lul».

I CONSERTA, pinta' • r«forma >r
I refrigerado, geladeira, coloca.
! cão de máquinas, cargas da
! gás, borracha, fecho. 252-4230.

TV 23 pol. 1 ano de uso. Stereo
Philips automático porta tíf c!
pcuco uso. Vendo barato. Mot.
viagem, R, Almirante Tamarida-
ré, jH,_ apt. 1223 - Flamango.
TELEVISÕES — Com garantia a
parlir de NCrS 150,00. Várias

I marcas e tipos. Philco, ABC,
• Philips, GE, etc. Damos antena
| — Visitem O Rei das Televisões

— Rua do Senado, 172.
TELEVISÃO - A partir de NCrS
150,00 várias marcas e modelos
funcionando nes 5 canais. Grátis
I antena. Visite-nos sj compro-
misso Rua do Senado, n.Ç 65,
eítt. Games Freire.
TELEVISÃO — Grande estuque
para escolher a partir do NCrj
150.00 várias marcas c modelo,
Funcionando nos 5 canais. Grá-
tis 1 antena, Rua Camerino, n.°
176, scb. esq. Marechal Fio-
riano,

| TELEVISÃO Phllco 16 pol. por-
. tatil, perfeito func. Vendo ..

j 370,00 Av. Prado Júnior 281
3?*_ 510 Ccpacabana.

| IV 23 de luxo pouco uso co-
I mo nova olima irríagam v. mo-

viagem 350,00 Av. Capa*
cabina 435 ap.

modas, armário sofá marque-
ui dudlc. Grupos estofados. Es-
tantes meduladas, mesinhas, la-
do sofá abajours. Carrinho de
cha, canspes, banco de igreja,
es ps lhos, bicmbD, escrivaninha
e tudo mais que decere meu
iuxucso ap. Rua Santa Clara,
166 ap. 207.
ARMÁRIOS embutidos de cedro
bom acabamento pelo menor
preço da praça. A NCrS 170,00
m2. Tel. 232-1665.
ARMÁRIOS EMBUTIDOS' -~DÚ".
plex em fórmica, jacaranda e
p/pintar em todos tipos. Finan-
ciamos. Tel. 234-4854.

COMPRO geladeira ¦ ar condi,
cionado que estejam funcionan-
do bem. Pago à vista. Tel. ,.
235-7942 - Sr. Moacir.

COMPRO 1 ar condicionado e
uma gslad-aira, tenho urgência
pago bem. Tcl. 257-9250.
COMPRO qeladeiras em qual*
quer bairro, paqo bem e aten-
do na hora de sua preferencia.
Tal. 234-2855 - S. Cristóvão.

306 235-3157.

(TELEVISÃO - Zenith 16~"põi"
I portátil c: oti,na imagem —

Vendo barato R. Maettro Fran-
I cisco Braga 502 ap. 203. Co-

pacafaa-na (B, Peixoto).
TELE V IS AO moderna, 23 p: te-
gadas moderna pcuco uso. Ven-
do per 350,00 R. Ssuza Lima,
48_aot. 412 Copacabana posto ó.
TELEVISÃO General Elotric 19
po!. de luxo úno 68 imagem
de cinema, 380,00. Mot. via-
cem, Tal. 257-2802.

COMPRO qeladeira mesmo eum
defeito paqo bem atendo ur*
gente pelo tel. 261-7308

CONDICIONADOR da
line OE, Modelo MC
n.9 65964 - Vando,
nas 3 meses da uso.

ar Thin-
13.95 -

com apa*
Está com

defeito 40 dias, mecânicos da
fábrica não conseguiram conser*
tá-lo. Nào dou garantia, pois ga*
rantia GE nada resolveu até ho-
ie. Oforta para 242-2370 - 2a.
feira, das 17 as 18,00.

GELADEIRAS - Grande estoque
oara escolher a partir de NCrS
150,00 várias marcas pintura no-
va todas garantidas. Rua Ca-
marino n,° 170, sob. esq. Ma-
rechal no/iang.

GELADEIRA Mqidafre 11,6 pés,
de luxo, novinha. Vendo bara-
tissímo. R. Duvivier, 21, apt.
602, Posto 2 — Copacabana.

TELEVISÃO Philco 21 pol. em
caviúna, imagem ótima, no. 5
canais, NCrS 250,00. Av. Co-
pacabana 435 apt. 410.
TELEVISÃO-Philco 19,r portátil
cinema 5 canaTs NCrS 350.00
ocaa-ião — Rua Doming-s Ferrei-
ra,_232 apt. 101. térreo. Cop.

TELEVISÃO Standard ETctricYÍ
cinema 5 canais NCrS 260.03
funcionamento perfeito. R. Do-
mingos Ferreira, 232 api. 101.

TELEVISÃO PHILCO 23 - NCr$
350,00 cinema 5 canais, Rua
Domingos Ferreira, 232 apto.
101... t^freo.. foP'1,
TV vendo uma" 23 pol., 35Õ,CO',
uma radiovitrola aut., 3 rota-
cões 200.00. Av. Mem de Sá,

BARATISSIMO - 
_Vendo dormi-

tório • sala, caviúna ou marfim
Usados em eslado novissimos
Junto ou separados. Rua Had-

dock lôbo 303-C. _ 
CORTINAS - Reforma-se e"faT
sc cortinas em geral. Preços mo*
dicos. Mme. Ribeiro. Telefone
234-56S5._

COMPRO moveis usados saias
dormitórios. Marfim caviúna.
Império. Colonial. Rústico. Ar*
mários duplex. Medalhão. Pa-
ga-se bem atende-se rápido em
tôda cidadã Tol. 232-0111. t
CHIPENDALE dormitório" casal
sala cio mesmo estüo - Vendo j GELADEIRA Brastemp 13 pés, re- I tJniTcnandõ.nõs 5
barato, juntos ou separados. Rua tillnoa. novinha. Vendo baratis- ' "

simo mot. viagem. R. Almirante
Tamandare. 41, apt. 1223 - Fia-
mengo.

Hadclcckj^ôbo 18 _
COMPRO dormitórios usados

paqo bam e atendobam
sua preferência ê !
pl o tel. 234-2855.

vista,
hora d,
telefonar
ESTANTE c/poría de correr en-
vidraçsda, lm! 1 largura, 5 pra.
teleiras. Cama casal, mesas de
cabeceira, penteadeira, cômoda,

I cadeiras. Ver R. Prof. Alfredo
I Gome» 48/301.

j 
DORMITÓRIO CHIPENDALE ma.

í 
çiço, 

sala igual, lindos c bons. I GELADEIRA Brastemp 10 n.-.Vdo. baralo. Estado novos. Pres. 'u.o va'» acO 
Varria. 2963-A '

GELADEIRAS - A partir de NCrS
150,00 ^ várias marcas pintura

nova todas garantidas. Visite-
nos s' compromisso Rua do Se-
nado n.° 65, esq. Gomes Freire.

GELADEIRA Brastemp 10 1/2
nova. Vendo barato. M. de vlá*
gem. R. Riachuelo 257 apt. 421.

^l^ob^Lapa^
TV Philco portátil, ótima em to-
des canais, ve-ndo NCr$ 250 ou
um 23 pol., barato. R. Correia
Dutra. 48, 3.° and. apto. 12
- Catete.
TELÈViSÃO — Liquidamos para
er-trega das chaves a partir de
150,00. Várias marcas, todas

canais. Rua
da Conceição, 145 _ sebrado.

TELEVISÃO - Novas a 
'partir

de NCrS 505,00 de 11, 13, 16.
17 a 23. Empire. ABC, Philco e
outros, garantia de fábrica. Rua
da Ccncelcão, 111, esquina de
Marechal Floriano.

Chip. Rust. Modernos, Império •
armários duplex, salas, caviúna,
iacarandá. Império e arcas. Aten-
demo«. rápido 248-1119.

ZONA NORTE
A 170,00 - 260.CO apts. e salas.
Z. Norte, o/escrit. ou resid. Inf.
domingo 2a. 3a'. 4a, 261-7747,
243-3413. B. Aires. 204. 69 ar-
ranjo fiador irrecusável {10C).

AGORA Estacio de Sá 71 -
Armários, camas, estantes, esto-
fados, peças avulsas. Loja nova.
Estácio de Sá ,71. David.
ÃNÃTÕM - Para casal nòvo
- Ver R. Prof. Alfredo Gomes
48/301. __
ATENÇÃO - Vendo dormitó-
rio e sala da iantar em beíis-
simo estado, rústicos e por pre-
cínho pechincha. Arist-des lobo
n.o 128 P. H. lobo.

DORMITÓRIO p moça. nôvo
cempieto verdadeira ocasião.
Rüa Domingcs Ferreira, 232 apt.
101. Ccp.
DUPLEX iacarandá 780, mesa re-
denda l.lOm diâmetro com tam-
po de mármore 250,00 cadeira
jacaranda com palhinha 65, arr.i,
console, camas com colchões cr-
topédicos ou de espuma, be.i-
che, canapé, consoles com espe-

ricos e luxuosos dormitó-
rios, etc. Fábrica mudando ramo
quer desocupar. Rua Honório
1 427 - Cachambi - Fone
261-4483.

i luxo vaie 850 v(380 seminova,
Dia'ma Ulrich, 201 1 102.
257-0429 - Cooa.__

GELADEIRA BRASTEMP 12" reti-
ITnea, NC'S 490.00, perfait.j cca-
sião. Rua Dtminacs Ferreira n.°
232 ipto. 101 Cepa.

GELADEIRA GE Retilin-a, mí-
dirna. Ve^ndo baratissimo R.
Souza Lima 48 apt. 412 Cepa-
ca bsna pesto 6.  ____________

TELEVISÃO GE, 14 pol. sT por.
tátil, funcionando bem, vendo
NCrS 260,00. Av. Henrique Va-
Isdares, 35 apto. 1108, urgente.
TV 19 Philco americana c/garan-
tia 320. 'íádío Grundig transoc,
pilha, elétrico, bat-auto, c/carre-
gadoo 250. Vendo tel. 257-7357.

TELEVISÃO Philco 23'. Moderna
perfeita o outra Philips 23' mod,
68. Estado de nova. Vendo ba- j
ratisiimo. Av. Prado Júnior 281 ]
Loja I. Galeria.   :
TELEVISÃO Philips 23 Autorr.*tic i
moderna perfeito funcionamento |
estado de nova e outra Crown i
portátil pilha luz e bateria. Ven-
do barato. Av. Praoo Júnior
281 ap. 914.

Horóscopo
Geraldo ZIEDE

SIGNO SOLAR VIGENTE — Pisces — PEIXES
— (19 dc fevereiro a 20' de março — Em seu per-
curso aparente pelo Zodíaco, o Sol ingressou no
signo de Peixes às 22h43m do dia 18 de fevereiro,
onde permanecerá até o dia 20 de março ãs 21h
57m, hora legal do Rio de Janeiro, conforme cál-
culos baseados • nas Efemérides dc Rafael para
1970.
INFLUÊNCIAS ASTRAIS NO
SIGNO SOLAR DE PEIXES
PLANETA — Netuno pela Astrologia Moderna e
Júpiter • pela Tradicional:
ELEMENTO — Água.
DIA FAVORÁVEL — Quinta-feira.
COR — Azul;
PEDRA ZODIACAL — Crisólita.
SIGNOS COMPATÍVEIS — Touro, Câncer, Es-
corpião e Capricórnio.
POSIÇÕES PLANETÁRIAS BÁSICAS PARA O
PRESENTE HORÓSCOPO — Sol em Peixes, em
quadratura com Saturno em Touro; Lua cm Tou-
ro, formando sextil com Mercúrio em Peixes e em
oposição com Júpiter em Escorpião.
HORÓSCOPO SOLAR PARA HOJE — Quarta-fci-
ra, dia 11 de março de 1970:

ARIES — (21 dc março a 19 dc abril -- Fase ía-
vorável a assuntos altruisticos, quando encontrará
maiores facilidades em colaborar com alguém quc
esteja em situação difícil. Sob aspectos negativos
estarão os assuntos que dependam cio legalização,
que devem ser providenciadas pessoalmente.
TOURO — (20 de abril a 20 de maio) — Procure
ser compreensivo e tolerante, a fim de não acen-
tuar eventuais divergências com associados ou
com o cônjuge. Possibilidades de novos contatos
agradáveis em seu círculo de amizades, assim co-
mo a solução de um problema que vinha causan-
do preocupações.

GÊMEOS — (21 de maio a 20 de junho) — Pro-
ceda com maior objetividade em seus contatos com
pessoas que possam influenciar em seu futuro e
obterá o que deseja. Faça um esforço para re-
írear suas emoções e procure não se preocupaicom assuntos que possam abalar seus nervos.
CÂNCER — (21 de junho a 22 de julho) — Na vi-
da sentimental, uma atitude mais compreensiva
de sua parte resultará proveitosa', amenizando a
tensão que tende a se apresentar. Boa fase paraviagens longas, anúncios importantes e contatos
com pessoas que se encontrem distantes ou quahá muito não vé.

LEÃO — (23 dc julho a 22 dc agosto) — As ini-ciatívas adotadas em assuntos de bens imobiliá-
rios conjuntos deverão apresentar agora melhores
resultados, quando estarão todos em harmonia.
Procure náo se envolver em divergências que se
apresentem em seu ambiente doméstico. Domine
seus impulsos.

VIRGEM — (23 dc agôslo a 22 de setembro) —
Melhores entendimentos com associados ou côn-
juge proporcionarão maiores lucros em seus inte-rêsses conjuntos. Evite viagens; limite-se a acões
locais e, se surgirem controvérsias em ambieiites
vizinhos à sua residência ou local de trabalho,
procure não se envolver.

LIBRA — (23 dc setembro a 22 dc outubro) —
Em suas transações financeiras, onde você de-
pende exclusivamente da própria capacidade, po-deráo surgir limitações e não consiga os resul-
tados que esperava. Não se impressione e tenhaconfiança em dependentes e colegas quc poderãoajudar a remover os obstáculos.

ESCORPIÃO — (23 dc outubro a 21 de novein-
bro) — ótimas perspectivas no campo sentimen-
tal, com possibilidades felizes para cs solteiros eos que forem pais, que encontrarão motivos de
grande satisfação com cs dependentes. Não se
impressione com uma eventual influência passa-
geira para declinar para o pessimismo.
SAGITÁRIO — (22 de novembro a 21 dc dezem-
bro) — Precate-se contra à disposição cle pes-soas complexadas que poderão desejar interferir
negativamente em seus planos pessoais. Os bons
aspectos em sua quarta casa astral indicam pc-riodo favorável para tratar de assuntos relaciona-
dos com a família e o lar.

CAPRICÓRNIO — (22 .:1c dezembro a 19 dc ja-neiro) — Fluxo favorável em sua dependência querege a.s relações humanas em geral, especialmen-
tc com parentes próximos c vizinhos. Em seu cir-culo cle amizades, releve algumas pequenas falhas
ao tratar com pessoas que lhe querem bem. mas
quc hoje se mostrem um pouco diferentes.

AQUÁRIO — (20 dc janeiro a 18 dc fevereiro) —
Contatos com pessoas que ocupem cargos superio-res, ou reivindicação de acesso, deverão aguardarocasião mais propicia. Periodo favorável a todasas atividades que se relacionem com os seus ren-dimentos individuais, que prometem lucros a cur-to prazo.

PEIXES — (19 de fevereiro a 20 dc março) —
Assegure-se de que a correspondência c conta-tos com pessoas distantes esteja em dia e eviteviagens longas. A fase é propícia a novos proje-tos e mudanças, assim também como para novescontatos que poderão trazer agradáveis surpresasc lucros compensadores.

O pensamento DE HOJE - o homem se agi-ta e Deus o conduz. (Bossuct).

GUARDA Rcupa 3 portas 2W,
meia red. iacar. 150; bufê 70;
belíssima crlstsleira tipo vitri-
n- 200. cômoda 120; poltronas
50; duas colunas antigas 60
cada; Av. Copa 637;4Ô2 - ..
56-8669 - 37-3774.
GRUPO Esteirada, em jacaranda
4!msfi.dai seitas, fazenda ver-
meíbi brocada, vendo 700. Av.
Ccpacabana 782 «pt. 402 chi-
ves com o perteiro das 9 ãs
18 hs.

GELADEIRAS Novas a partir
de NCrS 495,00. Cônsul. Galo-
ma ti:, Kelvinator, Wütinghou-
se, 2 pertas, com ç.írenfia de
5 enos e entrega no mesmo dia,
não paga carreto. Rua da Cen-
ceição, 111. Esquina de Mar*-
cha! Floriano.

I TELEVISÃO 23" 280 00. Emerson

j moderna_ 23'. 250,00 e outra
i 200,CO Todas em perfeito funcio-
namento e com garantia. Av.

I Prado Júnior 281 Loia I. Galeria.

TELEVISÕES! Grande liquidação,
nov:-B e usacas, a parlir de
150,00 e 500.00 à vista e a
prazo. Aceiro sua em troca, ga-
rantia do fíbrica 11, 13, 21
e 23 plegadas, todas as marcas.
Av. Gomes Freire, 547 loia.

GELADEIRAS - UquTda.ão pa- \ TELEVISOR-grand»""llquldacío ce
fd entrega das chaves. Temos; 17" a 23" c/novas cine r.os
várias, todas gelando bem e | 5 canatt desde 1/0,00 fôdn
pTntura nova » oartir de 150 CO.: es marcas. R. do Senado 322 !
Rua da Conceição, 145 sebrado. próx. Av. Mem de Sá.

GRANDE liquidação 50 oeladei-
ras a sua dispcsieSo, desde
150,00. Multo gelo. Rua dos In-
vál'rios, 59.

Granjas
IUIZ OCTAVIO PIRES IEAI

NOTAS AViCOLAS

Apesar do preço do quilo vivo dos frangos decorte ter baixado para NCrS 2,00, a Cooperativa
dos Avicultores de Jacarepaguá continua pagan-do NCrS 2,30. para os seus cooperados. Isto signi-fica uma grande vantagem. Num lote de 10 milfrangos, pesando, por exemplo. 15 toneladas oavicullor cooperado recebe a mais NCrS 4 500,00.Embora defendendo os interesses do avicuir.or aCooperativa ainda consegue manter o mais baixo
preço^de venda da ave abatida para o varejista.

Hoje (dia 11) ãs 17 horas, será realizada aassembléia da Cooperativa dos Avicultores de Ja-carepaguá. na sede da Estrada do Caribu, 418. As-suntos: prestação cle contas do exercício de 1969e eleição do nòvo conselho fiscal.

Amanhã (dia 12), ãs 17h30m, o engenheiro-
agrônomo Procópio Belchior, fará uma conferén-
cia sob o tema: A Nova Legislação do Imposto
de Renda, o conferencista destacará as vanta-
gens da nova legislação para a agropecuária. Aconferência terá lugar na sede da Associação Ca-rieca rie Avicultura, na Rua Augusto de Vascon-
celos, 606, em Campo Grande.

As cedornas japonesas estão prestando bons
serviços às pesquisas genéticas, na Universidade
de New Hampshire. nos Estados Unidos. É que,tendo um ciclo vital muito mais curto — repro-
duzlndo-se já com 60 dias de idade — essas aves
respondem mais rapidamente aos testes. Muitas
das conclusões obtidas nas experiências com co-
dornas são aplicáveis aos frangos de corte e às
galinhas poedeiras. Além disso, as cedornas
ocupam menos espaço e comem menos ração o
que simplifica e barateia as experiências.

Segundo experiências realizadas, nos Estados
Unidos, pelo técnico James Marr, que presta ser-
viços à Ralston Purina, a densidade correta paraa criação de poedeiras *m gaiolas é de 520 cen-
timeiros quadrados de piso por ave.

Estudo publicado no número de janeiro últi-
mo da revista Indústria Avícola demonstra as
vantagens da manutenção de poedeiros em gal-
pões de ambiente controlado, isto é, galdões her-
metlcamente fechados com iluminação e ventila-
cão artificiais. São as seguintes as principaisvair.agens apontadas: (1) intensidade menor, c
controlada, da luz; (2i melhor programa de ilu-
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Clubes .
UTILIDADES • OPORT. E NEGÓCIOS • MÁQUINAS - MAL • ENSINO E ARTES • SERV. PROF. DIV. • ANIMAIS • DIVERSOS

Geraldo Monnerat

Boletins mensais, fotografias dc sócios c rc-
portagens sôbre os clubes devem ser enviados pa-ra a coluna Clubes do JORNAL DO BRASIL.

FLORESTA — A Cortesia foi reeleita. Enviamos osvotos mais sinceros de uma gestão tão eficiente e
produtiva quanto a anterior. — a posse da dire-
toria reeleita será no sábado, às 20 horas. Em se-
suicla haverá jantar à la carte, show de samba
patrocinado pela Secretaria .de Turismo e um
baile comemorativo com o Trio Ipacaraí, até às
4b. Reservas na sede social.
riRAQUÊ — Programação da Semana: — Cinema
amanhã, à_ 21 horas. — Cinema no sábado, às
21h. — Cinema Infantil no domingo, às 16h. —
SÍRIO E LIBANÊS — Programação da Semana:
Pistoleiro Relâmpago para adultos na sexta-feira,
às 21h30m. Bangue-bangue com Audie Murpliy
e Marry Anders. Colorido. — Boate Le Cedre às
22h. Sexta-feira também. Pitas zero e slides.
Maiores de 18 anos. — Novamente no sábado a
boate, às 22h. Mil Ouriços. — Almoço para o qua-dro social, no domingo, às 12h. Para os convidados
dos sócios também. — Reprise do filme de sex-
ta, ãs 15h. — Cinema Infantil, às 17h (tudo no
domingo). Distribuição de balas e sorteio de brin-
quedos para os adultos. — Miniboate, às 19h. pa-ra menores de 16 anos. Distribuição de mamadei-
ras.
TIJUCA TÊNIS — Programação da semana: O
Ultimo Tiro de James Stewart, hoje e amanhã,
Henry Fonda também vai lá. 20h30m. 14 anos.

Apresentação especial da peça Romina e Julien
na Maison de France, na sexta, às 21h. Peça de
Charles Dyer (comédia), com Napoleão Moniz
Freire, Maria Gladys e Emiliano Queirós. Entra-
das na gerência. — Noite Dançante no sábado,
ãs 22h ccm Gilmoye. Môças maiores de 14 anos
e rapazes, de 16 anos. — Cinema Infantil, no do-
mingo, ãs 17h, com um bangue-bangue e um fil-
me seriado.
MONTANHA — Programação da Semana: Boite R.
C. no sábado, das 22 às 2h. Traje esporte.
COUNTRY CLUB DA TIJUCA — Programação
da semana: Arabesque, com Gregory Peck e So-
phia Loren, policial, hoje, às 21 horas. — Gincana
Infantil no domingo, às ÍOh. Diversas provas para
meninas, terminando com a famosa Caça ao Coe-
lho. Quem pegar o bicho fica ccm éle. — Baile
Jovem, às 20h (domingo). Música de fita.
MUNICIPAL — Programação da semana: — Con-
junto 7 na Onda, na sexta-feira, às 23 horas. Boa-
te. Esporte. — Teatro Infanto-Juvenil, às 17 ho-
ras de domingo.
CASA DE LAFOES — Programação da semana: —
Boate Tropical com o Conjunto Vera Cruz, na
sexta-íeira. às 22h. Termina às 2h — Nota: Con-
tinuam abertas as vagas para o curso de ioga.
Aulas às tc-rças e quintas, das 15 às 17h.
CASA-DE-TRAS-OS-MONTES — Festa das Vin-
dimas, no sábado, às 21h. O Ginásio será trans-
formado em parreiral, com cachos de uvas re-
cordando as vindimas de Portugal, especialmen-
te da província Transmontana. Reservas de me-
sas na secretaria.
COPALEME — Boate com sonorização FBL Ele-
trónica, no sábado, às 22h. Maiores de 18 anos.
CENTRO EXCURSIONISTA BRASILEIRO —
Programação da semana: Escalada de 1.° grau
artificial no sábado ao Dedo de Nossa Senhora.
Direção Alexandre Decker. — Cabo Frio — Sede
praiana no sábado e domingo. Direção de Gali
Nóbrega. — Praia de Grumari no domingo. Re-
creativo. Direção de Francisco de Franco. —
Nota: As inscrições para Semana Santa estão
abertas. Haverá uma visita à sede de Cabo Frio
e a Águas do Raposo.
STANDARD PHONIC DRILL CENTRE — Pio-
gramação da semana: Sessão do show Chico Ani-
sio Só, amanhã, quinta-feira, no Teatro Ginástico.

Almoço em Paulo de Frontin, RJ, no domingo.
Inscrições pelo tel.: 242-9654.
ASSOCIAÇÃO A. F. BANCO DO BRASIL — Pio-
gramação da semana: — Mesma cio Standard
Plionic.

FAMÍLIA vende - Encer. Walita
últ. tipo 65. Gill-Span luxo,
embai. 120, TV GE 23' linda,
3.0. Estsb. «utomél. p/TV, 80.
Toca-fitas Munt stereo, 280.
Gravad. National pilhalluz nn
embai., 220. Máq. escrev.porta-
lil, 220. Olivetti Lexikon último
tipo, 550. R. Barão de Mesquita,
459, fundos, ap.' 414 ~ Após
as lóh.

VENDE-SE uma geladeira Climax.
máq. lav. Pekirw» e berço cro-
mado. Tel. 249-8373.
VENDE-SE toca discos stereo
Perpetuum — Ebnor, toca fila,
moveis, tapetas, brinquedos ale-
mães etc. Ver Rua Alm. Ale-
xandrlno 1758, casa (antigo n.
494). Sr. João. Sla. Teresa -
Das 18 is 22 hs.

POR MOTIVO de mudança ven-
do duplex, grupo estofado de
couro, cama marquesa, guarda
vestido, televisão, geladeira, me-
sas de fórmica. etc. Rua Meira
Vasconcelos, 133, apt. 201, fun-
dos — Grajaú.
RÀDlb~DÍ~P.tHÃS, da cabecei.
ra, e de automóvel. Oown
Sony, Sharp, Vita e outras mar-
cas, de I, 2 e 3 faixas, de
pilhas e luz, relógios Cla?sic,
Mondaine, gravadores Mi".! K,
7, caixas de^ música, perfumiria,
lenços de seda italiano, • novi-
dade em gera!. Importadora
Rose Neide Ltda. Rua Buenos
Aires n. 130, l.o andar, sala 4.
URGENTE — Vendo móveis oe'
quarto completo. Summier, lus-
tres, geladeira. Rua Carvalho Al-
vim 551/302. Andarai.
VENDE-SE móveis de jacarandá,
quarto comp. sala de jantar no-
vos e máquina de costura Sin-
cter etc. R. Andrade Pertenci,
39, apt. 201 - Catete - Urgente.
VENDEM-SE mobília usada da
quarto e sala e 1 fogão antigo
c/ prateleira. Ver à Rua Max-
well, 114 - Vila Isabel - Ur-
gente.

VENDO radiovitrola, televisão,
tocadiscos, enceradeira. Tudo
peq. defeito por 200,00. Tel.:
246-5886. Osvaldo.
VENDE-SE um secador de cabe-
lo, 1 rádio p. pilha, uma má-
quina de T-etra. o, I Iiquidific3-
dor Arno, tudo per NCrS 350.00.
Santo Amaro n.° 14 apto, 42.
VENDE-SE mobiliário completo
de quarto e sala, geladeira, te*
levisão e cortina de pessoa quo
vai mudar-se, junto ou separa-
do. Urgente. Ver de 10 as 17
horas a R. Fernando Mendes, 7
(apart. 81) esquina da Av.
Atlântica.

BASTA TELEFONAR 23642(3 -
Compramos — Vendemos ou
parmutamos telefones, de quais-
quer estações pelos melhores
preços da GB — Transfiro di-
reitos na CTB Hm' acordo eom
a_- !i! JZ Jr ¦ Gentil, 236-0283.
CETEL — Compro qualquer ti-
nha, pago hoje à vista. Tal. ..
390-0342. Sr. Ferreira.
CETEL — Vendo só recebo da-
pois de instalado e transferido
para seu nome. Tel. 390-0342
— Sr. Cerqueira.

Antigüidades
e moedas

COMPRA-SE
lustres, Cristais, Bronze,

Biscuils, Porcelana, Prata,
Meleis, e Moedas.

Telefone: 243-1945.

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

DINHEIRO,
HIPOTECAS E
CAUTELAS
automoveIs x dínheTrcT'-
Resolvo hoje, o carro continua
em seu nome e poder. Rua Ba-
rão de Mesquita 174-E — Tel.
23,1.6876.
AUTOMÓVEL - (Não venda seu'carro). Resolvo na hora o pro-
blema financeiro de V. S., con.
íinuando o carro s/poder. Juros
de Banco. 42-3765. Bento.
AUTOMOVEIS X DINHEIRO -
Carro continua em seu neme
t poder, solução rápida. Jures
bancários, iratar com Sr. IIRNEU
- Tel. 254-1016.
ATENÇÃO snnhores proprietá-
rios qanhe acima de 
NCrS 4 000,00 sem empatar
tempo nem capital. Tratar pelo
tel. 256-7592

TELEVISÕES - Temos todas as
marcas de 17" a 23" c/novas,
cine nos 5 canais barato mesmo
a preço de rádio, damos antena.
Av. Passos, 115. 69 and. sala
605 esq. A^a_. Floriano.
VENDO barato teca-disco porta-
tü, mesa pi TV, Av. Copacab.
1137'1002._ _
VENDE-SE fv Philco portátül om
bom estado. Rua General Roca
818 apt. 301 - Tijuca.
VENDEM-SE tv St. ÉÍXÍ. 13 p.
portátil GE 21 p. Philco 19
p, (ótimas), R. Domingos ferreira
187_ap._37 a_ndar_4^

Aah! Seu TV
enguicou?

Não porei tempo com
curiosos... Nem deixe levar
o TV. Conserto em sua casa,
qualquer marc* hoje, sáb. e
domingos. Ou.ilqucr bairro —

Tels. 236-5121 - 257-6802.

Antenista
Tel.: 252-0022

Instalações e revisões dc
— Atende-sc diariamente em
antenas de televisões c F.M.
rodos bairros, inclusive do-
mingos c ferrados ccm ga-
rantia e honestidade — Tcl.:
252-0022.

Consertos do
televisão ?!

Cuidado com os curiosos,
aprendizes. Conserto em suo

própriii residência, qu< Iquer
marca ou defeito.. A.endo
todos os dias, tamben aos
domingos e feriados. Telefone
238-0226.

ELETRODÕMEST.
E FOGÕES

VESTIDO DE NOIVA - Vende-
se novíssimo, alta costura con-
.¦ecção Gerson. Tratar Pcmpeu
Loureiro, 1061101, Otimo preço.

Ternos usados
Tel.: 222-5568

Compro a Domicílio

Calças, camisas, sapatos,
cl:. Pano melhor' que qual-
quer cutro.

AUTOMOVEIS X DINHEIRO -
Carro continua em seu nome
e poder, solução rápida. Juros
bancar ios. Tratar com D. Pe-
nha^_Tel._252:921J4. 

__,
AUTOMÓVEL X DINHEIRO -
Resolvo na hora. O carro con-
tinua seu poder. 42-3381. Sr.
Oliveira. 
AU TOMÕVÊ f~ 

"X~DÍN 
HÉÜ-CT _

Rerclvo na hora. O carro cen-
íinua leu poder. Rua Dcna Ro-
mana, 579 aplo. 101. 261 -6784.

COMPRÃ-SE - Prr,TÍi7s"jíãs~"dã
venda de Imóveis. Telefone:
222-52.'_•_
CAPITALISTAS - Pequenos «
nwdios, prtV^SBmcs, para
coi-npra de tetras de vendas
de imóveis. Rua Jcsé Mauri-
cio, 150 loia. Penha. Te'. ...
2308874, Sr. Viana. CRECI .
.40.

CONTAS DE LUZ - Moedas an-
ligas, Cautelas, Obrigações —
Compro qualquer quantidade. —
Pago bem. Av. Ernani Cardoso
58, sl. 203. Cascadura.
CAPITALISTA - Colocamos seu
capital com segurança e a maior
rentabilidade. Garanti» de imo-
veis sob hipoteca ou promissó-
rias vinculadas à venda d»
imóveis. Av. Alte. Barroso 6 s/
1 308. Til. 252.3227. (CRECI
1741).

Brilhantes - Jóias
Tel. 252-0952
Cautelas, pratarias, compro.

Pago realmente mais. Não
perca seu tempo. Pagamen-
to à vista. A.endo somente
a domicilio — Walter.

Cautelas de jóias
e mercadorias
Compro da Caixa Econômi-

cn pago o máximo, em ouro
velho, jóias antigas ou mo-
domes a platina c pratas, bri-
Ihantes. Av. 13 de Maio, 47.
sala 610 Ed. Hu.

Jóias-Briíhantes
TeL 243-2*72
Cautelas da Cx. e pratarias.

Não aceilo falsas ofertas ou

pro.-ostas mirabolantes!!! Pa-
gamento à vista, baseado no
dólar. Endereço p; um nego-
cio honesto. 3. Ouvicbr, 169,
s! 703. Tels. 243-2312, Sr.
COELHO. Atondo o clomicí-
•Ío.

TELEFONES

COMPRO telefon. 23 - 43 -
26 - 46 - 27 - 47 - 22 -
32 - 42 - 52 - 29 - 49 -
35 - 36 - 37 - 54 - 57 -
28 - 48. — Pagamento em di-
nheiro. Sr. Pa.lo. Tel. 242-4295.
COMPRO urgente 23-43 (5), .7
27-47 (2), 26-46 (3), 37.57 (2) •
32-42 (2). Tratar 246-1772. D.
Maria.
CETEL vdo. tel. da Cetel recebo
Ispois de instalado ou alugo
qualquer esr. rr. telefones
90-2121 - 90-1166 ou 2M. H.
COMPRO telefone linha 26 ou
46. Particular, pago a vista.
Rua General Severiano 40 apt.
504._Botafogo.
C'ÕMPRÕ~—í7l7fones das~~íF
nhas 27 - 47 - 36 - 37 -
42 - 32 - 52 - 22. Pago ria
hora em dmheiro — Sr. Nasci-
mento - 58-6797 ou 58-0728.
COMPRO - Vendo a perrnuto
telefones de quaisquer esta*
cões, pelos melhoras preços da
GB de acordo cam o Decreto
Estadual 682 de 28.9-66 - Sra.
WANDA - 237.5954.

FIANÇA — Fiadores proprietá-
rios c!ótimas ref. bane. t co-
merciais. Facilito pagto. lnf...
R. Imperatriz Leopoldina n.o 8
s'1108. Pça. Tiradentes. Te!.: ..
252-2060. ramal 31.
FIANÇAS para aluguéis? Fiado-
res. c/ótimas referências. Nada
adiantado. Solução imeriiata. —
Romeiros, 106 s|40o7 Penna.
FIADOR - Irrecusável. Tenho
alto comerciante e prop. de
varies imóveis nl Lagoa. Trato
de tudo, recebo depois (facilito)
domingo, 2.'1 3.» 4.a - Tel. -
243-3413 - Buenos Aires, 204
ó.° andar.

TÍTULOS E
SOCIEDADES
Õ5mprÕ~~cadeira""" M aracanã
(Setor Tribuna) Caiçaras late.
Vendo: Jóquei.. Cos. a Br •• va.
Ho_p. Silvestre Jard. Guanab.
Flamengo, Floresta, Botafogo,
Touring. Av. Rio Bco., 156 s/
2925 tel. 232-8215 - JUANITA.
CAIÇARA — Compro. Pago na
hora. 232-9155 - 252-3921 -
2220172.

CETEl - Compro II. da Cetel
e da CTB. Qualquer estação
p*go em dinheiro tr. fls.
90-2266, 498 MH Léa, 261-9164,
36-7819.
COMPRO - VENDO - TROCO
telefones 26-46 - 25-45-65 -
27-17 - 35-36.37-56-57 - 22-
31 - 32-42-52 - 28-48-34.54.64

23-43 - 38-58 - 29-49-61-30
Pago ot melhores preços —

Operações rápidas, transf. na
CTB. COSTA, 256-8336.
UNHAS TEIEFONICAS: 22, 32,
42, 52, 31, 23. 43. 28, 48, 34,
54, 64, 38, 58, 25, 45, 26, 46,
35, 36, 37. 56; 57. 17, 47, 29.
49, 29.8, 29.9, 30. 61, manive-
la (rural) e CETEL 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97 e 99 para
comprar, vender ou trocar com
rapidez, sequranca e comodida-
do disque 222-3267. Resolvamos
sou caso com rapidez.
MESAS PBX""- CÍmpr5~-r"Veiv
do — Legalizo — Para terceiros,
tratando da respectiva legaliza-
cão. Contador ROLANDO. Reg.
C.R.C. 14 158 - Tels. 256-9395
e 235-3021.

LINHA 265 - Funcionando. Ser-
ve põr=i Laranjeiras. Catete e
Flamengo. De paíricular. Trater
223-5162 ou 245-7419.

ATENÇÃO - COMPRO - Ven-
do — Troco telefones 26 —
46 - 27 47 - 25 45 - 35 36 37
57 - 56 - 31 32!22!42Í52 -
23.43 - 28 48 3454 64 - 38>
58 - 29 49 - 61 e 30. Ofe-
reco melhores preços pelas ei*
tações acima. Transferimos dt-
reitos na CTB da acordo com a
lei. SRA LEDA - 256-9395 e .
235-3021.
ATENÇÃO! ATENÇAOI Compro
— Vendo — Perrnuto telefones

r-AoiTaiiCTA W~i- 27,47 - 35 36,37 57 56 - 251CAPITALISTA - Colocamos seu „5 _ 26 Af> _ 2213TI32Í42I52 -
capital em promissórias vincula- j 23 43 _ 2a:48 34 54 

<M '_ '38 
_

58 - 29 4961 - 30 o telefe-
nes desligados cm Iransferen-

Sr. CARVALHO - Tel.

OUALQUER que seia seu pro-
blema de telofone, troca de li-
nhas CTB por CETEL ou vice-
versa, transferência de endeiê-
ço, venda, compra ou troca, re-
corra aos nossos serviços. Es-
tamos preparados para lha ser-
vir bem. Tel. 722.3267

das à venda de imóveis. Maior
segurança a rentabilidade. Av.
Alie. Barroso 6, sl. 1 308. Tel.
252,3227 - (CRECI 1741). _
Carlos.

TELEFON - Vende-se linha 30
sem intermediário 23Ô328I. _
NCrS 2 80CL__
TELEFONE cempro, troco e
vendo tedas as imhas da CTB
e da CETEL. Dou assistência
gratuita durante a tramitação.
Vendo 92. Tel. 256-9029 - D.
^mely.
TELEFONE não é mais problema
- £ntes de vender, comprsr seu

aparelho faça uma consu!.:
:_m ermpre-risso. Promovo
transaçãci ráolda de .'cordo
com normas CTB. Referencias
idenea., Sr. Machado — Rua
Mtguel Ccuto 27-A. s.60_l. -
Tsl. 52-3321 - V->-do 29-9 .15

__ Çcmpro: 46, 27, 43. '
TELEFONES - Compro, vendo,
troco todas linhas pelos melho-
res preços. Atoado dia e noi-
te. Bruno. 535-0872.

TELEFONE - Vendo 56 melhor
oferla. D. Marina 256-3126 das
15 às 17 horas.

TELE.FONE. 223— 243
Compra-se — Tratar pe-
Io tel. 223-4787.

CLUBE DOS CAIÇARAS - late,
cadeiras do Maracanã. Compro
a visla. Tel. 226-7642 L. Guerra.
DOMINIUM - Vendo 7 000
ações a NCrS 1,20 favor -
ISA — R. João Paula Fonseca
432. Jardim América - ZC.91
- km .1 Via Dutra - 20m
da Praça Mauá, a dinheiro vivo.
ÍAfl CLUBE Rio Janeiro vendo
titulo - Tel.: 245-0794 Simões.
A tard»*.
IATE RJ — Fluminense, Jóquei,
Cad. Maracanã, Caiçaras. Com-
pro e vendo. Tel. 232-9155 -
2523921 - 222-0172.
JÓQUEI CLUBE -
- Tel. 226-7642

Vendo Titulo
- L. Guerra.

MARACANÃ - Compro. duat
cadeiras setor A ou B. Pago
melhor preço. Tels. 232-9155 -
252-3921 - 2220172.
PRECISA-SE ce sócio urgenre
para churrascaria com 10 000
par.) ser sócio no prédio e
pcnto — Tralar i Estrade, tia
Pedra n? 7754 Miranda Guará-
«bá.
PRECISO de um sócio oara fa-
bricação de matriz. Rua Veris-
simo 99-A. Rocha Miranda.
PROPRIETÁRIO..de Balneário a
uma hora da Guanabara, procura
sócio c/capital p/explorar bar,
pedalinhos, lanchas e outras
diversões de praia. T. 245-6762.
SÓCIO - Qferece-se ccm al
gum capital e carro próprio.
Tels. 254-1299 e 264-0310. -
Castilho após 19 hs.

MOVEIS de Escritório, vdo. ba-
rato, cofre, máq. escrever, ca-
deiras, escrivaninha, 2 poltro-
nas «te. Av. Rio Branco, 108 |
812, das 10 ás 16 hs.
MAQUINA DE ESCREVER. Ven-
do uma_ "Roy&! Americana'' se-
mi-portátil em ótimo estado, pe-
la melhor oferta na base de
NCr$ 220,00. Rua da Constitui-
ção, 12 Loja I.
MAQUINA de escrever Reming-
ton Rand, carro de 50cm. No-
va — Rua Magalhães Castro, 93
loia A. Tel. 261-4202.
MAQUINAS de escrever e somar
a partir de 120,00 - Preço
especial p/revendedores — Av.
Rio Branco 9 i/305.
OCASIÃO — Cama casal c| col-
chão novo custa 350 pj 150
- estante biblioteca — jacaran-
da luxo custa 500 p. 150 —
violino 200 — quadro pintura
óleo mulher-nu — maquina
costura pj couro Av. Copaca-
bana 13.101 237-7516.

TAPETE Persa - De oração, -
fundo azul claro e uma esta-
tueta de porcelana Rosantbal,
unia coruja gde. Preço opor-
tun idade Rua Raimundo Cor-
reia 65 ap. 602.
VENDE-SE uma máquina de es-
crever marca Remington semino-
va. Rua General Rocha Ca.ac_'o,
42-F Olaria.
VENDÊ-SE uití arquivo de aço
c[ 4 gavetas e vários fichados

f*c| 2 gavetas, aceita-se oferta. —
Rua Barão de Petrópolis, 293.

Móveis
escritório

usados
Em bom eslado, vendemos

grande quantidade de móveis
de escritório usados. Tratar
Sr. Philomeno, Rua Barão de
Itapagipe, 225 — Rio Com-

prido.

OLIVETTI Eletrossuma 22, Suma
20, Lexicon 80, Remington de
escrever somar e calcular. Má-
quinas naciona\% e estrangeiras.
Vendas à vista e a prazo com
garantia. Av. 13 de Maio, 23
-s/617 - 222-6959.
OLIVETTI LEXIKON 80. estado
de nova. Ocasião. Apenas 490.
- 248-4277.

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO
A MÁRMORES e granitoi Sn.
construí, empreit. ou particul.
verif. nos. preços, banca, pia
ou banca lavator. soleir. peitorit
e tanq. em 48 hl. medid. •
orç. s. comp. Entrega na ojara
45-7656 casa.
CIMENTO - Irajá 7,40 Parai-
50 e Mauá Tijolos 3 Rios 1 .a
qualidade 105,00 Pedra areia,
faboa etc. para obra — Tel,
234-7990 Silvio
PISOS - Plastlbel - Plosripiso
1ipo mármore e pedra. P/coz.
banh. salas, etc. lindas cores
não quebram. Tel. 238-2189.
VENDO 35m2 de tacos Parket
Paulista pela metade do preço.
Tel. 264-4705.

DIVERSOS
CORTADOR DE FRIOS "Daiton"

elétrico, vendo NCr$ 600,00. Ur-
genre. Av. Praco Júnior 238
loja M Rcmildo.

COFRES — Comerciais e residen.
ciais, arquivos e móveis de aço
em geral p/ escritório e indús-
tria, facilitamos até . 5 pagamen.
tos. Regente Feijó, 26. - Tel.:
222-B950.
DIVERSOS - Vende-se cofre
1,24x52 — Máquina de tomar
Olivetti manual, arquivos f. 20
x 13,5, 8 gavetas, <estantes' para
discos — máquina de costura
Pfaff portatil,rr?esa elástica com
6 cadeira» e bufet, amplificador
completo. ____„__^_
REGISTRADORA HUGIN - Ven-
de-se, novinha NCr$ 1.300,00.
2360373 - Jacques.
VENDE-SE balança "Davton" 15
ks,estado nova — Rua Filgueiras
Lima, 101 — Riachuelo.
VENDE-SE uma Máquina Regís-
tradora marca "NCR" em esta-
do de nova. Rua Profa, Ester
de Melo, 260 loia B - Tolef.
:2S-1I53.

SÓCIO - Preciso c|NCr$ 
30 000,00. Firma Imobiliária c.
grde. movimento ou vendo pi
NCrS SOCO.C0. Tr. Basilio.
Tel.: 256-7540. CRECI 1777.
SCCIO preciso c/urgénc.a para
bar e restaurante no centro com
capital NCrí 15 000. Tel. ...
252-0401 e 230-2535 tr.ni.6m
aceito carro nacional conto par-
te do pagamento.
SÓCIO para confecção de .ou-
pa de senhoras. Tenho ponto e
freguesia, um que tenha 2 000
para começar. D. Iolanda — Ca-
tete 247 s; 204^
ÍOURING CLUB vendo~ titulo
preprietário NCr$ 1 200 tratar
à Rua A!varo Alvim 48 s|609.
T. 222-5140 R. 44. Queiroz.
TÍTULOS DÉ CLUBES - Vendo
late Clube Jóquei — Flumi*
nense, Touring prop. Compro
Tijuca e oulros. Tel. 222-2491
Ary Brum.

CAUTELAS jóias brilhantes

TELEFONE linha 28 vendo ou
troco 47/27. Tratar Sr. Mesqui-

..,„„, . ta fones: 24-7619 • 24-0092 -
257-2706.  Beb Hcrirsnte. (P
ATENÇAO - COMPRO telefo. | TELEFONES - Con^Tr^Tv^:

f- . ~ i "^ pagando em dinheiro ima- ! yQ „ n.rrnutn _ TA..*. >• i;praianas. Convp-o pago a yista j dialaí,onta _ 73A3 _ 31 _ I d. ' 0?'™'°.. - Toda, as Ir.

ol.™» ? 
domicilio. T e I . I 22-32142.52 - 30 - 36 37 -

242-7797. Sr. Antônio.  57|56 _ 27 47 _ u A6 _ 25,
CAUTELAS COMPRO - Jóias e j 45 - 28 48 34 54 - 29 49 - 61

e telefones desligadas em
transferedncia - CONTADOR
ROLANDO - 256-2209 e 
236-0283.

JÓIAS E RELÓGIOS

ASPIRADOR enceradeira Electro.
luz cl garantia NCr$ 60.C0. 70,00
urgente, R, Barata Ribeiro, n,°
418, apt. 110, Posto 3.'BRASTEMP 

8 p. func. bem bom
estado vendo barato p. deso-
cupar L. R. Toneleros 210 c/14.
FCGÃO ncvo gas de rua 3 bo-
cas vendo barato desocupar lu-
gar tel. 238-5096.
FOGÃO Braste-no (moerader 5
bocas c: 2 buíões 130,00 Rua
do Resende 66 seb. s-5.
MÁQUINA de lavar" Bendix" teo.
nomatic. Vendo sem inova com
um ano de garantia. Tratar ccm
Dona Rüa. tel. _247_-8224J
SINGER Pcnto de 

"Ouro 
modfilo

660 máq. cost. portátil cj mo-
lor farol e estojo de acessórias.
Vendo_estado_cle_nova 237-9524.
VENDO fogüo Semer d« luxo, 4
bocas, 2 buiões, pouco uso, oa-
ra desocupei- Iu-.r>r. Rua Riachue-
Io, 271_apt_o. 40K

VENTILADORES - Faet e Lus-
trene a pirtir de 85.C0. Tecos
ccm garantia ds fáDr';a. Rua da
Conceição; lll, esquina de t^a-
rg:h;' F"cr:.nc.
VENTILADORES GE. G7ánde~ii"-
quidíção. VencV-sa u-nente psi:.
metade d? p.-eco 15Õ.C3 nôvo
com garantia. Av. Gemes Freirp
5rí7.

MODAS E ROUPAS
PERUCAS - Sr?ça:Tê as ãfãmãdãs
de Mme. Lúcian cabel_s natu
rais inteira rebos e chaneí, ofi ti-
na p! qualquer conserta cm 24
hs. Triga a sua peruca velha
e '".que orr uma nova cu re-
f-nn 237.9476 c 255 25.6.
PERUCAS — Rabos, ch-néis. in
tei-as de hené, dciós 50,30
2 .*[, -334 5,
PÊ3.ÜCAS — Ve"d3-w, reforma-
s-c *> dí n?s su estio. Lava m
Ir 'erdorc ri. Silva 735 c/
i\ \>:.í lsib-1. Tel. 258 2246.

ANEL de aguamarinha, c1 12 ks.
linda, e 10 brilhantes brancos,
em curo br. particular vende
por 1.500,00 - Tal. 235 0763,
seb informações, pode-se facili-
tar o pagamento,
BR ILHAN1 ÊS - I anel platina
--'3 p. bc.is. puras em formato
de trevo 6 q. por 16 mil,

1 solitário c/4 q- cham. puro
por 11 mü e diversas pulseira»
italianas motivo viagem.
227-5423.
RELÓGIOS À 18,00 - Vende-se
cj garantia em diversas cores,
despertadores repetição i< 30,00
— Relógios suíços da afamada
marca Mondaine da homem —
Senhora — Criança com garan-
tía por apenas 50,00 — Cor*
does — Medalhas — Brincos —
Anéis — Pulsoirai de homem e
senhora ,tudo em ouro 1 Sk íor
preços nunca visto. Temos tam-
bém variado estoque de artigos
para presente. Vendas â prazo.
JOIAPRE - Rua. Uruguaiana, 55
sala 905. Ed. Sloper.

ÓTICA E
FOTOGRAFIA
ASAHY-PENTAX S. V. 1.8, 

"poü".

co ujo. Vendo motivo viajam,
urgente, por 850,00. 7« ! .
237-0929.
CCNTAFLEX Ze'is Ikcn sem üsõ
com tele-cbietiva e grande an-
gu.er. Vendo bar sto por mo-
tivõ de viagem. Tel. 245-6227.
FILMADORA -8mm NÍZÕ. Ób"
jat.v» cenundada por célula,
veloc. de 8 a 24 imag. por
seg., 1 máq. fotográfica Super
Bouty c. Fct e Teleme*. acopla-
da, vel. de 0 a 500. Ambas
por NCrS 500,00. Por favor Josí
Lopes 225-7573.

Fl LM ADOR Bolex 7,5 macro
_.osm ncvD na embalagem. Su-
ocr 8 mm. vendo barato moti-
vo de viagem. Tel. 246-6227
S*. Romero,
MAQUINAS FOTOGRAflOAS —<
Yashica Eletro 35, Yashica Mi-
ni_r_!r D, Taron, Olimpus, Proje-
tores de .lides E_no último tipo,
gri>nde venda e preços total*
mente de custo. Urgo de Sio
Francisco 26 sala n? 223, Edifi-
cio Patriarca.
PESSOA chegada do exterior
vende Roüei 35 nova, ccm bôl-
sa. Tei. 255-9561.

! .brilhantes não perca tempo pa-
j qo melhor preco único Zona
I Sul resolve na hora. Trat. Sr.
! OLIVEIRA Tis. 256-4798 ou .. .

235-1511.
DINHEIRO - Hipotecai - P.
vinculadas — Z. Sul, Tijuca,
Centro, ati Meier. Emprestamos
sob garantia de imóveis. Trazer
escrituras. Solução ráoida. Av.
Alta. Bzrroso 6, sl. 1308. Tel.
232.8897. (CRECI 1741).
DINHEIRO X AUTOMÓVEL -
Ho;e rji-elvo seu probíema, o
cirro fica seu poder e nerns.
Jures dc baico. R. Marrecas
29 sala 204. Centre. Tel.
42 3765. _
DINHEIROII1 Aumente sua ron.
da. Preciso sócia sem capital
em Escrt. imobiliário. Ex;jo que
sela prep. de imóveis cu co-
morcianle. Domingo 243-3413 e
223-2233 ü. Airej, 204 6.o and.
EMRieSTA.SE NV>. 5, lo, 15,
20, 30, £0 a ICO mil c/hipete-
o^s e dorcento de nrciris-óri-is
vinculadas a imóveis Z. Sul a
Subúrbicí e aceita-se dinheiro
o/ cc!o'.3r. R. Alcindo Guana-
bara. 25 gr. 1103. Tel

ATENÇÃO! Compro - Vendo -
Troco tolefones — Com a maior
tranqüilidade. V. Sa,, noderá
comprar, ceder ou trocar, sou j VENDE-SE eslê telefone-

nhas pelos melhores preços pos-
síveis, transferindo direitos na
CTB de acordo ccm a lei. Sr.
GENTIL -J36-0283.

VENDO tel. 
"p"arí. 

lig. 28-6712.
Tratar 48-0677.
VENDO telefone 52 pela melher
oferta irs.lar 225-6956 D. Rcsa.
VENDE-SE tel. Ceie! 90 - Tr_t»r
247-8H80. "

telefone, pelos melh:res preços
do Rio. Poss.-i para hoje,
qujisqunr çstacões transferin-
d-i-sr responsabilidades da acôr-
do com o Dec. estadual 682 de
28966. 5ra. Ella - 256-7178
e 254.4987 - 257-1652.

pela
melhor oferta. 222-9077 - Sr.
Joaquim.

FIANÇAS

223-2233

DIVERSOS

242J8e4
H ÍPÕT EC OU - O aeu i move 17 I
Dsu om retrovenda, Tenho solu-
cões p algun; casas. Domingo
243-3413 e 223-8678 B. Aires,
204.

PROMISSÓRIAS - Vincul7da"s~i
venda de imóveis — Compro as
12 primeiras — Valor mínimo
500,00 cada solução 48 horas
258-4931.

Atenção!
V. S. prensa d? DINHEIRO.

Não vencia suas CAUTELAS,
iíão vend--. suas JÓIAS, Dis-
.,ue 250-09. j, e terá o mes-
.nc vaior d i venrV, sem per-
der o que possue. QUEM
VENDE TE_MINA

ATENÇÃO - Vai alugar? Preci-

A COMPRA. VENDA ou TROCA vores. prccure..r.e aos domin-do seu telefone poderá ser foi- l qo. 2.a 3.a 4.a Rua Enq, (sjcta facilmente por nosso inter- 1379 je!s 
'261-7747

médio — Temos para neqócio ia t. ínhor^il
imediato: 22. 32. 42. 52. 31, TTcMnn a . .,.¦ e „,
30. 61. 29. 49, 27. 47 ',i 46 I ATENDC-1 - A domicilio. Facili-
35, 37, 57, 56, 28, 48.' 34' 54. ! '? P«B«nwnto. Tenho fiadores
38, 68. 23 e 43; trans. de ator- i °" Ma .9*OV_to p| alugueis di-
di com o Dec. Est. n. 682 de I I?. 

5' c advogados, Bancos ou
28-9.66, obedecendo todas „ | 

Cias imobiliárias (irrecusável no
normas da CTB. com . presen. ! ?.u'°J„^cmln90 

~ 223-8713 -

ca dos interessados, Sra. MER. —-~_ál
CEDES - Tel. 246-2678 ' ABC FIANÇAS - Fornsce fiado-
ATENCÃO~ -"Compra-se telefo: | 

r" P'=P"i"?riOí e corncrcian*3!,
ne da Companhia Telefônica ' **¦*"' 

_., 
=fjlu,a' 

„ 
na0 

DC:D'°
Fluminense de Nova Inuaçu Os i ";' 

^b"b1°ip-, 
"üá 'í'"™5

interessado, deverão telefonar à ( --_-_!__________ .60?-'._6_La"-Ía__.
Central Elétrica de Furna» Telefo- | ALUGAR? — Fiadores proprietá-
no 342-4198 ramal 227 ou 424 

'

Ações
da Dominium

Compro ações, pago o me-
lhor preço em dinheiro na
hora. Hotel Regina apt. 603,
Praia do Flamengo. Tratar cj
José Carlos. Telefone 
225-7280.

ENSINO
E ARTES

COLÉGIOS, CURSOS
E PROFESSORES
ÃUDIÕVT-ÜÃL - Fr«ncíãT~43"
aulas indiv E.P.E. 237-5514.
ACADÊMICO 3.° ano de Enge-
nharia di aula de Matematitica,
Física, Desenho p| Art. 99 —
Concurso • qualquer fim, Tel.
225.7717 - Olavo.
AUTO ESCOLA ATLÂNTICA -
Aprenda dirigir Volks s' matri-
cuia. Aulas incl. dom. ao. do-
mfclllo; Ccpac. 435 s|913 lel.:
235-7128.

ARTIGO 99 - Ginásio Clãs-
tico — Científico com ou sem
ginásio em . ano — 90% apro-
vados — Datilografia — Ambien-
te requintado — Matrículas aber-
tas - O Curso C. O. C. aprovai
- Avenida Copacabana, 1072,
prs. 302J306. Tel. 257-6477.
ALEMÃO — Curso rápido. Con*
versaçao. Traduções. Prof
Carlos. Tel. 242-9627, das 12
às 14 horas.

Ações
Dominium

Compra-se. Pagamento à
vista. Tratar pelos telefones:
231-2856 e 252-0175 - Dr.
Flávio.

Compro ações da

Dominium
Pago 78 para lotes de . . .

5.000 à dinheiro, Av. Rio
Branco, 185, 21.° and. sala
2.116.

Dominium
Melhor preço a dinheiro.

Compro. Tels. 232-9155 —

252-3921 - 222-0172.

com engenheiro Eduardo ou oa*
ra sua rosidêncía tel. 247-8562.
ÃÒ COMPRAR, vender ou tro-
car seu tel. linhas 22, 32, 42,
52, 31, 23, 43, 28, 48, 34, 54,
64, 38, 58, 25, 45, 26, 46, 35,
37, 36, 56, 57. 27, 47, 29, 49,
29-8, 29.9, 30, 61, manivela
(rural), e CETEl, procure nossos
escritórios especializados. Com
nossa longa pratica lhe daremos
a solução certa e que mais lhe
canvém. Operamos estritamente
dentro da íoi e seguindo as
nsrmas de tren .ferência da CTB ! e comerc

CETEL. Panamentos no ato

os idôneos. Dou documentòcão
hora. Nada adiantado. Rua
assembléia, 45 saa 902.

em dinhe
222-3267

iro. Dr. Gf-ucif"

Briihanfes-Jóias
Tel.: 264-2945

CAUTELAS DA CAIXA ECON.
Pratarias. Compro. Pago

realmente, o valor atuJ de
suas cautelas e jóias, sem in-
ter-riediários. Atendo a domi-
ctlio. Resolvo e pago na ho-
m . Comprovo o que anuncio.
Sr. Miranda.

ANTIGÜIDADES MOEDAS -
Santos Leitão. Quitanda, 49 -
1." a 242-3696. Compro ob-
jetos de prata, selos • e meda-
lhas.

ANTIGÜIDADES - Moedas"-
Cempro: porcelana), biscuil, pe-
ses papel, lustres bronze cristal
cristais corei móveis antiqos —
co'unas - opalines. 247-6660 e
256-1266.
AMERICANOS vendem todos os
oe.'t':nccs cemo: máquina singer
— máquina fetográfica, refrige-
rader. Etc. Rua Dias Ferreira,
199 c,'IO -Leblon;

Estamparia
em paredes

Não é papel...
Rápido, econômico e lava-

vel. Motivos europeus. Orça-
mentos s compromisso — Tel.
237-4115, ERMO.

Brilhantes-Jóias
TeL: 243-6171

CAUTELAS DA CAIXA ECON.

Compro, brilhantes em ge-
ral, pag. à vista p. valor do
dia. Comprove, vou a domi-
cílio- Sr. Costa. Tel. 243-6171.

ALUGAR? Indicamos fiadores c/
varies imóveis. Documsntaçao
na hora. Facilito. Solução ime-
diata. R. Senador Dantas 117
- 29 and. s/231 - Tsl.
2S21S37."ATENÇÃO 

- Assino fiança. p|
slugue! de casus, aptos, e lo-
j3s. Não recebo adiantado —
423381. 61-6784.
ALUGAR? Fiadores' prcprie.ários

idôneos. DocMientcs
Nada adiantado. Ca-

•i, I '.c'"t '^erL_38_sí202__.'^_.e.___
_._., ,. afa Florian° S5. | DOÜ - f.ança7 fiador idôneo,coni. 901 Clnelandia. Hor. co. | Alun_> casas.' Rua dos Remei-

mercial d» 2a.- a 6»..f«lra. | res, 106 saía 403. Sr. Narciio.
ATENÇÃO - Compro telefones
das linhas 26, 45, 36, 56, 37
42, 52, 30. Patjo na hora cm
dinheiro, Sr. Scuja - 38 6945
ATENÇAO - Tel. 45 e 65 vçndo
ou treco p/23 '43 irat. P-asid.
Vargas 529/1409. Urgente t.
27-7431 Seixas._
ÀTENÇÃÒI COMPRO 

~ 
VENDO

TROCO TELEFONES - Com a
rtv-ior tranqüilidade V. S. pode-
ré comprar, vender ou trocar
seu telefone pelos melhores p/
preços do Rio. Possuo para ho*
ie quaisquer estações, transfe.
rindo-se responsabilidade de ,
acordo com ò Dec. 682. CON- ¦' rachnl Falcão da Frot3, 1 285
TADOR VIANA - 254.4987 Res'an-0
256-7178 - 234-4276.
ATENÇÃO — Compro e vendo
telefones das linhas: 27 - 47

23 - 43 - 30 - 31 - 25
-45-38-58-22-32

42 - 52 - 28 - 48 - 3454 - 39 - 49 e 29-8. Pago
na hora em dinheiro os melho-
res preços da orasa. Sr. SAN-
TOS - 258-1109 e 258-072B.
ANTES DE COMPRAR eu ven.
der teu tel. verifique os nossos
preços: 26, 46. 25, 45, 27 47,
23, 43, 36, 56, 37, 57 32J 42,
52. 22, 28, 48, 34 54, 38, 58,
29, 49, 30, 31. Tel. 246-1772

Sr. 
_Castro_ ou D. Maria.

ATENÇÃO - Vendo telefones:
46 - 27 - 45 - 42 - 29 -
57 - 52 - 48 - 43 - 22 -
Transferência na C.T.B. confor-
me a ler. Sr. Paulo. Tel
242-1395.

Letras
de Câmbio

Resgatamos letras de cam-
bio, Atlântica, de Aceite de
Carfcr S A. Av. Monsenhor
Félix, 

'620, 
1.° anciar, Iraiá,

2a5., 4as. e óas.-feiras, de 10
às 14 hs, Dr. Dívaníldo e
Sr. Wilson.

títulos de Clubes
COMPRA L VENDA

corretor Barroca
ED. AV. CENTRAL 32.'.S/3204

TELS. .2 -211 - 32-7034

AULAS de dicção, piano, canto,
iniciação musical desde os 3
anos — prepara-se Dará exame
na O.M.B. Profa. Vilma Hart
- Rua Bolivar n? 42 apto.
903.
ALUNA universitária dá aulas
de francês para principiantes e
qinasianes. TeL 226-8896 —
NCrS 10,00 pela manh
-15-9 horas.

e após

COLÉGIO COMERCIAL COELHO
NETO — Vaga para professor
habilitado de Contabilidade
Bancária e Técnica Orçamenta-
ria. Entrevista: Rua Cinco', 144
— Coelho Neto.

CABELEIREIRO manicure e ma-
quilage ensina-se rápido método
fácil cl apostilas ilustradas
modelos permanentes a disoosi-
ção dos alunos, o melhor ambi-
ente, à R. Uruguais, 265 Tiiuca
CONCURSO - Escrivão de polN
ca turmas em inicio - Aoósti-'as 

grátis - Curso L. Mcnt-iro
Rua Miguel Couto, 134 s 604

Tel.: 248-8700.
CARTEIRAS escolares individuais

Grande quantidade. Vendo
oarato. Pça. da República, 61..
DIDÁTICA das Ciências, 

"Sócio-

logia Educacional, professor
com os devidos registros, pro-
cura escola para lecionar, tele-
fonsr para Zenon, do aparta,
menlo n. 21. Fone: 242-6815.
ESCOLA p/exceocionais — terá-
pia palavra ginast. doman dela-
cato, alfabetiz. trab. manuais.
T. 227-4596. _
FISIOTERÀPEUTA, assistente so-
cjal, terapeuta de palavra p/lra-
balhar c/excepcionais '227-4596.

FRANCÊS - Diariamente -
Prof. diplo, em Paris forma lur-
mas. Método garantida, Otimo
• mbiente. NCrS 70,00 mensais.
Álvaro 2250208.
FRANCÊS - Audiovisual em 32
lições p1 qualquer nível. Aula.
individuais — E. P. E. —
235-7520.
GINÁSTICA metodizada desperta
ritmo cardíaco desenvolve har-
monia de formas embeleza ema-
grece corrige deformidades fia-
cidez e celulite - C. com.
Ccpac. s/519. T. 226-1787.

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
DIVERSOS

ARMÁRIOS EMBUTIDOS - Fa-
ço qualquer trabalho em ma-
deira. Tel. 237-5267. Amaro.
A. DETETIVE PORTELLA
vestigacões particulares.

In-
fia-

granles, provas fotográficas,
longa pritica. Sigilo absoluto.
Av. Ris Branco 108 tala 210.
Tel. 222-8727.
DETETIVE particular 252.8929 Sr.
Brasil — Sigilo.
ESTOFADOR a domicilio. Preço
módico. T. 2ffl-1088
IMPOSTO RENDA - Declarações
pessoa fisica. Preenchemos na
hora e entregamos. NCrS 40,00.•R. Ouvidor, 169/905 - Dr. Luiz
- 9 às 20.

DETETIVE TANCREDO
— Investigações parti-
culares, flagrantes, etc.
231-0689. - Avenida
Rio Branco, 156, sala
2303. Diariamente. (B
ESTOFADOR, capai • cortinas.
Reforma-se. Fino mostruário. —
252-8861 • 232-6743. lamartine.

VENDO uma unidade frigorífica
completa americana de 1 HP.
Funcionando muito bem. Preço
de ocasião. Ver e tra.ar na Rua
das Laranjeiras, 60, loja.

Distribuidoras de valores
Compro, legalizada no B. C. detalhes e

preços, com Sr. Nelson à Rua Almirante Balta-
zar, 194 (São Cristóvão). 

(P

LUSTRADOR profissional do-l
micilio móveis, pianos, etc. 106 1
Cetel 391-3344 Elso. Fala-se me
lhor cedo ou à noite.
LEGALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA -
Legalizamos escrituras de com-
pra e venda, demais aquisições,
documentações para registro
imóveis, encerramento inventa-
rios. Assisrtència Jurídica (OAB
4554) e Corretagem (CRECI
3007). Av.Rio Branco 156 sl.
1B15 - Tels. 222-9439 e
232-6753.
LETREIROS luminosos, plásticos,
gás Neon, iub fluorescente. —
Consertos, reformas, conserva-
Cão. Orçam.. Plantas leg Tol.
229-3502.
MEIAS — Deposito à inaugurar
Zona Sul procura entendimento
c| fabricação direta. Cartas
portaria dêste Jornal sob n.°
29 3159.
PINTA-SE geladeira, móveij de
cozinha, trocamos borracha dou
garantia de deis anos. Tel. ..
230-9469. Sr. Santos,
fou 53
REFORMAS de residências, es-
criióncs e ilojas, divisão de
ambientas piso elevado, re-
baixamento de teto, instalação
elétrica e hidráulica. Orça-
mentes sem compromisso. Pro-
jetec-13 de Maio. Tel. 242-6402.

INGIES, Francês — Universi tá-
ria dá aulas em casa. Tel. ...
27-0205.
INGLÊS - FRANCÊS prof. nata,
diplcmada ensina, método mo-
derno. rápido, fácM. Tel. ..
236-1209.
INGLÊS — Americano legitimo
ensina na casa do aluno, con-
versaçao, viagens, negócios, etc.
245-1352
INGLÊS p| môças. Intensivo.
Oral e escrito pari exames,
proficiency, etc. NCrS 8,00 ho-
ra. Tel. 246-5667.
PORTUGUÊS - Atualização .
redação própria. Aulas indiv. —
E.P.E. - 237-5514.-.
PROFESSOR (A) - Português -
Desenho - 19 e 2o ciclos —
Contrata-se urqentemente. Rua
Uranos, 72l|741, das 8 às 12
hs. - Hoje.
PROFESSOR de matemática acei-
ta aluno ou grupo para reforço
ginasial, científico, vestibular e
artigo. Fone 265-5505 (Gregório)
PRECISAMOS do professores de
inqlcs, francês, italiano e ale-
mão. Informações Rua General
Rocca 913 grupo 511. Das 17
às 20 horas.
PROFESSORES reg. MEC Qui-
mica, Português, H. Natural,
Desenho. Preciso turno da noi-
te. 230-1550.
QUARTA E SEXTA - Professor
c: cersos USA leciona a domi-
clitio ing!., franc, História, Li-
terat. Tel. 247-7449.
TAQUIGRAFIA - Mari. - P^

Francês - Inglês - Alemão
35 aulai indiv. E.P.E. - Tel.

237-5514.
TAQUIGRAFIA MARTI - Por-
tug. e adaptação p Francês e
Ingl. Em 30 aulas individuais

J. P. E. - 235-7520.
UNIVERSITÁRIO - Precisa-se
para leclcnar história, geografia

e desenho em Olaria. NCr$ 6,00
a siula. Comparecer hoje, com
oocumentos. Rua Uranos, 1412

Olaria.

SUPERSINTECO firma autorizada,
brilho e durabilidade garantidos.
Também retiro tacos como colo-
cando taboador colonial. Tels.
223-3998 e 243-0585.
TRADUÇÕES - Alemão, Inglês;
português. Todas as espécies in-
clusive técnicas e textos de pro-
psgjnda. Caixa Pcstal 4799 Rio.
Tel. 247-6749.

Super Synteko
NCr$ 4,50 m2

C| garantia de 5 anos. Fir-
ma estabelecida executa ser-
viços, zonas: Norte, Sul, ilha.
Início imediato. Praça Floria-
no, 19, sala 66, Cinelândia.
Tel. 52-0316.

Super - Sinteco
Com muito mais brilhol
Atendimento rápido.
Serviço 

perfeito.
Comprovo. COPALAR LTDA.

— Rua Siqueira Campos, 43,
s| 517. Tel. 235-6487.

Fone 235-6487

Detetive
Walter

Investigações particulares em
geral, inclusive casos confi-
denciais. Sindicâncias — Para-
doiros — Flagrantes — Vigi-
lâncias etc.

Rua México, 164, 13° and.
s' 131. Tels. 252-7463 -
232-8513, diariamente.

Detetive
Jayme

Confidencial, serviço de in-
vostigaçôes; longa prática e
amplas referências. Av. Rio
Branco, n.° 108, sala 1310 —
Tel.: 252-8294.

Reformas
e pinturas

Executa-se serviços de: pc-
dreiro, ladrilheiro, taqueiro e
bombeiro. Tcl. 258-1635. P.
favor M. M. Lima.

SUPER SYNTEKO
Dedetizaçio
Vitrifícador*

ARCO-ÍRIS LTDA.
Apllcadores Autorizados

FACILITAMOS
26I-9.03.S22-787.

Super-Synteko
Tel.: 225-2245
FIRMA IDÔNEA aplica o lo-

yítimo supet-synteko com 5
anos de garantia, 4 camadas
DEDETIZAÇÃO, Latas Lacradas
— Diariamente, das 6 às 20
horas, inclusive domingos.

Rua Fstêves Júnior, 22]TO.

Animais -
Agricultura
ANIMAIS E AVES
GATOS SIAMESES, filhotes, •
NCrS 50 00 cada. Tratar tel. ..
236-0852 com Selma.
PEQUINES ZERO -Branco foç7o".
vende-se Rua Gen. Góis Mcntci-
ro, 166, em frente Canecão. Te!.
226-256K
PEQUINES - Legítimos NCrS
60,00 cada pretos, bianco-prétos
e cinza.Rua Dois n? 660 apto.
101 - IAPI - Penha ônibus
496 — Laranjeiras e 627 — Saens
Pena.

DIVERSOS
DECLARAÇÕES E EDITAIS

VIOLÃO e cantn para todas ida.
des. Método moderno, fácil e
or ótico em todos os ritmos —
Ouslquer hora. Tel. 229-2759 _
Prof. AAedeiros Jr.

MAQUINAS
E MATERIAIS

MÁQUINAS
INDUSTRIAIS
GRAFICA - Vende-se umi mi-
quUia Minerva Carta. Rua Ma-

SERRA de fita Acorbi, vindo
barato. Rua Frei Caneca, 51 -
Seb.

Cursos de francês
AUDIO VISUAIS

INTENSIVOS
LITERATURA-CIVILIZAÇÃO

EXAMES NANCY
Alliance Française

Botalogo — Rua Muniz Barreto S4, lel. 246-3927
Centro - Av. Pres. Antônio Carlos, 58 leis

222-3.31 e 222-9041.
Copacabana — Rua Duvivier 43, tel. 257-1482
Ipanema — Rua Prudente de Morais, 1102; tel.

227-7303
Méier

229-4163
Tijuca

- Rua Caetano de Almeida, 10, tol.

Rua Clóvis Beviláqua 67, tcl. 248-0793
IP

Comunicado à praça
Mecânica Lagoinha Ltda. comunica que fo-

ram extraviadas as propostas do Consórcio Na-
cional de ns. 58377, 58378, 58387, 58390,
59499, 59651, 59652, 59921, 70495, 71562,
71567, 71656, 71687, 71905, 72213 e 72258,
e que a partir desta data ficam inutilizadas para
todos e quaisquer fins de direito.

Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1970.

Ministério da Agricultura
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária

- IBRA

Edital

LIVROS, ARTES
E COLEÇÕES

ATENÇÃO — Moedas, compro
e vsndo e cempro células anti-
ga.-. Alfândega, nd 111-A sala
202. ^ne 243-1945.

A CASA MILAN - Esoecializa.
da e.Ti i»Íanos nacienais, estran-
geiros, cauda, apartamento e
armário. A longo orazo sem
juros. IP anos de garantia.
OuvVdor 130 2° andar. Loias 218
e 221.

Livros

VENDO tesoura elétrica imper-
tada corta chapa até 2 mm sem
uso. Ver Av, dos Democráticos,

; 341 loia.
MÁÓUINÀ CORTE E VINCO"- —, —
Vende-so em perfeito estado, in« . VENDE-SE 'ima tupia par3 ma-
ç-lêsa. Ver na Rua Arquias Car. j deira c motor Arno, fa;ilit..-se
deiro n.° 452, sobrado. Priço: ! paga/nento. Rua Botão de Pe-
NCrS 5 000,00. I i-épolis, 293.

VENDEDORES: "Umuarama

Editorial" oferece uma cen-
tena de obras — para promo-
ções — aos preços do alio
mercado atacadista de São
Paulo. Rua República do Lí-
bano, 61 — sala 810 (O pré-
dio possui estacionamento).
Fornecemos catálogos grátis.

(p

Matrizes para linotipo Parapsicologia
... Os mistérios da parapsico-
Vendem-se fontes completas e incompletas, i logia revelados em conferèn-

,, »'„._» '• úis teóricas e práticas. Vi-Ver _> tratar na Av. Rio Branco n.° 110, j dência, ciarividõncia; Psico-
andar, com Sr. Gilberto- (P

A DINHEIRO compro 1 piano,lanhot urgência ,<_• cauda ou
armário, pago bom praco, a
vista. Tel. 222-_I6_
ATENÇAOI — Compro pianos da
qualquer marc» ou lipo. Nego-
cio rápido • i vista. Telefone
236*7237. Urganta. Qualquer
hora.
CONTRABAIXO Hegner c/erTESÍ."
dcamento Fender ótimo estado
R. Alte. Cândido Brasil 18
234-4933.

COMPRO ou conserto planostécnico para- todos os fins, afi-
nações a domicílio 20,00. —'
Manuel Vieira, tel. 222-9468.
COMPRO 1 piínõ níhT^uT-
gência • pago bom preço i
vista. Masmo pr «cisando rapa
rDS. Tel. 23.-36S2.

O Chefe da Comissão de Compras do Instituto Brajl-
leiro de Reforma Agrária - IBRA, na forma da legislação
em vigor, torna público que no dia 25 (vinte e cinco) de
março corrente, às 16 (dezesseis) horas, receberá dos liei-
tantes já registrados em seu cadastro, propostas para refor-
ma dos prédios cenlral e anexo localizados à Rua S»nto
Amaro n.° 28, constando de revestimento, serrülheria, car-
pintaria e pintura, observadas as especificações e condições
constantes da Tomada de Preços n.° 2/70, á disposição dos
interessados na Comissão de Compras do Insliluto, no mes-
mo endereço, sala 313, das 14 às 17 horas.

As firmas ainda não inscritas no cadastro de fornoce-
dores do IBRA poderão registrar-se até o dia anterior ao
da abertura das propostas, no local acima referido.

Rio de Janeiro GB, 6 de março de 1970

BENITO SOIDATEUI
Chefe da Comissão de Compras

Brilhantes
jóias

PAGO ATE' 3 MILHÕES P
QUILATE! Cautelas, pratarias
e jóias em geral. Melhor pre-
ço dè praça no momento. —

Atendo a domicilio. Pagto. à
vista.. R. do Ouvidor, 169,
3o. 301. Tol. 243-5233 -

Sr. Cabanas.

MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO

A VISTA comnro do assinante j ATENÇÃO —"
:.?Í!,;_d-'!.«'«'.!. V C 

*7_ 
! «deirís Glrofl«, der. vargas | quiv0 dc _^_ _ 2 (duas) mMSJ

ou Iroco por 30. Av
542/1 907:_243.7Í99.
ATENÇÃO - Vendo"30 ~ 29

34 - 58. Coirrpro 56 - 47
43 — 61. Pago r.o ato em

espécie. Lúcia. 257-2885
ATENÇÃO — Compro à vista.
Qualquer linha da GB. Paço
troca. Vs-ndo e só recebo após
transferido para seu nome. D
Lio. Tel. 225-4096. _
ATENÇAO - Vendo todas li-
nhas ds GB « só recebo quan-
do estiver em seu nome. Com-
pro d vista e faço permuta.
Olavo. Tei. 225-9335.

MOVEIS DE AÇO FIEL - V-noa-
se mesas, estante, mesa p/má-
quina, a-quivo, fichário, etc. e
poltronas giro.lex, bem, como
balcões de madeira para instala-

TTfcKir"i'r\  il—i—7 I CÁO dí '^i*- RlJfl Marquês deAIENCAO_- Urgente. Vendo 6 Pombal n? 171 sola 303 -
uxo, ar- ; t,|, 232-7326 - Carlos.

>&s 
aco,preço oc.isiáo. Sr. Land ir
1 £ l__ 238^5947^
COFRE DÜPLÕTiT segredos -
ói.mo para loja comercial ou
escritório — bcm tstado. Vendo
urgente. R. Marrecas 40 — tl.
412.

grafia, Mesas falantes, Pre- i —.-
munição, Levitação.

"I.R.H." - Rua Alcindo

PIANO tipo ap. ótimo p/ as*
tudar, vendo urgente. NCr.
750. R. Prof. Quinlino do Vale

37. - (Estácio).

DEPOSITO de máquinas e.-re-
ver, semar, contabilidade mi-
meóqrafos a tinta e a álcool,
máq. de endereçar, Multilith,
Fotocóo'a 3M, arquives, card.x,
e.tcnsil e tinta. Novas e usa-
dis. Fac. oag. R. Riachuelo, n°

373 g 505.

MAQUINAS DE CONTABILIDA-
DE ,.udV-. Oiiveüi National 31,
30 3 000 Bonsucesso F6 200
e F-l 500, Ruf. 7/35 e infro

27 Remington. Um ano de 93-
rantia c, programação e fichas.
Oficina especializada 222-3793.
Compramos e financiamos aré
24 meses.

MAQUINA ESCREVER Remir.ycn
nova — car;o 140 e maq. so.nar
O live. ti elétrica -- vendo ur-
genre. Preço de ocasião - R.
Marrecas, 40 sl.l 412.

Guanabara,
252-8899.

15, 5.° Fone:

INSTRUMENTOS
MUSICAIS
A.A.A.PIANOS DE CAUDA, a -
mário « apt? variado estoque,
estrangeiros e nac. 15 anos ga-
rantia iongo prazo. R. Santa
Sofia 54 — Em frenre al nP
220 ds K. Barão de Mesquita
Pça.Saens Pena.
À VISTA — Compro um piano
cauda ou armário. Chamar
qualquer hora. Pagamento ri-
pido. Tel. 245-1581. _
A PIANOS DE" CAUDA - Ar-
inaro e aplo.' A Cssa Motta
vende mars belo estoque !Q
anoa garantia. A orazo. Rua 2
Dawmbro 112 Catete.

PUNO Plsvel 88 notas co-das
1 cruzadas. NCr. 850,00. 246-3845.
í PIANO vendo seminovo cordaT
I cruic-das 8B notas, 3 pedais. R

Oorninocs Ferreira, 187, 4.0 —
apto. 37. Copacabana.

PIANO PLEYEL em bom estado
j.icarandá ótimo sem vendo. R.
Paranh-s, 134 final Joio Rego
— Olzr'\a.
PIANO novo. Vendo cepo me-
tal cordas cruradas 88 notas R
Antcnio Rego. 575 c 2, saltar
Uranos, 1433.

PIANO - Franz Slraub marfim
vendo à vista 2 500 R. Barão
Mesqujt£, 578 602.
VENDE-SE um acordeon novo
Escandaie 120 baixos. Tratar
Rua Siqueira Campos 282 apt.
603._D._Madalena^_
VENDE-SE piano Sehwertman c'3
pedais estado nflvo. Rua Aristí.
des L8bo 54/202.

Sociedade Cooperativa de
Responsabilidade Limitada
"LAI SPAR CASSE" DO RIO DE JANEIRO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores associados a se rouri)-

rem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 25
de março de 1970, na sede social, na Rua Visconde de
Inhaúma n.° 134 5.° andar salas 501/502, às 19 lioras em
1.° convocação, não havendo número legal em 2.° convo-
cação às 20 horas e permanecendo a falta de número legal
em 3.° e última convocação às 21 horas, com qualquer
número cle associados presentes, para deliberarem sôbre a
seguinte ordem do dia:

a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Conta de So-
bras e Perdas c Parecer do Conselho Fiscal, referen-
tes ao exercício de 1969;

b) Eleição da Diretoria, Conselho Fiscal e seus suplente»;
c) Assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro (GB), 9 de março de 1970

José Exman — Prcsident»
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EMPREGOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS

refe-

bem
no co-

arrumar
to. Paga-s»
ea,

lim

AMAS, ARRUMAD.
E COPEIRAS
AGENCIA ALEMÃ - D. Oloa
oferect babás copeiras • cozi-
nheiras por ela escolhidas com
ótima* referências — 237-7191.
Av. Copacabana 534 ap. 402^

AGENCIA Sio Juda> Tadeu ofe-
rece ótimas emp. domésticas,
efetivas, diaristas, faxineiros,
!elsJ_257.71_06_ou_257-0632.
AMAS. arrumai). • copeiras -

A Agencia Riachuelo, qu« desde
1934, vem sirvindo a elit» da
Guanabara, tem cop.-arrms-, co-
linhs.. etc. cl docms. • refsr».
Tels,: 232-0584, 232-5556.

ARRUMADEIRA que ajude tam-
bém na cozinha. Só arte a farce.
Paga-s» bem. Copacabana, Rua
Assis Brasil,_86-60l. 
AS DONAS DE CASA - Temos
diarista» e/refi. P- '.odo,0!erv*
n'cob. com. dai 8 as 18 hs.
F. 228-4736.
BABA' -Precisa-se para 2 me-

ninas de 5 m.ses. Tratar «Rua
Maria José n. 639 aplo. 101 -

Campinho - Madureira. .

BABA' -GOVERNANTA. Preci-
sa-se para duas crianças, uma

na escola • qu» '""í*. mul,a

prática * responsabilidade
Exigem-s» documentos
,í„?l„. Salário NCS 300,00 -

Leopoldo Miguel 161 «p. 401.

BABA' - Paga-se muito

par cuidar deuianças_ .
féglo. Exige-se referencias boas

_ documentos. Rua Engenheiro
Alfredo Duarte, 447 - Jardim

Botânico (entrar pela R. Eurico
Cruz). Tel. 226-8043.

CÕPBrâA-ARRÜMADEIRA 
- Com

muita oratica e olima» referen-
ci*s. Rua Montenegro 21, apto.
401. .
COPEIRA - Precisa-se para ca-

sa de tratamento, tervindo a

francesa. Boa aparência. Base

crd 160,00. Pcde-se referencias
de 1 ano. Tel. 227-0924-

COPEIRA PORTUGUESA - para
«m casa d» tralamen-

bem. Av. Allânli.

2112 apto. '84 - Telefon»

236-2522.
EMPREGADA" - Para todo ser-

viço, casal e dois filhos. Folga

todos os domingos. Documentos
.referencias. NCrS 250,00. Rua
Enqenheiro Marques Porto //

ap. 302. Fonte da Saudade
Lag?'. Esta rua íica
ds Rua_Bogary.
EMPREGADA caprichosa e_ res-

ponsável. 56 com referencias
NCrS 130,00. Souza Lima 3üi

epto. 801. Tralar pela manha. _

EMPREGADA - Precisa-se para
arrumar e aiudar na cozinha <

durma no emprego. Rua Ca-
Méier,_494.

EMPREGADA - Precisa-se qua
durma no- emprego para limpeza,
lavar e passar. Tenho maquina
Rua Cenwista Méier 494.

EMPREGADA - Precisa-se (se-
nl-ora) em casa de familia
desta. Rua Elias da Si.vi
PiAdnde^

EMPREGADA - Precisa-se que
durma no emprego para arru-

n-ar e aiudar na cozinha. Kua

Camarista Méler 516 cl!3.

EMPREGADA - Arrumar e cozi-

rV>ar o trivial preferencias
Rua Assis Brasil, 86, ap

. . Copac. 256-9909,
140.00._ 

EMPREGADA -¦ Moça c:m prá-
tica referencias, tedo serviço de

c„al. NCrS 2C0.0O. R. Nasc

mento Silva. 303 - Cobertura

EMPREGADA DOMESTICA - Pre-

cisa-se para pequeno apt. de ra-

sal com filho. Exige-se referen-
cias Ordenado NCrS 100.00. -

Tratar Rua Paula Freitas.
Apl. 609, depois das
Ha manhã._ „

EMPREGADA par» rodo serviço.
Paao bem, exiio documentos -

Dorme no serviço. Av. Ataulfo
de Paiva, 80 apt. 701 . Telefone
247-2535.
EMPREGADA para todo serviço

cu» eaib» cozinhar bem com
referencias para servir 2 pes-
soas. Rua Itaipava, 62, apto.
403 Jardim Botânico, 226-9004.
Ord. NCrS 250,00.

EMPREGADA preciso para uma

pessoa. Não trabalha sábados

<- domingos. Pede-se carteira e

referenciai. Fon. 242-5641 so-

mente das 14 ás 17 hs.

EMPREGADA - Senhora no ml-

nimo 40 anos, para todo serviço

que durma no emprego,
bem. R. Viaira d
— Rocha Miranda.

EMPREGADA - Precisa-se para
todo serviço e que saiba cozi-

nhar c trivial (ino. Dormir no

.mpreao. Exige-se referencias,
lel.: 2366747. Rua Belfort Roxo

20, apt- 404 (Lido).

TOMO conti. de crianças inter-
nas — 150,00 Semi-infernas —
100.C0 - Te!.: 265-2682.

COZINHEIRAS
AGENCIA NOVAK - 237-5533
236-4719 doiTféstica, cozinheiras
-- efetivas e diaristas idôneas.
Av. Copacabana, 610 siloia 205.
AGENCIA alem. — D, OLGA
oferece cozinheiras, copeiras c
babás por ela escolhidas com
ótimas referêncas — 237-7191.
Av. Copacabana 534 ap, 402.
AH — Agência — Só de~~D~
Manha 256-8346. Cozinheiras,
cop. e babás caprichosamente
selec. Ac. Copacabana, 1085 il
604.
AGENCIA ATLÂNTICA - Pre-
cisa dt coz (o )cop. arrum. •
babás cj ref. p| col. imediata.
Av. Copac. 861 s 810.
ATE' 200 mil pago cozinheira
forno e bca arrumadeira ] 50
mil RL_7 Setembro 176 Apt. II.
AGENCIA SENADOR..- Precisa-
se de cozinheira, ótimos orde-
nados. Rua Senador Dantas, 39
2.0 sala__205. - Tel. 252-4604.
AGENCIA RIZZO oferece cozi-
nheiras copeiros (as) babá, com
prática e ref. faxineiros e dia-
ristas^ Tel.: 252-5644z_D1_Adélia
COZINHEIRA - Precisa-se tri-
vial fino, ordenado: NCrS 150,
Tel. 246-8802. Casa próxima da
TV Globo.

EMPREGADA NCrS 150,00 que
saiba cozinhar dormir no empre-
go, exijo carteira. Rua Artur
Bernarde» 37/302. Cetete tei.
245-9842.
EMPREGADA - Precisa-se para
serviço de casal • dois filhos,
que saiba cozinhar. Exige-se re-
ferências. Salário NCrS 150,00.
Rua General Glicérlo 74/603 La-
raníeiras. ¦
EMPREGADA — Precisa-se para
cozinhar • arrumar. Referenciai.
Tratar Rua Visconde da Pirajá.
24i »p,^_8°__-_-"l____iy'*•_ __
EMCREGADA — Precisa-se saben-
do cozinhar. Gastio Bahlana 271
602. Copacabana.
OFEREÇO grande cozinheira for-
no-fogão e uma para todo^sorvi-
ço. Qualidades boas. referências.
Agência Alemã — D. Olga —
237-7191.

OFERECE-SE cozinheira triival f|.
no levando filha mocinha co-
peira ou babá r_2.13-0092.
OFEREÇO cozinheira mineira
faço todo serviço sou forno fo-
gão 7 anos ref. 243-1366.
OFERECE cczinhr/Va de con-
fiança para üm casal. Tratar le-
lefone_ 245-5947.
OFERECEMOS ótimas coz.nheiras
de varias categorias com do-
cumentos e boas referências —
Tel.: 252-4604.

PRECISA.-SE cozinheira trivial
fino com prática pede-se refe-
rências. Ordenado a combinar.
Paga-se bem. Rua Gustavo Sam-
paio, 639/401. TeL_257-4543.
PRECISA-SE de 2 cozinheiras efe
forno e fogão, banqueta iras pa-
rs casas de alto trato. Sal. NCrS
450. Rua das Marrecas n.° 38
l.o andar.

qi*e

mo-
i 75

901
NCrí

COZINHEIRAS - A Agencia Ri»,
chuelo, que desde 1934 vem ser*
vindo ã «lite da Guanabara, tam
cozinheiras, cop-arrms., etc, cj
docums, • referi. Tels.: 232-
5556 . 232-0584.
COZINHEIRA - Cau de fino
trato precisa de forno e fogáo.
Exige-se boa aparência, reftrên-
cias « competências. Paga-s»
muito bem. Tratar Av. Atlântica
n.° 2388, apt. 601 após 18
horas.
COZINHEIRA _ Preclsa-se p"a7ã
trivial fino. Tratar não se apre-
sentar sem ref. _ documentos.
Codajás, 347 - 47-3393.
COZINHEIRA - Precisa-se d.
boa cozinheira que dê referên-
cias e que durma no emprego
para casa de pequena familia.
Tratar pessoalmente na Rua Ma-
ria Angélica 356, Jardim Bota-
nico.
COZINHEIRA - C/l me di
referência ord. NCr$ 150,00. Rua
Barão de Jaguaribe 113 Ipanema
227-8981.

COZINHEIRA - Forno e fogão.
Exige-se referencias, paga-s»
bem. Trabalhar Flamengo e tra-
tar Av. Beira Mar. 436 - 119
and. c/ D. Maria José.
COZI NHEIRA"-^PrecisTse pari
3 pessoas e serviços auxiliares.
Pede-se referências. Rua Carmela
Dutra n? 9 - apartamento 307
Tijuca. _^
COZINHEIRA - Precisa-se"à~ Ruã
Conselheiro Zenha 31 Tijuca.
Ordenado 120,00. Dormir
emprego.

PRECISA-SE cozinheira trivial fl-
no. NCrS 130,00 - Bolivar, 155
apt. 1001. Copacabana — Tel.
236-1868. _
EMPREGADA - Precisa-se cozi-
nhar bem e mais serviços paga-
se bem. Carteira e referências.
5 de Julho, 3491 601.

PRECISA-SE cozinheira para ca-
sa de família com referências e
carteira. Paga-se ben.. Rua En-
genheíro P-^-^Chaves^JJÓ^
PRECISÀ"SÈ~da boa cozinheira,
com referências — Não precisa
dormir no emprego. Rua Pru-
dente de Morais, 564 apt. 302
- I panema . Ter[._247-3034.

PRECISA-SE - Empregadj de
preferência portuguesa para co<

a> VENDEDORES
RETIRADA GARANTIDA:

(não é venda de livros) 2.00000
Lançamento inédito e sem concorrência. Indicações de

clientes prováveis. Curso rápido e dirigido para os iniciantes.
Condução própria para vendas em equipe. Ambos os sexos.

Entrevistas a partir de 9,00 horas c/inspetores.
Rua Gonçalves Dias, 30-A, grupo 701/706 ao

lado da Colombo.

Traga carteira profissional e 2 fotos 3x4.
Sã

LAVADEIRAS
E PASSADEIRAS

linhar • arrumar — Ord. NCrS
200,00 - T.I227J8M
PRECISA-SE empregada para ser-
viço quatro pessoas com refe-
rõncías que cozinhe bem.
NCrS 200.C0. Av. Visconde de
Albuquerque 606.
PRECISA-SE cozinheira para o
trivla. variado na Rua Leopol-
do Miguez 116 apt. 601. Exi-
gem-se referências. Paga-se
bem.

COZINHEIRA - Preciso forno
e fogão com referências pago
bem. Rua Juiz de fora, 14.
ürajau. _____

31
10 horas

COZINHEIRA - C/prática p/
restaurante preciso, R. Ministro
Viveiros de Castro, 41-A.
CÕZÍNHEIRA trivial fino Vara
uni casal que durma no local e
dê referências. Ordenado de
NCrS 180,00. R. Belfort Roxo,
271 apto. 901 — CoDOcabane.
COZINHEIRA 

"-~Procisa-se~~de

unia para casa de família, que
tenha bastante prática e boas
referências, tratar à Rua Minis.ro
Arthur Ribeiro, 43 - 246-9593,
Jardim Botânico.

COZINHEIRA par» casei trivial
variado precisa Av. Atlântica
1936 apto. 502. _
COZINHEIRA^BANQÜEIeIRA -
Precisa-se com muita prática, so*
mente para cozinhar em casa d»
família. Exige-se que durma no
emprego. Dá-se quarto só para
ela — Folga somente às quintas-
feiras o dia todo. Paga-se muito
bem. Exige-se referências. Tra-
tar à Rua General Artigas, n.°
63 — Leblon — Após às 10 lio
ras da manhã. ,
COZINHEIRA - Precisa-se na R.
Senador Vergueiro n. 79 apto.
702 — Flamengo.

COZINHEIRA - Para cas» da
fam. estranqeira. Tratar com re!.
ord. NCrS 200,00 Dias da Barres
71, Curvelo St. Teresa bonde

PRECISA-SE empregada para co-
zinhar e arrumar que durma
no emprego. NCr$ 140,00 Rua
Professor Gabizo n9 115 apto,

J01 Tijuca.
PRECISA-SE de uma bea coii-
nheira dando referências, pago
bem. Rua Constant» Ramos n.°
67, apto. 202.

PSEC1SA-SE cozinheira forno
fogão pago bem exijo referên-
cias. Santa Clara, 262 apto. 201
dormir no emprego.
PRECISA-SE

DIARISTA - Oferece-se para
passar roupas ou faxln-aa em
aasa de família. Dá-se referên-
cias, recados por favor para
223-9071.
OFERECE-SE passadeira para casa
familia, Tem boas referências
tel. às 9 ^ lioras. tel. 245-0027
Maria José.
OFERECE-SE lavadeira de segun-
da a sexta com ¦prática de cam/
sas_ e vestidos 236-1657.

PÀSSADÉÍRA - Precisa-se para
tinturaria c! prática de tôdís as
rouoas. Laranjeiras N.° 466.

PASSADEIRA — Precisa-se' com
experiência. Tratar Av. Vieira
Souto 462J403.
PASSADEIRA - Precisa-se pro-
f í a sional tinturaria Mariposa.
HumaUá 100-B tel. 226-4704.
TINTURARIA - Precisa-se passa-
dor com prática para máquina
Avenida 28 Setembro n. 362
telef. 238-OO50.

DIVERSOS

moça pa;
asai .

ara cozinhar
passar para casal estrangeiro,

pede-se boa aparência e refe-
rências. Ordenndo muito bom.
Piudente de Moraes, 1420 ítpt.
C-02—- 47-8265.
PRECÍSÃ-SÉ cozinheira com re-
ferências. Rua Toneleros, 146,
apt. 202.

EMPREGADO menor - Precisa-
se para o serviço Irmpsza. csa
comida e NCrS 60.00. Rua Ta-
vares Bastos 7.9. Catete.
MOÇA — Entre 18 e 20 anos
p/iTA serviço em residência de
casal, dormindo no emprego.
Exige-se referências. Ordenado
a combinar. Tratar tf Sr. Belmi-
ro, Av. Venezuela, 27, 9? and.
sala 905.
PRECISA-SE de empregado para
chácara. Trara-s» à Rua Senhor
dos Passos, 68.
RAPAZ — Precisa-se para casa
d-? família. Rua Capuri, 127 —
Ônibus Barra. Tel. 227-3658.

MOTORISTAS
Firma de âmbito nacional precisa de motoristas para trabalhar em car-

ros de vendas a varejo.

Salário inicial: NCr$ 400,00.

Av. Itaoca, 41 — Bonsucesso

diariamente de 8 às 12 hs. e de 14 às

"RECISA-SE 1 cop.ira com pra-
lite 'cstaur^nte. Av. Presidente
Dutra n. 630. Pôsto Presidente
Jardim América_ — 

_Ônibus 906.

PRECISA-SE copeiro e lancheiro.
Praia de Bolafogo, 360 I. C. _
PRECISA-SE copeiro cj pratica
de fazer café. Conde Boníim,
248.
PRECISA-SE cozinheira com pra-
tica de lanches. Conde Bonfim,
248.
PRECISA-SE de urna senhora que
tenhí prática de minutas • Ian.
ches Rua Don. Gcrardo 46-A
Praça Mauá.
PRECISA-SE moças com boa apa-'
rencia e prática de lanchonete,
e cafezinho. Horário comercial.
Tratar na Confeitaria Regina cl
Sr. Cesário, R. Mariz e Barros.
470-A, depois das 15 horas.

PRECISA-SE um copBiro erm
prática de restaurante — Pua
Afonso_Pena,_ 189 T;j-._a,

PENSÃO — Precisa-se de uma
ajudante de cozinha com práti-
ca. Rua do Resende n? 107.
Sobrado.
PRECISA-SE - Lancheiro para
lanchonete. Av. 28 Setembro,
50-A - Vila_Isabel. _
PRECISÃ-SE 1 copeiro com prá-
fica para lanchonete. Praça da
República, 84. _
PRECISA-SE de um garçon —
Rua do Senado, 35.

PRECISA-SE garçonete p| pen-
são c/ pratica a Rua Reoublica
do Líbano, 11 — Centro.
PRECISA SE de uma cozinheira
p| bar. Rua Joaquim Silva, 90
— Lapa.
PRECISA copeira com prática
para pensão Rua Ana Neri, £48
São Cristóvão.
PRECISA-SE copeiro com prática
serviço lanchonete. Tratar Dias
da Cruz, 255, Lanchonete Prato
de Ouro.
PRECISA-SE de ajudante de co-
zinha (homem) com prática. Pe-
de-se referências. Avenida Men
de Sá,_335! .
PRECISA-SE de unu garçonete «
um rapaz para copa em pensão
exigem-se pratica
R. Haddock lobo
PRECISA-SE rapaz com boa apa-
rencia para trabalhar em bar.
Iralar à Av. Brasil, 12 698 Rua
Dois Loja 110 Mercado São Se-
bastião.
PRECISA-SE cozinheira para Ian-
choneie, com prática- R. Viscon-
de de Pirajá, 371 L/D. _
RAPAZ corn prítica pr;.i>a-se
café e bar. Fciga domingos.
Rua Sacadura Cabral, 16B.

procurar Sr. MAURO ou Sr. ROBERTO

17 hs.

documentos
7 sob

CHOFERES

PROFISSIONAIS
DE ESCRITÓRIO
E COMÉRCIO

AUX. ESCRITÓRIO

Paga-s»
Couto, 96

EMPREGADAS - Duas que cozi-

nhem bem para serviço de um

casal e uma senhora so, releren-
ciai de I ano, idade 21 a
-l0 ano«. Rua Bulhões de Carva-
lho. 77 «pio. 604. Posto 6.

Paga-se bem. ,

EMPREGADA precisa-se para pe-
quena familia. Exige-se reterên-
cias Pode dormir fora. Ordena-
do" NCrS 150,00. - TelMone
246-5781.
EMPREGADA - Precisa-se para
tr.do o serviço que saiba cozi-

nhar para 3 pessoas adultas.

Exigem-se referências. Rua Nas-

cimento Silva, 71 apto. 201.
Ipanema.
EMPREGADA' - Todo serviço

para casal. Ordenado NCrS_ 120.
Apresentar.» com carteira a Rua

das Palmeiras. 93 ao. 401 Bola-
fego. 
GRAJAU — Precisa-sa empregada

para cozinhar, paga-s. bem pe-
dose referencias. Tratar Rua C«.
navieiras, 91J201.

(57ÍRÈCE-SÊ arrumadeira fin» e

ho« cozinheira trivial fino. So-
mos f;.'has alemães. Tel
243-1366.
OFERECEMOS ótimas arrumadei-
ras, copeiras e bebas corn do-

cumento» t boas relerencias -

Tel.: 252-4604.

PRECISA-SE empregada domé-ti-
ca todo serviço. Rua Coronel

Nunes Machado, 56 apto. 202.
Vila daPenhí;

PRÉCISA-SE doméstica para
meio dia Rua Urbano Duarte,

21 apt._20l^ Tiiuca;

PRECISA-SE' 
"mocinha - NCrS

120,00 para ajudar casa fam'-
Tratar Rua Sousa lima, 178

802 - Pôsto 6. ,

PRECISÁTsirde empregada para
todo serviço de casal. Exigem-
s. ótimas referências - Viscon-

de de PlraU, 592 «pt. 601;

PRECISA-SE mocinha com práli-
ca casa de família. - Exige-se
carteira ou responsáveis — K.

Assis Brasil, 57-201. Telefone
257-2449.
PRECISA-SE d» babá, maior de

idade, para um menino na e«-

cola. Paga-se bem Exige-se re-

ferências - Rua Toneleros, 308

apt. 701. T»l. 25A-2547.

PRECISA-SE d» um» copeira •

irrumadtir» com pratlc» de ser-

viço dando referencia - Ru»

Constant» Ramoi,í7:202.

PRECISA-SE 1 empregada para
casal arrumar e cozinhar boas

reféríncias. Dormir no empreso.
Tel. 238:0798^
PRECISA-SE de uma mocinha
de 14 » 15 anos para tomar

de uma criança. Os pa-
Rua

ônibus nn porta.
COZINHEIRA - Cozinhar 

"bem

trivial. Dos 40 a 54 anos.
226-4309 ¦ Botaíogo.
COZINHEIRA - Precisa-se tri-
vial fino variado e também
passar roupa miúda. Ordenado
150. Tratar Timóteo da Costa,
266 apl. 101 das 9 às 12 hs.
Pede-se referencias. Leblon,
COZINHEIRA .- Preclsa-se com
prítica. Paga-se bem. Av. Copa-
cabana 340, ap. 1001.
COZINHEIRA - Trivial varia-
do, precisa-se — Praça Santo»
Dumont, 160/501. J. Clube. Ord.
NCr$ 150. Pode dormir no em-
prego.
COZINHEIRA, — Precisa.» de
forno _ fogáo com olimas ru-
ferências • carteira — Ordena-
do NCrS 200,00 - Tratar a
Rua Almirante Sadock d» Sa,
276 — Ipanema
COZINHEIRA - Precls»-s. pan
cozinhar, lavar • passar — Dor-
mir no emprego — R. Dias da
Rocha 25 aplo. 701 — Copa-
cabana — Posto A.

COZINHEIRA - com prilic.d»
todo o sorvico, c] referencias,
pequena familia — Otimo sala*
rio — R. Minuel Lemos 114 ap.
802 - D. Estfier,

COZINHEIRA - Preclso Rua Ba-
rao de Jagua-ribe, 387, pago
160 a 200_cruzeiros. _
COZINHEIRA 

"-""Precisa.se 
pnra

casa de família, flua Capuri, 127
- Ônibus Barra._Tel._227-3653.
COZINHEIRA" que sa"iba ler cj
refs. de 1 ano. Lava à máqui-
na e patssa. Ord. 150. R. Co-
dajás, 217. Leblon. — Telefone
227.4340.

AUXILIAR - Moça - Datiió-
gníjf* pi ODrresipondendh, <ar-
quivo, serviços gerais. Secreta-
ria com laquigrafia, Inglês de-
sejável, não indispensável. Se-
nador Dantas 71 - 20.° -
Sala_2 002. _Até_]9,30__horas._

AUXILIAR escrit. cj boa aparên-
cia, boa letra, idade 18 a 30
anos, ordenado inicial NCrJ . . .
220,00 apresentar-se Cj do-
cumenfos R. General Roca 598.
Pr. Saens Pena.

AUXILIAR de escritório moça
firma construtora admita com
boa leira e práHca efe datilogra-
fia. Rua México, 168 gr. 501.

APRENDIZES de e-Critorio mo-
ças e rapazes piniciar carreira
oferecemos
Freíias
M-idure

estVigio Ri.*;
42 s.loja

Maria
211

MOÇA — Auxiliar de escritório
com noções da ICM — boa ca-
ligrsfia e apresentação. Precisa-
se Rua Uruguaiana 25 t| 201 —

Sr, Wosvaldo.

MOÇA MENOR - Prec. c| gina.
sio, dact., ci pratica serv. escrt.
Avda.Jtio Branco, 156, ll. 1718.

MOÇA -- Principiante p| escri-
tório advogado, 1J2 expediente,
entrevistas de 11 ai 13 horas.
Tel. 252-3718.

lia.
•p.

COZINHEIRA - Precisa-se com
prática e referências para caiu
d« tratamento. Paga-se muito
bem. Atende-se a partir de 1
hora da tarde. Rua Prudente
de Morais, 985 ept. 803 - lel.
227.4 504.

COZINHEIRA - Preciso pftra ap.
de 3 pessoas, trivial fino e al-
guns serviços. Referências. Ord.
inicial NCrS 160,00 Copacabana.
Rna Sá Ferreira, 204 apt. 901 .
Tel. 256-6337_.
COZINHEIRA - Também peq.
serviços. Pogo NCrS 160,00 -
Rainha Guilherrnina, 134, 402 -
Leblon.

BALCONISTAS
BALCONISTA — Moça ou rapaz
c| pratica. Rua Cândido Benicio
2935 - Padaria Hortencia -
Jacarepagüá.
BALCONISTAS - Moças preciso
c/muita prática para papelaria
á Rua Barata Ribeiro 208-G.

BALCONISTAS - Precisamos de
moças de boa aparência — E'
indispensável que saibam »s 4
operações. Rua Visconde da Pi-
raiá,_29 A_

BALCONISIA - Rapaz maior
com prática. Documentos padaria
Rua Cabuçu 140^ Lins.

BALCONISTA - Que tá lenha
trabalhado em Armannho, com
dois anos de experiência com-
provada. Precisa-se na Rua da
Alfândega, 300.

VENDEDORES
E CORRETORES
ATENÇÃO - Revendedoras —
Prectsa-se p/ roupas femininas.
Av. Rio Branco, 128. s/205 2a.
feira.
DEMONSTRADORAS - Precisa-s»
pi Zona Norte — grande aceita-
ção. Av. Pres. Vargas, 633 — ll

]321. _  _
ÒERENTE DE VENDAS""- Pes-
soa competente • com larga «x-
periencia, oferece seus serviços

T.ls. 230.0513 ou 223-1102
Charlas.

MOTEL CLUB M. GERAIS"- Pre-
cisa corretores para vendas de
títulos. Vendas • informações
Sr. Luis. R. Assis Brasil, 57-201.
TelL 236-1235.

NECESSITAMOS de elementos
jovens, boa aparência, de 18 a
25 anos, para serem treinados
em vendas. Salário fixo na car-
teira e comissões. Apresentar-
se à Rua Evaristo da Veiga, 49
2.° andar. Regente.

PRECISA-SE cíe pessoas para o
ramo de venda de material de
boa aceitação, ordenado o co-
missões, apresentar somente
pessoas ambiciosas e com bom
desembaraço. Av. Gomes Frei-
re, 764 l| "04 c' o Sr. Luiz
Leitão.
PRECISA-SE de venoedores/as
Rua Barata Ribeiro n? 200 apt.
nO 1J38 c/Nelson.
RAPAZ 15a 17 anos, boa apre-
sentação, boa letra — Preciso
de 3 p/auxiliar de corretor.
DominflO 243-3413 ou 2a. a par-
tir das 17 hs. 2238678 -
223-2233.

CORRESPONDENTES - Precisa-
sa com pratica minima da 2
anos co mp*t:> vados. Salário 0
combinar. Tratar Rua do Carmo
27 - 2.° andar - D. Virgínia
— Dai 9 as 11 horas.
CAIXEÍFSO -"" Precisa-5e com
muita pratica de balcão. Rua
Barão de Bom Retiro 1277-A.

CORRESPONDEN1E 
"~NCr$"....

600750,00. 2 vagas, pratica 1
ano, secundário correspondente
inglês-português, 28] 42 anos p|
Centro — Sen. Dantas, 117, sa-
Ia 813. _ 
DIVERSOS - Secretarias 700,
caixa contábil 450, aux. contab,
400, aux. cobrança 500, aux.
importação 600, aux. escritório
300. Av. 13 d« Maio, 47 s! 1307.

EMPREGOS - NCrS 
"350 

-
Menores p s-3rv. ext. A partir
12h. R. Ssn. Dantas 117 - si
915. i
FIRMA eletrodomésticos — Ne-
cessita de caixa para loja, re-
sidente em Niterói. Tratar Av.
Rodrigues Alves 173, D. Wan-ja,
MONTADORES" Jorye precisa-se
de pessoa p/ger ência de sua
*ecao de molduras. São Clemen-
te, 72. Michel.

MOÇAS Precisamos faxineiras
escritório em andarei 3 hs. a
noite das 18 as 21 hs, NCrS . .
80.00 R. México, 41 _-__s' E05.

MOÇA, boa aparência para pe-
quena loia tipo papelaria. Ord.
a combinar. R. Rcdriqo Silva,
6, _l.o_andar. Sr._Váller.
MOCA para caixa de açougue.
Tratar Rua SSo Carlos n. 26.
Estãcío oom Sr. Amaral.

MOCA P/caixa — Precisa-ie com
príitica. E*iqe-se bOa aD-irencia
e referencia. Tratar Av. Cooaca-
b»oa__12S5-A. 
MEIO EXPEDIENTE - Funciona,
rios — Universitários — Aposen-
tados, admitimos p! funcionarom
em nossa organização. Ganhos
superiores a NCrS 4SO.00. Av.
Rio Branco, 185, sala 1 917.

OFFICE BOY - Com bons co-
nl.pcinii.ntcs da cidade, desem-
barbado, idatfa de 16 a 17
anos. Apresentar-se na Rua Fi-
guelredo Maqaihães, 286 — sa-
íi n. 903, hoje das 10,00 às
12 00 hares.

PRÉCISA-SE de um o^erad.*.r
front-fred c| conhecimentos 10-
lides, salário a co.noir.ar. R.
Senador Danlas, 4TB - '0.°

sala 1002 - Wapoic..-.

PRECISA-SE rapazes para servi-
ços gerais farmácia Santa Joana
Rua Miguel Lemos 44-A — Co-
pacabana.
PRECISA-SÊ um empregado com
prática pj baicão da padaria -
Pca. c?e Quintino 18.

PRECISA-SE rapaz p| escrit. serv.
int. ext. limpezas, c primário
compl. noções da-tM. refer. Sal.
min, inicial. Ouvidor, 130, sala.
907 8 às 10 h:ras. Bjpüsta.

PAPELARIA - Precisa-se de ra-
paz com prática. Tratar a Av.
Gomes Freire, 218^- Sr. Valtr-r.

PESSOA responsável com long.
prát. bancária e admin. predial
e ccm. oferece-se pifa assesso-
r,ir ou gerir ativ. com. fone.
225-6859. 
PRÉCISA-SE cie urv.a moça para
caixa de padaria com prática.
Av. N. Sia. Copacabana, 446.

PRECISA-SE de um torneiro me-
canico Rua Gonzaga Bastos 271
procura Sr. Peçanha.

TORNEIRO MECÂNICO - Preci-

sa-se íra-tar a Rua Pedro Lessa,

35 - 59-A.

DIVERSOS
CORTADOR para bolsas preciso
R. Heitor Carri:ho,_132.

ESTOFADOR - Biscaleiro, pre-
ciso. Rua Uruguaiana n.° 11 -
2.o andar.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

PADARIA - Precisa 1 caixe
1 moça para ba-kSo 1 aiu-J.
te con fei te iro 1 forneiro |
custa. Rua das Laranjeiras 

*

PRECISA-SÉ" caixeiro p/pndaria
só c' pratica. Avenida Prado
Júnior, 297.

RFCEPCIONISIA
tfl — Importante
reira precisa de
ma aparência,

Telelotiis-
firma tnadei-
nia com oti-

dade máxima 30
anos, com conhecimento de
PABX-SIEMENS-Eletrônico. Ho-
rário integral, não trabalha aos
sábados. Minimo de dois anos

BALCONISTA -

paz coni prática
Tratar
62 -

Precisa se ra-
de padaria —

Rua Nascimento Silva,
Ipanema.

BALCONISTAS - Moças e ho
mens com pra-lca de con fei ta-
ria. Rua das Laia-nieiras 251. _
PRECISA-SE 

"de 
balconista pa

ra lanchonete. Bua Dias d»
Cruz, 1.

PADARIA

PADARIA - Precisa-se empre-
gado com pratica de balcão tra-
tar na Rua Barão de Bom Re-
tiro n.° 257 Engenho Novo. _
PSiKISA-SE um rapaz com pra-
tica para mercearia. Rua Porto
A!eare 135 Ena._Novo.
PRECISA-SE um caixeiro para
bar cl pratica. Tratar Dias da
Cruz, 623 a tarde. Méier.

PRECISA-SE moça con pralka
p' trabalhar em caí>.a de pada-
ríá. Pede-se rof^ncai. -- R.
Sào Januário, 832 - Sâo Cris-
tóvão.  

COZINHEIRA - Preciso 200 mil
e boa copeira 120 mil apt. casa!
só R. 7 Setembro 176 apt. 11.
COZINHEIRA -- Precisa""s"e~~p_r"ã
trivial variado, com referências
e durma no emprego. A Rua
Nascimento Silva, 511 Ipanema.
COZINHEIRA - PrecIsM-e p/trl-
vial fino paga-se bem. R. Mar-
quês de Valença, 57/104. Tel.
228^298.
COZINHEIRA - Precisa-se com
prárica e referência. Rua Profes-
sor Gabizo, 279 apto. 302. Ti|U-
ca.

conta
tròes sáo responsáveis
Dias da Rocha 30. Copacabana.
Pr_curar_D._Dulcinéa.
PRECISA-SE em casa de íamilia
de um moca de 30 a 40 anos

para arrumar, lavar na maquina.
Rua Buarque de Macedo 23 ap.

604 fone: 245-9980 Flamengo.
"PRECÍSÀ-SÈ 

uma empregada do.
mestiça. Rua República do Peru, .

n. 113 apt. 1201 - Posto 3. .

Copacabana,
PRECISA SE empregada para;
serviço de casal e que va para .
Brasilia. R. Arnaldo Ouintela, J
68. Telef. .16.1823.

PRECISA-SE empregada todo

,«rviço casal. Rua Ronald de

Carvalho, 202 apto. 1.101. Co-

p.cabona, pedem-se referencies.

PRECISO-uma copeira e uma 
j

«rumadeira de hoa aparência
eom r.ferênr;» de mais de sen

meses no ó^imo emprego, cam

fíecumentes. Ord. 150 » 200

Av. Copacabana 534 ap. 402.

FMPREGADA - Precisa-se 120
p/casal que cozinhe bem trivial,
lava, passa poucas peças, dorme
no emprego. Referências. Rua
Paissandu 7/601. Tel. 245-4625.
Saidas a combinar meia icade.

EMPREGADA cozinha simples -
Preciso oara 2 e donnir. R. Se-
nador Vergueiro 124 apt. 401
czrn referências 100 mil. Tratar
depois das 9 hs. __
EMPREGADA saiba _ cozinhar
aue durma no emprego Rua
Castro Alves n.° 42 apt. 301
Meer.
EMPREGADA, mota idade, sem I
compromissos (pode ser do in- .
terior), precisa-se, qua saiba co- i
linhar. Bom ordenado • acomo- \
dacÓBi. Pr. Flamengo 144 601 - i
T. 225-6349.
EMPREGADA - Preciso qu» \
t*nha boa aparancia a ca*»i-
t/>_ coiinha tímplai, p' um so
rapai. Rua Rago lopas 60 —

Tijuca.
EMPREGADA aue saiba cn/innjr
bem e faça penurno* serviçi-i.
Paaa-se bem -- Avenida Rainha
Eü.âbeth, 222 apt. 1C1.

Precisa-se de um
balcomsfa com prática. Rua Hu-
maitá Jt." 34 - Botafogo.

CONTADORES
AUXILIAR" DE CONTABILIDADE
— Moça ou rapaz com práti-
ca de escrituração dos livros
caixa e diário, com oonhflctnverv
to de classificação de contas.
Apre*entar-se na Rua Prof. Lace,
n. 206 — Ramos.

DATILÓGRAFAS,
ESTENOGRAFAS
E SECRETÁRIAS
AUXH.IAR SECREIARIA - Pre-
cisa-se com prática. Tratar Hu-
maitá, 45.

VENDFDORAS -- Precisa-se boa
aparência a base de ordenado
e comissão. Rua da Quitanda
30 sala 509 Dr. Haroldo das
14 às 16 horas.
VENDEDORES" ^Precisa-s. 

"par.

aqu.irdc.ntas da grand* aceita-
ção. Rua Rogeria, 5 — Bairro
Mont* Líbano — Nova Iguaçu
- das 8 às 11 hs. _
VENDEDORES --'" Prcdúlo da
lin-ipera, inseticidas, etc, 1.JU-
d3 e comissão. R. do Resende
10. s-br_d_. _
VENDEDORES'- 

"Precisamos 
para

bebidas R. Dom Gerardo — 46 \
s/208 - P.Mauá.

VTNDEDORESIAS) com veiculo
próprio, registro Core, comissõo*
e ajuda custo c1 possibilidades
acima 1,5 milhão. Também acel*
tamos moças até 30 anos com
predicados físicos e desnmbara-
ço. Estrada Dendi 1658 — Go.
vorn^der,
VENDEDORES - Rspazes com
ou sem prática no ramo de
comestiveis para venda de doces
6Ucos etc. junto a atacadistas
organizações etc. Apresentar -se
com documentos ?a. feira das
8 às 10 horas. Av Presidente
Vargas 446 ssla 501.

VENDEDORAS EXTERNAS
Precisamos p/artigo ce modas.
Paga-Se bem, fornecemos con-
dução própria. R. Siqueira Cam-
pos, 43 s/507.  
VENDEDOR registrado no CORE
oferece-se para vendas de pro-
dutos junto a bar e armazém
na praça de Teresópolis e ci-
dades vizinhas. Carta para João
Teixeira. Av. Delfim Moreira,
461 — Teresópolis - RJ.

PRECISO caixeiro com pratica.
Armazém • salgados. Rua Itapiru
625-B.  
PRECISA SE de 2 moças ou se-
nhoras de resp. ci teÍefone_ em
casa p! contatos de a Jto nível.
Tel. 43-1850.

de carteira assinada na função,
oa última ou na penúltima fir-
ma em que trabalhou. Apresen-
tar*se com documentos na Rua
Sete de Setembro, 6à, 5,°,an.
dar. Das 9 às 10 hs. com Sr.
MORAES.

RAPA7. 16 a 20 anos preciso
boa aparência c/referências para
serviços externo e pequenas llm-
pezas. Av. Churchill, 129 sala
702^1j£._GarciaJ
RECEPCIONISTA -Para firma"
do advogados, com boa apa-
rencia, desembaraçada, com
prática da atendimento a clio».
tas d* alto nivel, pessoalmen.*
• por telefon*. Exige-se curió
secundário completo • datilo-

grafia. — Aprosentar-sa d* 8 ài
12 hs. 1 R. Frederico Meier, 15
s 201 - Míier._

RAPAZ {maior) conílnuo com
muita prática, conhecendo cen-
tro da cidade, com boas refe-
rências, Rua Ouvidor, 130, saio
51S.
RAPAZ - Piocura-se maior de
idade, para serviço de_ rua e
de expedição, em escritório co-
mercial no Centro combinar com
o Sr. Rosenthal, tel. 223-0819.

SENHOR aposentado atividade
bem remunerada meio expedi-
ente. Precisa-se boa apresenta-
cão Av. Venezuela, 27 s/313
Sr. Moraes.
SENHORA Idòned, oferece-se pa-
ro consultório médico ou den-
tário. Tel. 256-5524. Lourd.s.

ALFAIATES E
COSTUREIRAS
ACABADE1RA - Com pratirt»
f.-.brica vestidos e over-loc».
Precisa.se Av. Copacabana n.°
1072 s'902.

CAMISEIRA - Precisamos inter-
nas sob medida - traga amos.
tra. Av. 13 de Maio 23 s/427.

COSTUREIRAS - Para chefes do
seções c! grand* prática pracisa-
se para fabrica de roupas ínti-
mas d* senhoras. Paga-sa bem
Tritar na Rua Getúlio, 224 (To-
dos os Santos}.

COSTUREIRAS - Bras-
tex está admitindo com
pratica de fabrica de
calças e japonas. Apre-
sentar-se com todos os
documentos na Rua S.
Francisco Xavier, 955 |
(próximo a estação de
São Francisco). (B
CALCEIRAS - Preai«iTl-6« pa-
ra confecção d» calças para ho-
mens. D:i-se lanches gr-ituitjs
de manhã e a tarde. Trarar R.
Gi-n. Gu.tavo Cordeiro de Fa-
rias 79. ^Lard^
CAMISEIRAS - Precisam-se c|
pratica de japonas. Da-se ian-
ches gratuitos de manhã e a
tarde. Tratar R. Gen. Gustavo
Cordeiro de Farias 79 - A
urde.
OFEREÇO cosf. a partic. em mi-
nha casa. Reformas e consertos
ci arte em vesr. e ternos. -

22A263B -_R. Voluntários.

OFERECE sra. moça séria pi aju-
dar cost, e serv. 3 a 4 ve/es

p1 semana até 18 hs. IOO a 120
mõs. OI. refer, 26-2688.

MOTORISTA - Precisa-se para
casa de família trabalhando de
segunda a sexta. Exigem-se re-
ferências. Tratar Av. Epitácio
Pessoa 4664 da, 10 as 14 ho-

SAPATEIRO - Preclsa-s. do cor-
tador, a Enlrada do Galeão n.°
2 847, Ilha do Governador.

SAPATEIRO l!2 oficial c1 bastão-
te prátic. ern capinha e cen-
sortes miúdos, R. Laranjeiras,
486 - Loia_A.
SAPATEIRO- Precisa-se para |
censertos. Rua Cachambi, 126-A. j

— * I
ENFERMEIRAS E
LABORATORISTAS
ENFERMEIRA 

"com 
referencia

Oferece para dia ou noite. Tel.
•227-4434.

ENFERMEIRA DIPLOMADA -
Precisa-se de uma p| trabalhar
3 hs. diariamente a cambinar
em Clínica de Repouso na Ti-
juca. Tratar Rua Conde de
B nfnn, 497 depois de V hs.
ENFERMEIRA olerece seus servi-
cos também tomo conta de re-
cém-nascidos e crianças até 10
anos em meu apartamento. -¦
Tel. 245-6598.

MOÇA oferece psra tomar con-
ta doente particular :' referên-
cia e prática. Não pede ficar
interna só dia ou a no'te. Run
Tavares Bastos, Vila 21 c. 26
Catete -^ Dulce.
ÕFE»EC£-SE p/cuidar de doente
c/prática de enferm, lnf. no
músculo e na v&ia. Tel.
246-6585. Niio recado c/ Sr.
Mário.

GARÇONS, COZIN.
E GARÇONETES

PROFISSIONAIS
DE INDÚSTRIA

DIVERSOS

DATILOGRAFO - Para Iraba-
lliar na seção de cobrançJ. pra-
tica comprovada en» carteira.
Tratar Av. Rodrigues Alves,
173_D._Wania.__

DATILOGRAFA, olerece-se para
trabalhar no horário de 18 às
22 00 horas - Pratica em Após-
ti las, relatórics, copias em in-
pies, etc. Tratar pelo telefone:
223-4679 no horário de 12,30 ás
13,00 horas, exceto aos sabidos
e domingos — Chamar; lolan-
dJK

DATILOGRAFA - Precisa-se com
prárica serviço escritório. Salário
a combinar. Marcar entrevistas
c/D. Alnra. 2570464.

SENHORA — Falando português,
francês, inglês, datilografa, ra-
daeão própria «m francês. Pro-
cura trabalho, horário parcial.
Tel 757-2128.

SECRETARIA Esteno-portuguès
otima aparenc\a, salnrio 900;
1 090. Almi-arM- Barr^o 6 n-
Ia 1 307. Limit. ida.

AUXILIAR IMPORTAÇÃO ct
prática. Trazer Carteira Prof. etc.
Largo São Francisco 26, sala
61B.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
— Com pri tica de corre.pon-
déncia, bom datilografo • co-
nhecimentos gerais da escritório
Salário em aberto. Apresentar-se
da 8 ás 12 hs • d 14 às 17
hs. à R. Sousa Barros, 2 —
Eng. Novo.
ADMITIMOS urgente: Ásst. e
Aux. contab. aux. importação,
vendedores ap. elet, dom. Av.
Alte. Barroso, 2 s/403.

CAIXA — Môza ccm prática
maior referenciai — documentos
em dia padaria Rua Cabuçu,
140 - lin».
CAIXA padaria - Precisa se mô
ça com prática — R. Senador
Pcmpetj. 172. Centro.

CAIXA 
"ÚNCHONETE 

- Pre-
cisa-se d* uma com bn* pra-
tica, inclusive do serv'ço d< C?-
oa. Apresenta r-se com do-
rument-s à Rvs Pi-h«'-o Mí
ch-j r" SI.

METALÚRGICOS
E SOLDADORES
SERRALHEIRO" com 

"prílica 
de

montagem — Preclsa-se, pag»*
sa bem. lamina. Rua Ri.ichu».

[o n.° 21.
SOLDADOR dc canas c silencio-
sos, qus saiba trabalhar no
ramo. Precisa se Rua Francisco
Otaviano, 45 Copacabana, Pôsto
6. Sr, Gomes.

SERRALHEIRO c:rn.pe"tcnte pj e<0.
íiumlnto prec, R. Tarigará, 448
- Bonsucesso. Pago bem. Possí-
vel empreitada.

CARPINTEIROS
E MARCENEIROS
ATENÇÃO - Precisa-se de lus-
trader e prefere-se quem tenha
habilidades de marceneiro. Tra-
ta_r_na Rua_ Aristldes l6bo, 128,

CARPÍNTÉIRÒ p/trabalhar em
armário emburido e gaveta ma-
Iheada c armário de pia Tratar
c' Sr. Bispo. Av. Osvaldo Cruz
n0 96 <:p. 506. Bolafogo ou
Flamengo.
MARCENEIRO - Precisa-te pa-
ra armário embutido. Tc.efcne.
234 4486.
MARCENEIPO - Precisa-se de
um somente para substituir rodi-
zios em 3 estantes. Só mão-de-
obra de 4 horas aproximada-
mente. Procurar o Sr. Emmanuel
à Avda. Treze de Milo, 23
s/2 034, entre 17 e 19 horas.
ObJ. O trabalho só pooerá ser
executado (*pós 17 horas.

MARCENEIRO - Pr.-csa-se Rua
José Bernardino 1'. Catumbi -

Sr. Luis.

ELETRICISTAS E
RADIOTÉCNICOS
ELETRICISTA
sa-se írníür a

e enrolado, preci
Rua Soares Cí:o:ü\

PRECISA-SE técnico TV olicina
crecten:i.-da. Av. Sílv.-dor cs
SáL 73.

GRÁFICOS
'OMPOSITOR GRAFICO - Pr»r
cisa-se Rua do Rosário 98 —
29 andar. Sr. JA1LSON. 
COMPOSITOR - Precisa-se dç 1
c| prática. Tratar à Rua Júüo
Ribeiro, 118 — B;nsu:2sso.
COMPOSI lORgralico - Preci-
sr_, ió ferve bom mesmo. Rua
Gonç.lves Ledo, 28.

oficiais de
Fiqueira de
São Cristo-

PRECADE1RA de bo'oes precisa
s» com piá rica. Av. Mem di
Sá, 145 sobr. __
Frecisa-se cie mSça c/príiica
de acabamento de mão em coj.
tura fina. Trat. R. Dias da Cruz
185 ap. 505.
PRECISA-SE de um calceiro. Tra-
rer amostra. Av. Copacabana,
1085:205. _ 

BARBEIROS E
MANICURES
AJUDANTE"'de_cabeleireiro me-
ner ide 15 enos. Precisa-se com
ou sem prática. Rua S.io Cie-
mente, 12-3.
CABELEIREIRO - Precisa-se cie
utna ajudante menor. R. das
Laranjeiras, 337.

CABELEIREIRA precisa-se ur.cn-
te tendo freque/a dá-s» boas
'u(a. ou aceita-se como sócia.
Manicure urgente para substituir

luqar de outra. Av. Copacaba-
na 820 s/201 Sr. Freitas.

CABELEIREIRO -" Precii.!-se cie
a udante com pratica. Paga-íe
bem. Rua General Roca, 440
bia.
GIL HM Cabeleireiro. Precisa-se

m..nicures competente*, 1 aju-
d.mte me-ior. Rua São Luis Gon-
..via n.o 551.
MANICURE - Prec;sa-se urqente
Rua Rea: Grandeza, 1^3 I. 13

GRAFICA - Precis
certe e vinco. Rua
Meb, n.o 220 -

^.Otí ono.

91

que
fins

9

CONST. CIVIL
ARMADOR - Precisa-se para
serviços de fundações. Rua Pe-
dro Le»a, 35— 59a.

PRECISO de 3 serventes de pe-
dreirc e 2 pessoas que sejam
curiosas para farer vários ser-
viçcs. Rua Marques de Abran-
tes 164.
PRECISO — Armador de cens-
trução de obra. Pano he1''1 Tr?-
tar R. A^süries Caire, 299 -
Méier.
PRECISA-SE de «ilidam» de pa-
.'¦ . Rua li:.", nO 1. V. Vai-
T . -e.

GRAFICO — Preciso da compo-
sitor. Preciso de impréssor com*
potonte. Tratar Rua Cajatuba, 12
— Honório Gurgel.

GRAFICA - Precisa compositor
competente trabalhos comerciais.
Rua Frei Benlo n9 77-A. 0;v_:d..
Cru?.
IMPRESSORES'"-' Precisa-se pa-
ra maquinas Heidelberq ofício
e maquina Brasil matutai a Rua
Pessoa de Barros, 41-A - Es-
tacio de Sá.
IMPRESSOR - Máauina Heidel. j
berq. Precisa-se à Rua Frei Ca-
neca. 360 - A e B.

MINERVISIA" - Precisa-se de \
lmpressor p' máquina manua..
Tra*ar à Rua Júlio Ribel/o, 118
-- Bonsucesso.
1'RECISASE impréssor Rua do
Ca-mc\ 5, l^.a._
TIPOGRAFIA - Precisa de me-
nor c! prática de t:por_-afÍ*. R.
América, 17-J, perto da Cen-
Irai.

TORNEIROS, FRESA,
E AJUSTADORES
MEIOS-TORNEIROS - Fábrica
de p*ças para tratores. Apre-
sftrvtem-se c-.m documentos pa'«
teste à Rua Elias di Süva n.°
11 - PiçrM», Sr. Vi'ório. Se
rni>íia de 5 d^as. Fw-r nío <<-
«iTW*tw quTn não e<t*v*r f-

MANICURES e ajudante d-
bíleireiro prçcisa-;e c / m u
prà-ica. R. T. deu Koiciusko
s/202. Fátima.
MANICURE - Precisa-se
trabalhe bem e ligeira par
da semrna Rua do Bispo
Rio Comprido.
PRECISÀSE manicura com práti-
ca salão, Rua Conde de Bonfim,
n9 830.
PRECISÀSE de uma manicure
R, Maíjolhães Couto loia B n. 9.

PRECISA-SE aiudante cabeleirei-
ros c1 prática. Barata Ribeiro,
348_-J>: 402.

PRECISA-SE de T cabeleireiras.
Rua Gomes Bra9! n. 5-A. An-
da rai. Urgente.
PRECISÃ-SE de uma manicure
com urqencia na Rua da P.ís:a-
sm, 109-A.
PRECISA-SE de cabeleireira -
Rua Aimoré, 196-B. Penha.

PRECISA-SE da um bom -ficai
de barbeiro para efecivo. ?\'fnl-
da Salv.idor de Sá, n. 162.

PRECISA-SE de aiudinte de ca-
belei'eiro com pratica * boa
aparência. Rua Francisco Otavia-
no ó7 loja 12.

SAPATEIROS
COR 1ADÒR~~' Qiia 

"saiba 
pes-

pontar. Paqa-se bem. Rua Cas-
cita, 4fl Muda. Urqente.

PESPONTADOR - Precisa-se p
fabrica da sandálias com muita
pratica da maquina dt chanfrar
couro Admissão sob contrato
do trabalho («xoariencia por 90
dias) Rua Visconde Pirajá 318
sobre loja sala 211 — Ipana-

PERSPONTADORES (AS) - preci-
samos para início imediato.
ProcurBr S-. Antônio - R, livra-
menlo. 13? 49 andnr.
INDUSTRIA d- tjltjdns p-r« „¦
nh-tat, prF.ci(S vir-drr«v, Tra-
It Av.nirl» Sant» Crui, 100 -

1

AJUDANTE de cozinha, r?põz
Precisa-ss em peru.«o kt.ó

Co'.ta Ferreira, 24 peito dà
Cítjnerins.
COZINHEIRA, lancheira, preci-
sa-se com prática lanchonete -
Av. 28 de Setembro, 327.
COZINHEIRO 

'-Precisa-se 
com

pratica para restaurante. Merca-
do S. Sebastião Av. Brasi!
12698 Rua 10 porlâo 104.

CHURRASQÜEIRÒ - PrecIM-se
c| pratica. Rua Senador Dan-
tas 5.
COPEIROS ccm prática precisa-
se à Rua Sanla Luzia 73 5-A

Tratíir depois das 9 horas.

COZINHEIRO - Precisa-se rop.«
para cafezinho R. Passeio 70
Gatinho.
COZINHEIRA - Precisa-se 

"oara

bar com prática paga-se bem.
A Rua Pedro Alves 273.
COPEIRO -- Precisa-se com prá-
tica de paste leiro. Rua Alcindo
Guanabara, 15-D.
COPEIRO com prática, turno d,i
Varde, Tratar 13 horas na Rua
Maris e Barros, 748.
COZINHEIRA 

""-"""Para "bãr~"preci'-

sa-se Estr. da Portela, lc5 —
Madureira,
COZINHEIRA™ precisa-se Com
prática em restaurante « lanches
Av. Rio Branco 156 loja 139
café Av. Central,

COPEIRO c alçiu.-na prática de
cr.zinha para lanchonete. Rua
Amirante Gonçalves, 29-A
Cc:wcabfr>a. P. 5.
COZINHEIRA com multa prálica,
precisa-ie para bar e lanchone-
te. Rna Carollna Machado, 4B4
— Maduraira,

COPEIRO - Muila prálica reli-
rências, Travessa Ouvidor, 4.

COPEIRA ccm prática d- ,_;.
taurante. Preci sa-se Ca* a Gioíto
Pr* i de^_B3jafoqo _! 

*i4.

EMPREGADO para tomar conta
d-, bar, 25 a 35 anos da idada,
referências, Rua Goiás 350 —
Encantado.
EMPREGADO para bar conwprá-
tica de pastel. Rua General Poli-
doro, 174-C. Botafogo.

GARÇÃO — Pracisa-sa com pra-
tka de reslauranta — ,Rua Al-
varo Alvim 27 — Realbamar
Restauranhi Cinelandia.
GARÇON - Precisa-se c! tias-
tante prática, apresentar-se à
Rua Marquês S. Vicente n.o 2

Gávea.
GARÇOM — Pracisa-se para caia
da alio tratamento. Apusentar*

) se na Embaixada do Canadá,
: Avenida Presidente Wilson, 165,
j 6." andar a partir das 9 horas.

I LANCHEIRO - Precisa-s. com
i pratica — Tratar Presidente An-
j t^nto Carlos 54-B.

í I.ANCHEIRA com pratica orcei-
I sa se. Av. 28 de Setembro, 27

Maracanã.

LANCHEiR^ c:níeiteíra que tra-
balhe cam bolo;. i..!qadinh:.s o
d:ces fines, precisa-se canfaiti-
rla Rio 400 Rua das Laran;!i-

I r;s 251.

| MOCA com muita prática oe
j calé - Precisa-se Rua, Alfande-

; aa, 172.

! MOCA - Precisa-se c/prática

j e documentos para café Rua
da Candelária n. 106. Centro.

PRECISA-SE d. um 3.° eoiinhei-
i ro. R. Almorinda Frellas, 27-B.

Madurr-ira.
PRECISA-SE de uma copaira c*
pratica p^ra café r b.i* — R-
Ubíldino do Amaral. 55.

PRECISA-SE de uma moça pau
lanchonete c prática c um co-
peir-i c prática rie o»rc~!"
Irai». Av. P'- -'¦ni' fr :\
1717 "ó t- E*>- •"« ; ! h-

MOTORISTA particular - Precl-
ia-se educado muita prálica -
Pede-se apresentar-se de gravata
10 horas. Sr. Albino - Av.
Osvaldo Cruz, 132. 
MOTORISTA profissional, preciso
para trabalhar táxi com 2 anos
de cariciM trabalhando. — Rua
São Cláudio, 11, Estácio, come-
ç.. Maia Lacerda.^^
MOTORISTA para cam nnão d.
entrega precisa-se COflrt slsuma
prálica d. mecânica. Cartas ppra
port. d. Jornal sob o n9 019134.

MOTORISTA - Precisa-se para
trabalhar em caminhão, pede-se
referências á prática de 3 anes.
lratar Rua Pedro Lessa, 35, 5,°A

MOIORISTA - Precisa se cnm
ótima apre*entação, e no mini-
mo cinco anos da carteira assi
nada, para trabalhar em casa
de família. Folga sonvenlè acs
domingos. Não adianta apresen-
tar-se sem referências de casa
dt. família onde tenha trabalha-
do no mínimo um ano. Tratar
à Rua General Artigas, 63
L&hion. Após as 10 horas da
manhã.
MOTORISTA - Preciso para
particular, mais de 5 anos de
carteira, 2as., 4a«. e óas. fei-
ras. Peco referências, Tel.: ..
247-7499. 
MOTORISTA ¦¦"- Precisa-se R"a
Moura Brvret. 58 unnl*iras de-

pois ri.*,s 8,30.

PRECISA-SE motorista para casa
de família que possa viajar.
Rua Conde de Irajá, 227 apto.
222 -_Bot.llogo.

MECÂNICOS E
LANTERNEIROS
ELETRICISTA e mecânico ccm
muita prática apresentarem c,
cl.:cuirentos. R. General Rcca,
Í9H. Pr. Saens Pena.

ELETRICISTA de automóveis
precisa-se 100% especializado.
Rua Almirante Cochrane, 137.
Ti"-«- __  , I
ELETRICISTA de automóveis
precisa-se com experiência Rua |
Franc.sco Otaviano, n? 37 li. 5
posto 6.

LANIERNEIRO - Admissáo ime-
diata. Rita da Passagem, 175
fundos a partir das 8 hs.

LANTERNEIRO - Precisa-se
com bastante pratica linha VW.
Rua Urbano Duarte, 66 - li-

juca.
LANIERNEIRO- Precisa-se, com-
petente com ferramentas. Rua
Assunção, 201 - Bolafogo, com
Sr, Alves.
L ANTERNEIROS VOLKSWAGEN
precisam-se oficiais competente».
Semana 5 dias. Traiar à R. Sao
Luis Gonzaga, 453 — São Cristo-

FOTO — Pr«cis*-st re-totador
de negativos. Tratar ciSr. Ri-
cardo, lel. 257-3760. Av. Co-
pacabana, 540 gr. 202.
MOÇAS a rapazes maiores *ts
25 anos cj carta de fiança pi-
ra fotografo(a) externo — Ensi-
namos. Pagamos bem. Av. 13
de Maio 47, 2.o i| 203 com
Byron.
MOÇA — Otima aparência, de-
sembaraçada, manequim AA, flc -
rna de l,65m de altura para
trabalhar como modelo i rp-
cepcionista em confecções dí
roupas, Salário ba*e NCr!.
180,00 a 200,00. Apresentar-^
à Rua da Carioca, 40 l.o andar
Centro.

MECÂNICO" de eletro
domeslico. Precisa-se —
Av. Ministro Edgard
Romero 786-B - Vaz
Lobo. (3
MOCINHAS - De 14 a 15 anos'.
Laboratório Vita na Av. Mate-
chal Rondon 1971, precisa que
sejam de boas famílias, para
serviço de embalagens.
OFERECE-SE faxineiro crente, po-
de ajudar na copa, ótimas refs.
243-0092.
OFERECE-SE para vigia quaiqu?r
terviço sou evangélico peço :o.-

ga aos domingos « tou bom
pedreiro. Rua Uruauai n<? ?4
Tijuca. Tel, 238-6545 Oscar.
PRECISA-SE de faxineiro ccm
pratica comprovada e sólidas
referencias, .com instrução pri-
maria, Av. N. S. Copacabana,
647-A.
PREC ISA-SE um homem, (.om
prática de limpeza de edifício
saiba lioar com bomba de ípu«.
Rifa Barão dc Petrópolis n 214
depois das 15 horas com o
sindico.
PRECISA-SE copeiro a rapar
para entregas com experíênria
comprovada e sólidas referên-
cias. Av. N. 5. Copacabana,
647-A.
PADARIA — Precisa-sa dt en-
trsgador com prática da int»-
rior. Rua Maria José, 327.
PRECISA-SE., serralheiros, solda.
dores, lanterneiro. 5r. Moreira,
Rua Pedro Alves 319.
PRECISÃ-SE ajudante p! cami-
nhão c| prática de pá. Rua B.
Mesquita 861 .
PADÃRÍÃ_-^ Precisa-se de ci-
clísta com bastante prática de
oadaría. Rua Capitão Resende,
403^A - Méier.
PRECISA-SE da um empregado
com pratica para trabalhar em
açougue. Rua Condt Bonfim,
n.o 35.
PADARIA - Precisa-se um pa-
deiro e uma balconisla com
prática. Bento Lisboa, 7?.
PADARIA -"-Precisa-s"e"de um
caixeiro e um aj. de padeiro
— Tratar a Rua Mariz e Barro.,
848^
PADARIA - Precisa-se de um
ciclista com prática. Rua Hunvi-
rá n9 34. Botafogo.
PRECISA-SE empregado com
pratica de hotel para todo ser-
viço com referências. Rua Silvei-
ra M.irrins 70.
PRÉCISÃ-SÉ de um ajudante de
conf ei teiro com multa prática
tratar a Rua Cirne Maís, 3.i
— Todos os Santos.^
PRECISA-SE cle~um pintor com
prátioi. Rua Francisco Manuel,
107 fundos — Benfica. ¦

PRECISA-SE de_ lavador de car-
ros para agência de automó-
veis paqa-se bem. Estrada Vi-
cente de Carvalho] 500-B.
PRECISA-SE — Carregadores p;
astiva pesada, oxige-sft todos
os documentos. Av. Suburbana,
10 189-A — Cascadura.
PADARIA - Aiudante de (orno
para noite. Prática maior do-
cumenlos cm dia. Ru» Cabuçu,

( 140. Lins.
SERVENTES - Faxineiros hora-

vno.
LANTERNEIROS"- Precisa-se de
bons oficiais, paga-se benf -

Rua Marii e Barros 1061 - Sr.
Mie nde;.
MECÂNICO 100"/o especiali.ado
com carro* nacionais comissão
e ordenado. Precisa-se na Rua
Almirante Cochrane, 137. Tijuca.

MECÂNICO - Especialista em
Volks. Preciso, Rua São Clau-
dio, 11, Estácio (começa nr,
Maia Lacerda).
MECÂNICO de automóveis. Pro-
curo um c] míivmo de 5 fmes
no ramo. Exijo responsabilidade
e idoneidade. Sa'árÍo a combi-
tiF.r. Deu preferência a quem
iá tenha traba. had o em auto-

I rtrad.i VW. Tratar Rua Bambi-
na, 42 - Botafoqo.

i MECÂNICO e eletricista c! n'«i-
ta prática apresentarem C| d?-

| cunu-ntos. R. General Roca, 596

I Pr. S.tens P»i>^j

I MECÂNICO de autos oficial e
i pintores e lanterneiros meio-
' 

oficiais competentes. Precisa-se
Rua j-.qulm Méier, 343.

PRTCISASE de lanlerneiros e
pintores com prática. R. Mateus
Silva 67 Inhaúma.
PRECISA-SE de um pintor para
trabalhar a dia ou comissão e
um meio oficia! de lanternei-
ro. Av. Ilaóca, 1170 fundos.
Bon-sucesso c! Sr. Edson.

PINIOR automóveis -- preciso
1/2 oficial Rua General Bruce,
915 São Cristóvão.

rio noturno. Trazer c. Prof. CrM,
Snúde, falha cerrida, oert. pri-
mário, Largo São Franciscn, 7A
saia 618.
VIGIA diurno ou noturno para
fábrica. V. Izabel. Trs?er C,
Prot. Cert. Primário. Largo S,
Francisco,_26. siólS.

Chefe de
oficina VW

Precisa He uni com expe-
riência e que tenha curso
CO. - Tratar i, Rua 19 H»
Fevereiro, 43 47, com Sr. Ne-
«ri.

Enfermeira
diplomada

Precisa-se ele uma p tra-
balhar 3 lis. diariamente a
combinar, om Clínica de Rp-
pouso na Tijuca. Tratar R.
Conde de Bonfim, 497, de-
pois de 9 hs.

Datilógrafo(a)
Importante indústria admíle

datilografo com algum conhç-
cimento atine nte a serviços
cie secao de pessoal. Apre-
sentar-se na Trav. Santa Mar-
linha, 75, Abolição.

Mercado
Capitais
Vendas

Profissional do

oferece seus onze

experiência. Nível

da ou superior,

bilhetes e cartas

ria Ho JB sob o

Mercado

anoí d«

I d» Gerên-

Telegramai,

para Portn-

n. 019 236.

DIVERSOS
DE CAMINHÃO -

com prática p
R. Newton Prado,

AJUDANTES
Precisamos
transportes.
57/59.
AJUDANTE forno prjeisa-se com
pr.ítica. Rua Conde Bonf-rn, f04.

AGENCIA HbUYWÓÕD 
"- 

Ne
cessit mos corn urgência de mô-
ças bonitas, rapazes dç boa
aparência todes os tipos pa-
ra participarem de 3 filmes em
produção, 4 novelas, para pa-
pê's de destaque. — Não cobra-
mos fotografia, não se deixem
enganar por anuncies, traga so-
mente duas fotos 3*4 — Visi-
N»-nos no Largo da Carioca n.°
5, sala 601 .
iPOSENTADÓ - Precisa-se pa-
ti tomar conia prédio 3 pa-
v mente-. Dá-se ouarto e NOS
00.00. 5o serve ap.-an^do. R.
Tavares Bastos 79. C-tera.
AÇOUGUE - Precisa-se bnm
cortador de confiança. Rua
G ajiou 100 - Pilares.

CINEMA 
'É 

PROPAGANDA
precisamos de muitas pessoa?
para figurantes e modelos de
Filmei propagandas TV, paga-
rms muito bem. Grandes opor-
turrdade de carreira. Grandes
produções nacionais e estran-
neiros. Trazer 2 fetot 3*4.
Rua A!c;ndo Guanabara 17/21,
• -Ia 907.

tNIREGADC* - Preciss-sa p/
; ent -*--s Am caminhão praTc*
: ccrpcvíHi em carteira referên

p-, «*-.- • ., 77?. O v ¦¦.

Moça
Precisa-se com prática cU

serviços gerais Ho escritório,
inclusive serviços dtt pessoal,
FGTS, etc. Cartas para a por-
taria dêste Jornal 10b o nú-
mero 019 088.

Moça
Contabilidade

Precha-se sabendo classifi-
car contas, Av. N. S. d» Co*
pacab.ina, 583, l| 20A.

Silk-Screen
IMPRESSOR (A)

Precisa-se com prátlc*

provada para admissão fmp-

Hir. IU.

Jacan

Rua Malinori 385 —

GB.
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Auxiliar de contabilidade
Bom datilografo, para .operar máquina

Front-Feed. Apresentar-se com documentos à
Estrada Velha da Pavuna, 1403 — Inhaúma —
Sr. Dias. (P

Auxiliar Departamento
Pessoal

Precisa-se com prática de cadastro. Apre-
sentar-se com documentos à Rua da Proclama-
ção, 966 — Bonsucesso. (P

Comprador
Admite-se com experiência compro-

vada, para ramo de engenharia civil e pro-
dutos industriais. Boa aparência, escolari-
dade, referências pessoais.

Apresentar-se ao Dr. Carlos à Av. Al-
mirante Barroso, 90 - Gr. 1103, das 9 às
1 1 com curriculum. (P

Empresa internacional
Em fase de grande expansão, dá gratuitamente um curso

de TÉCNICA DE VENDAS a elementos de ambos os sexos,

que desejem ingressar na mais rendosa profissão.

PEDIMOS:

Instrução secundária

Facilidade de expressão

Ótima apresentação

Ambição

OFERECEMOS:

Bom ambiente

Horário livre

Regalias trabalhistas

Prêmios e Chefia

Entrevistaremos todos os candidatos, somente no ho-

rário comercial, . Av. 13 de Maio, 23 — 4.° grupo 416.
Centro. (Edifício Darke)

Lanterneiros e mecânicos
de automóveis

Precisa-se de bons para trabalhar em oficina de Agên-
cia cie Automóveis Stmca-Chrysler-Dodge. Apresentar-se .
com Carleira Profissional na Rua General Góis Monteiro, |
n.° 125 — Botafogo.

I

Operador National
Cia. de âmbito nacional preci-

sa, para máq. 3000, c/ sólidos co-
nhecimentos de contabilidade e mui-
ta experiência. Sal. 500/550. Cartas

para a portaria dêste Jornal, sob o
número 019089.

Relações públicas
REVENDEDOR AUTORIZADO VW

Precisa de pessoa de boa aparência, com
experiência comprovada no setor comercial.

Tratar Colonial Veículos S/A. Rua 19 de
Fevereiro, 43/47.

Vendedores
Admissão imediata. Boa apresentação. Ar-

tigo de consumo obrigatório. Retirada acima
de NCrS 1.000,00. Rua da Passagem, 142 -
Botafogo.

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

CONTADOR — Ac.itamot escri*
t.l mesmo at.a7t.dai liou a
partir da 100,00 mensais, acei-
tamo* leg_IÍz_çót|s dt firmas
«m 48 horas alt_ rações INPS,
ICM, ISS, Imposto d« Ronda -
T.l. 232-.873.

DESENHISTA de arquitetura acei-
ln projetos R, José Bonifácio
174 cXI 249-9732. J-.Ho..
ENGENHEIRO CIVÍL - Oferece-
w meio expediente fiscalização
projeto» 1-1, 2ó5:2258.
ENGENHEIRO 

"Agrimensor 
prati'-

co de íoteamentos e corr»..«gem
boas condições. Av. Rio dm.-ico,
ISó s/2728. Precisa-se.
IMPOSTO DE .RENDA -Conla.
dor especializado na prepara-
cio entrega na hora non. NCrS
30,00 - T.l._232-9873.
MASSAGISTA — Recuperação
corretiva circulatória enfermagem
homens crianças tel. 236-2234.

Contador
Oferecft-se, prát. geral com-

i prov. Legir... fiscal, Irabalh.,

] serv. despachante — Tels.:
22-3007, 252-1117.

Dr. Gilvan
Torres

Doenças e Perturbações Se-
xuais — Pré-Nupcial. Av. Rio
Branco, .56 — sala 913. Tel.
242-1071,

VEÍCULOS,
EMBARCAÇÕES
E ESPORTES

AUTOMÓVEIS
E VEÍCULOS
DE CARGA
AFRO 64 - Simca 66 EMISUL.
ambos impecáveis. Vendo, tro-
co, facilito. Otimo preco à vista.
Rua General Bruce, 281.

AERÓ""WILIYS Í967 
'-"váriís

cores, todos em ó*imo estado,
rádio, vendo ã vista financio
r/3 500,00 e 24 de 444.50. Av.
Oiwa.do Cru/.t,7 Armando.

AERO 61 -- Motorádio 3F, su_o
João Ferreiro, capas, etc. NCrS
3 300. Tratar c/Nelson guardador
em frente portão A^inistério Tra-
halho - Av. Pres. Antônio Car-
los.'AERO 

68, 65 r 63 - ledos
ct.mo «tado. EMudo p a"o
100% linrnc. ícsit- trre.

f. MíO. < _¦¦'.•. 643 •- .
226-0240.

AUfOMOVEL? Pago à vlsta em
10 minutos qualqu-er modelo e
m»rca. Ru» Gen. Espirito Sín-
to Cardcso 326. Muda,

.ERÒ WILLYS 1961 - Carro
equipado, farol de neblina, ra-
dio, curv.n * forração preco ..
3.500. Roa Gal. Espirito Santo
C»-d.-so 326 --Muda.

AERO 64 - Super bom todo
equipado troco • fac. R. 24
de Maio 591 C - 610251
Sampaio.
AFRO 65 - Cinza, pneus novos,
A' vista ou fac. c/l 900 saldo
íte 30 meses. Rua Humaitá, 68.
rei. 246 0949. _

AERO V/l LLYS 63 -- Ultima sé-
rie, pintura nova, ótimo estado.
Pu. São Clemente, 85.
ÃFRO WILLYS 66 e 63 bom
estado e bonitas core*. Equipa-
doi, troco e financio Rus B-irã..
de Mesquita .74.A e R.'AERÕ~WTLLYS 

64~-' Vende se.
-.¦•a di Ren^oeraçSo 268 - Te1.
o {«vrr 230 3540.

ABRO 66 - Em perfeito e-ta-
do, mecânica sujeita a qualquer
teste, à vista ou fin. c/ 3.300.
R. Mariz . Barros 665.
AERO 63 - Único dono, estado
de nôvo, 1 500 ent. saldo 24
meses. Rua 24 c'e Maio, 316.
R. Riachuelo.
AERO 61 — Ultima série, equi-
pado I 450 erw. saldo 24 meses.
Rua 24 de Maio, 316. R. Ria-
chuelo.
ÃERO-1962 - Èm 

"excelente

estado, 4 200, troco fac. peque-
na ent. 24 de Maio, 325. Tel.
248-1801.
AERO 67 equip. novissimo. Vdo.
à vista troco financ. ent. pare,
saido 24 rn. R. Álvaro Ramos,
5 tel._46-0664.

AERO 65, equipado 5 marchas,
ótimo estado — A vista ou

700 de entr., rest. em até
30 meses. R. Barão de Mesquita,
218-B — Tol, 228-2906.
AERO WIUYS 1962, sup.rlindo
côr grenat pintura, estofamento
em estado d« nôvo. Entrada

300 — Saldo 24 meses - R.
Piaui, 72.
AERÕ" 67 único dõriõ 29 000
kms. originais uma jóia de car-
ro 9 800 a vista aceito troca
Aero ou VolLs. R. Barreiros 592
Ramos^JTel^SO-lOSO-J^elson.
AÉRO 63 — Equipado placa
1-666, pouco rodado — NCrS
4 000,00, Tel, 261-1106,
AÉFIÕ^WÍÍ_YS~64 •¦— Rigorosa-
menta revisado. Lindo carro —
entrad. 2.500 rast. até 24 me-
ses. Rua São Francisco Xavier —
254-B^

AERO WILLYS 64 - Vendo no
estado. Aceito oferta, som in-
termodiárias — Ver na Rua Vis-
conde de Cairu, 75 — Telefone
264-4912. ramal 16. em frente
Hosp. Gafrée Guinle.
AERO WILLYS 65— Otimo .s.
lado. Vende-sa 6 500,00. Rara
oportunidado para revendedo-
res. Sem oferta ou intermedia-
rios. Rua Marix • Barros, 824.
AERO WILLYS - Sem enlrada
de 1964 a 1969 entrega Imedia-
ta C. D. C. mensalidade a par-
tir de 264,00 Av. 13 de Maio,
45, sj 706 - Tol 222-6278.

AERO' WILLYS' 68 -
Verde, estado de 0 km,
equipado. A vista bom
preço. Trocamos e faci-
lilamos com 3 mil, sal-
do até 30 meses. Rua.
São Francisco Xavier,
280-A, Maracanã, tel.
248-0284, até 20 ho-
ras.
AERO compro a vista, pago
na hora, 62 a 4 000. 63 a 4 200,
64 a 5 000, 65 a 6 500, 66 a
7 800. 67 a 9 000. Rua 24 Maio
n." 332. Tel. 561-8008.
AERO 60 - Em bom est. rev.
sui. a qualquer prova. A vista
troco e fac. c/peq. ent, 24
Maio, 415 - 261-3407._
AERO 67 — Excelente, equip.
rev. iuj. a qualquer prova. A
vista, Voe o e fac. Saldo até
24m. 24 Maio, 415^-_261-3407,
AERO 65 - Carro de fino trato"
sujeito e qualquer prova. Troco
e fac. c/2 500, saldo 24m. Bem
preço h vista. Rua 24 Maio,
316 Q. Tel. 248-2701.
AERO 64 

'-¦ 
Único dono Es'-

tado excepcional NCrS 6.000,00,
1>. -fone 2Í927 -^Niterói.

BUICK 51 — O carro mais novo
do Brasi*, apenas 30 míl milhas
originais. Eslêve panado 15
anos, ledo oriqinai Fábrica, à
visla NCrS 3 500,00. R. Escobar,
91 S. Cristóvão,

COMPRAMOS'""'carros
nacionais, pag amos
bem. Rua 24 de Maio,
19. Estação de S. Fco.
Xavier. 

(B

CORCEL 69 luxo vermelho 4
penta., superequipado, pouco
rodado. Vendo à vistía ou V.n.
c/2 500 aceito troca. R. Barão
de Mesquila, 116. T. 234-5197.
CORCEL 69 — Branco, luxo,
vondemos com entrada de 3 000

o saldo até 30 meses pelo
Crédito Direto an Consumidor —
DELSUL REVENDEDOR FORD
WILLYS - Rua Francisco Ota-
viano, 41. Tol. 227-6340 em Co-
pacabana e Rua General Poli-
doro. 81. Tel. 246-0B31 - Bo-
tafogo.
COMPRO automó/eis, pagamento
à vista. Pòcio o melhor preco
alé 22 h. Rua Humaitá, 151,
T_'. 246-7C00.
CAMINHÕES USADOS ri . s ri . j
800, de entrada: Chevrolet 60,
61 ! M - Dodoe 50 - Fora
44, 58, 61 e 67 e Mercedes
Rrn7 58. O .aldo em suaves
prestações mensais. Troca. Aber-
to até 22 hs., dominqo ate
12 hs. Nova Texas — Av. Mal.
Ronclcn, 539 - Est. S. F. Xaviet.
CHEVROLEl 1970 Okm. cãmíone"
fo Vervneio - caminhões
Opa!, e Pick-up. A vista cu
a pra^o a POLUX tem o melhor
preço, .ra-qa s carro de qua/quer
marca p Iroca. Rua Ccnd« Bon-
fim 40 e Maris e Barros, 72
(Pca. Bandeira).
CHEVROLET 51 950,00 mec. 4
ptas. Eord 51 todo original.
S_ic!o I comb. Troco. Rua Marij
e Barros, 72 ..çi. Bandeira).
CAMINHÕES 

~ 
E 

"UTILITÁRIOS

CHEVROLET Ok. não perca tem-
po e dinheiro. A POLUX Con-
cessionária Chevrolet lhe ofere-
ce os melhores preços para os
produtos Chevrolet. Traqa s /
caminhão usado ou utilitário de
qualquer marca p/troca. Finan-
ciamenlos rápidos à s/conve-
niência. Rua Maris e Barros, 821
até 21 horas.
CAMINHÕES USADOS - A
POLUX Concessionária Chevrolet
tem o caminhão usado que pro-
cura, revisado e nas condições
uue v. pode paqar. Chevrolet
57, 59, 62, 64 Ford 60, 62,
64, 65 Mercedes 62. Traga s/car-
ro usado para troca. Enlrada
oesda 5C0.OO. Financiamentos
rápidos e de acordo com suas
possibilidades. Rua Maris e Bar.
tos, 3J1 até 21 hs.
CAMINHÃO CHEVROLET 66 -'
2 9£0,C0 de entrada e saldo
a sui conveniência. POLUX -•
Con .espionaria Chevrolet. Rua
Maris e Barros, 821 mé 21 hs.
CÔNSUL 55 é30,00 

"novissimo.

«quo. Ooo! 58 950,00 todo
original, rádio. bbca. Saldo a
comb. Troco. Rua Conde Bon-
fim, 40 (Tiiuca).
CORCEL 1969 - Standard, 4 por.
tat, branco, equipado cam rá*
dio, 25 000 km. Estado geral
100%. Único dono NCrS 
12 500,00, iò à visla. Telefone
257-5025 das 9,30 até 19 horas.
CORCEL 69 -. Liixo 4 portas
impec. est. cons. Ven, tro, íin.
créd. dir. 'ié 24 m. R. Lino
Teixeira, 97. Tel. 61-1709 -
6115657. .
CCRCEL" 69, 4 portas vermelho
em estado de novo à vista
13 000.00 financiado c' 3 500.
Av. Visconde de Niterói 129B.
T»l.:_264.891/._
CORCEL 70 - Coupé 

' 
l.xo -

Ok - Vendo p/NCrS 17.000,00
ou fin. 24 meses e aceito troca.
Cred. imediato — Rua Conde
Bonfim 66-A. T. 234-9939.
.ORCEL 70 - Luxo 2 portas,

i 16 552,, 67, luxo, 4 porfaj
16 631,90 à vista ou financia-
mos credito, direto — Av, Vis.
conde de Niterói. 1298 - Tel.
264-8917,

; CORCEL 69 
"cupê 

e 4
portas, equipados e

! revisados, várias cores,
à vista ou a prazo o

'menor preco da GB.
| Av. Princesa Isabel,

481 . Tel. 237-3674.
(3

CORCEL 69 - Com 5.000km
equip. nn qaranli» troco fin.
Rua São Franc. Xavier n? 400
tol. 248-5476.

CORCEL 6° pouco rod. único
dono troco financio 24 meses.
Rua São Francisco Xavier ti?
400 lei. 248-5476.

CORCEL 69 vermelho super equi-
pado. Vende-se faci lita-se. Ver
com o porteiro, Conde Bonfim
678.

DKW 65, único dono, nunca
bateu. Fac. 1 200 saldo a com-
binar. Rua Cftoaviefrss 808-101.
Tel.t 238-5840.

DKW VEMAG 63 - Em ótimo
estado. Vendo peb melhor
oferta. Rua Dias da Cruz, 802,

DKW VEMAGUET 67 - Nova.
Grená, ocasião. Rua Ccnde de
Bonfim, 55-A ci2 mil entr.
sa,!do p' Bamco.

DKW - Vemaguete _ 1962 -
Toda reformada — equip. Finan-
cio. R. Barão de Mesquita, 1079.
Pça. Verdun. Dia todo.

DAUPHINE - Original de fábri-
ca como nôvo. Vendo só à vista.
Rua D. Mariana, 121, c| 5 --
Botifoqo.

DKW - VEMAGU-T 1966 -
Otimo estado toda equipada. 2?
deno, lubrimat. Tel. 730-6643.
Cllera!, Av. Brasil, 9191. Praia
ce Ramos.

DKW VEMAG/62 - Ex-,1. ccn-
servaçao de tudo, uni to d -o
3.600 ou ent. 1 .COO . ,14.073.
R. Bispo, 9 troco p/ Gordini.

DKW 66 — Vendo Sedan placa
milhar, 36.000km único dono,
bom estado. Sr. Rub._n, lei.
2437516 hor. comerc.

DODGE 59 - Em estado de ra-
ra conservaçüa, direção hidráull-
ça, 4 portas cl coluna — Iroco
e financio até 24 meses. Teo-
doro da Silva, 419-A.
DAUPHINE 63 - Revi.ado"c_m
garantia entrada 800, saldo até
24 meses. Rua S. Francisco Xa-
vier, 378.
DKW - Compramos 64 alé 67
pagando bom prero à vista, Rua
Bambina, 37. Tal. 246-958B.

DKW BELCAR 67 • Vemaguet
i 6ó a 65 carros revisados, fi-
i nanciado até 24 m. Auto Citroen
I Ltda. Rua Bambina, 37, Tel.
j 246-9588.

| DKW 67 Vemaguete— S supere
i quipada, troco ou facilito c/
í 3 000 mais 24 x 370. Aberto

até 24 horas. Rua Hom ai tá, 151.
Te!. 246-7000.

DKW. Vemaguet 62. Sedan, 63
in.,.í;c. est. cons. ven. tro, fin.
Créd. dir, até 24 m. R. Lino
Teixeira 97 T. 61-1709 ou
61-5657. _
DKW VEMAG 61 a 65 1.240,00
várias cores, novíssimas. Saldo

! a comb. Troco. Rua Mari» e
| Barros, 72 (Pça. Bandeira.)

DKW Vemag 1963. Otimo estado
geral entr. 800,00 saldo 174,00

1 sem mais despesa». Ru.. Dr.
! Satamini 1 56 Tijuea.
i DODGÊ-DART zero km. Planos
i especiais c/peq. untradas, juros
j baixos e a me.hor avaliação

do s/auto. Até 22 hrs. Av.
I Atlântica, esq. R. Djalma Ulrich,
] Pôslo 5. Nova Texas. Telefone-

nos (256-6230 e 236-7781) e o
; visitaremos sem compromisso.
! DAUPHINE" . DKW' -""Compro

mesmo precisando reparos, vou
om sua casa pago ¦ vista. Tet.
261-3083 - Sr. Santos.
ESPLANADA" 68 -' Estado 

"de

| nova. 2.500,00 de enlrada e
I saldo à sua conviniência PO-

j L U X-Concessionárin Chevrolet.
Rua Maris • Barros, 821 até

! 21 horas.

j ESPLANADA 68 e Regente 63
1 ambas 4 faróis seminovas. Ven-
Ido a v;sta ou f;n. c'1.500 aceito
[troca. R. B^rão de Mesquita 116. I

Tel.: 234-5197.
ESPLANADA 67 27 OOOkm reais
- Fin. 24 meses — Equipado,
rev. c/g ar. Cred. imediato —
Rua Conde Bonfim 66-A. T.
234-9909.

ESPLANADA 68, pou-
co uso, à vista 10 800.
Ver Av. Princesa Isa-
bel, 481 (B
ESPLANADA 67,"" 68 

""• " 
69 -

GTX desds 2 200. de entrada
e o saido até 24 meses. Troc».
Aberto aié 22 hs., domingo
até 12 hs. Nova Texas — Áv.
Mal. Rondon, 539 - Esl. S.
F. Xavier.
ESPLANADA E REGENTE 67 a
69 - Itamaraty 66 a 68 -
JK 65 a 68 e outros, todos
equips. e revisados. Entr. a par-
tir 1.850,00. Traga •/ Carro p'
troc.. Rua Maris e Barros, 72
(Pça. Bandeira),

ESPLANADA 67 da
CHRYSLER - Ouro. A
vista bom preço. Faci-
litamos com 2 500 de
entrada e saldo até 30
meses. Rua São Fran-
cisco Xavier, 280-A, —
Maracanã, tel, 
248-0284, até 20 ho-
ras.

FORD 
" 

1953 
"~100'%'mec-nica

precisando pequenas laniern^-
gem — Vendo bom preco a
vista motivo viagem. Av. Prin-
oesa Isabel, 450-D. Túnel Nôv...

FORD'"-"CORCEL" 69,
pouco uso, à vista ...
13 000. Tratar Av.
Princesa Isabel, 431.

ÍB
FORD Fíirlane 58 - 2 porlas,
hidramático, pneus novos, rádio,
bonito carro. Facilito, motor ex-
celente. Tel. 242-9904. Rua Te-
nente Possolo 29.
Fo"RD~ FALCON 61 - Estado nô-
vo equipado todo 100%, troco
ou facilito. Travessa dos Ta-
m .ios, n.° 32 - Flamengo,
FINANCIAMOS carros novos •
UüK-OS, caminhão 0 Km. (taxis)
material de construção p/ casas
oomerciais e residencial. R. Mi-
quei C-uto 23 s/103, (esq. c,'
Rosário).
FORO F-600 - 1959-1761 -
1962 - 1964 - Carroçaria. -
Grandes facilidades — IAM5A —
Rui Resende 147. T.l. 252-2644.

GALAXIE LTD azul, te-
to de vinil, com 16 mil
km, à vista ou estuda-
mos troca. Facilitamos
com 7 mil de entrada e
saldo até 30 meses. —
Rua São Francisco Xa-
vier, 280-A, Maracanã,
tel. 248-0284, até 20
horas.
GORDÍNI 66 Ca<t-r, rádio
etc. 1.0C0 e 24 . 2'7 Rua Ba-
rão d* Mssqu-ta, 174 - E
234 6876 _atè_J0 h.
GORDINI 43 Pint. e forr!
nova,mec. lOO"., 2 150 urqente.
R. Santa Luzia em frente aoe",n c^onardaoor Ademar.
GALAXIE 67 

~~Carro 
fino Irat.

pouco rod. teto vinil, b;nc.
i rec!. còr (cinza met.) NCrS 5 OCO
i en!. rest. 18 m;ses. Lindo c = r.
I Ver R. Bsrão Iguateml 26 B.
| A-é 18 lis.
I GALAXIE 1967 excepcional, tro-

cr- « fac. c' 4 mil er.tr., «aldo
I até 2 anes. R. C. Bonfim. 577 A.
i T«']_58-3B22 ou à vista.
i GALAXIE 47/68 azul emplacado
; 70 novíssimo à vista ou 5 500
! » 21 x 675 outros pianos. Conde
I Bonfim, 18 -_34.5885_troco.
i GAIAXIE 68. V.ndo a vista ou

financiado. Rua André Oval-
canta 129-A. T.l. 252-2978

Compro Volks
Necessitamos com urgência

VOLKS 63 
VOLKS 64 
VOLKS 65 

PAGAMOS

5.300 VOLKS 66 6.800
5.800 VOLKS 67 7.400
6.300 VOLKS 68 R.400

MA HORA SEM DISCUSSÃO

VEI.CAR - Rua Real Grandfi»
n." 373-A - Tel.: 216-7084

GORDINI - Sem mirada dt
1982 a 1967 .ntreçja im.diata
CDC. mensalidade a partir . . .
NCrS 154.00 Av. 13 d. Maio,

____) 706. Tel. 222-6278.
GORD_NI 1966 «uperequipado.
Côr branco, lindo carro fac. 950.
saldo 217,00. Rua Canavieiras,
808-101. _fe 1. 238-5840.

GALAXIE 69, pérola, 
• 4 me-

ses de uso, interior prêto C/ar
cond. Custou 36.000 vendo ..
25.000. Ver Domingos Ferreira,
32. Tratar Av, Copacabana n.
728,_gr. 703.

GALAXIE 67 único^ dono douco
rod.equip. troco fin. Rua São
Franc. Xavier n° 400. Telo ..
248-5476.
GALAXIE 

"LTD. 
69" vermelho me-

teoro equip. único dono troco
fin. Rua São Francisco Xavier
n?_400 lei. 248-5476.
GALAXIE 67 - Equip/Ym est"
de rsr-o é ver p/crer único ds-
no rara conservação a quaIquer
ex_!tne a vira tr_xo e Uc. c/
5 6CO e.,t. saido em 30 ms. R.
S. Fco. Xavier 342 Loia E Ma.
racanã lei. 228 6839.

GORDINI' 67, estado
de 0 km, à vista ou a
prazo o menor preço
da GB. Av. Princesa
Isabel, 481. Tel. ...
236-1221. (B
GORDINI 63 - A vlsta 2.OCO
cu foc. 500 e 24 x 138,00 Rua
Ba-ão de Mesquila 174-E Tel.
234 6876, até às 20 horas.

GORDINI 1962 - 63 - 64
65 — 66. Várias cores riçoro-

ssmentt revisados e equipados.
Entrada 600,00 saldo até 30
meses. Rua Dr. Salamini 156
Tijuea.
GALAXIE 67 - Olimo" eslado"
único dono pouco rodado uma
jóia. Vendo à vista ou fac.
C/3.000 aeeilo troca. R. Barão
de Mesquita 116. T. 34-5197.
GALAXIE" 69 - Pouco rodado
linda côr. Preço de ocasião
21.500 ou fac. c/4.000 entr.
aceito troca. R. Barão de Mes-
quita 116. Tels. 234-5197 e
264-3939.

GORDINI! Compro a
vista pago na hora. 63
a 2 400, 64 a 2 800,
65 a 3 000, 66 a 3 300
67 a 4 000. Rua 24 ds
Maio, 332. Tel
261-8008. Sr. King. (B
GORDINI E SIMCA - Compro,
mesmo precisando reparos, vou
em sua casa, pago à vista. Tel.
261-3083, Sr. Santos.
GORDINI 64 

~-Otimo"estado,

troco cu facilito c/l 500 mais
24 x 167. Aberlo até is 22
horas. Rua Humaitá, 151. Tel.
-46-7000.
GALAXIE 69 - LTD - Hidra-
mático, equipado, estado nova.
Aeeilo troca. Rua Conde Bnn-
fim 66-A. Tel.: 234-5668 - Au-
gusto.

GALAXIE 67, 68 e 69
revisados, diversos e
LTD-69 pouco uso, tro-
camos e financiamos
longo prazo. Av. Prin-
cesa Isabel, 481. Tel.
236-1222. (B
ITAMARATY 1968 - Grenat c7
teto vinil, rádio, 14 OOOkm, ven-
do i visla, financio c/4 000,00
. 24 de 571,50. Av. Oswaldo
Crur, 67 Armando.
IIAMARAÍY 67, ótimo estado,
azul n.jtáKco, erm teto de vi-
ni!. Vend.i a vista melhor ofer-
t.. Ver e tratar no Posto Es-
p!an:.da. Rua Ssn.s Luzia, 382
c.-m José.
ITAMARATY 

"1968 
po-OJissimo

uso, apenas 13 mil km rodados,
úni.o dono, côr grená cam íeto
vinil. Carro realmente fora do
comum. Vendo à vista ou estu-
do financiamento. Av. Pasteur,
148 tel. 226-8157._
IMPALA 61 hidr-m. 8 cil. bor-'
deaux, A portas dir hidráulica.
Vendo Iroco, fio cí 3 000 ent.
Av^Suburbana, 8414. Sr. Bahia.
IMPALA 1966 - Sei» cilindros,
mecânico, direção hidra, 4 por-
tas som coluna, vendo, troco,
ficililc. Av. Beira-Mar, 216-B —
Tel. 232-5218.

JK 1968, único dono, 18 000
k.n, est., iroca, facilito oom
4 500 ent., saldo a,fé 30 meies
R, C. Bonfim. 577-A - 258-3822.
JK 11MB.' 1966 - Único deno.'
equipado, estado, treco, fac, c!
4 00Ò en!,, saldo até 24 meses.
R. C, de Bonfim, 577-A. fei.:
2_8 3822^
JEEP 68, c| 20 mil Km, eslado
nero, linda côr, vendo, troco,
fácil, c direto. Av. Suburbana,
122. fei. 228-7288 ou 230-3261.

JEEP WILLYS" 52 - 4'cilindros
americano, amarelo, 5 pneus no-
vos, capota reclinável, motor
retificado. Rua Paissandu, 48
aplo. 14 - Rodriqo.
JEEP" CENfAURUS 1965 - vVn-
de-se 2 milhões à /sla, pn«ro
Atlantic. Rua Ana Nery, 1211.
Estação do Rocha, tei. ^íl-46t7.
Sr. José.
JK 65 1.950,00 quasi nôvo.
equip. Saldo a comb. Troco.
Rua Ccnde Bonfim,_40_(TÍjuca).

J.K. 1968 nôvo. Pequena entrada
e saldo a sua conveniência. Rua
Maris e Barres, 821 até 21 horas.
JK 65 a 63 - ItamerítY 66
9 68 - Aero Willys 63 a 68

E.planada e Reger.re 67 a
69 e outros, equips. e revisados.
Enlr. a parti,- 1.850,00. Traga
s carro p{troca', Sado entre
tuas possibilidades. Rua Maris
e Berros, 72 (Pça. Bandeira).

-EP' WILLS 1Ç_2 - Ollimo
«sfado geral. Vendo ou financio
c' 8C0.00 saWo 174.C0 sem mais
despesas. Rua Dr. Satamini 156
Tijuea.
KARMANN-GHkA 67 - Vendo
treco — financio - STAR SjiA.
R. Assunção 133 — Te!
2269205.
KOMBI 60 - Mecânica 100%,
precisando pequena lanterna-
gem. Sincronizada, 2 600,00 -
Av. Guilherme Maxweil n.° 445

B:nsuoí.sso.

KÃRMANN-GHIA 
~ 

1964 
""super

bom superequipado, bancos re-
clináveis tala cremada, côr ver-
melho troco, facilita — Rua
Piaui 72.

KOMBI 1962 e 1963 com seguro
total entrada de.d» 1 600, pres-
lacão desde 267,00 troco. Rui
Piauí n.° 72. Todos os_Sanos.

KOMBI 65 - Eslado impecável,
ent. 1 5C0 mais 24 de 369. R.
Dias ds Crui, 802. Tel. 29-4340.
KARMANN-GHIA 64 vermelho
maravilhoso eslado todo novo
e equipado, troco o facilito bas-
tante Rua 24 de Maio, 332
Iel. 261 8008.
KARMANN-GHIA 67 c/ 38 000
l-m rodados 8 500 Ace. oferta
à visla motivo de viagem. Tel.

7 3078 ótimo est.
KOMBI - 1966 - Vende-se em"
ótimo esfado. Ver » Ira.f.r à
Rua Visconde de Sinta Crcz,
110'— Eng. Nôvo. Armando.
KOMBI 

"-"""63 
maravilhoso" esta-

do, toda nova • revisada à
vis'-a cu iroco e facilito nastrn-
te. Rua 24 Maio, 332. Tel.
251 °038.

KARMAN.GHI. 67 
"novissimo",

todo nó.o e revis.do, foco
e facilito basianre. Rua 24 M.-io,
332.1ei. 261-8008.
KOMBI 1965 luxo ult. série esta-
do excepcional, único dono,
pcuco rodada. Carro tratadii-
simo, fora do comum. Vendo
à -ista ou financiado. Av. Pas-
teus,J84 lei. 226-8157. _
WARAAANGHIA - 69 _ Em
estado de 0 km. Rem equip.
à qualquer prova. Treco e fac.
c.' 3 300. Saido 24 m. Rua 24
M^io, 316-Q._Te^_248 2701.
KARMAN-GHIA -64 - Em

j es. do espetacular, sujeito a
qualquer prova. Troco e fac.
c! 2.400. Saldo 24 irf. Rua 24
Maio, 316-Q. Tel. 248-2701.
_-. _ *AâI bA Vendo uma em
otima estado, motor Okm -•
5 500,00. Rua André Cavalcan-
I n.o 42.A,
KARMANN-GHIA 1967. supere-
quioado. banco re-clínave!, toca-
fí»as r-das cremadas, freio de
automóvel. Vendo, treco, facü.
3 000 en'. 24 tr 420 tem mais
r>.ri*. Emnlaodo 70. Av. Go-
•nes Freire, 803. TeL 222 2811.

KARMANN-GHIA 1963 - Espe
tacular, revisado. Entrada de

000, saido facilitado. Aceito
troca. R, Riachuelo, 33 - Tel.
26MI7K
KOMBI 67 -- Olimo estado -
Vendo a vista. Urgenle, ver
à Rua Haddock Lobo n.° 290.
Bar. _
KOMBI - Sem entradaT"de"Í964
a 1969 entrega imediata CDC
mensalidade a partir 246,00 Av.
13 de Maio, 45 i/706. Tel.
222_-6278.
KOMBI 59" - Nova. à vista

500, outra esquipada cjrádio.
Rua Barão de Me.quita 174-A
e B;
KOMBI 70^ - 0 km. Fatü7a" dõ
concessionário em seu nome.
Vendo ou troco. R. Escobar 9T
fei. 234-6200 e 234-3516, Sr.
Jcsé.
KARMLANN-GHIA 0, km, Fatura
do concessionário em nome do
comprador, vendo ou troco R.
Escobar, 91. Tel. 234-6200 _
234-3516. Sr. José.
KARMANN-GHIA 1967 vermelho,
excepciona! estado, troco, fac.
ci 3 000 ent., saldo até 24 me-
ses. R. C. Bonfim, 577-A. Teie-
lme 258-3822.
KÕMBI 1964 e Í967 

"ambas "ex-

ceociona! eslado, troco, fac. c|
2 500 ent., saldo até 24 meses.
R. C. Bonfim. 577-A. Telefone
250-3822.
KOMBI 60, ólimo eslado, fi-
rváíicio c: 258,00 mensais. Av,
28 de Setembro, 7, garagem
AA'i racanã.
KOMBI 67 único dono financio
c/2.000 restante alé 30 meses
aceito troca. Av. Teixeira de
Castro n? 221. Tel. 230-6571.
KOMBI - Compro a dinheiro
60 a 4.000. 61 a 4.700, 62
a 5.200. 63 a 5.800, 64 a 6.200,
65 a 6.5C0, 66 a 6.800. Venha
com o carro e venda sem nbor-
recimento. Av. Teixeira de Cai-
iro n9 221. Tel. 230-6571.
KARMANN 67 rnerme.ho supe-
requipado nôvo à vista ou 4.500
í 21 x 476 outros o!;nos. Ccmôs
Bmfjm^ja^ 34-5885_ troco^
KOMBi 59 .- NCrS .".SOO. Aceita-
se oferta. Rua Felisbelo Freire,
401, apt. TOl, Ramos.
KÒMBI 59 — Ventlo por moti-
vo viagem com rádio, no esta-
do^Tel.235-5919 - Silvio. _
KOMBI Furgão 66 - Vendo a
vista ou financiado. Rua André
Cavalcante 129-A. Tel. 252-2978.
KOMBI 67 - Vendo > vist, oü
financiado. Rua André Cavai-
canil, 129-A. Tel. 252-2978;
KOMBI 68 

"- 
Vendo. NCr$ ..

11000, 5 000 entrada e 17
prestações de 300. Rua Getúlio
349 apto. 106,_Meier._
KÕMBI 68 - Excepcional esti
do, pneus novos. Vendo hoje

Tels.

tu-

me! hc r of ert a à vi sta,
222;6594_c/_Vie;ra. _
KOMBI 67 - Excelente em
do 41.000 Km mesmo um só
dano NCrS 8.500 à vista. R.
Paissjtndu. J48 

-_-_P«[!icuíar._ 
_

ÍCOMBI - Sl 1970 - firo - A'
última que vendemos por NCrS
13.500,00 - Aproveite a opor-
tunidade — Trocamos e finan-
ciamos ¦-- R. Barão de Mesqui-
ta. 1079._Pça._yerdun._0iaJodo.

KARMANN-GHIA 68~ gir e n a t
equip. pouco rod. único dono
troco fin. Rua São Franc. Xavier
n? 400_tel._248-5476.

KOMBI 67 -- Em ólimo eslado,
vendo à vista. Tratar à Av.
Alexandre Ferreira nP 181 casa
101 esq. c/Rua Frei Leandro

Jardim Botânico.

KOMBI Sto'. 63, perf. est. NCrS
4.800,00, à vista. Av. Ataulfo
Paiva, 50 - c/l, c/o porteiro.
KARMANN-GHIA 68 superequi-
pído fin. 24 meses cred. ime-
diato. Aceito treca. R. Conde
Bonfim, 66-A. T._2349909.

KARMANN-GHIA 69 - Supere-
quip. em est, de zero pouquís-
simo rod'do sujeita a qualquer
prova 'a vista troco e fac. c/
5 600 ent. saldo em 30 ms, R.
S. Fe.. Xavier 342 Leia E Ma-
raca-iã 2='-_228 .839.
KCMB|'""Luxo 68 - 

"Azul 
e pé-

ta'fl,- único deno tenho nota e
fatura, comprada na GB pouco
r_d.-da. Vendo a vista Rua Mi*
guel de Fnias, 54 (Estácio).
KASM'ANN.GHIA 68 - .'Equip;
em est. de novo sujeito a qual.
quer prova a ví-sta treco e fac.
c/ 4 600 _>n. saldo cm 30 ms.
R. S. Fco. Xav er 342 Loja I
Maracanã tel, 228-6839.
KARMANN-GHIA 1.600 "O". En-
trada 5.199,00 e 24 x 732,00.
COLONIAL VEÍCULOS S/A.Re-
venoedor Autorizado Volks wa-
gen. R. 19 ds Fevereiro, 43
a 45 Te!. 226-4422 ¦ Bolafono.
KOMBI 

" 
1967 revisado e 

"com

toda qaranlia. Entrada 2.500,00
e 24 x 405,00. COLONIAL
VEÍCULOS S/A. Rua 19 de Feve-
reiro, 43 a 45. lei, 226-4422

Botafoqo.

KOMBI Furgão 66 à vista Ó.50Õ
ou 2.000 ent. 24 x 341,00 Rua
Barão de Mesquita, 174-E Tel
234-6876, até às_20 horas.
KARMANN-GHIA 68 - A 

"vistí,

troca-se, facilita-se com pequena
entrada. Ver á Estrada Vicente
d» Carvalho, 1500-B.

MUSTANG 67 - Coupé
mecânico, ótimo esta-
do. Vendo, Iroco, fi-
nancio até 30 meses.
R. Sta. Clara, 26-B. Tel.
257-3216.
MERCEDES BENZ 1967 - L-ÍÍ7l7
carroçaria aberta, ótimo estado
_ vista. NCrS 17 000.00. Ver e
tratar ã Av. Rodrigues Alves
n." J39.
MBRCURY 53" otimo estado la-
taría forração mecânica 100%
fac. _R._ Uruguai 248 - 238-51^28.
MÕRRÍS ÕXF 50, pneus novos,
f.t'm . estado geral, NCrS
1 500.00. R. Murundu, 1161, em
frente o Cemitério de Padr* Mi-
guel.
MERCEDES BBNZ ano I9S2 4 ci-
lindros, a gasolina, vende-se
ofertas pelo tel. 247-8719 à St.
Nascimento Silva n? 347.
OPA La" 69 - Luxd, 4 cil. ex-
oelente estada. Aceito troca p|
mencr valor. Saldo até 24 me-
ses. R. Mariz e Barres, 843 -
228-_0240.__

OPALA 69 - 6 cil. dê
luxo, equip. pronta en-
trega. Vendo, troco, fi-
nancio até 30 meses.
Rua Sta. Clara, 26-B. -
Tel. 257-3216.
OPALA 0 km, 1970, luxo,'4 cil.
grená e fer. prêto, Vendo, tro-
CO . fac. entr. 7.009,00 s! até
30 msses. R. C. Bonfim, 577-A
Te!. 253-3822.
ÒPEL KADÉf" - l - Vendo
1968 Coupé 3 portat, estado
de nôvo. Ver e tratar Barata
Ribeiro 630-B- Tel. 2374679.
OPALA Í C. SID Okm - En-
trega imediata — Azul metálico,
verde musgo metálico, *zul
atlântico, marfim, pequena en-
Irada í saldo am atá 30 meses
p CDC. Av. 13 de Maio, 45.
s/ 706.

OPALA. 70,-. 4 cil.
Standard e luxo. Entre-
g_ imediata. Vendo,
iroco, financio até 30
meses. Rua Sta. Clara,
26-B. - Tel. 257-3216.
OP ALA - 4 cil., Okm. luxo,
equipado, entrada 6 500.00 • 24
x 969,00. Aceitamos seu carro
emo entrada, estudamos outros
planos, fatemos intermediárias,
atendemos atá 21 li — R. São
Clrment», 92. Tel. 226-7191.
OPALA - 4 cll., 0 km. Estand
•ntrada 6 500.00 • 24 x 757,00
— Aceitamos seu carro como
entrada, estudamos outros pia*
noi, fazemos intermediárias —
Atendem., alé 211., R. São Clt-
ment». 92. TeL 226-7191."PEJÒ"ÜT"52""'- 

IÕ50 
"esta 

otimj
troco Rua André Azevedo 87,
bloco 19 ap. 201 - Olaria.
Te!. 230-0686.
PICK""L_P~WIIL"YS 62 - Bom es-
tado. Rua Teixeira de Carvalho,
109. Te 1^249^8758.
PICK"UP 65 Willvi ótimo de
tudo troco e fac. R. 24 de
Maio, 591 C - 2610251 Sam-
p*io.
RURAl 64 - Venda perfeilo
•stado, radio, pneus novos. Rua
Jcsé Bonifar.i0l 802.

PUMA 1 600 - Pronta
entrega. Novas cores
metálicas. Em 24 me-
ses com a menor taxa
de financiamento da
Guanabara. — Entrega-
mos imediatamente. —
Aceitamos sua carta de
crédito COPEG, Caixa,
etc. COMVEPE - Re-
vendedor Autorizado
Volkswagen. Rua Uru-
guai, 319. Telefones
238-8444 e 238-7079.
Traga seu carro usado
hoje mesmo, êle vale
na troca. Plantão sába-
do até 17 hs. e domin-
go até 14 hs.
RURAL 64 - Excep. est. nova
carro sui. a qualquer prova.
Mec. 100% rídio, pneus etc.
A vista tro.o e fac. c 2 500.
Saldo até 24 meses - 24 Maio,
-!.5-____6,-3_?Z'__
RURAL! Compra a vista, pago
na hora, 60 a 3 200, 61 a 3 600,
62 a 4 000, 63 a 4 500, 64 a
5 000, 65 a 5 200, 66 a 6 000
67 a 6 500. Rua 24 Maio, 332.
T.l, 261.8008. Sr. King.
RURAL 64;65. Impec. est, coni,
Ven., tro., fin. Créd. dir. até
30 m. R. Lino Teixeira, 97. T,
61-1709, 6K5657. _
RURAL 64 - 4X2 • mais nova
do ano, super equip. mec, a
qualquer prova, fac, c/l 900.
Saldo 24m. Rua 24 Maio, 316
Q tel. 248-2701.

RURAL 65 — Luxo em ctimo
estado, revisada e equipada,
vnedo com pequena entrada,
saldo a Combinar. Rua Lecpol-
dina_Rcgo,_3J8_-_Olaria.
RURAL 63, luxo 4x27 único""dõ-
no fac. c 2 OOO ent., saldo em
24 meses — R. Silveira Martins,
135. sil- Tei^225L2555. João.
SIMCA TUFÃO 65 1,450,00 no-
vissima rodas cromadas. mec.
pint. novos. Saldo a comb. Tro.
co. Rua M&rls t Barros, 72
(Pca. Bandeira).
SIMCA CHAMBORD 

" 
e Tufão 62

a 66 - Aero Willy- 62 a 68
DKW 59 a 67. Enrr, a parlir

850,00. Traga s/carro de qual-
quer marca p/troca. Financiamos
de acordo dsua conveniência.
R^a Conde Bonfim, 40 (Tijuea).
SIMCA 65 — Impec, est cons.
Ven., tro, fin. Créd. Dir. nfê
30m R Lino Teixeira, 97 Tel
61-1709 - 61-5657
SIMCA 64 — Rallye luxo, espe-
ciai ent. de 1.800,00 rest. a
comb. Ernâni Cardoso 220-A.
Cascadura,^
SIMOA 66 - Vendo em olimo
estado, ds um dono dssde zero.
R. Alexandre Calaza 226. lio-
co, Sr, Gustavo.
SI MCA- MS 66 - Otimo estad-
n.c'hor oferta. H_:'[-e após 14 lis.
Rua Joaquim Palliares 293/205.
TAXI 69. 4 p, nôvo. Vendo
ou troco por casa ou apto.
2 ql;. pago o reslo. Rua Riachu-
elo, 256 Sr.^Gomes. Centro.
fAXI VOLKS 1600. Diversa» câ-
res. Estrada Vicente de Carva-
lho, 1438-B - Praça do Carmo.
Fone 91-2542.
TAXI VOLKS 4 p. pouco roda.
do ã visita ou a prazo. Ocasião

R. Conde Bonfim 55-A._
TAXI - 

"VOLKS 
- 1600." Corcel

e Opala 0 Km com autonomia.
Financiamos com entrada d par-
lir de NCrS 3.562,00 - Saldo
a combinar. Av. Rio Branco,
156 - Gr. 616 -_Ed. Central.
TAXIS -- Compro vtlhos p_go
bem e na hora. .ciiüna Senra,
47. iimfo ac emplaciinento. Sr.
Helvécio.
TAXI - F 

'n-anciamos. 
Volks

Ccrcel Opiaila Av. Presidente
Vargas 529 s/'_ 2 109,
TAXI -"Volks I 600 - Undo
carro, uma Íó,a. M_t'vo doença
passo oontra.o, Ver e tratar cem
proprietário diariamente de 14
as 17 horas. Rua Haddock Lô-
bo ,^74 _ 

— Ga ra gem.
TAX Í"VÒLKS 

~64~"- 
vlndõ-pêiã

melhor oferta pronto para traba-
lhar, José Higino n? 254 apto,
104. Horário até lOh.
TAXIS — VocÔ que • dono
de carro antigo que só dá
oficina, aproveite esta oporluni-
dade. A POLUX está vendendo
autos nacionaii — Aeros, Itama-
ratys, Esplanadas, etc. etc. a
preços • condiçõei que ninguém
iguala, Completa assistência na
permuta. Rua Marii _ Barros,
72 e Rua Conde Bonfim, 40
(Tj.ua).
IRUCÃO CHEVROIET 70 -
DIESEL Venha ver oe nôvo
D-70 traga s/carro usado de
CMMlquer marca p/Iroca. Finan-
ciamos o saldo de acordo c/sua
conveniência. POLUX Concessio-
nária Chevrolet. Rua Maris e
Barros, 821.
TAXI VOLKSWAGEN 4 portas,
1969 - Pouco rodado, am per.
feito estado. Vando com NCrS
10 000 tntr., saldo 24 moses -
Náo a crédito direto. Aceito

I Volks ou Kombi como parte da
i entrada. Av Teixeira Castro 51,
I loja C — Bonsucesso.

| TAXI~- Aero Willys~ 1963. Tudo
nôvo pequena enlrada saldo até
30 m.ses. Rua Dr. Satamini 156.
Tijuea.

UM. VOIKS - Pago . vista um
milhão acima do preço do Mer-
cado qualquer carro Av. Rio
Branco, 156 «I. 1211.
VOLKS 67 — Em excelente es-
tado, revisado, único deno, a
qualquer teste, à vista ou fin.
c/ 2.300. Rua Mariz e Barros
665.
VÓLKS 66 - Estado de rara
conservação, revisado s' bati-
áa, à vista ou fin, c/ 2.200.
R. Mariz e Barros 665.
VOLKS 667 Grerat. Só <_ vifta.'
Não aceito oferta. 6.200. Rua
Hlpólito da Cesta 37-B. Esq.
28 Setembro.
VOLKS 67 e 68 - Impecáveis
peq. entrada, longo prazo. Av.
Mem.de Sá. U_8. T. 252-6861,
vCLKS 1968" - Vermelho. Ven-
do a vista 8 300 ou pelo
C. D. C, Av. G:mes Freire, 803

Tel. 222-2B11.
VARIANT ALEMÃ 19637 Vendo,"
troco, f..c. 3 000 ent. Av Gomes
-reira, 803 Je1. 222-2811.
VÓLKS" Í964, superequipado -
Ven. _ a vista, 5 950 novinho
cu 2 030 ent., 24 x 330 - Av.
Gorne* Freire n.° 803 — Tei.:
222-2811.
VOLKSWAGEN" 1961, 1962, 1963,
1964, 1965, 1966, 1967. 1968 -
Os mais novos do Rio. Espeta-
cu!ar, Entrada desde I 500, sai-
do ficilitado. Aceito troca —
R. Ri.chuelo, 33. Tel. 222-7036
e R. 24 cte Maio, 427 - Tel.:
261-4171
VOLKS 65-67 

""e 
69 - Equip.'

ólimo est. Ent. I 600, I 800 e
2 500. Saldes alé 24 m. Ac.
trecas. Lavradio, 206 - Tel:
242-0201.
VCLKS 1968 y^Caíro de um
deno só. Novíssimo, pouco uso.
Tel^_ 264-3378^ _
VOLKSWAGEN 1967" - Üm tó"
deno. Equip. Otimo eslado ge-
ral. Vendo urgente. Ie!
264-3378.
VOLKS 63, 64, 65, 66, 67, e 68
Tedos revisados, excelente eüa-
dr». A visla ou fin. até 24
meses c! peq. entr. Barão de
Mesquita_205-B. Tel. 25.-3378
VOLKSWAGEN' 1964 êmpí." 70
Vendo urgente melhor oferta.
Azul equip. rad. Blaupunkt -
Tel. 264-3378.
VCLKS" 1966" - Unlco deno. -
Supereauip. Aceito oferta. Tel.
264-3378,
VOLKS I 300 - 0 km- Í97Ó

Entrada NCrS 2 500,00 -
24x532,00 ou 30x536,00 o u
24x453,00 com parcelas ó",
12.° e 18,o - NCrS 1 000,00.
Rosário. 84/301- Tel 223-0799.
VOLKSWAGEN 68," 66" mod. e
61 todos equipados, novos, lin-
das cores. Financio Rua Barão
de Mesquita 174-A e B.
VOLKS 64 - 65 - Unko dono,
pouco rodado, ótimo estado,
Rádio Blaupunkt, 3 faixas. Ven-
rio urgente. Inf. 735 6783 S:q.
Campos 43-'901.

VENDE-SE Volkt 69 azul, bom
estado, único „ don,->. Melhor
oferta — p_rticu'<r, para p-»rtl
colaf. R. Con. r..n*e Ramos 182
902. Telef. 237-9256.

VOLKSWAGEN 66 - Vendo em
ótimo e.tndo, equipado, 2a. sé-
rie, carro de um dono desde
nôvo. Financio até 24 meses.
Troco. Teodaro_da SUva, 419-A.
VÕLKS f-OÒ" - 0K luxo. Vendo
troco, facilito. Rua Santa Luíza,
53 Maracanã._F._254-2958._
VOLKS 1965, 64, 68, equip. -
Vendo, troco e fac. c! peque-
na enlrada, si até 30 n>_ses.
Rua C. Bonfim, 577-A - Tel.
258-3822.

VOLKS 67 - 66 - 65 - 63 -
Novos e superequip. qualquer
prova. esl. Ok à vista, tr. e fac.
a<té 24 ms. Felipe Camarão 138
1.48-U962 ~_ Maracanã.
VOLKS 68 equipado, 25 OOOkm.,
grenat seguro total particular
vende facilitado lindo carro. Ver
Av. Atlântica 3 700 c/porteiro.
VOLKS 66, 67," 68, 69 e 70
Iodos superequipado* e em óti-
mos estados/ Ent, a partir de
I 500 saldo em 6, 12, 15, 18,
24 e 30 meses. R. 24 de Maio,
591 C - 261-0251 Sampaio.
VENDO AUSTIN A 40' 51 boa
conservação preço NCrS 750,00.
Tei. 223 1872 R/10 Antônio Pei-
xoto.
VtNDc-SE Itamaraty 

"ó." 
com 20

km. Estado nôvo. Tratar Ru.
Humaitá 68 ap. 201 Dna, Custo-
dia.
V_LKS 65 - Ótimo estado, rá-
dio e c&paa ã vista 6.050,00.
Av. 28 di SatieiTíbro, 7 garagem
Maracanã.

VARIANT 0 km. Todas
as cores para pronta
entrega. Com cinto de
segurança e extintor.
Em 24 meses a menor
taxa de financiamento
da Guanabara. Aceita-
mos sua carta de crédi-
to COPEG, Caixa, etc.
Aceitamos seu' carro
usado como parte de
pagamento. A Comve-
pe põe em suas mãos
uma Variant novinha
para você sentir a sen-
sação de dirigir o car-
ro sensação. COMVEPE

Revendedor Autori-
zado Volkswagen. Rua
Uruguai, 319. Tijuea:
Telefones 238-8444 e
238-7079. Plantão sá-
bado até 17 hs. e do-
mingo alé 14 hs.
VOLKSi"68™ Em impecável est.
de conservação, nôvo, faço
qualquer prova, h vista troco
e fac. c/3 800 ent. s3ldo em
30 ms. R. S. Fco. Xavier 34.2
loia E Maracanã. Tel, 228-6839,
VOLKSWAGEN 1962 - Bom" dê
tudo. A' visla 4 900 ou fac.
com 2 000. Rua Mariz e Barros

061. T. 204-5679.
VOLKS* 

"63 
- Supereq"uip. em

excepcional est. da conservação
à tôd a prova, à vista, troco
e fac. c/2 400 ent. saldo em
30 ms. R. S. Fco. Xavier 342
Lo]a E Maracanã. Tel. 228:6339.
VOLKS 67 — Equioado, ótimo
astado, NCrS 7 200,00 à vista.
Estrada Intendente Magalhães n
261 — Campinho.
VOLKS 61 — Sincronizado, mui-
to bonito, equipado. Vende-se
à vista. Ft. Azulão 25, perto do
Carlos Chagas — M. Hermes.

I VÒLKS 65 - Vende-se 6 200,00,
Tratar Av. M. E. Romero 317-A

Ótica Horizonte.
VENDE-SE um Volks 1963, pre-
Co NCrS 5 400. Tralar na Rua
Anrjeün 56, Pavuna, GB, a par-
tir das 17 horas.
VARIANT 0 l<m, Iodas as coros,
pronta entrega, aceitamos carta
crédito Copeg, Cxa. Econômica,
etc. • seu auto usado de "qual-

quer marca" em troca, o saldo
dentro ds suas possibilidades —
BITTIG Rev. Autorizado Vol-
kswagen. — Estrada Intendente
Magalhães, 261. Campinho.

VOLKSWAGEN 1970 - Enlrada
3 000,00, 24x546,00. HALF.LD
PLANEJAMENTOS. 7 de Selem-
bro, 88 sala 202.
VOLKSWAGEN 1967 - Ent. ¦'..

200,00, 24 x 343,00. HALFELD
PLANEJAMENTOS. 7 de Setem-
bro, 88 sala 202.
VOLKSWAGEN 1968 - Entrada

SOO, 24x386,00. - HALFELD
PLANEJAMENTOS. 7 de Setem-
l.ro,_8B Sila ^02. 
VOLKSWAGEN 1969 - Entrada

000.00, 24x441.00, HALFELD
PLA.NEJ .MENTOS. 7 de Selem-
bro, 83 sela 202.
VARIANT - 0 km, vermelha,
fat. Rio, troc. e fac. ci 4 700,
ent., sa'do eté 2-1 meses. R. C.
de Bonfim, 577-A. Tel. 58-3322.

VOLKS 66, todo 68, rádio, toca
fita, farol Tremendão, bancos
69, recebo Vclks de menor "va-

ler c parte de pagamento. Fi-
nancio em 24 meses. Av. 28 cie
Setembro, 7, garage.
VOLKSWAGEN - Todos os
anos, DKvV e Kombi — Compro
à dinheiro e pago na hora.
Rua do Senado, 83.

VOLKS 68 equipadissimo rodas
cromadas console capas d e
courvin etc. bom preco à vista
ou financio até 30 meses. Aeeilo
Iroca. Av. Teixeira de Castro
n° 221. Tel. 230-7588.
VOLKS 63 - 64 - 65 - 66

1—68 - 69 - Todos revisaoos
e equipados financiamos e/1.200
restante até 30 meses, aceito
iroca. Av. Teixeira de Castro
n? 221. Tel. 230-6571.

i VOLKS 66 — 286,00 mensais.
[ Bem equioado. Entrada:
j _i.903.00. R. Eduardo de Sí,

79 Hiqienópolii.. Bonsucesso.

VOLKS 43 • 44 - NCrJ 4.900,00
e NCrS 5.500,00. A vista. R.
Fcluardo de Sá. 79 Higienópolis.
Bonsucesso.
VÒLKS 70 zero. Vendo' 11 60Õ
j vista. 249 0269.
VOLKS 67 su-perequíp. cm impe-
cável est. oe conservação é ver
p/crer faqo qualquer prova h
vista tro.o e lac. c/3.200 ent.
saldo em 30 ms. R. S. Fco.
Xavier, ,342 Loja E Maracanã.
Tel. 228-6939.
VOLKS 66 -"""Modelinho" vdo."
carro de fino trato, côr azul

7.200. Ver e tr. R. Içapó,
45 a/202 B. de Pina. Tel.
30-0731 cr_Lutero.
VOLKS 61 - Equipado 4.350,00
fin. parle. R. Cardoso de Mo-
rais, 31 Luiz.
VÕLKSWAOBN 1965 - Entr".
1.700,00 24 x 299,00. HAL-
FELD PLANEJAMENTOS. 7 de
Setembro 88, __[a_202.
VCLKS 67 - Vendo a visla ou
fn; nci.M-o. Rua André Cavai-

I canti. 129-A - Tal. 252-2978.
VOLKS 67 - Vendo a vista ou
financiado. Rua André Cavai-
cante 129-A Tel. 252-2978.
VOLKSWAGEN 70 taro km -
Pronta «ntrega, cor branco lo-
tus. Troco « financio, Av. Pra-
do Júnior, 257 - Tels.: ....
256-8655 e 235-5575.
VARIANT VW tero km - Pron-
ta entrega. Troco e financio c
pegueiií entrada. Av. Prado
Júnior 257 - Tel. 256-8655 e
235-5575.
VOLKS 64 - Rádio, capas, tran-
ca, pneus noves, fac. 1.500, |
«...do 297,60. Rua Canaveiras, f
8C8 - 101. Je'- ?8-5B4°-
VOLKSWAGEN 1964""- Ent. 

".. 
j

1 100,00 24 x 291.00. HALFELD
PLANEJAMENTOS 7 de Se-
tembro 88, sala 202, _
VOIKSWAGEN 1966"- Ént. ..
1.900,00, 24 x 315,00, HALFELD
PLANEJAMENTOS - 7 de Se-
tembro 88_sa!a_202.

I VOLKS" 70 OK. Vendo e entre-
I qo hoie. NisSwM 500,00. Tel.:
| 247-1655.
f VOLK5 66 modelinho. espeta- j! CL.!&r esf:do conservação, ven- !
I do c/ 2 mil entr. saldo p/ j .
I Banco. Rua Conde Bonfim n." ! V OUU,. U

j 55-A.
VOLKSWAGEN 

"1968 
- Vinho su-

per novo - Todo equipado —
Sem bat;das - Troco e finan-
cio - R. Barão de Mesquita,
1079. Pca. Verdun. D _ todo.
VÒLKS 68 - Estado de nôvo,
superequipado. licenciado 7fl,
particular, financia cnm entrada
f. prestações ,4 c-mbinar. Vor o
t-»tar 1.9 rU \i.*.'c->, n,° 7 . j

i6?9. I-l. 731 3024.

VOLKS 07 • 09 - Exe. est.
único dono. financio cj 2 t. 3
mil de entrada. Av. Prado Ju-
nior, 257 - Tols. 256-8655 e
235-5575.
VOLKSWAOEN 68 grenat, es-
tado do novo, um só dono.
Vendo. Frei Csneca, 126.

•— 56 maq. nova
> 3 500. R. Manu
8 loja, depois, da:
Caxias.

VOLKSWAGEN'~7970"~~ Oklm.
Azul. Vendo _ vista, por preço
abaixo da tabela. Troco ou faci-

30 meses c/peq. entra-
da. NOVOCAR - Rua Uruguai,
285.

VOLKS •— 56 maq, nova urgen-
te preco 3 500. R. Manuel Viei-
ra, n° 28 loja, depois, das 14 Im.
D. de Caxias.

VOLKS - Sem entrada de
1964 > 1969 enlrega imediata
CDC. mensalidade a partir ...
249,00. Av. 13 de Maio, 45 s|
_?'__ _T*_ • _22__-fi __? •__
VOLKS 1965 rádio americano
capas de luxo. Vendo ou troco.
A vista ou financiado. Av. Bar-
tolomeu Mitre, 620.
VOLKS 69 pérola novissimo
equipado 9.900 ou 4.500 e 21
x 410 outros planos. Conde
Bonfim, [8_-_34-5885.
VOLKS 67 - Todo" equipado
perf. conservação — V. paga
até 24 meses c/peq. entrada.
R. S. Clemenle^l95 - 226-8214.

VOLKS SEDAN 1965 - Particular
vende côr azul Iodo equipado
rádio tres faixas emplacado
1970. 7.000,00. Alberto - Tel.
238-4130.^
VOLKS - 1967 - 1969- Am-
bos excelentes — Troco e finan-
cio alé 24 meses. Rua Ge.n.
Urquisa, 117-B - Tel. 2273909

Costa.

VOLKS 963," vendoi 5.600,00,
Conde Irajá, 555-304 — Botafo-
go_- 246-4375.
VOLKS 63 - Pérola" cj 

"""rádio

Blapunkl. NCrS 5 300.00 - Rua
Domingos Ferreira, 125Í501.
VW 68 - Todo equipado. 30.CO0
Km real, vermelho. Vendo hoie
pj particular NCr$ 8.800,00. R.
Joaquim Nabuco, 201, Copaca-
bana, c/ porteiro Benedito.
VARIANT 0k bege Ini. prêto
troco financio 24 meses. Rua
Sao Francisco Xavier n9 400
tel. 248-5476.
VOLKSWAGEN 68"'--" Ultima sé-
rie muito equip. 17.000km troco
fin. Rua São Francisco Xavier
n<? 400 tel. 248-5476.
VOLKS 70 - Okm c/emplaca-
menlo e acessórios NCrS
11.700,00 à vista - I. 223-2002

R. 384. C/Osejts. _
VOLKSWAGEN 68 tmp-ícavel,
emplacado 70, único dono, NCr$
8.700,00. Tel. _265-92S41__
VOLKS/67 pouco rodado, excel.
conservação. ?.60O •.« ent, 7.C-0
e 24X363. R, Bispo, 9 troco
p 61,63 único donc.
VOlKS~7Cf- Sedan 

"-_k'm7"ver"

meiho cereja emp.acado o lòdas
taxas pagas, seguro total rádio,
capas, trancas segurança 12.600,
à vista. Santos. Tel. 236-0651.
VOLKSWAGEN 60 transí.""65 azul
bom estado, 4.600 á vista.
Rua Justiiniano da Rocha, 394,
VENDE-SE um carro Volkswagen
ano 68 — Precisando lan lem."»-
gem — Ver R. Leopo'do, 152
Andarai, até 18hs.
VOLKS"_2 - Unic. dono e.ni-
pado, nunca bateu placa milhar
vendo 5.6C0 à vista. Ver Rua
Joaquim Nabuco, 179 -./por^iro.

VÕLKS 66 - Superequip. o
mai. novo do Rio p/passcia de
gosto exigente faço qualquer
prova a vista troco e f>ic. c/
3 000 ent. saido em 30 ms. R.
S. Fco. X-vi.r 342 Loia E Ma-
racanã tol. 228-6839.
VOLKS 

"62 "- "Supsroqop. "õ

mais nôvo do Rio é ver p| crer
(v.ço qualquer exame a vist<a
troco e fac. c/ 2 100 en;. s.l-
da em 24 ms. R. S. Fco. X"-
vier 342 Lcja E Ma'..c_nã tel.
228-6339.
VOLKS 70 -Zero kms"."" pira
pren!.. entrega a visla troco e
fac. c/ 4 900 ent. saldo em
30 ms. R. S Fco. Xavier 342
L_ia_E Maracanã tel. 2286839.
VOLKS 69 - 4 portas equip.
grenat c/ 1 000 km., reais ap2-
nas faço quaíquer prsva a v'.s'3
troco e fo:. c.' 5 600 ent. sal-
do em 30 ms. R. S. Fco. Xa-
vier 342 t:ja E Maracanã tel.:
228 6839.
VÒLKS' 

" 
69 - Superequip." c7

banes inteiriços raridade não há
igual f=ço teste a vista troco .
fac. c/ 4 200 ent. saldo em 30
ms. R. S. Fcc. X>av_r 342 Loja
E Maracanã tei. 2286839.
VOLKSWAGEN 70 - Zero km.
vermelho. Vendo v.t. ao tr.co
Voiks usado. Vrr R. Matoso
202. Tel. 254-1316-
VOLKS 63 - Magnífico estado,
equipado. A vis.a, ir:co e f'n.
Mariz e Barres, 645.
VOLKS 64 — Ew.epo.cnaI, ro,ciio
capas etc. A vista, troco e fin,
rVW.i? e Ba-rros, 645.
VOLKS 67 - Perfeito de tudoT
a lòda prova. A visia, troco e
fin. Mari? e Barros, 64:5.
VOLKSWAGEN 64 - 

"fq-ipado,

grená. todo novinho. Faciliio cl
2 9C0 enlrada. Ver R Matoso
202 tel. 2540316.
VOLKS 61 -- S-JK., equip. pneus
noves, nunca baieu. Ccmervadis.
simo. Só a v'st'... R. forão d3
Flamengo, 35 c/ garrgista. Me-
nece s^r visto.
VOLKS 

"68 ""-"~Um"êrd_ ' 
e 

"ou"

tro jzul. Magníficos. Equlpadís-
simo. A vista, treco e fin. c/
2 000. Mari; e Barros,. 645.
VOLKS 64, 65, 66, 67 carros
de pouco uso, revisados, c] ga-
rantia. Entrada a partir de .,
1.500 restantes em até 30 me
s&s, menores taxas. R. Barão He
Mesquita, 218-B._ Tel. 228-2906.
VCLKS 68 superequipado," a
visla cu 4.000 e 375 mensal,
ou tres planos e troco Barão do
Mesquita. 218-A. Tei. 264-2775.

VOLKS 67, 63 novos
1 600 e 24 x 312,00.

São Fco. Xavier, 102.
VOLKSWAGEN 62 - 64 - 67

68 — Revisados com g_r.:n-
tia — Trocamos e facilitamos
alé 30 meses. Diariamente ató
20 lioras, sábados atá 15 bo-
ras 0 domingos atá 12 horas —
META VOLKSWAGEN - Rua
das Laranjeiras n. 47. Telefo-
ne 225-0696 « 225-2356.

VOLKS — Cia. necessi-
la 63 (5 300), 64
(5 800), 65 (6 300), 66
(6 800), 67 (7 400), 63

VOIKSWAGEN - '9 e 68 ambos
pouco rodado • equipados, entr.

a partir de 1 700 saldo «té
24 m aceito troca. R. Barão
de Mesquila, Uó._ T. 23415l_97.
VÒLKS 07 e/c. eslado à vista
ou 2.6C0 e 375 msnsal, outros
planos, cred. na ^-ca e treca.

! Bario de Mesquita, 218-A
Tel. 264-2775._

I VOLKS 63, 64, 66, 67, 
"69 

to-

j dos revií-ades, equipados e ga-
rantidos. Vendemos pelo plano

¦ bancário pert. do B. Central 2
' mil ent. Visite sj compromisso

R;_Conde_de Bonfim 55-A.

VOLKS 1967 - Único dono, be-
ge ni lo, 31.000 km rodados,
equipado com rádio, excepcio-
n..l estado de conservação. Ver
e tratar ns Av. Rodrigues Alves,
539.

VOLKSWAGEN 67, 68
várias cores, equipados
e revisados, à vista ou
a prazo o menor pre-
ço da GB.
sa Isabel,
257-0113.

Av. Prince-
481 . Tel.:

(B

. 400). Rua Real Gran-
Telefone

(B
deza 372 -
246-7084.
VENDE-SE - Chevrolet Ameri
cana Impala, 1962, acidentado
pela me:h;r oferta. Ver a Me
canica São Je ren imo a Rua Al
mirante Gullhem, 454. Leblon i
Negociação com Sr. Almeida
Av. Pasteur 126, aoto. 201 Bo,
tafoqo, após as 18.30 horas.
VOLKSWAGEN 62 - 64 - 67
— 68 — Revisados, com garan*
tia. Trocamos b facilitamos atá
30 meses - OTMA LTDA. -
Rua Arlur Bernardes n. 13 —
Tal. 225-1055._
VOIKSWAGEN 0 km - Enlrega
imediata — Varias cores. Troca-
mos • facilitamos ate 30 me-
ses — Diariamente atá 20 ho-
ras, sábados atá 15 horas e do-
mingos até 12 heras. META
VOLKSWAGEN - Rua das la.
ranieiras, 47. Tels. 2-5-C696 o
225-2356.
VOLKSWAGEN 70-0 km -
Entrega imediata — Varías ca-
res. Trocamos e facilitamos atá
30 meses - OTMA LTDA. na R.
Artur Bern_indei n. 13. Tele-
fon. 225-1055.

VOLKSWAGEN - Com-
pramos, 64 6 000,00,
65-6 500,00; 66
7 000,00, 67 - 

500,00, 68 - 
500,00, 69 -¦ 

Rua 24 de
Maio, 19, Estação de
São Fco. Xavier. (B
VOLKS 1965 

"estado 
de novo,

pouco uso, único dono ern-ip.
Vendo troco menor valor facilito
B.irío de Mesquita, 131.

VOLKSWAGEN - 66 e 67 ame-os
em es.ado de nôvo, equipedos.
Entr. a partir de 1 .600, saldo
alé 24 m. Aceito treca. R. Barão
do Mesquita^! 16I_Tel;_224;5l97._
VOLKS" 62, 63, 64 - 100%
ev. peq. enlr. de 1.B00.0O.
Rest. em 24 pr. Ernâni Cardoso,
220-A. Cascadura._
VOLKSWAGEN - OK 70""2 

"pôr-

las. Vendo à vista fin. c/l 900
aceito troca. R. Barão de Mes-
quita, 116. T. 234-5197.
VOLKS 63 azul-golfo o"maij
lindo do Rio rádio capas luxo
ele. Preço 5.500 li vista. Ver
Estrada do Porlela, 285. Mad^
VOLKS 67 — Superequipado em
ótimo estado, troco ou facilito
alé 24 meses. Até 22 horas.
Rua Humaitá, 151. Tel. 246:7C00.
VOI.VO 52 grená equipodo, pre-
ço 2.300. Ver Rua Marechal
Sousa Meneses, 165. Ponto final
Praia Ramos.
VOLKS paqarnento na hora com.
pra mes s'aborrecê-lo cs melho-
res preços da praça. R. 24 de
Maio 254 Iel. 248 0987._ _
VERANEIO' 0K superiuxo e «lan-
dard. Pronta entrega. POLUX-
Concessionária Chevrolet tem o
melhor preço. Traga s/ carro
usado de qualquer marca p/
troca. Financiamentos de acordo
cf sua conveniência, POLUX-
Concessionária Chevrolet. Rua
Maris e Barros, 821 até 21 horas.
VÒLKS 1969 3a. série" estado
de novo pouco uso. Único dono
vendo troco mennr valor facilito
Bcírão o'e Mesquita 131.
VOLKS 67 - 3a."série est. de
novo. Pouco uso único dono.
Vendo troco menor valor facili-
to. Barão de Mesquita 131.
VCLKS - 63-66-67' e"70.'_"em
facilitados coni pequena entrada.
Ver a Estrada Vicente dc Carva-
lho, 1500-B.
VOLKSWAGEN" 1960 - 61 -
62 - 63 - 64 - 65 - 66.
Todos rigorosamente revisados
e equipados enlr. a pa.ir ci-
1.200,00 saldo até 30 meses.
Kv* Dr. Satamini, 156. Tijuea.
VOLKS 

~E 
KOMBI - Compro,

mosmo precisando consertos,
vou cm sua casa, pago á vista.
Tel : 261-3083, Sr. Santos.
VOLKSWAGEN" 70 - Vendo 0
km, várias cores, pagou levou
na hora, 11 600. LIDOCAR. Rua
Barata Ribeiro 153 403. Telefon»
236-4013.
VOLKS 59 ,i 68 - Impec, esl".
cons. Vend., troc, fin. .Créd.
dir. até 30 rn. R, Lino Teixeira
97. T. 61-1709, 61.5657.
VOLKS 64 - Estado de nôvo".
Pouco uso. Único dono. Equip.,
vencio, troco, menor valor. Fa-
cilito. Baráo de Mesquita 131.
VOLKSWAGEN 65 e 64 ambos
em ótimo estado e quipados.
tntr. a partir dc 1.500 saldo
até 24 ni. Aceito troca. R. Bf_rão
de Mesquita 116. Te].: 234-5197.
VOLKSWAGEN 60 e 61 ambos
cm ótimo eslado equipaoos.
Enlr. a parlir de .1300 saldo
até 24 m. Aceito troca. R. Bnrão
de Mesquita 116. Tel. 234-5197.
VOLKS 64 - Vende-se 6.000.
Avenida Atlântica 2388/502.
VW 1967' - Vendo em perfei-
to est..cio, cem rádio. Cor çjr»-
nal. Tratar Rua Cesário Alvim,
55, bloco "C", aot. 403. Bota-
fogo. (Próximo do Lgo, dos
Leões).
VOLKSWAGEN 64 

"""- 
E n t".

1 'iCO.OO 24x291,00. Volkswanen
1965, ent. 1.700,00 24 x 299,00.
Volkswagen 1966 eni. 1.900,00
24 x 315. Volkswagen 1967,
ent. 2.200,00 24 x 343,00.
Volkswaqcn 1966 cnl. 1 900.00
24x386,00. Volkswaqen 1969,
ent. 3.000,00 24x441,00. Volks-
wagem 1970, ent. 3.00 0
24x546,00. Não __ consórcio nem
fundo mutuo. Informações HAL-
FELD PLANEJAMENTO LTDA.
Rua 7 de SetBmbro, 88 - 29
and. —_202_-- Sede própria^
VOLKS 68 nôvo. Único dono
170 cruz. mensais. Av. Henrique
Oumont, 125/103-247-8170.
VENDE-SE - Aero Willyi 1962,
côr branca. Bem estado. Tratar
a Av. Brasil, 12.698 Rua Dois
loja 110, Mercado São Sebastião.
VOLKSWAGEN 1970""0" - Tro-
co por Volks de aualquer ano
paao os seguintes preços: 63

5.000,00 64 - 5.500,00
65 6.000,00 - 66 - -

6.700,00 - 67 - 7.500,00 -
68 8 500,00 69 - 9 500,00

COIOMIAL VEÍCULOS S-A.
Revendedor Aurotkado Volks-
wagen. Rua 19 de Fevereiro,
43 ,1 45. Tel. 226-4422 - Bota-
foqo.
VOLKSWAGEN""Í967 

~.eTilírío"-"ê

com leda garantia.E n Irada
2.5CO.0O e 24x370,00- COLO-
NIAL VEÍCULOS - A. Rua 19
de Fevereiro, 43 a 45. lei.
226-4422 • ¦ Botafoqo.
VOLKSWAGEN 1968 revisado 

"i

com toda qarantia. Enlrada ..
2.80C,C0x 24x412,00. COLO-
NIAL VFICULOS S/A. Rua 19
de Fevereiro, 43 a 45 —Tel,
226 4422 - Botafoqo.
VOLKSWAGEM 1970 "0"~sed"an.

Entrada 2 521.00 e 24 x 582,00.
COLONIAL VEÍCULOS S/A. R«-
vendedor Autorizado Volks wa-
qen. Rua 19 de Fevereiro 43
a 45. Tel. 226-4422 - Botaícao.
VOLKSWAGEN 1.600 STD. 4
porta*;. Entrada 3.R10,00 e
24x733,00. COIOMIAL VEI.
CULOS S A. Revendedor Auto-
rizado Volks. Rual9 dc Feverei-
ro. 43 a 45. Tel. 226-4422 -
Botafoao.
voi kswXgfKT 

"vãríãnt "o".
Entrada 5.806.00 e 24x612 00
COLONIAL VEÍCULOS S'A. Rua
19 de Feve-e.ro, 43 a 45. Tel.
226 4422 - Botafoqo.
VOIKSWAGEN 1969 - Enlrada
3 000.CO e 24 * 461.00. COIO-
NIAL VflCULOS S-A. Revende-
dorAutorizado Vo!kr.waqen. Rua
19 de Fevereiro, 43 a 45. Tol.
216-4.22- Botafono.
VOLKS 67 - Equipado rev. _l
nar. Fin. 24 meses — Crr»d.
imedialo - Aceito troca — Rua
Conde Bonfim 65-A, T. 234.9909,
VOLKS" 70 -Particular, a falu".
rar, côr a escolher, seqi.ro RC,
emplacado, 11.900 ,_ viva. Tel.
2235748 - Adilson.
VENDE-SE uma Vemaquet «no
1966 em ótimo estado. Tra'ar

h partir de sequnda-fefra nn
end-ríco à Ru" Euclides da
Cunha, 140 São Criítóvão.
VOLKS 63 36.000 kn». peorjena
en'rsda s'V.o 24 meses. Rua
Uruguai, 297. Tijuea.
VOLKS 59 - 

' 
lindo~eq"üip'a<)o"

em ótimo funcionamento. Rua
Uruquai, n° 297. Tiiuca.
VOLKSWAGEN"" 1967 - Super
luxo entrada NCrS 2.000 00 sai-
do financ. em 24 meses. Rua
Uru-iu.i, 297-Tíjuca.
VOLKSWAGEN - Se você de^
se.a comprar um Volkswar^n
nôvo ou usado, mas não tem
dinheiro, nós f:nanci,^mos .SCA-j
para você esm os menores iurot
da praça Não é consórcio nem
fundo mútuo. Informações —
HALFELD PLANEJAA;ENT05
LTDA. vua 7 de Setembro, 8B,
29 andar sala 202. Sede própria.
VOLKSWAGEN" 1966~ ^"SedãnT^
visado e com toda a&ranaia. En-
irada de 2 500.00 e 24 x 343.00

COLONIAL VEÍCULOS S/A. Rui
19 de Fevereiro, 43 a 45. Ttl.

226 4422 - Botafogo,

MAIS ANÚNCIOS NO
CADERNO DE AUTOMÓVEIS


