
.Tempo: bom, com nsbulo-
sidade aumentando, névoa
seca. Temperatura: em ele*
vação. Ventos: Nordeste a
Norte, fracos. Visib.: mo-
derada. Máxima: 31,0. Mi-
nima: 14,4. (Detalhes na
Caderno d* Classificados)

257-0811.
Comercial
Quadra 1,

1,50
2,00

ACHADOS
E PERDIDOS

AMEBI-O NÓ0UEÍRA' lEflNÃ.
CCHI, declara para OI devidol
fim, o »*lt*vio do lecibo nf
6.311, de emiiilo d* Cortina-
nhla C*rveiarl* Brehme, tele-
rente « comp'* d* 1 750 «coei
ordlnifi»! d* Cerveiatte Brahma
rie Minei_Geral* S^A.  "CiÍNICÀ 

SANIA MONICA -
fitma eitebeletlda neite pt.çi,
è Ru* iacaguai, BI. - 

%*<*¦
cani - C.6.C. - .M7.O0543
_ Inur. E»t«du»l. 315.02500,
teve «eu livto modelo VIU,
e.travi.rlo durante o tr«ieto da
fitma para a Ru» do C«rme,
57, em 5.1.71.

fNCONTRA.» SXTRAV1A0O -
*l*«t* d* lrx»!iI»e»o d* fli.

m* Jo»e louimeodt «•"¦*-*,
- Inicr.cao n9 *3.0°1 eluil
n? m.ojO-OO. Ouem o ençon-
trar, f»vof devolvè-lo ne A«e-
mdi Uebel. r.9 333, tm Sente
flui- — G6, «ue ieré bem
Qra!iii£ad%  ,<<>¦¦_-- ¦

fÒI itOUÍCIDÕ no inlbui 136,
volume contendo o* H»ío*

dt Re.Ht'0 de En«*dn ap
M»tt*do«i*i, t<»»o dt manado
¦ .t Tuniler.d». * U**o de
ficiiiurtcio fiic*! d» l.r-a lo-
,., da f>**h* C*ram.<« * V.*ei
lld*., tom *ede nt «Tv* PI""» j
o, Oi«ira -o «MiJEE "
na CC-C isb r.« M-?J»W* * .
IRC I5Í.732 OI. G**t>l'i»M i
dmrotutte-

jott Àitimo p* 'onsica
- Perdeu lede» ttt» det-me»>- í

l*a de tdexrttdtdt dom*»o m>
t, m-nhl n*« imedletoet U«8t ,
dc MKiwde, tu* de Cit*i*. t
fteü do ftomWO*. wt» tn- ,
cenffaf o* do<Mm*ft*ot podt |
i«itit«tr h Ru* ° •**_!_¦
54, »!,- 3*6*4TJ, mi b*~ j
at*tit>cnio ___»__,_.:

rteotu tt no t.«i«tr> a. s»o
OwnMlt* i t. Stntdof t>*»'M,
» htb'-nt» dt ires. i*eji«tt*dy-
I* t no**t tmtm» * Vtruia
as ta*>««<*tM*o', xmtmà* da te-
„<„ e íl d. «Si»* "
é» ííem* 1. t. da »»***"¦
Mmnml*i» i»é t. Ma dt-
nmtPP 1» So**!***»- 0*«t-l***
t- tm* * t»ut™ **!***'¦

ruoiu-ti - cã"5*^_Tc»í3
je? wttp «• •« **•*•"
I, a».*»» d* ¦*-«««*•» **
i p 5«v«**i*i» «*•**_•» ,** t
f .«* «M*t f-á*** * *V* S*a .

»;ie' *** ¦* Jt*S»O0- O***- :

niotuu - o* «'«**• ***»
as* a****** og^.jyjgf
*** l^^i*--» • C*wiils*% •***
.* NMtt tofUKW »
„»*** i|«t<4t **»IWft**«*
c««_MMH* «e OtAet <» .O«*«£* «ilt+aH *__-

, HmtMBM» **•*»<. mimtmm.
0*.:-t<ar»«e «»*»*t»* *•«*»
m* ¦*%!*» ê%9<.. ¦¦¦.J.i/Ji.v,-, v-i'

n«o« - «** »* **«sn.
,.-»,-* t- It 1I-/Í- ** *'*"**
4» CrS ** #e 1* a-^»*?»**-
,~| .-*¦ O**» AtJt***. *». **»•
* *adn» *-»-rw*'*- ttrmmm
m» mHmtmt 23*3bf-

***»*.**** s»1^ *"""»'***;l
#* -Cti» %mm »***». •*•
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EMPREGOS

JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro — Terça-feira, 24 de agosto de 1971 Ano LXXXI — N.o 118

S. A. JORNAL DO BRASIL,
Av. Rio Branco, 110/112 —

End. Tel. JORBRASIL — Rio
dc Janeiro (GB), ZC-21 - Tel.
Rèdc Interna 222-1818 — Te-
lex ns. 601, 674 e 678 -

Sucursais: São Paulo — Av.
São Luís, 170, loia 7. Tel.

Brasília — Setor
Sul — S.C.S. —
Bloco 1. Ed. Cen-

trai 6-° and. gr. 602-7. Tel.
42-8866. B. Horizonte — Av.
Afonso Pena, 1 500, 7.° and.
Tels.: - 22-5769, 26-4034
e 26-4038. Niterói — Av.
Amaral Peixoto, 116, grupos
.703/704. Tels. 5509 e 1730
Porto Alegre — Av. Borges
de Medeiros, 915, 4.° andar.
Tel. 4-7566. Salvador — Rua
Chile, 22, s/ 1 602. Teie-
fone 3-3161. Recife — Rua
do Riachuelo, 135. Telefone
2-5793. Correspondentes: Ma-
naus, Belém, S. luis, Tere-
sina, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Aracaju,
Cuiabá, Vitória, Curitiba, Fio-
rianópolis, Goiânia, Washing-
ton, Nova Iorque, Paris, Lon-
dres, Roma, Bonn e Telaviv.
PREÇOS, VENDA AVULSA -

Guanabara » Rio de Janeiro:
Dias úteis Cr$ 0,50

. Domingos Cr$ 0,70
São Paulo « Minas Gerais:
Dias úteis Cr$ 0,80
Domingos . . : . . CrS 1,00
DF, GO, SC, PR, R5, BA e ES:
Dias úteis Cr$ 0,80
Domingos CrS 1,20
AL, SE, RN, CE, MT, PB e PE:

Dias úteis CrS 1,00
Domingos CrS 1.20
MA, PA, AM, AC, PI * ter-
ritórios.
Dias úteis CrS
Domingos Cr$
ASSINATURAS - Via terras-
tre em todo o território na-
dona):
Semestre Cr$ 60,00
Trimestre CrS 30,00
Poltal — Via aérea em lodo
o território nacional:
Semestre CrS 400,00
Trimestre CrS 200,00
Domiciliar — somente no Ei-
lado da Guanabara:
Scmoitro CrS 100,00
Trimestre CrS 50,00
Domiciliar - São Paulo, Belo
Horizonte, Braíília:
Semestre CrS 500.00
Trimestre Cr$ 250.00
EXTERIOR (via aérea):
EUA, mensal — USS 10; tri-
mestre — USS 30. Portugal,
dias úteis - Esc. 6$00: do-
mingos — Esc. 8$00. Argenti-
na, dias úteis e domingos -
PSS 100. Uruguai, dias úteis —

S 8, domingos — $ 15. Chile,
dias úteis — Etc. Ch. 1,50;
domingo» — Esc. Ch. 2,70,

Último foco de resistência cai em La Paz
Radlofota AP
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ümis«?r assumiu a Presidência e logo depois foi à sacada acenar para o povo de La Paz

Radiofoto UPI
¦ 

**<*

'¦-. v'.';:V"'.i"?v;

_3a i *. , »àjWi»aVÍM**~ i, ¦" -—- 1"*.

_WL^WrVtf -
J*9-__tffiws5L<> v - *
^Yii_n_M&_____Kt__Qa_C. __-_-___Tk _—_*__.' *^t _rW^^w^^y_Í * 

*^v-r- ¦******»¦¦-*<*-*;.**>i.*** ";v

r»\ __L im^^MÊ&T' **<&&rfsyf/ r^ta&yK «*wOt»'¦r-w yr^Hli ' ^»__ r , *MÀr 0^ ___E_i t^ .^^*>***~*~ *l^ ^—r

*4^ V^^E ^mm ' la^ai J^_^_^ -^-^.^^.........1 B.....B *"lft *S_ _l__u_^^__5_I^Pt jmmmm^~^m%

m/M^ JS 
7^ 

jfww ^^****,% ____¦ ^^*B^S_^_il^P^^^_C^^* ___________ __r_i _Mt _5**----g-_ ffa.

***W^3 _J___-I_. __M ^__f*^l___H_________r _H_L aaaaaaaV ^_^_ai aaaaaaaaV ^^H_ ____! ^*nE __T^__—t— *«Sa^_BK

s* ,'í: %.W" g^MÜü—— _______——-«^—i.W--r^
E.t/rr»Soro n-r-ríii-u »« niTii/irir/i» r/r Lfl ÍV« ífin/if/rs mnflí/eatfl^ea r/r .spii.s partidários

Thieu procura
saida para

Oficiais fogem
e se suicidam

Detran diz
onde pegar as

Caças da Força Aérea Boli-
viana, apoiados por tanques e
soldados da infantaria, atacaram
ontem a Universidade San An-
drés, no centro de La Paz, e desa-
lojaram 800 estudantes que per-
maneciam entrincheirados. Este
foi o último foco de resistência
esquerdista ao Governo do coro-
nel Hugo Banzer, empossado no
domingo.

Durante o bombardeio à Uni-
versidade, morreram pelo menos
oito pessoas, elevando a mais de
100 o número de vítimas da re-
volução que derrubou o General
Juan José Torres. A Cruz Verme-
lha boliviana recebeu 98 cadáve-
res e 526 feridos em seus postos
de atendimento.

O ex-Presidente Victor Paz
Estensoro desembarcou em La
Paz, após sete anos de exílio no
Peru, e reassumiu a direção do
Movimento Nacionalista Revolu-
cionário (MNR) que; junto com
a Falange Socialista Boliviana,
apoia o Governo do Presidente
Hugo Banzer.

O Chefe de Estado boliviano

indicou três novos Ministros e
ainda há quatro Pastas deso-
cupadas. A Falange Socialista
está com quatro Ministérios, in-
clusive o do Exterior, dado a seu
líder, Mário Gutiérrez. O MNR
recebeu três até agora.

A situação tende a normali-
zar-se em La Paz, apesar da exis-
tência de franco-atiradores em
alguns pontos da cidade. Ontem,
foi decretado feriado nacional e
o toque de recolher continua em
vigor entre meia-noite e 6h da
manhã.

Em Brasília, o Itamarati
anunciou que o Governo brasilei-
ro pode decidir hoje se há neces-
sidade ou não do reconhecimento
do novo Presidente boliviano. A
questão continua em estudos no
Ministério das Relações Exterio-
res. Em Santiago, o golpe bolivia-
no recebeu fortes críticas da im-
prensa governista, enquanto em
Washington a mudança de Go-
vêrno foi vista com agrado. (Pá-
ginas 12 e 13 e editorial, pág. 6)

Quatro Grandes acertam
abrir o Muro de Berlim

O livre transito entre os dois
setores de Berlim e a criação de
uma representação diplomática
soviética em Berlim Ocidental
são os dois pontos mais impor-
tantes do anteprojeto de acordo
sobre a dividida cidade, a que
chegaram ontem os Embaixado-
res dos Quatro Grandes, após 17
meses de negociações.

O texto do acordo só será
divulgado oficialmente a 2 de se-
lembro, quando já aprovado pe-
los Governos dos quatro países.
Imediatamente, a República De-
mocrática Alemã e a República
Federal da Alemanha iniciarão
consultas diretas entre si. assim
como entre Bonn e o Senado de
Berlim Ocidental, a fim de acer-
tar os detalhes técnicos para a
execução do tratado. Uma ter-
ceira e última etapa — aprova-
ção final pelos Estados Unidos,
União Soviética, Grã-Bretanha e
França das emendas ao texto —
encerrará cm definitivo as nego-
ciações. pondo fim a 27 anos de

tensão na Europa, por causa de
Berlim.

A primeira reação oficial à
notícia do acordo partiu do Mi-
nistro das Relações Exteriores
da Alemanha Ocidental, Walter
Scheel, que agradeceu de público
as três potências ocidentais por
resguardarem os interesses de
seu país. Os quatro Embaixadores
que negociaram o pacto declara-
ram, por sua vez, à imprensa,
que êle representa um "enorme

progresso" para a solução defi-
nitiva do problema de Berlim.

O acordo não implica a
destruição do Muro de Berlim,
erigido há 10 anos pelos comu-
nistas, mas permitirá aos 2 mi-
lhões e 200 mil habitantes da
parte ocidental visitarem seus
familiares do outro setor. É con-
siderada uma importante conces-
sâo da URSS o fato de ter aceito
a responsabilidade de assegurar
o livre acesso a Berlim Oriental.

Antes do fim do ano o pacto
deverá estar ratificado. (Pág. 14)

Dólar tende a se firmar

ZcPitica perto dc Seul novas placas nOS mercados da EllTOpa
-* . n .i..!«t .n .urnuanini] n-.ni. fin.:r pm ronfronto rom o dólar, c na Sui-

$_*v,ccs
DOMÉSTKOS

Com a guarda do palácio
reforçada, o Presidente do Viel-
name do Sul. Nguyen Van
Thtcu. pasmou o dia de oniem
cm Salgon, discutindo com
seus auxiliam e os comandan-
tes militares urna saida para a
crise provocada pela decisão do
Vice-Presidente Cao Ky de náo
concorrer às eleições presiden
ciais de outubro.

O Embaixador nortc*ame-
ricano. Ell*iirorih Bunker, vol-
lou a eonferencíar inesperada-
mcnle com Van Thieu. a fim
de faiier uma última tentaUra
de jwsíucionar a crise política.
Om a desMénda de Ky. Thieu
tornou-se caiidídíato único, o
que significa o f measso dc* pia-
nos de Washington para realí-
mt tu» ple-to disputado. (P * 1)

Para nâo cair em poder
das tropas do Exército que os
cercavam. 18 oficiais sul-co-
reanos. foragidos de uma pri-
sáo militar, cometeram suicí-
dio coletivo, faaendo explodir
as granadas dc máo que ti-
nham em seu txxler. Os suici-
das haviam escapado do presi-
dio da ilha de Shjimi. no mar
Amarelo, depois de se amoti-
nar e matar 12 membros da
guarda.

De barco, os 18 oficiais
conseguiram chegar à cidade
de Inchon. onde tomaram um
ônibus e obrigaram o motoris-
ta a rumar para Seul. Não o
«sonseguiram, pois foram en-
curralados pelas tropas do
Exercite em Yong Dungpon. O
motim deircou um saldo de 10
feridos € 38 SBXstUn, iPà& 11)

O Departamento dc Tran-
sito divulgou ontem os ende-
rcços dc 31 postos dc gasolina
nos quais os motoristas pode-
râo. a partir de hoje. indicar o
local onde irá apanhar sua
nova placa alfanumérica. As
substituições seráo feitas cm
oito ponto* da cidade, de Cam-
po Orande à Lagoa, depois de
1.° de setembro.

Ao íaacr a escolha, o mo-
torista deve estar com a Taxa
Kodovia; w e o seguro obriga-
tórío em dia; o carro será exa-
minado em seu sistema de lut.
sinalbraçâo e freios, dere ter
espelho retrovisor externo, cin-
tos de segiranca. estepe e
equipamentos obrigatórias, &>
tno O {._ir.gu.-c «Página 18)

O riólai se apresentou mais firme
ontem que esperavam os operadores,
quando se reiniciaram em diversos
países da Europa as transaijões com
moedas e divisas, fechadas desde a
segundà-íeira da semana passada
em decorrência da ínconversibíll-
dade da moeda norte-americana cm
ouro. Em Washington, o Fundo Mo-
netárío Internacional.sugeriu aos Es-
tados Unidos o aumento do preço
oficial do ouro.

Na França, o dólar foi cotado no
mercado para turistas c investidores
com uma desvaiortaçAo de i%; na
Alemanha a flutuação da moeda lo-
cai evidenciou que o dólar sofreu
uma queda dc 6% em relação à co-
tação oficial, menor que a registra-
da antes do fechamento dos merca-
dos: na Itália a desvalortsacão foi de
Ut%. o mesmo que em Portugal

Em Lond.res, a libra «esterlina
apresentou uma valoriaacao de lj_$

em confronto com o dólar, c na Sui-
ça os mercados continuaram fecha-
dos, embora transações nâo oficiais
tivessem registrado para a moeda
norte-americana uma desvalorização
de 2'». Israel desvalorizou sua moeda
cm 20'v c a Indonésia em 10'..

No Japão, o Governo local con-
vocou para hoje uma reunião de
emergência do Gabinete, quando o
Ministro de Finanças deverá apre-
sentar um relatório dc suas gestões
em Washington, para que seja reti-
rada a taxa de 10*. que incide sobre
as importações dos EUA.

No Brasil as mercados funciona-
ram normalmente» com o Ban<w
Central tonando a «>tar outras
mordav alem do dólar, t ptwávci.
segundo -se ínícirmou, que as autori-
dades tomem medidas de incentivo
às crporiacôes para rontrabalançar
o efeito do Imposto de Importação
nos Estados Unidos. «Pagina 201

MM0S, AWUMAD
E COf _f»AS
..a. aa.*IWIÉ* _ *mrmm MM

m •**** »'»•; mSrmm
•;*>-.¦¦

.._.. * * r* m
tmm M* »r2»

I! !
i^tm*mmm.t*£àmm*>

pmocumtti» m tmmtmm- •*_•; *****_*__*!_?-
ZmmZ PmVrTtmmtm *P «•<*_• **_** JHtflffl *'; «r
iiniM ntnm •« ^_*__*LS_JH8

* m bb***' «mmm. «*» ptpm- - .
«w» «.Mb ,.,<,**•- » mm mm tmm» mp^mmmm^m*- t»

pmWf-S mmsmmt m Múmmn. ¦¦ > **» _r_*ii__r* 
^ em ' ' ' '* W>m%W_

riL « *TtR» ?*«-» mmm ptmj mm ) # tH MM fl*»__* **_• «-_£» ^^^1* IS Té\m"mmmTPmZ.
WmWJwtrm 1» *-#C^$*»UMl 4*

_^, *mjmfm ***-*>*-*** tm'- «s«*' ms**** t tmmpm mm-: mjgpmm. _*__2~?S,J_.:

mwm*M m> mm tmm. mm
t*.^^*m*m*M * mtiÊFW*®*,. £&#*-.

*à 'fMMIMH-'

!_¦ *t**"'

m. * «*»

* %m'M: <f3r?,-.:*v- ¦-¦ ¦¦¦¦ "'¦¦ íç .!****' 8HWy..„*«• Wp ! mtt&UM m ¦m^rMmmW*
t íjjpja|É.t ¦ _-^^ia^ •»?' i*** <i __. mii<:w ¦¦_* im mm- ''í,~^-"-¦, mf:**9tt- *** tow a2f^_Í*

inw*t««Ftu «^ ***-. #*»*- mu, rn^m «NHiêt - *«:?« ¦(-. sw- -*m* ízfSlm __ mm mjmm *m tmptitm * ^fz!"*, flT- 
SST» 

«Si «I méím' ""' ?_f___*'^ ,* **

¦aMtw MutsM* __, «.Fã*** » «Hri* .. tm mwmi EB mr. n». . métm ***V*-c.«. *-* M**** - WKmmtm §»>* mp* **-«ç» , mim. €*_¦**** «r«#«» «m jLiS» ^*__T- i»_g"a*i?i 
«s***W»* . mmmmtm» fgmp' ttmtst ...:*3?mm mmm mw; tnm* '¦ ^^^i**~*~*- .*"- —»v.**— •* na*mm ¦**—.' mai m PS

Wê Mm»\ mkt :T^mnt"^ÊM¥m- #* --..-.3!?i'.-  S» .¦WWBWP.-i^» *mwm ... *.*%!r**i--'^ ,_.*;___*_• . u t i_i_fcii.::M —«.-.- . ^T -mÊÊm**^-. *WP ¦ ^pGPImVX^m^mW^F mmm^rz*. ^__ ___*_- ^*5*: ¦*1I,T»^_' "*
¦¦]' ¦ -~Í «*5í ^aUn#Uii^L MÉIt j^ ' 

^m^^ «_Éta»ii^M«S^É_ ¦¦' "*í«í "^^•'•'"•lí •*—PC ¦"--•. -mW i-~*_!_:, ™'"zi. * •**- •*" »*»_»».j _ggas.v-._,.;.-;;_-.------^ir»*^T7T,ii, ar*i rTTi^i' mni,iiri~""7" m "ii «•¦¦»»»»*. *••** "-¦»-- - . .^t-»"-—.^^_.^««y* mm¦¦ *mm m » ——- ¦ .: ___^, .^ •»*.*» ttmémt m ttm*é* «»* **-»** «ai-i tt****r-* *» w-'«.•¦¦• mpmwmp *•*•»!' _ 
~^ .«-*» .~,._~""'^.~T.;^5-,»^. r*..---.-'^?...-.. ,. .^ . _»__ x>» «ora© «"Sita *l «¦¦(¦i «



ORIENTE MÉDIO JORNAL DO BRASIL Terça-feira, 24/8/71 Q 1." Caderno

ATIRA
VOCÊ AS
FERAS.
Recuse a paisagem já gasta.
Desfaça todos os compromissos.
Arrume as malas.
Procure a S.A A
Reserve uma passagem para a África do Sul.
Em apenas 8 horas você estará se defrontando
com homens de negócios, leões, leopardos,
mulheres bonitas, javalis,rinocerontes.
Prepare as armas.
Os contratos, o charme, as palavras.
Você será atirado ás feras.
PelaSAA.,naÀfricadoSul.
A escala certa para o turismo e os negócios,
na África e no Oriente.

SfQH^ tv\
SOUTH AFRICAIM AIRWAYS
Rio de Janeiro: Av. Alio. Banoso n." 22 - Tel. 224 2277
São Paulo: Pça. da Republica. 270 • si c/d - Tel 37-7510
Consulte um agente de viagem IATA.
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Jovem somali tenta
seqüestrar avião
egípcio para Israel

Cairo (UPI-JB i — Guar-
das armados conseguiram
dominar um estudante so-
mali. que tentou desviar pa-
ra Israel um avião da Em-
presa Aérea Nacional egíp-
cia, informou ontsm o jor-
nal Al Ahram.

Foi a primeira tentativa
de seqüestro de uni apare-
lho egípcio para Israel. O
jovem Khaled Mohammed
Farag, logo depois que o
avião deixou o Cairo rumo
a Amã, no domingo d e
manhã, levantou-se criti-
cando o Egito e anunciou
sua Intenção de seqüestrar
o aparelho. No entanto, os
guardas alcançaram-no an-
tes que èle entrasse na ca-
bine do piloto.
RAPIDEZ

Segundo o Al Ahram, "o
estudante somali saltou de
seu assento e correu à cabi-
ne do piloto para atacar a
tripulação." Foi p o r é m
imediatamente intercepta-

oo por dois guardas arma-
dos que viajavam no avião.

Quando o aparelho des-
ceu no aeroporto de Amã:
Farag foi entregue às auto-
ridadss jordanianas. O jo-
vem havia chegado ao Egito
apenas há uma semana, de
acordo com o jornal. Não
explicou, contudo, o motivo
do seqüestro.

Sudão solta
estudantes

Beirute iUPIJBi — O
Presidente sudanês, Gaafar
Numeiry, anistiou ontem 96
estudantes da Universidade
de Cartum, envolvidos nos
distúrbios do ano passado,
anunciou a agência de noti-
cias do Oriente Médio, Mc-
na.

Os jovens, apontados co-
mo esquerdistas, foram de-
tidos durante maniles-
tações organizadas para
exigir a reforma do sistema
de ensino.

Turistas já
podem ver
harém turco

Ancara iAP-JBi — Pela
primeira vez em sua histó-
ria, o legendário harém do
Palácio Topkapi será aber-
to ao público, no próximo
dia li, segundo anunciou
ontem o Governo de An-
cara.

O liarem, centro do po-
der do Império Otomano.
foi durante quase quatro
séculos residência dos sul-
toes turcos, bem como de
suas mães, princesas reais,
centenas de belas jovens e
um corpo de eunucos bran-
cos e negros. Desde 1922,
quando o sultão Mehmet
VI deixou Istambul num
navio de guerra Inglês e a
Turouia foi transformada
em República, que o ha-
rém encontra-se desabita-
do.

Nos últimos 12 anos, fo-
"am feitos intensos traba-
llios de restauração. Espe-
ra-se a visita da Rainha
Elizabeth II. da Inglater-
ra ao harém, durante sua
estada na Turquia.

mtFD/rOffAüfWASLTBSA
C.G.C. N.° 33.270.240/0C1

GEMEC N.° 69 5.057

Â^SEMbLEiA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convidados os Senhores Acionistas de
EDITORA DE GUIAS LTB S.A., a se reunirem em Assembléia Geral Ex-
tiaordinária, a realizar-se na sede social da empresa, à Rua Desembar-
gador Viriato, n.° 2, no dia 31 de agosto de 1971, às 9:00 (nove) ho-
ras, devendo ser observada a seguinte Ordem do Dia:

a) Alterações Estatutárias
b) Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1971.

Pela Diretoria
(a) Orlandy Rubem Corrêa (a) Fernando Siiachmann

Diretor Financeiro Diretor Secretário

Villares manda
outra para a Argentina,

IMH STRIAS VILLARES S.A. Divisão Equipamonlos
exporia mais unia escavadeira de fabricação

nacional para a Argentina, através de sou
Distribuidor líqtiipo.sy Materiaies S.A.C.I.

A máquina, adquirida pela Arcometal S.C.A.. empresa
de construção civil situada em S. Nicoiau,

Argentina, possui as seguintes características:
equipamento de guindaste para 7i!..*» toneladas

de capacidade e pá de arraste de 2'/s i\
com lança de até 1530' de comprimento.

y INDÚSTRIAS
VILLARES S.A.

DIVISÃO EQUIPAMENTOS
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Telaviv e Cairo abrem
ofensivas diplomáticas

Jerusalém. Cairo íUPI-JBt — O Egt-
to e Israel iniciaram, simultaneamente,
campanhas diplomáticas para obter o
apoio mundial para suas posições quan-
to á crise no Oriente Médio.

O Ministro do Interior egípcio, Ha-
fez Ismail, começou ontem uma viagem
de três semanas pela Europa, enquanto
o Governo israelense, em sua reunião de
domingo, anunciou uma nova ofensiva
diplomática destinada a convencer os
paises de todo o mundo de que o Egito
não está interessado em solucionar o
conflito na região.

CRÍTICAS

Durante a reunião de seu Gabinete
a Primeira-Ministra israelense, Golda
Meir, criticou as declarações feitas na
semana passada, em Damasco, pelos
Chefes de Estado do Egito, Siria e Li-
bia, de que não aceitavam "negociações
ou qualquer concessão" em relação a
Israel.

Acusou, ainda, o Governo egípcio de
atiotar uma posição Irresponsável, "em
contradição básica com a resolução do
Conselho de Segurança das Nações Uni-
das."

Por sua vez. o Chanceler Abba Eban

denunciou que "os três Governos se ne-
garam a aceitar os princípios de nego-
ciaçáo, reconhecimento e paz. Israel não
tem mais alternativa senão informar os
Governos mundiais sobre essas declara-
ções. e isto constitui uma prova de quem
é o responsável pela falta de progresso
para a paz."

VIAGEM

Hafez Ismail irá a seis paises: Dina-
marca, Finlândia, Suécia. Noruega, Islan-
dia e França. O Ministro do Interior es-
clarecerá detalhadamente a posição
egípcia sobre a crise e pedirá o apoio
dessas nações na reunião da Assembléia-
Geral das Nações Unidas.

A viagem de Ismail é o resultado de
uma série de conversações mantidas no
Cairo entre èle, o Chanceler Mahmoud
Riad e os representantes egípcios nos
EUA. Moscou e ONU.

Círculos políticos afirmaram que,
quase certamente, o Egito apresentará
a questão árabe-israelense durante a As-
.sembléia-Gernl. no próximo més. Pode-
rá pedir, também, sanções contra Israel,
em face de sua recusa em respeitar a
Resolução de 22 de novembro de 1987
do Conselho de Segurança.

Desafio à paz permanece

Telaviv — Israel já é um pais on-
de um quilo de carne custa CrS 20,00
e mais de CrS 1,00 c o que se paga por
uni litro de gasolina. E' também o
campeão mundial das taxas do Im-
posto de Renda c da divida interna-
cional. O pais eleve 3 bilhões de dóla-
res, ou mil per capita. E, cm virtude
de seus gastos com a defesa c absor-
cão de imigrantes, registrará no ano
corrente um defirit de 1,5 liilhão no
seu balanço de pagamentos. No curto
prazo, com desvalorização c outras
drásticas medidas, o déficit poderá
ser diminuído. Mas muitos anos ainda
se passarão ate ser eliminado. E isto
só se vier a paz.

Mas o fim de semana outra vez
mostrou que não se pode esperar a
paz também por longo tempo. Asai-
nado o anteprojeto da constituição da
Federação que deverão formar em 1"
de setembro, depois de siilimcté-lo a
uni plebiscito em sens respectivos pai-
ses, os diligentes da Siria. Líbia e
Egito destacaram continuar fieis aos
princípios de Cartum, isto c, não ne-
goclam, não reconhecem, não fazem
a paz com Israel. Sadat, do Egito, te-
ria deixado outra vez claro que o con-
f li tt» só se resolverá pelo uso da força.

POSSIBILIDADES

Dias antes o General Dayan ti-
nha se expressado no sentido de que
Israel precisaria agir nas zonas ocupa-
das como Governo permanente, pois
que a par ainda está longe. O Minis-

John k carnes
Coircspondente do JB

tro da Defesa explicou que por Go-
vèrno permanente não queria dizer
anexação c sim que não se poderia
continuar adiando obras e, iniciativas
até a paz, c permitir que os habitan-
tes das zonas conquistadas continuas-
sem se ressentindo disso.

Agora, o próprio Abba Eban, Mi-
nistro do Exterior, que dias antes pre-
via um futura próximo de moviincn-
tos meramente políticos, está ins-
Inundo os seus diplomatas paia que
chamem a atenção dos Governos de
que os árabes não querem mesmo ,i
paz.

Mas ainda predomina a impres-
são, nos meios especializados c mes-
mo oficiais, que não haverá um rei-
meio das hostilidades, agora. Terá lu-
gar, antes, a ofensiva diplomática
egípcia visando a obter resolução an-
liisiaelensc nas Nações Unidas. No
máximo, prevê-se, haveria hostilida-
des na frente oriental, Suia, .loritu-
nia r Libano, para reforçar a impres-
são de que ou se resolve o conflito por
meios pacíficos, forçando Israel a de-
volver os territórios ocupados cm tro-
ca dr uma paz sem reconciliação, co-
mo querem os árabes, ou poderá ha-
ver uma guerra que lerta posslbillda-
des de atrair as grandes nações.

Os israelenses, porem, estão desde
já preparados para resistir a pres-
soes militares e políticas. Mais do que
nunca, desconfiam de garantias in-
ternacionals r das promessas de seus
vizinhos, preferem acreditar apenas
nas ameaças que fazem.

Araiat denuncia Ama
ao Governo libanês

lleirute < UPI-JB i — O iider nalcstl-
no Yasslr Arafat entrevistou-se secreta-
mente com o Prender do Libano. Saeb
Saiam, advertindo-o de que o Exército
jordantano tentará criar dificuldades en-
tre M autoridades de Beirute r os fed-
das In.

Secundo o boletim semanal An Na-
har Arab Reporl. Arafat eWSVgutou a Sa-
Iam de que o*; leddajrin nào pretendem
entrar em choque mm o Exercito iiba-
nès. Por mia ver. o Primeiro-Minlstro ga-
rantiu que "nto haverá dificuldades com
os comandos palestino* no próximo ou-
tono.**
ARMADILHA

O* Jordansanos de acordo com t> ho-
IrUm. projetavam iniciar oieeraçôe». em

fina do verão contra as autoridade* II-
banesa*. na esperança de que os coman-
dos palestinos fossem responsabilizados
pelos comuto*.

Cerca de to membros de uma uni-
dade do Exército jordantano encontram-
ae no Líbano mus, segundo Saeb Saiam,
*cu objetivo é smotecer a Embaixada da
Jordânia cm Beirtílê, a «pai tem sido
alvo de otmatantes aiatpes,. ,

O Primeiro-Minlstro enfatizou que o
Libano dá "total e absoluto apoio ã Re-
sistencia Palestina. Desfie novembro de
1965I. quando oi leditaijn e o» libaneses
assinaram um acordo delimitando as to-
na* e o tipo de acâo dt» comandos, as
relações entre Beirute e * Retutèncta tem
sido bastante boas,. O» retida vir, estão
concentrados no Sudeste do nal*
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ATIRA
VOCÊ AS
FERAS.
Recuse a paisagem já gasta
Desfaça todos os compromissos,
Arrumeas malas.
ProcureaSAA.
Reserve uma passagem para a África do Sul.
Em apenas 8 horas você estará se defrontando
com homens de negócios, leões, leopardos,
mulheres bonitas, javalis, rinocerontes.
Prepare as armas.
Os contratos, o charme, as palavras.
Você será atirado às feras.
PelaSAA., naÁfricado Sul.
A escala certa para o turismo e os negócios,
na África e no Oriente.

0E2H&:
SOUTH AFRICAIM AIRWAYS
Rio de Janeiro: Av. Alio. Barroso n.° 22 - Tel. 224-2277
São Paulo: Pça. da República, 270 - sl c/d - Tel. 37-7510
Consulte um agente de viagem IATA.

Jovem somali tenta Turistas )à
podem ver
harém turcoseqüestrar avião

egípcio para Israel
Cairo (UPI-JB) — Guar-

das armados conseguiram
dominar um estudante so-
mali, que tentou desviar pa-
ra Israel um avião da Em-
presa Aérea Nacional egip-
cia, informou ontem o jor-
nal Al Ahram.

Foi a primeira tentativa
de seqüestro de um apare-
lho egípcio para Israel. O
jovem Khaled Mohammed
Farag, logo depois que o
avião deixou o Cairo rumo
a Amã, no domingo d e
rri a n hã, levantou-se criti-
cando o Egito e anunciou
sua intenção de seqüestrar
o aparelho. No entanto, os
guardas alcançaram-no an-
tes que êle entrasse na ca-
bine do piloto.
RAPIDEZ

Segundo o Al Ahram, "o
estudante somali saltou de
seu assento e correu à cabi-
ne do piloto para atacar a
tripulação." Foi p o r é m
imediatamente intercepta-

rio por dois guardas arma-
dos que viajavam no avião.

Quando o aparelho des-
ceu no aeroporto de Amã,
Farag foi entregue às auto-
ridades jordanianas. O jo-
vem havia chegado ao Egito
apenas há uma semana, de
acordo com o jornal. Não
explicou, contudo, o motivo
do seqüestro.

Sudão solla
estudantes

Beirute (UPIJB) — O
Presidente sudanês, Gaafar
Numeiry, anistiou ontem 96
estudantes da Universidade
de Cartum, envolvidos nos
distúrbios do ano passado,
anunciou a agência de noti-
cias do Oriente Médio, Me-
na.

Os jovens, apontados co-
mo esquerdistas, foram de-
tidos durante manifes-
tações organizadas p a ra
exigir a reforma do sistema
de ensino.

Ancara (AP-JBt — Pela
primeira vez em sua nisto-
ria, o legendário harém do
Palácio Topkapi será aber-
to ao público, no próximo
dia 1?, segundo anunciou
ontem o Governo de An-
cara.

O harém. centro do po-
der do Império Otomano,
foi durante quase quatro
séculos residência dos sul-
toes turcos, bem como de
suas mães, princesas reais,
centenas de belas jovens e
um corpo de eunucos bran-
cos e negros. Desde 1922,
quando o sultão Mehmet
VI deixou Istambul num
navio de guerra Inglês e a
Turquia foi transformada
em República, que o ha-
rém encontra-se desabita-
do.

Nos últimos 12 anos. ío-
ram feitos intensos traba-
lhos de restauração. Espe-
ra-se a visita da Rainha
Elizabeth II, da Inglater-
ra ao harém, durante sua
estada na Turquia.
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ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convidados os Senhores Acionistas de
EDITORA DE GUIAS LTB S.A., a se reunirem em Assembléia Geral Ex-
traordinária, a realizar-se na sede social da empresa, à Rua Desembar-

gador Viriato, n.° 2, no dia 31 de agosto de 1971, às 9:00 (nove) ho-
ras, devendo ser observada a seguinte Ordem do Dia:

a) Alterações Estatutárias
b) Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1971.

Pela Diretoria
(a) Orlandy Rubem Corrêa (a) Fernando Srrachmann

Diretor Financeiro Diretor Secretário

Villares manda
outra para a Argentina.

INDÚSTRIAS VILLARES S.A. Divisão Equipamentos
exporta mais uma escavadeira de fabricação

nacional para a Argentina, através de seu
Distribuidor Equlpos y Materlales S.A.C.I.

A máquina, adquirida pela Arcomeial S.C.A., empresa
de construção civil situada em S. Nicolau,

Argentina, possui as seguintes características:
equipamento de guindaste para 7L'..". toneladas

de capacidade e pá de arraste de 2'/-. i\
com lança de até 130' do comprimento.

INDÚSTRIAS
VILLARES S.A.

DIVISÃO EQUIPAMENTOS
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Telaviv e Cairo abrem
ofensivas diplomáticas

Jerusalém. Cairo (UPI-JB) — O Egl-
to e Israel iniciaram, simultaneamente,
campanhas diplomáticas para obter o
apoio mundial para suas posições quan-
to à crise no Oriente Médio.

O Ministro do Interior egípcio, Ha-
fez Ismail, começou ontem uma viagem
de três semanas pela Europa, enquanto
o Governo israelense, em sua reunião de
domingo, anunciou uma nova ofensiva
diplomática destinada a convencer os
países de todo o mundo de que o Egito
não está interessado em solucionar o
conflito na região.

CRÍTICAS

Durante a reunião de seu Gabinete
a Prlmeira-Ministra israelense, Golda
Mcir, criticou as declarações feitas na
semana passada, em Damasco, pelos
Chefes de Estado do Egito. Siria e Li-
bia, de que não aceitavam "negociações
ou qualquer concessão" em relação a
Israel.

Acusou, ainda, o Governo egípcio de
adotar uma posição irresponsável, "em
contradição básica com a resolução do
Conselho de Segurança das Nações Uni-
das."

Por sua vez, o Chanceler Abba Eban
denunciou que "os três Governos se ne-
garam a aceitar os princípios de nego-
clação, reconhecimento e paz. Israel não
tem mais alternativa senão informar os
Governos mundiais sobre essas declara-

ções. c isto constitui uma prova de quem
é o responsável pela falta de progresso
para a paz."
VIAGEM

Hafez Ismail irá a seis países: Dina-
marca, Finlândia, Suécia, Noruega, Islan-
dia e França. O Ministro do Interior es-
clarecerá detalhadamente a posição
egípcia sobre a crise e pedirá o apoio
dessas nações na reunião da Assembléia-
Geral das Nações Unidas.

ELEIÇÕES

Golda Meir, que tem 73 anos, disse à
revista Time que não se candidatará nas
próximas eleições porque "já tenho bas-
tante idade." A Primeira-Ministra aflr-
mou que. se apresentasse a candidatura
cm 1973, contaria então com 75 anos, "o
que é multa idade." Lamentou também
que suas obrigações como Chefe de Go-
vêrno a impedem de passar mais tempo
com seus filhos.

CONFIANÇA

O Chanceler Abba Eban — num en-
contro com diplomatas e cientistas es-
trangeiros em Telaviv — reafirmou sua
confiança num acordo parcial com o
Egito que permita a reabertura do ca-
nal de Suez. Na sua opinião, tal acordo
aumentaria as possibilidades de uma paz
duradoura no Oriente Médio.

Desafio à paz permanece

Telaviv — Israel já é uni pais on-
de um quilo de carne custa CrS 20.00
e mais de CrS 1,00 é o que se paga por
um litro de gasolina. E' também o
campeão mundial das taxas do lm-
posto de Renda e da divida interna-
cional. O pais deve 3 bilhões de dõla-
res, ou mil per capita. F„ cm virtude
de seus gastos com a defesa c absor-
ção de imigrantes, registrará no ano
corrente um déficit de 1,5 bilhão no
seu balanço de pagamentos. No curto
prazo, com desvalorização c outras
drásticas medidas, o déficit poderá
ser diminuído. Mas muitos anos ainda
se passarão até ser eliminado. E isto
só se vier a pav..

Mas o fim de semana outra vez
mostrou que não se pode esperar a
paz também por longo tempo. Assi-
nado D anteprojeto da constituição da
Federação que deverão formar em 19
de setembro, depois de submetê-lo a
um plebiscito em seus respectivos pai-
ses, os dirigentes da Sirla, Libia e
Kgito destacaram continuar fiéis aos
princípios de Cartum, isto é, não ne-
gociam. não reconhecem, não fazem
¦ paz com Israel. Sadat. do Egito, te-
ria deixado outra vez claro que o con-
flito só se resolvera pelo uso dn força.

POSSIBILIDADES

Oias antes o General Dayan li-
nha se expressado no sentido de que
Israel precisaria agir nas zonas ocupa-
das como Governo permanente, pois
que a paz ainda esta longe. O Minis-

John Kearncs
Correspondente Ho JB

tro da Defesa explicou que por Go-
vêrno permanente não queria dizer
anexação e sim que não se poderia
continuar adiando obras e iniciativas
até a paz, e permitir que os habitan-
tes das zonas conquistadas continuas-
sem se ressentindo disso.

Agora, o próprio Abba Eban, Mi-
nistro do Exterior, que dias antes pre-
via um futuro próximo de movimen-
tos meramente políticos, está ins-
(ruindo os seus diplomatas para que
chamem a atenção dos Governos de
que os árabes não querem mesmo a
paz.

il.i- ainda predomina a impres-
são, nos meios especializados e mes-
mo oficiais, que não haverá um rei-
níclo das hostilidades, agora. Terá 1 ti -
gar, antes, a ofensiva diplomática
egípcia visando a obter resolução an-
tiisrnelcnse nas Nações Unidas. No
máximo, prevê-se, haveria hostilida-
des na frente oriental, Síria, Jorda-
nia e Líbano, para reforçar a impres-
são de que OU se resolve o conflito por
meios pacíficos, forçando Israel a de-
volver os territórios ocupados em tro-
ca de uma paz sem reconciliação, co-
mo querem os árabes, ou poderá ha-
ver uma guerra que teria possibilida-
des de atrair as grandes nações.

Oi israelenses, porém, estão desde
já preparados para resistir a pres-
soes militares e políticas. Mais do que
nunca, desconfiara de garantias in-
leriiacionall e das promessas de seus
vizinhos, preferem acreditar apenas
nas ameaças que fazem.

Arai at denuncia Ama
ao Governo libanês

Beirute <UPI-JB» — O Hdcr palesti-
no Yawrtr Arafat entrevistou-se secreta-
mente com o Premler do Ubano, Sacb
Saiam, advertlndo-o de que o Exército
jordanlano tentará criar dificuldade* en-
tre a* autoridades de Beirute e os fed-
âayia.

Segundo o boletim semanal An Na-
h»r Arab Rrport. Arafat assegurou a Sa-
Iam de que o» feddaytn nào pretendem
entrar em choque com o Exército liba-
nè». Por sua ver. o Primelro-Mlnlst.ro (ta-
rantiu que não haverá dificuldades com
os comandos palestinos no próximo ou-
tono"
ARMADILHA

O» lordaniaru». de acordo com o bo-
teUm, projetavam iniciar operações, em

fins do verào. contra as autoridades II-
banesas. na esperança de que. os coman-
doa palestinos fossem responsablllüados
pelos conflitos.

Cerca de « membros de uma uni-
dade do Exército Jordanlano encontram-
se no Líbano mas. segundo Sacb Saiam,
seu objetivo é proteger a Embaixada da
Jordânia em Beirute, a qual tem «ido
alvo de constantes ataques

O Prlmelro-Mlnlstro eníatáiau que n
Ubano da "total e absoluto" apoio â Re-
«tsténcia Palestina. Desde novembro de
íím. quando os leddalrn c os libaneses
assinaram um acordo delimitando as »-
nas e o tipo de açáo dos comando», as
relações entre Beirute e a Resistência tém
sido bastante boas Os feddayln estalo
concentrados no Sudeste do paia.
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Edvaldo pede inscrição
e vai explicar à Câmara
como sabe de cassações

Salvador (Sucursal) — O Deputado federal
Edvaldo Flores telegrafou ao líder da Arena na
Câmara, Deputado Geraldo Freire, pedindo a sua
inscrição no grande expediente da sessão de ama-
nhã, para falar sobre cassações de mandatos.

Em declarações à emissora de rádio de Vitória
da Conquista, o Deputado Edvaldo Flores, que há
10 dias se encontrava em uma das suas fazendas,
afirmou que por mais que se queira ocultar "nin-
guém deixa de saber que estamos vivendo sob o
impacto do Ato Institucional n9 5 que prevê a cas-
sação de mandatos para todo aquele que fôr con-
siderado nocivo à paz, à tranqüilidade e à demo-
cracia."

Vivência
Disse o deputado baiano

que pela vivência que os
parlamentares têm no pie-
nário da Câmara "nas ati-
vidades cotidianas acom-
panhando pronunciamentos
dos nossos colegas vemos e
sentimos de perto aqueles
que estão infringindo a
atual situação política na-
cional e criando problemas
para a vida constitucional
brasileira.

— Eu apenas citei —
acrescentou o parlamentar
baiano — que realmente o
Deputado Pedroso Horta, de
São Paulo, líder do MDB,
e o Deputado Francisco
Pinto, também pertencente
àquela agremiação política,

ambos fizeram pronuncia-
mentos violentos sendo que
o parlamentar baiano teve
tirado de publicação o dis-
curso que fêz e causou
muitas celeumas no Con-
gresso Nacional de ataques
as Forças Armadas, crian-
do dessa forma um proble-
ma de difícil solução e
conflitando o Congresso
com as forças de seguran-
ça do pais.

— Só o Conselho de Se-
gurança Nacional — obser-
vou ainda o Deputado Ed-
valdo Flores — depois de
investigações da vida desses
dois parlamentares, poderá
se pronunciar oficialmente.

Ali pio aponta medida
que MDB pode adotar

Brasília (Sucursal) —¦ O
MDB poderá provocar da
Mesa da Câmara que seja
declarada a perda do man-
dato do Deputado Edvaldo
Flores (Arena-Bahlal, "por
procedimento incompatível
com o decoro parlamen-
tar." A sugestão foi feita,
indiretamente, pelo Depu-
tado Alipio Carvalho (Are-
na-PRl, quarto-secretàrlo
da Câmara, ao responder
questão de ordem apresen-
tada pelo vice-lider oposl-
cionista Freitas Nobre.

Ao reclamar contra o
Deputado baiano, que pre-

vira a cassação do manda-
to de três colegas, o Sr.
Freitas Nobre sugeriu que
a mesa da Câmara adotas-
se providências para escla-
recer a questão. Na presi-
dência dos trabalhos o Sr.
Alipio Carvalho explicou
que o regimento prevê ses-
são secreta para Interpelar
o parlamentar e ainda, a
perda do mandato por pro-
rodimento Incompatível com
o decoro. "Os interessados
— acrescentou o preslden-
te eventual da Mesa — po-
dem, portanto, agir da for-
ma que julgarem convc-
niente,"

Estudos
O Departamento Jurídico

do MDB está examinando
o problema, a pedido do
secretário-geral, Deputado
Tales Ramalho. Três provi-
ciências merecem a atenção
especial do advogado do
MDB: interpelação judicial
ao Sr. Edvaldo Flores, re-
querimento de sessão secre-
ta para exigir explicações
do Deputado, ou, promover
a perda do seu mandato por
procedimento Incompatível
com o decoro parlamentar.

Segundo o regimento In-
terno, para a Mesa marcar
sessão secreta é necessário
requerimento firmado por
30 deputados, pelo menos,
.sujeito à deliberação do
plenário. Dificilmente a 11-
derança da Arena votaria a
favor da medida c, detendo
a maioria do plenário, o

requerimento seria rejeita-
do. No que diz respeito ao
pedido de cassação, previô-
to na Constituição e no re-
gimento interno, a idéia
não foi bem recebida, já
que a Oposição, por prlnci-
pio, é contra a tais puni-
ções.

Solicitada a declaração
da perda do mandato do
Sr. Edvaldo Flores, seria
constituída comissão espe-
ciai para examinar a quês-
tão, "assegurada plena de-
feea c podendo a decisão
(da Câmara) ser objeto de
apreciação judicial."

Já a interpelação parece
ser o caminho mais viável.
Ainda não sabe o MDB a
quem dirigir o pedido: se
ao juízo comum, se à Justi-
ca federal ou. se ao Supre-
mo Tribunal Federal.

Coiiíirniacão
Deputados que regressa-

ram ontem de Salvador
disseram que a imprensa
local publicou novas decla-
rações do Deputado Edval-
do Ròras, confirmando a
existência de estudos em
órgãos do Governo de pro-
cessos de cassação dos
mandatos dos representan-
>tes opmi(dcc_sU-i Pedroso
Horta, Marcos Freire e
Francisco pinto. Iníorma-
ram, ainda, que o 8r.
Edvaldo Flores telegrafara
a Mesa da Câmara pedin-
do sua inscrição na lista de
oradores para o dia 35. a
fim de ocupar a tribuna.

Até ontem à tarde, con-
tudo. o telegrama nio che-
gara e nâo consta na rela-
cão dos oradores do gran-
de expediente deste meti o
nome do repftsentaa'.* da

Bahia. Dia 25, por sinal.
parte da sessão será dcdl-
cada a homenagens da Ca-
mara ao Duque de Caxias.
Pelo MDB saudará o Dia
do Soldado o Deputado
Francisco Pinto.

Um parlamentar da
Bahia comentou, ontem,
que nâo é segredo para
ninguém "que o processo
ca-satàrío nâo foi encerra-
do, tanto é que o AI-5 cs-
tá em vigor."

— O mal foi o Edvaldo
nóres citar três colegas
nominalmente — observou.

A liderança da Arena,
por outro lado. também
não recebeu qualquer teie-
grama do Sr, Edvaldo Fló
res pedindo que íòssc feita
jtua uucriç&o para discur-
.«.*? no p.mar-.o da Câmara.

Freire volta a afirmar
que pais está tranqüilo

ftrasftt» «Saeurml» _"Nunca o Brasil at«*e_wu
período de tanta tranqultl-
dade potitia» como o de
afora, no Oorèm© Mediei"- âtste ontem o líder Ge*
raWo Freire. eratenljando tt,
««ra* declarações do Deita-
«•do Edealdo Piore*, pre-tendo Botai casacões ée
nsandate, tu* qwt* citou
nea_i_-toe-it* ase»** m.
Sr». Pedro» Horta ** fjr»»*
fisco ftntft.

Acrescentes *» lide* étt
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MDB está agindo con toda
a liberdade e. em alguns
caso*, "até cometendo tn-
justiças com o Governo, a
exemplo das criticas com
reíacâo * Poete Rlo—SIte-
rói" Afirmou, ainda» qw
nâo tem qualquer sírval que
indiqur a aplícaçio de me*
dída* punitiva* contra ot
Deputado» atados, TI eee-
9449.***'t4m9t*t94 O íiáft •¦—
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O Embaixador Stadelhofer acha o Brasil interessante para inversões

Embaixada suíça passa este
ano a funcionar em Brasília

O novo Embaixador da Suíça, Sr.
Emil Stadelhofer, pretende residir em
Brasília a partir de dezembro, "aprovei-
tando a tranqüilidade da capital para
retomar dois passatempos, jardlnagem e
pquitaçno, sacrificados pelo excesso de
trabalho nos meus dois últimos postos."

O diplomata serviu seis anos em Ha-
vana e quatro cm Tóquio antes de ser
transferido para substituir o Embaixa-
dor Glovanni Enrico Bucher. cujo se-
questro mereceu breve comentário de seu
sucessor: "Espero nunca merecer tantas
manchetes nos Jornais brasileiros..."

Missão importante

O Sr. Stadelhofer é extremamente
cuidadoso quando responde sobre a ma-
neira como recebeu a noticia de que se-
ria o substituto do Embaixador Bu-
cher:

— Aceitei sem hesitar esta impor-
tante missão, certo de que tudo farei
para manter as relações entre o Brasil
c a Suiça no alto nível cm que se en-
contram.

O novo Embaixador acha o Brasil
"um pais interessante para inversões
suíças", mas não conhece qualquer nò-
vo projeto de investimentos previsto pa-
ra este ano. Na sua opinião, a crise do
dólar poderá ter pequenos reflexos no
comércio entre o Brasil e a Suiça:

— De qualquer forma estas conse-
quènclas serão bem menores que para
os países da Europa.

A Embaixada está preparando um
estudo sobre os reflexos da crise do dó-
lar e somente quando o documento esti-
ver pronto poderá avaliar sua exten-
são.

Primeira impressão

O diplomata disse ter ficado impres-
sionado com o avanço da indústria au-
tomobllistica e com os esforços para de-
senvolver a Amazônia.

O Sr. Stadelhofer pretende conhe-
cer compositores e artistas pl.istlcos bra-
sllelros "para ter um contato mais pró-
xlmo com a arte brasileira, que admiro
desde quando servi em Buenos Aires, em
1056."

Deputados abreviam debate
e votam CPI sobre a Ponte

Brasília (Sucursal» — A Câmara de-
ve votar hoje o projeto da liderança do
MDB que cria uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito para investigar a ocor-
rência de irregularidade, na construção
da Ponte Rio-Niterói, matéria que o*
deputados discutiram ontem pelo quarto
dia consecutivo.

Embora ainda estejam Inscritos mala
ou menos 10 parlamentares para discutir
o projeto de resolução, an lideranças doa
dois Partidos devem lazer um at-ordo
para que a votação «ala hoje. A própria
liderança do MDB nio calaria toteras-
*v.da em prorrogar eu debate*.

IiiterèW -l.tii... i.iim»

O Deputatlo Peixoto Filho (MDB-
Estado do Riot di&te ontem que a coni'
tituiçao da CPI e um direito da Mino*
ria, ^que deve ser assegurado e garan»
tido para que ««ia pasta exercitar, tem
qualquer coação, a tua açào üscalhcado»
ra":

Se ètae direito rdta fôr reconhe -
rido e respeitado, a Opassçâ® perderá,
rHTrju-ria-ntnie. o «entld» de aua ex»s-
tência. tio necessária quanto ui.i *_
pleno fanetenamento 4& Po_r-t Lefâíta*
U<ro e à prdgdla **míiv\» do r«g_se de-
mocralit»
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O Deputado Murilo Badaró (Arena-
Minas» afirmou que "ninguém de bom
senso será capaz de retirar da Oposição
o sagrado direito que cia possui de tirar
todas as conseqüências políticas do epl-
sódio da construção da Pont. Rlo-Kitc-
rdí":

Mos, o que noi parece aem sen-
tido, a esta altura dos acontecimento.*,.
é a insistência em torno de um assunto
jà esclarecido, de maneira peremptória
e definitiva.

Enfatizou o Sr. Murilo Badaró que
a Ponte Rio-Niterói e a Transamazónica
sâo obras ~que falam alto do orgulho
nacional, que falam alto de no*sa tec-
nologia. que falam alto de nova dispo-
siçâo em construir um grande pais":

Nao se pode pretender minizâ-
Ias a ponto de querer construi-las coro
a análise formal de alguns poucos do-
runvnto*. que sâo au*cctivei# de entica
— concluiu o St. Murilo Badaró.

Hino
A Comlssio JíacloTial de Moral e CS-

etnao do MSC reafirmou à Comlsaâo dt
Bdaeação e Culi-ara da Ctaara dos
Deputado» a tese da -.r,U«-;í;t>_i_a_e doa
aiutholos attàmaM, manifestando-se.
a-V.m. contrànúi ao projeto do Deputado
Amaral de a«a*a tdnma-SS», q .+ dâ
Bâf» fiitçfc ao wjw do Hino Ssootoai
qae apreirnta o ttrasál "deitado eterna-
mente mm hèr$. tt^Àènãíéo", para s-i»*-
tstoi-ía per **altlws ert*9rM__este, em
gesto *4ç»)er(díd«i *
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Presidente
marca viagem
a Vitória

Brasília (Sucursal) — O
Presidente Mediei irá no dia
2 de setembro, quinta-feira
da próxima semana, ao Es-
pirito Santo. Com essa vi-
sita saldará o que êle mes-
mo definiu como "uma di-
vida de consciência", quan-
do inaugurou recentemente,
de São Pauio, o sistema de
microondas entre o Espirito
Santo e o Rio.

A ausência do Presidente
desta capital se prolongará
até o dia 13. No dia 3 êle
se deslocará de Vitória para
o Rio, onde permanecerá
até o dia 10, quando irá a
Jundiai para as comemo-
rações do primeiro aniver-
sãrio do Mobral. Retor-
nará à Guanabara no mes-
mo dia e no dia 13 voltará
a Brasília.
OUTRAS VIAGENS

Setembro será mês de
multas viagens presiden-
ciais. Na segunda quinzena
o chefe do Governo deve-
rá percorrer alguns outros
Estados, inclusive os dois
com que completará sua vi-
sitação a todas as unidades
da Federação — Alagoas e
Sergipe.

Nesse segundo roteiro do
mês o Presidente deverá ir
também a Fernando de No-
ronha. A viagem para a
inauguração do primeiro
trecho implantado da
Transamazônica, entre Es-
treito e Marabá, ficou para
os primeiros dias de ou-
tubro.
DIA DO SOLDADO

Amanhã, o Presidente
participará das comemora-
ções ao Dia do Soldado, em
Brasília. Pela manhã êle
fará entrega, no Setor Mili-
tar Urbano, das condeco-
rações do mérito militar e
assistirá ao desfile que em
seguida ali se realizará. A
noite, comparecerá à recep-
ção que será oferecida pelo
Ministro do Exército, Ge-
neral Orlando Gelsel,

Cleoías crê
que Ato será
superado

Recife (Sucursal) — O
.Senador João Cleofas disso
ontem, nesta cidade, que"ca poli ticos não devem se
preocupar com uma data
para revogação do AI-5,
mas sim em criar condições
para que êle. slmplesmcn-
to, soja superado."

O Senador nc_ou que
houvesse possibilidades pa-
ra a reabertura do processo
de cassações de mandatos,
mas frisou: "Não falo cm
nome do Governo. Falo em
meu nome. Mas, sincera-
mente, não existe clima pa-
ra Uso."

SUPERAÇÃO

O Senador João Cleofas
nâo quis falar sobre a dls-
cussâo a respeito de um
modelo p--r.is.--D para o Bra>
sil. Desculpou-se dizendo:"Sou apenas um agricultor
e muito ocupado no Con-
gresso com outras qucstdes.
Nâo tenho tompo de for-
mular um modelo poliiico
para o pais,"

Sobre o AI-5. éle falou
mais claro:

~ Sempre achei que o
problema nào é nem deve
ser uma busca de data pa-
ra a revogação do AI-5.
Nem a questão deve ser
colocada sobre se se é con-
tra o Ato ou a favor do
Ato. Ao meu ver, a classe
política drve empenhar-se
para criar uma situação
onde o Ato se encontre to-
uimente superado, sem ra-
«Io de ser.

O Senador é contra uma
fixação de data para "d re-
tomo do pais ao estado de
direito: para estai coisa»
nio se marca ama data.
Evo:, jínot,. vamos para
adiante, e famo» tentar
criar cxwíd^ôes pura o te*
Wmo do país ã pk*nit__e
demandUc-»"'

O Senador Joio Cm9tt*t
afirmou q_e 'reconhece
qa* a âe»«*_it*_»mto eco-
vindo, «dmo **m* de de*-
jar, sewnpaalís*» do á-
atmeitâuente amai Mm.
m &9**wm ji émprnm
par* èrte pr*3fe» « «

i mm ífiffissiâa de «Mkbfe*
944?

Arena dos Estados adverte
Batista que prazo curto
ameaça as reestruturações

O presidente nacional da Arena, Deputado
Batista Ramos, está sendo advertido por dirigentes
de diversas seções estaduais do Partido para as
dificuldades prementes que existem em relação à
reestruturação partidária, prevista para janeiro,
fevereiro e março, em face da premência de prazos
estabelecidos na legislação eleitoral.

O Deputado Lôpo Coelho, presidente da Arena
da Guanabara, foi um dos dirigentes estaduais
arenistas que sustentaram, em longo diálogo com
o Deputado Batista Ramos, a absoluta impossibi-
lidade de levar a efeito a reestruturação partidária
se a Justiça eleitoral não colaborar, baixando rà-
pidamente as instruções de praxe.

A angústia do tempo
No dia 21 venceu-se o

prazo para que os Direto-
rios fizessem a entrega dos
livros onde estão relacio-
nados os eleitores inscritos
desde a realização da íiltl-
ma reestruturação partida-
ria. A Justiça Eleitoral te-
rá, igualmente dentro de
prazos rígidos, que forne-
cer uma imensidade de
certidões a respeito de to-
dos os eleitores inscritos.

Ocorre — e isso não é
segredo para ninguém,

dentro dos Partidos, con-
forme fontes insuspeitas
— que muitos elementos
da Arena e do MDB sub-
traíram os livros de regls-
tros de filiação partidária
para manter controle sõ-
bre os eleitores. Pelo espl-
rito da nova Lei Orgânica
dos Partidos — que suce-
de o Ato Complementar do
falecido Presidente Costa e
Silva — são os eleitores
que elegem os dirigentes
partidários.

Ajuda necessária
Considera-se, assim, en-

tre dirigentes da Arena,
que só "o poder dos ins-
trumentos governamentais
nos Estados" poderá tor-
nar possível o que prevê a
legislação existente, ou se-
ja, a reestruturação par-
t kl ária em todo o pais. so-
bretudo no interior, onde
a motivação ainda é bem
menor, politicamente, do
que nas capitais, levando o
eleitorado a julgar que faz
um favor quando compare-
ce para votar. "Se não
houver tempo, os Governa-
dores vão tomar conta dos
Partidos", advertia, ontem,
um destacado dirigente
arenlsta.

Se a Justiça eleitoral não
baixar __str|_ções até se-
tombro. afirmam destaca-
dos dirigentes arenistas de
diversos Estados, dificil-
monte as lideranças politl-
cas terão condições nor-
mais de levar às últimas
conseqüências o cumpri-
mento da Lei Orgânica dos
Partidos, jã sancionada pe-

Io Presidente da Repúblisoa,
depois de aprovada pelo
Congresso.

O presidente nacional
da Arena, na oportunidade
de sua visita a Niterói, no
último fim de semana, te-
ve oportunidade de ouvir a
mesma advertência dos dl-
rigont.es partidários naque-
le Estado. O Sr. Batista
Ramos, segundo depoimen-
to dos aronlsfcas, está dis-
posto a fazer articulações
destinadas a levar os Ml-
nisbros do TSE a apressa-
rem a decretação das ins-
truções necessárias.

Enquanto teso, admite
que, caso essas instruções
não sejam apressadas —
ou, na hipótese de que a
engrenagem da Justiça
eleitoral não seja capaz de
responder ao desafio do
tempo — fatalmente, só os
governadores, detendo os
instrumentos de poder, te-
rão condições de acionar o
eleitorado para cumprimen-
to da legislação cm vigor.

Antônio Carlos garante
que reina paz na Bahia

Brasília (Sucursal? — O
Governador Antônio Carlos
Magalhães, falando à im-
prensa após um encontro
com o Presidente Mediei,
ontem no Palácio do Pia-
nalto, declarou que na
Bahia "a Arena está forte
e em paz", mas admitiu que
os "novos métodos lmplan-
tados pelo Governo não es-
tâo sendo apoiados pela

unanimidade dos seus mem-
bros."

Adiantou ser multo lm-
portante que a Arena, "sen-
do o Partido da Revolução,
viva também uma nova fase
de acordo com a realidade
brasileira." E esta reallda-
de — segundo suas expres-
soes — Indica que "a hora
é muito mais de trabalho
do que preocupações com fl-
llgranas jurídicas."

Popularidade
— O simples fato de se

encontrar na Presidência
da República um homem
que tem um índice Jamais
alcançado de popularidade
por qualquer outro — ob-
servou o Sr. Antônio Carlos
Magalhães — representa
um jsuporte que a Arena
tem de saber aproveitar.
Traduzindo: a hora nào é
para se perder em coisas
Inúteis.

Quanto á troca de cartas
que manteve recentemente
com o ex-Governador Jura-
cl Magalhães, nas quais se
evidenciou um desentendi-
mento que nenhum dos dois
esconde, o Governador bala-
no afirmou: "Nào provo-
quel. mas entendi que meu
Oovérno ficaria diminuído
se eu não respondesse. Es-
tou multo feliz por ter que
o assunto está encerrado."

« ••nf í.iii.-.i

— O Presidente — disse
o Sr. Antônio Carlos Maga-
lhâcs — conda no «eu õo-
vernador. que tudo deve fa-
ser para nào desmerecer
jamais dessa confiança. Na
Bahia há um entrotamento
pcrleito. embora nem sem-
pre o Oovérno atenda os
políticos,

O Governador Informou
ainda que o Presidente irá
à Bahia na iegunda quin-
wna de setembro, nâo pa-ra inaugurar o Parto de
llhéui. conforme íóra an-
teu anunciado, pois a obra
não está ainda concluída.

mas para receber dos bala-
nos as homenagens a quetem direito, como o lm-
plantador da indústria pe-
trnqulmica na Bahia, o querepresentará "uma verda-
deira redenção."

— A Implantação do po-Io petroquímico na Bahia
é o acontecimento mata
importante da década de
»0 para o no.»o Estado —
afirmou o Governador. Ou
estudos para a definição
daa industriai que serio ali
localizadas catão sendo
concluído* pelo chefe do
Governo.

• ttrrii|tt;.H»

Os assunto* tratados pe-
ta Governador da Bahia
com o Pirsidente. na aadl*
éneta de ontem, foram.
além do põta industriai
esmsti-câo de estrada*, dl-
terjáíicaeáta de minérios e
ama comunicação daa ate*
dsdãí qae o Gotèm» rem
adotand». pr_KSpalme„te
rw campo famidàría. neu-
ir* de C5srnspç*8 e mat**-
%w_»._ra*_i &*s*&ki**.'imr%.4. m.wT*%,

3* demiti mais de 40
coletores a bem do serrito
público — dls» éle aos Jor-
nailstas, apds a audiência.

E aeresetentoa:
Aprreitâ»« a ope»-

tanidade para dtaer ao
Pre-Jtítíente como orsantea-
mo» a Oo«èn» e que rt-
saltado* Já oMiremo* tm
diversas - áreas. -: toei _sãt»
«»c_5sr_nss sen*ív#_nen5e
a a;rera_acá?
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Coluna do Castello

0 Ato e seu
transplante

Brasília (Sucursal) — O propósito
do Deputado Etelvino Lins, coni sua pro-
posta de absorção do Ato 5 pela Consti-
tuição, é evidentemente o de contribuir
para a normalização e a estabilização do

quadro político. A anormalidade e a ins-
tabilidade decorrem da existência daque-
le instrumento de emergência, provisório
pela própria natureza mas também pela
própria natureza, condicionante e limi-
tativo da vigência da Constituição. Com
êle não há estado de direito, pois êle tudo
suspende para operar como força única
de orientação institucional.

A revogação do Ato é, neste momen-
to, uma aspiração quimérica, quando
nada porque a força revolucionária, in-
contrastávcl, não abdica dos podêres de
que se investiu sem prazo fixo.Cabe assim
reconhecer a existência como utilidade
política desses podêres, que o Sr. Etelvino
Lins, como partidário da situação domi-
nante, considera necessários ao exercício
do Governo na atual conjuntura brasi-
leira. Êlcs traduzem uma realidade ir-
reversível. Sendo inarredáveis e úteis, se-
gundo o conceito que inspirou a propôs-
ta do deputado pernambucano, melhor
será que se incorporem, ã Constituição,
perdendo em conseqüência o caráter de
excepcionalidade c de transitoriedade.
No texto da Carta eles irão compor um
todo e se harmonizarão com as demais
regras ali inscritas de organização poli-
tica. Passando a ser matéria constitucio-
nal estarão, como os demais dispositivos
da Carta, condicionados ao conjunto de

que participam. A eles o Presidente po-
derá recorrer mas quando se gerarem si-
tuações de emergência que exijam a mo-
bilização de toda a força do Estado.

Seria èsse portanto o caminho de rc-
tornarmos à vigência da Constituição
sem que Governo c Revolução venham a

perder o instrumento adequado a man-
ter o pais sob o nível de segurança defi-
nido pela política revolucionária. O Ato
deixaria de bloquear a Constituição, sen-
do antes por ela condicionado como uma
de suas peças. Entende o Sr. Etelvino
Lins que tal modificação se impõe em
beneficio da própria permanência do po-
der revolucionário, que, de outro modo,
estará sempre submetido à instabilidade
inseparável do provisório.

A sugestão é, sem dúvida, realista c
engenhosa. Sc adotada, poderá represen-
tar a quebra do impasse a que o Ato 5
levou as instituições políticas, sobretudo
depois da informal mas conhecida deci-
são militar de que êle não será abolido
a não ser quando, por consenso do apa-
relho de segurança, êle já não for neces-
sário como meio de combate ao terroris-
mo e á subversão. Sendo o terrorismo
um mal endêmico do mundo moderno,
não há previsibilidade possível para o
seu desaparecimento. Logo, o Ato conti-
nuará, à margem da Constituição e por
cima dela, enquanto ocorrerem episódios
do que se caracteriza como uma guerra
subversiva.

Promover a institucionalização dês-
ses podêres seria, portanto, medida indi-
cada pela sabedoria política. Resta saber,
no entanto, se está na Unha do tnteris*
te da Revolução aceitar esse transplante
de podêres, pois, uma vez inseridos na
Constituição, eles xe manteriam não
mais como expressão de força mas como
expressão de Ugtüiúade. Não $d trata
apenas de sutileza, ma» de uma altera-

ção sub$tancial do quadro, pois, abmr-
ridos pela legalidade, os podêres de ex-
ceçèo terão redunda sua asperem e li-
mitado o tvrbitrm que lhe* i imptteito.

Os mãitares por isso mesmo poderão
ter na proposta do Deputado Eteirino
Um e ameaça ée uma diminuindo da
sua capacidade operacional produzida
por um pço hálnl de poiUicm Como se
*sèe, Me$ «ás sempre., e em especial ***>
U tmmemi». smpwasa asm rektção ao
ettm e às impimçòea dos poUtiem. O
prmrêt4zei i çh* prefira» tó*teia mantmr
a eewr iméi-ú so receie de que. areiitjn*
ttn a fr«st4^4i«fa*. esêejem embaftan.^
«auras esmm caju ntéd sés* este ée tmm»
imgmmt e •&¦*&***.
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São P a u 1 o sugere ao TSE Caio livre ,
que modifique e reduza tem uôvo
tamanho do título eleitoral livro pronto

Brasília (Sucursal) — Um novo título eleitoral,
pequeno e mais simples, poderá ser adotado breve-
mente no pais, caso o Tribunal Superior Eleitoral
acolha sugestão que lhe fêz o Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo.

O estudo foi entregue ao presidente do TSE,
Ministro Djaci Falcão, pelos presidentes dos TRE
de Minas e São Paulo. O trabalho do tribunal pau-
lista já foi encaminhado ao Ministro Amaral San-
tos, do TSE, que é relator do processo no qual se
estuda a modernização dos documentos eleitorais.

de difícil porte, contém da-
dos qualificativos que indu-

MAQUINA
DESPREPARADA

Um seguro para o seu di-
nheiro. A mais tranqüila
aplicação de capital.
Lucro certo, com a garan-
tia do aceite

(TaümiiMüJeO^
Rua do Ouvidor. 88 - 4.° andar
Tels.: 231-0441 - 231-3216

231-3939

ou em qualquer agência do

liJlBQNCO NACIONAL™% NORTE S.A.
Uma empresa do
SISTEMA FINANCEIRO
INTEGRADO BANORTE

O Tribunal de São Paulo
justifica a reforma:

— O aumento constante
do eleitorado demonstra que
a máquina administrativa
eleitora! não está prepara-
da para suportar tal fluxo,
fato èsse que origina sacri-
fícios do público e desper-
dício de material e funcio-
ná rios/hora.

Por outro lado, estan-
do inteiramente preenchi-
dos os títulos dos eleitores
que desde 1958 tenham par-
ticipado de todos os piei-
tos, a oportunidade de uma
substituição maciça apre-
senta-se no momento. No-
te-sc, por exemplo, que so-
mente no Estado de São
Paulo deverão ter substl-
tuldos seus títulos cerca de
1! milhões de eleitores, nu-
mero esse que. por si só, do-
monstra o grande movi-
mento a ser enfrentado pc-
Ia Justiça eleitoral.

O Tribunal de São Paulo
sugere um titulo menor,
plastiflcável e que contenha
apenas dados eleitorais, di-
zondo que "o modelo atual,
além de antieconômico e

zem o seu uso como do-
cumento de identidade, des-
virtuando. dessa forma, sua
utilização." Seriam eliml-
nados do novo título: fi-
liação. naturalidade, estado
civil, profissão, endereço,
fotografia e assinatura do
eleitor. Restariam apenas
dados eleitorais inúmero da
inscrição, zona, distrito, se-
ção em que vota, circuns-
crição, município, data da
expedição e assinatura do
juiz) e data de nascimento
do eleitor, para diferenciar
os homônimos.

O requerimento e a ex-
pedição de diferentes pa-
péis ficariam assim simpli-
ficados: um conjunto de
quatro folhas, com poucos
claros a preencher, papel
carbono Intercalado. As qua-
tro folhas, datilografadas
simultaneamente, seriam o
requerimento da inscrição,
o titulo, a ficha eleitoral e
a folha de votação. Num
minuto o funcionário do
cartório eleitoral faria tu-
do isso. E os novos do-
cumentos foram estudados
de forma a facilitar toda
sua organização.

São Paulo (Sucursal) —
A libertação de Caio Prado
Júnior por decisão do Supe-
rior Tribunal Militar che-
gou a tempo para que o es-
critor terminasse sua últi-
ma obra, feita nos 545 dias
passados na prisão: uma
critica ao estruturalismo
Levi-Strauss e a Marcuse.

A obra. que o prisioneiro
começou a escrever no Pre-
sidio Tiradentes e concluiu
no qxiartel do 22.° Batalhão
da Políoia Militar — de on-
de saiu ontem às 15 horas
por força da decisão toma-
da sexta-feira pelo STM —
será editada pela Brasilien-
se. numa brochura de 130
páginas, e estará à venda
dentro de um mês.

Autor de vários importan-
tes ensaios sobre as estru-
turas econômicas, políticas
e sociais do Brasil, Caio
Prado Júnior, com 60 anos
de idade, está com boa saú-
de, segundo seu filho. Caio
Graco, que foi buscá-lo no
quartel, situado atrás da
Cidade Universitária, e le-
vou-o para casa.

O escritor não foi posto
em liberdade antes porque
a decisão do Superior Tri-
bunal Militar foi conhecida
no final da tarde de sexta-
feira, quando a Auditoria
Militar a que cabia expedir
o alvará de soltura já esta-
va fechada: só reabriu on-
tem às 14 horas.

Êle sabe o C.G.C.de
todo mundo.
Ml
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Imagine então aaber o de diante* a de
oul ta» empresai que diariamente
cruzam o §eu caminho am tranucoei da
compra a venda.

Pata ii»o, o Livro Vermelho vam ai.
comendo um guia cknilicado de
emprbai comercial», induimaia a de
eervtçoa da Guanabara, Eitido do Rio e
Euplrito Sento, contando endereço,
ratfto tocul, CGCi inacncto eaiaduai.
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Uvto Vermelho ee» o livro do» chetee
filee tem que «bar tudo
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Comissão Jurídica da OEA
discute hoje a situação do

guerrilheiro estrangeiro
A Comissão Jurídica Interamericana começa

a discutir hoje a condição jurídica dos guerrilhei-
ros estrangeiros, tema que vem sendo adiado desde
1968 e que poucos acreditam que seja votado na
atual sessão.

O relator, Embaixador Caicedo Castilla, da
Colômbia, entende que os guerrilheiros têm direito
a asilo territorial e diplomático. O presidente da
CJI, Sr. Vicente Rao, considera-os criminosos co-
muns, sem direito a asilo.
DESATUALIZAÇAO

O tema foi incluído na
pauta da CJI sob pressão da
guerrilha na Bolívia, co-
mandada por Che Guevara.
A falta de um acordo entre
os delegados da CJI impe-
diu que qualquer projeto
obtivesse os seis votos ne-
cessários à aprovação.

Alguns delegados acham
que o tema deve ser defi-
nitivamente arquivado "por
estar desatualizado e ter
perdido sua justificativa de
fato." Ontem, era conside-
rada a possibilidade de en-
viar à OEA as duas posi-
ções, deixando a decisão pa-
ra a Assembléia-Geral.
VOTOS

Num minucioso trabalho
de 50 laudas, o Embaixador
Caicedo Castilla examinou a
situação jurídica dos guer-
rilheiros, concluindo que: 1.
não se pode negar ao gtter-
rilheiro o asilo político pe-
Io simples fato de ser es-
trangeiro; 2. os guerrilhei-
ros podem asilar-se nas re-

presentações dilomãticas; 3.
gozam também de direito a
asilo territorial.

Ainda sob pressão dos
acontecimentos da Bolívia
(o parecer do Sr. Caicedo é
datado de 1969), a parte fi-
nal recomenda que os Go-
vemos americanos refor-
mem suas leis para conceder
estatuto especial aos jorna-
listas, correspondentes e es-
eritores "que acompanhem
ou visitem guerrilhas como
fim de obter informações",
assegurando o "respeito à
vida e à liberdade destas
pessoas." Trata-se de alusão
clara ao caso Régis Debray,
escritor e jornalista francês
preso depois de permanecer
algumas semanas na Boli-
via em companhia de Gue-
vara.

O voto do Sr. Vicente Rao
é em sentido contrário. Êle
considera que o guerrilhei-
ro não é perseguido político
e a permissão de livre aces-
so a jornalistas poderia pre-
judicar o sigilo que cerca as
operações militares anti-
guerrilha.

Gaúchos Prefeito de Santa Maria
homenageiam obtém liminar na Justiça e
Getúlio

Porto Alegre (Sucursal!
— Por recomendação ex-
pressa da Executiva Regio-
nal do Partido, em Porto
Alegre e na maioria dos 232
municípios, o MDB estará
promovendo hoje homena-
gens à memória do ex-Pre-
sldente Getúlio Vargas, nu
dia em que transcorre mais
um aniversário de sua mor-
te.

Nesta capital o programa
elaborado pelas dirigentes
do MDB gaúcho consistirá
de um ato público a ser rea-
lizado às 9 horas junto a
Carta-Testamento na Praça
da Alfândega e de pronun-
clantentos a serem feitos na
Assembléia Legislativa e na
Câmara Municipal pelos
porta-vozes das respectivas
bancadas.
EM SAO BORJA

Em São Borja, terra natal
do homenageado, a ExecutI-
va Municipal do MDB. ten-
do à frente seu presidente,
Sr. Florèncio Aquino Oul-
maraea c o único represen-
tante do Partido na Cá-
mara Municipal, o Sr. Ovl-
dio Loureiro, se reunirá os
9 horas ao pc do monumen-
to a Oetúllo Vargas erigido
no principal logradouro da
cidade, a Praça 15 de No-
vembro. Logo após, os m«n-
bros da Executiva Municl-
pai do MDB rumarão para
o cemitério de Sào Borja
para depositar uma co-
roa de flores no Jaulgo do
ex-Presidente,

Todo* os Diretórios Mu-
nlcipaia do MDB foram
exortados por circular da
dírecao regional do Partido
a registrar em praça OU-
talica ou no recinto das Cà-
mara* de Vereadores, o
trafl*eur«o do aniversário
da morte de OcUilío VâlfM,

susta processo de cassação
Porto Alegre (Sucursal) — O prefeito da ei-

dade de Santa Maria, Sr. Luís Alves Rolim Sobri-
nho (MDB), ao ser beneficiado ontem com a con-
cessão de liminar ao mandado de segurança que
impetrou contra a Câmara Municipal, conseguiu
sustar o processo de cassação do seu mandato que,
com base no Deereto-Lci 201, está sendo promovido
pela bancada da Arena, que, com sete vereadores,
é majoritária.

Com a concessão da liminar, o Prefeito Luís
Alves Rolim Sobrinho consolidou sua posição, uma
vez que já reconciliado com os rebeldes de sua ban-
cada na Câmara Municipal, conta agora com o
apoio unanime dos seus cinco vereadores, o que im-
pede a Arena da possibilidade de preencher por seus
próprios votos o quorum exigido pelo Decreto-Lei
201 para o impeacnment — dois terços da Câmara.

prefeito, suspendeu seus
trabalhos.

A Câmara de Vereadores,
dentro dos próximos 10
dias, deverá apresentar ao
Juiz Leoveral Viana de Ne-
greiros sua contestação às
razões invocadas pelo pre-
íeito em seu mandado de
segurança. O Sr. Luis Al-
ves Rolim Sobrinho Alegou
que a Câmara estava exor-
bltando de suas atribuições
ao acolher a denúncia de
dois eleitores contra sua
administração.

SUSPENSÃO

Ontem mesmo o juiz Leo-
vera] Viana de Negrelros
cientificou à Câmara de
Vereadores de Santa Maria
ter concedido a liminar ao
mandado de segurança im-
petrado pelo prefeito. Em
conseqüência, a comissão
processante, constituída por?.rês vereadores da Arena e
que Unha marcado pura ho-
)e tuna audiência com tes-
tcmimhas referidas no pro-
cesso Instaurado contra o

Juiz refaz conceito
ile sessão ordinária

Goiânia fCorrcsponden-
tei — Através de uma re-
interpretação da Lei Orga-
nica dos Municípios, no
conceito de sessão ordlná-
ria, o juiz de Nerópolls de-
terminou ontem a Câmara
local a reintegração do ve-
rcador Sandoval Xavier
Nunes, do MDB. que havia
perdido o mandato por íal-
tar a cinco reuniões conte*
cutivas.

O juiz Ruflno José Cae-
tano afirmou, na sentença,
que tess&o ordinária não e
uma sessão qualquer, ma*
um conjunto de cinco rc-
uniões realizadas durante
emeo dia* con*ecutivos c
utel». De acordo com o con-
eríto, o vereador nao esta
sujeito a perda de manda-
to por ausência a cinco re-

uniões, mas sim durante
25, em 25 dias úteis.
NOVO CONCEITO

O vereador Sandoval Xa-
vier Nunes teve seu man-
dato declarado extinto, há
00 dias, por haver faltado
cinco dias consecutivos à
Câmara. Recorrendo da de-
ci»âo do presidente do Le-
gislatlvo, obteve ganho de
causa e jâ retomou o man-
dato.

Explicando a sua derlsào.
o juiz de Nerópolls disse
que também èle. ante», In-
corria num èrni de conceí-
io ao considerar sessão or-
dinária, mai vendo agora
a Artigo 2J, parágrafo J» da
Lei Orgânica do» Munici-
plfts. constatou que ifutiio
ordinária * um conjunto
dr cinco reuniões c, logo,
cinco sscwàfs ordinartaa
correspondem a 2â reuniões.
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DER define
serviços da
Niemeyer

Os representantes das
concessionárias públicas —
CTB, Cetel, Light, CEE, DES
e Cedag — voltaram a se
reunir ontem com a direção
do Departamento de Estra-
das de Rodagem para deíi-
nir -novos detalhes sobre a
obra de instalação da rede
de serviços píiblicos de São
Conrado através da Av. Nie-
ineyer.

Contra a posição dos téc-
nicos do Departamento de
Saneamento da Sursan, o
diretor de operações do
DER, engenheiro Anísio
Francisco da Silva, apre-
sentou e conseguiu fazer ser
aprovado dias atrás um pro-
jeto de construção de uma
caixa de concreto em ba-
lanço sobre o mar, ao lon-
go da via, que receberá os
dutos das concessionárias.
NOVO IMPASSE

Na reunião de ontem foi
levantada a impossibilidade
de exec_tar ao 'longo de
toda a avenida a caixa em
balanço, uma vez que num
trecho de aproximadamen-
te 600 metros, entre a Es-
trada do Tambá e a Av.
Delfim Moreira, do lado do
mar existem moradias ou
edificações particulares.

O engenheiro A n i s 1 o
Francisco da Silva se com-
prometeu com os represen-
tantes das concessionárias
de serviços públicos a ia-
zer o detalhamento do pro-
.ieto e apresentá-lo em no-
va reunião, prevendo todas
as situações e de modo a
não interromper sequer o
o tráfego da Niemeyer du-
rante a execução da obra.

A ligação da rede de ser-
viços públicos à planície de
São Conrado há multo está
atrasada, em prejuízo dos
proprietários do Hotel Na-
cional, ali construído, que
receberá ainda em setem-
bro turistas do mundo in-
teiro. Técnicos da Sursan
estão prevendo novo atraso
com a idéia do DER em
construir uma caixa em ba-
lanço sobre o mar, orçada
em Cr$ 3 milhões.

Light escava
nutro "navio"

Dentro de alguns dias a
Light abrirá na Avenida
Rio Branco, esquina com a
Rua Visconde de Inhaúma,
mais um de seus imensos
navios para a instalação de
uma nova caixa subterra-
nea.

Enquanto a Companhia
Estadual do Gás resolveu
realizar trabalhos de ruas
só à noite, a Light Insiste
cm fazer obras durante o
dia, provocando tumultos
no transito da cidade. Já a
CTB está estudando o pro-
blcma e pretende seguir o
mesmo caminho da CEG.
INCOERÊNCIA

Os técnicos da Light ale-
mun que é fisicamente im-

< s»•! que o trabalho se-¦a somente realizado ã noi-
te, no caso da abertura de
buracos de grandes di-
mensôes para a instalação
de caixas subterrâneas,
porque não há meios de íe-
chn-los durante o dln.

Mas a CEG tem chapas
metálicas de quase todos os
tamanho.-, para que os bu-
racos fiquem cobertos du-
rante o dia. Mesmo a Light
)à vinha usando ha algum
tempo as placas em obras
que cortam ruas e avenidas.
c Inclusive nos próximo*;
dias aplicará o método na
abertura de uma galeria da
Rua Frei Caneca até a Pra-
ça Tiradcnt'','*, que passara
pelas Ruas Riachuelo e do
Senado.

A Companhia Telefúalci
Brasileira também Jà usara,
<*m alguns casos, u chapas
metálica* para deixar as
pista- de mlamento total
mente livrfs durante o du
Apesar disso, vem estudai.-
do o problema da rrali*s-
cào dos trabalheis tó à nc.*
t». mesmo com o encantes-
mento da custo da abi-.
Atualmente a matorU ao.
repara» nas ttévt têm *tóo
Wtot_darante o dia..
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Mostrado à luz de contrastes, o Rio de Janeiro é o tema da mostra inaugurada no MEC

Rio tem serviço interno
3

de ônibus em hora certa,
música e ar refrigerado

O senhor já pensou em ir e voltar para o tra-
ballio na hora do rush, em ônibus com poltronas
reclináveis, música, ar refrigerado e horário de
cronômetro suíço? Isso existe, e aqui no Rio.

Uma companhia de turismo, a Anatur, oferece
esse serviço há quase dois anos, transportando de
toda Zona Sul, Tijuca, Grajaú e Méier pessoas quetêm automóvel e não podem usá-lo para trabalhar,
por falta de estacionamento no Centro. O conforto,
porém, é para poucos.
LIMITAÇÃO

Transplantando para o Rio
um sistema de transportes
largamente difundido nas
Rrandes cidades européias e
norte-americanas — em No-
va Iorque há companhias
que alugam até trens espe-
cialmente para o transporte
diário de seus empregados
—• a Anatur realiza, desde
janeiro de 1070. o que cha-
ma de "bom senso em ir
e vir."

Mas para que pudesse
funcionar, teve até que
criar uma nova atividade
na Secretaria de Serviços
Públicos: agenclador de
passageiros para transporte
de ônibus, matriculado sob
o número 06 129, por falta
de regulamentação especlfi-
ca para esse tipo de trans-
porte,

O público em geral, po-rém, não tem acesso ao
conforto de viajar sentado
na hora do rush, porque és-
se tipo de transporte é con-
siderado particular: íuncki-
na através de contratos
com empresas ou associ-
ações, não aceitando Indtvl-
duos isolados, sem vincii-
lação por contrato.

O responsável direto pelo
serviço é o Sr. Paulo Wylcr.
que dos pais suíços herdou
a mania da precisão. Êle
disse que não queria publl-
cidade, pois nâo dlsiwe de
veículos suficientes para le-
var todos os interessados:

Há uma procura média
de 70 clientes por mês, que
infelizmente não podemos
atender. Isso se deve à
qualidade e pontualidade
do serviço, que fazem os
atuais clientes se tornarem
nossos propagandistas.

Nem o preço, CrS 80,00
por mês nas rotas mais lon-
gas, faz abrir vagas nos óni-
bus especiais, que "tiraram
mais de 700 automóveis de
circulação do centro."

Após abrir o roteiro de
uma das viagens, o Sr. Wy-
ler mostra que um ônibus,
saindo às 7h33m da Vlscon-
de de Pirajá com Aníbal de
Mendonça, chega ao Caste-
Unho às 7h48m, à Paula
Freitas à 7h54m, à Princesa
Isabel às 7h57m, e assim
por diante.

E pode acertar o reló-
glo por éle — conclui orgu-
lhoso, acrescentando que
não pretende ampliar o ne-
góclo nem fazer concorrén-
cia às empresas normais:

Nosso objetivo é quase
filosófico: alguém Unha que
fazer uma coisa perfeita-
mente organizada no tran-
silo carioca.

Outro detalhe a acresecn-
tar. é que os 20 ônibus cm-
pregados nesses quase dois
anos nunca bateram. A opi-
nião colhida entre os passa-
geiros pode ser sintetizada
pelo Sr. Fernando Perlssè:"Genial."

Chagas inaugura no MEC
exposição que mostra
o "Rio em Dois Tempos"

O Governador Chagas Freitas inaugurou na
noite de ontem, no Ministério da Educação e Cul-
tura, a exposição Rio em Dois Tempos, que mostra
a evolução da Cidade partindo dos pequenos becos
de paralelepípedos do centro até o Plano Lúcio
Costa, da Barra da Tijuca, considerado o símbolo
do Rio do futuro.

Os contrastes em que se basoia a exposição
mostram a liteira do Barão de Cadeneiras e o Pia-
no do Metrô; painéis fotográficos da nova Rio—
Santos e o recém-concluído levantamento da cen-
tenária estrada da Grota Funda; o sistema de
abastecimento da Cedag e a arca onde eram guar-
dadas as três chaves do cofre que abrigava os
fundos para a construção do sistema canalizado.'
do rio Carioca, nos fins do século XVIII.

Passado e futuro
Organizada pelo Dcparta-

mento de Cultura da Sccrc-
taria de Educação, a expo-
sição procura fixar momen-
tos históricos da cidade e
reunir, através de painéis
fotografias e maquetea, o
que está sendo projetado e
realizado no sentido de cri-
ação do Rio novo.

Mais de 500 reproduções
cie Dcbret, Rugendas, Taun-
nay e Andersen, aliadas a
peças cedidas pelo Museu
do Negro da Igreja do Ro-
sárlo. dão uma idéia da vi-

da da cidade há pouco
mais de 100 anos. em todos
os seus aspectos. Para a
mostra do Rio atual e dos
planos para o üuturo, cola-
boiaram o Grupo de Traba-
lho da Barra da Tijuca,
Sursan, Ccdag, Sepe, Depar-
t.unento de Estradas e Ro-
dagem, Metrô, Petrobrás,
Banco Nacional da Habl-
tação. Secretaria de Obras,
Corpo de Bombeiros. Policia
Militar e Companhia Esta-
dual do Gás.

Gòníerencias
O Departamento de Cul-

tura programou, paralela-
mente à exposição Uin cm
Oois Tempos -— que ficará
aberta até o dia 20 de se-
tembro — um ciclo de con-
feréncias sobre a evolução
urbana da cidade do Rio de
Janeiro, a ser realizado nos
dias 21, 25. 20 e 27 de agòs-
to. no auditório do MEC.

Todas realizadas às 14
horas, as conferências tra-
tarâo da formação geográfl-
ca da cidade (palestra de
hoje», do período entre os

séculos XVIII e XIX, do pc-
riodo de Pereira Passos e
Edson Passos e o encerra-
mento. a cargo do Secreta-
rio de Obras, engenheiro
Carlos Cé.sar Machado, sobre
o Rio do Futuro.

As inscrições para o ciclo
-- cuja presença integral
dará direito a certificado -—
l>odcm ser feitas nas Bibllo-
tecas Regionais, no Patrl-
monto Histórico c ArtisUco
Nacional ou no próprio lo-
cal das conferências, até as
Mh dr hoje.
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Governo abre 21400 novas
vagas no exame de Madureza

A Secretaria de Educação do Esta-
do da Guanabara decidiu abrir mais
21 400 vagas no primeiro e segundo cl-
cios do exame de Madureza (Artigo 99)
e escolheu mais 27 estabelecimentos, lo-
calizados em diferentes pontos da cidade.

A decisão foi tomada no fim de se-
mana, após uma série de reuniões entre
o Secretário de Educação e a comissão
coordenadora dos exames de Madureza.
A Secretaria de Segurança foi consulta-
da sobre a possibilidade de enviar poli-ciais aos colégios, a fim de evitar tumul-
tos e irregularidades, como a venda de
senhas.

MAIS VAGAS

Eis a relação dos colégios, com o res-
pectivo número de vagas distribuídas
equitativamente entre os dois ciclos
(10 700 para cada um):

Colégio Estadual João Alfredo. Ave-
nida 28.de Setembro, 109, Vila Isabel (80
para o primeiro ciclo e 80 para o segun-
doi; Ginásio Estadual Princesa Isabel.
Rua das Palmeiras, 135, Santa Cruz 1280
para o primeiro e 280 para o segundo ei-
cloi; Colégio Estadual Ferreira Viana,
Rua General Canábarro. 291, Engenho
Velho (180 e 1801; Colégio Estadual Or-sina da Fonseca. Rua São Francisco Xa-vier, 95, Engenho Velho (80 e 80);.

Colégio Estadual Bento Ribeiro. Rua
Cònego Tobias, 112. Méier (460 e 460);
Colégio Estadual Rivadávia Correia, Ave-
nida Presidente Vargas, 1314, Centro1200 e 200); Colégio Estadual Amaro Ca-valcanti. Largo do Machado, 20. Catete(220 e 220); Colégio Estadual Prefeito
Mendes de Morais, Rua Pio Dutra, 353,
Ilha do Governador 1880 e 8801.

Colégio Estadual Professor DaltroSantos, Rua Coronel Tamarino. 2 840Bangu (90 e 901; Colégio Estadual Pro-fessor Clóvls Monteiro, Avenida dos De-mocrátlcos, 271 (380 e 380); Colégio Es-tadual Brigadeiro Schorcht, Rua dosPrazeres, 71. Jacarepaguá (160 e 160)'Colégio Estadual Pedro Alvares Cabral'Rua República do Peru, 104, Copacaba-
na (30 e 30).

Colégio Estadual Olavo Bllac, PraçaArgentina, 20. São Cristóvão (200 e 200);Colégio Estadual Sobral Pinto, Rua Ba-rao, 1180, Jacarepaguá (300 e 3001; Co-legio Estadual João Batista de MatosAvenida Brasil, 19G44, Acarl (650 e 650c'Ginásio Estadual Infante Dom Henri-
que, Rua Belfort Roxo, 433, Copacabana'160 c 1601.

Ginásio Estadual Charles AndersonWeavcr, Rua Conde de Agrolongo. 1 246Penha (450 e 4501; Colégio Estadual An-tonio Pratlo Júnior. Rua Mariz e Bar-ros. 273/A, Tijuca <280 e 2801; ColégioEstadual Professor Lourenço Filho, Pia-
ça Xavier de Brito s/n', Tijuca (750 e750); Colégio Estadual José VeríssimoRua Henrique Dias, 34, Rocha (700 e

Colégio Estadual Senador Alencastro
Guimarães, Praça Cardeal Arcoverde,
s/n"?, Copacabana (850 e 850); Colégio
Estadual Professor Ernani Cardoso, Rua
Oliveira Ribeiro, s/n?, Bangu (320 e 320);
Escola Técnica Comércio Rio Grande do
Sul, Rua Adolfo Bergamini, 201, Enge-
nho de Dentro (mil e mil); Colégio Es-
tadual Freire Alemão, Avenida Cesário
de Melo, 1 718. Campo Grande (140 e 140);
Colégio Estadual Tomás Antônio Gon-
zaga, Rua Itapiru, 453, Catumbl (400 e
400); Colégio Estadual Cidade de Lis-
boa, Avenida Ministro Edgard Romero,
31, Madureira (800 e 800); Colégio Es-
tadual Visconde de Cairu, Rua Soares,
95, Méier (500 e 500).

NOVOS HORÁRIOS

Os horários do exame de Madureza
foram alterados pela Secretaria de Edu-
cação. De acordo com a nova resolução,
o horário das provas é o seguinte:

Exames para candidatos ao segundo
ciclo serão realizados em setembro, sem-
pre às 20h30m. Terão a duração de 90
minutos: dia 15, Português; dia 16, So-
ciologia; dia 17. Desenho; dia 20, Mate-
mática: dia 21, Filosofia; dia 22, Geogra-
fia; dia 23. História; dia 24. Literatura;
dia 27. Ciências Naturais: dia 28, Fran-
cês; dia 29, Inglês; dia 30, Educação Mo-
ral e Cívica.

Os exames para os candidatos ao
primeiro ciclo serão em outubro, também
às 20h30m; dia quatro, Português; dia
cinco, Matemática; dia seis, Geografia;
dia sete. História; dia oito, Ciências e
dia 11, Educação Moral e Cívica.

Segundo' determinação baixada pelaSecretaria de Educação, todos os candi-
datos deverão estar nos locais das pro-vas meia hora antes da hora marcada.
As autoridades educacionais pedem aos
candidatos que compareçam "devida-
mente trajados, sendo apenas dispensa-
do o uso de paletó e gravata para os do
sexo masculino."

Os técnicos que participam da co-missão encarregada de organizar os exa-
mes cie madureza disseram ontem queestão proibidos de dar informações a
respeito do assunto, passando esta res-
ponsabllldade para o Secretário de Edu-
cação, Sr. Fernando Barata. Este. porsua vez, disse que todas as informações
sobre os exames só podem ser dadas peloPalácio Guanabara. Um de seus asses-
sores assegurou que a ordem é do pró-
pilo Governador Chagas Freitas.

A Secretaria de Educação não dis-
põe de pessoal .suficiente para fiscalizar
os colégios onde as inscrições estão sen-
do realizadas. Em virtude dessa falta de
fiscalização, várias irregularidades vem
sendo cometidas, como a venda de se-
ilhas a preços que variam de Cr$ 10,00
a CrS 100.00.
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Cartas
dos leitores

ISS rias escolas
"Creio haver equívoco do Sr.

Schiller. Secretário de Finan-
ças da Guanabara, na riecla-
ração que o JB lhe atribui
(Informe JB, 21-8-71). segundo
o qual. por decisão minha, a
Escola Americana, consideran-
do-se beneficente, logrou não
pagar o Imposto de Serviços
e não dar 30rr de suas matri-
cuias ao Estado, a titulo de
bolsas.

Na pior hipótese, a decisão
seria do Supremo Tribunal e
não minha.

Como presidente dessa Cór-
te. há seis meses não relato
feitos. Não me lembro de ter
sido relator, anteriormente, de
qualquer litígio relativo ao Im-
posto de Serviços reclamado de
escolas.

A Constituição em vigor.
Art. 19. III. "C". assegura imu-
nidade tributária à s insti-
tuições de educação ou de as-
sistência social, "observados os
requisitos da lei." Em verdade,
esse dispositivo se origina de
outro da Constituição de 1946,
de minha autoria, que com-
templava com a imunidade
aquelas instituições desde que
não distribuíssem lucros e apli-
cassem todos os seus recursos
a setis fins no país. Disso não
me arrependo.

Aliomar Baleeiro — Brasília,
DF."

Desapropriações
"São decorridos sete meses

de governo do Sr. Chagas
Freitas e ações de desapropri-
ações movidas pelo Estado, que
se encontravam em 31.12.70
aguardando a posse do novo
Governador para que fossem
pagas, permanecem até hoje
guardadas em diversos setores
da Sursan esperando que ver-
bas sejam liberadas. Trata-se
de problema social da maior
gravidade, pois os proprietários
que tiveram seus imóveis desa-
propriados não podem conti-
nuar aguardando por tanto
tempo que o Estado se lembre
de mandar pagar o que lhes
deve. Toda a triste e chocante
pobreza com que apresentam
o Estado da Guanabara não
Justifica a impontualidade do
mesmo para os que tiveram
o castigo de serem expropria-
dos de seus imóveis que, em
alguns casos, foram obrigados
a abandoná-los por culpa desse
mesmo Estado, que os deixou
cm condições de não mais po-
derem ser habitados.

Eu. por exemplo, sou proprl-
etário de um imóvel situado
a Rua S. Francisco Xavier que
está desapropriado para alar-
gamento da Av. Maracanã.
Acontece que a Sursan desa-
propriou c demoliu híi dois
anos um prédio vizinho que
possuía parede comum com o
meu e ao fazer a demolição
deixou minha casa com infil-
trações de água tão grandes
que não mais permitiram fosse
eu beneficiado com aluguéis,
pois não houve inquilino que
quisesse ali morar, causando
o fato enorme prejuízo ao meu
orçamento.

Apelo de público para que
bs autoridades financeiras e o
próprio Governador Chagas
Freitas corrijam os lamenta-
veis injustiças que se verificam
nesse terreno das desapropri-
ações, destinando urgrntcmcn-
te verbas paru seus ressarci-
mentos.

Milton de Alfredo Pereira
— Kio."

Racionalismo
"O JORNAL DO ERASIIa

de 14-8-71 publica declarações
do Deputado Álvaro Vale *
respeito das possibilidades "d*
implantação de indústrias de
sofisticação tecnológica na
Guanabara", desde que "o Es-
tado faça os Investimentos inl-
ciais,"

Nada tflo racional, de tanto
senso c equilíbrio, de tamanha
importância, não apenas par»
a Guanabara, quanto para o
Brasil.

LóRieo. da mais pura lógica,
pois que o Estado possui e dis-
por de magníficas equipes, in-
tegrad»a por competentes ele-
mentos de gabarito Indtscutl-
vel e de cu]a alta tecnologia e
competência nSo f possível
duvidar. Aíinal de contas. nAo
«to estas ««quipes que analisam
os projrtt» e sancionam a via-
biitdadr de Implantação das
industrias1 Sua aptidão, par
tanto, permitír-lhea-la a tn-
versão do processo: emitir o
projeto em vea de receber o
projeto.

Qual o particular que pode
dlspender temrw e dinheiro na
pfMTuba e anilha» para lm-
Plantar uma tnddsteta, quan-
do * notória a moro«4dao>. tn-
eerteía e falha d* iníormacia
e ra.iaJ-.aT ira cia obstáculos
«fjase insuperáveis nas dete-
rou de repartWc* a eerem
forçosamente conciliada» e
rn-irat vêem aliada* a escrlt/»-
{'los «•ípeeiaSisaoV* na eiattora-
cAo a# projetots Reoorrer a
um d***?» eaaritürioe suplica
OS dewiab&í» ¦nuripaiio de
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Outra Vez a Bolívia
Mais unia vez, a Bolívia comparece às man-

chetes dos jornais. Aparentemente, repete-se
nina peça há muilo conhecida. Como tantas vê-
zes no passado — a estatística acusa, com este
de agora, 186 golpes de estado num período de
145 anos — instaura-se a desordem e o Govêr-
no é derrubado. A esta hora. como tantos dos
seus antecessores, Torres encontra-se asilado nu-
ma embaixada, à espera de um salvo-conduto
que lhe permita pôr-se a salvo para além das
fronteiras do seu país.

No quadro de pobreza e caos econômico
que caracteriza a Bolívia, Tones pretendeu,
com arrogância teatral, instalar um Governo
comprometido com certos postulados ideológi-
cos que há alguns anos constituem o pano de
Tinido do panorama político daquele país. No
momento mesmo em que êle encetava a sua
aventura demagógica, há menos de um ano. cha-
mávainos a atenção para os riscos que impli-
cava a ascensão de um novo caudilho, que em-
barrava num oportunismo esquerdizante que.
na verdade, apenas tentava ocultar o golpismo
tradicional descoruprometido com qualquer
doutrina.

Na esteira do General que ajudou a de-
por. Ovando Candia, Torres pretendeu, em pou-
co tempo, radicalizar uma linha ideológica que.
por falta de base objetiva, acabou por transfor-
iriá-lò num homem isolado, sem apoio nos Par-
tidos políticos e sem o respaldo dos seus colegas
militares. Não seria difícil, pois, prever o que
agora ocorre na Bolívia. As bazófias do impe-
luoso General Torres tinham assim que dar no
que deram: na reedição do golpe de estado,
com novos e injustos sofrimentos para um povo

que paga um pesado tributo pela falta de esta-
hilidade político-institucional.

E' cedo para conhecer em todos os seus
pormenores os acontecimentos que acabam de
conduzir à Chefia do Governo o coronel Hugo
Banzer. A despeito de sua juventude, Banzei*
já tem alguma experiência como participante
da crise boliviana. Suas primeiras declarações
fazem supor que êle está interessado em não
insistir no caminho perigoso que conduziu Tor-
res ao vazio político e finalmente à ruína.

E' o caso de fazer votos para que o novo
governante entenda que, mais do que de ban-
deiras ideológicas alimentadas tpor um fanatis-
mo simplista, de apelo meramente emocional,
a Bolívia reclama urgentemente um clima de
ordem. Os problemas de um país minado pelo
atraso e pela miséria não encontram solução no
exercício do velho caudilhismo que Torres,
oportunistaniente, pretendeu tingir de verme-
lho. Nos meses em epie permaneceu à frente do
Governo, Torres não passou da jactancia reló-
rica à ação efetiva. Com o agravamento da si-
Inação econômico-financeira. acentuando o so-
frimento de um povo extremamente provado,
a Bolívia mais uma vez encontrou-se à beira de
unia guerra fratrieida, com numerosas vítimas
a lamentar.

Como há pouco menos de um ano, temos
de recolher a lição que os fatos impõem e es-
perar que a Bolívia encontre definitivamente
uma saída para a crise profunda que a envol-
ve, o que só pode ser conseguido através de um
regime que restaure a ordem sem descambar
para os velhos vícios do caudilhismo, ainda que
disfarçado por slogans oportunistas.

Dois Depoimentos
Com uma linha coerente de pensamento, <>

Deputado Etelvino Lins reativa o debate em
torno do modelo político mais conveniente ao
Brasil, dentro de uma visão pragmática. Sus-
tenta o político pernambucano a tese de que,
sendo o movimento de 64 uma idéia perma-
nente, é irrealismo pretender a abolição pura
e simples dos podêres concedidos no Governo

pelo AI»5. Sua sugestão é que se faça. pois, a
incorporação doa instrumentos especiais ao lex-
io constitucional.

O Sr. Etelvino Lins menciona a conjuib
tura internacional, em que constata uma teu-
déiieia libcrali/.anle. A atmosfera de distensáo
poderá, no seu modo de entender, animar teu»
dèncias que ainda não souberam extrair <la cx-

periência brasileira, depois de 61. a dedução de

que se fechou o caminho de volta ao passado.
Na linha dessa enganosa avaliação política, as
forças de contestação poderiam, pois, turvar a
atmosfera e comprometer o paciente trabalho
de normalização institucional.

O Al-,"), na opinião do Sr. Etelvino Lins,
oferece ao Governo o> recursos para preservar
a ordem e a continuidade revolucionárias, mas
em caráter transitório. Daí por que propõe ipie
o M-.-, seja transposto, como instrumento per»
iminente, ao texto constitucional. A ausência de
recurso» dc-ca natureza foi. no seu entender,
responsável pelos retrospectos registrados na
evolução para a normalidade política, noa* doi*
!¦! nu. ii..- governo», depois tle 61.

Propõe o Sr. Etelvino Lins. por outro lado,
que o Congresso abdique <le qualquer hegeino-
nia no quadro dos Podêres, pois em nenhum
país tal acontece mais. E cila como exemplo a
França, sendo parlamentarista, dotou o Executb
vo de podêres especiais para enfrentar qualquer
eventual dificuldade política. Aqui, a iniciativa
de encaminhar uma solução — ressalva — é da
alçada presidencial, capaz de julgar a melhor
oportunidade.

Ainda sobre o debate político, o Governa-
dor »la Bahia, em conferência feita por ocasião
da visita dos estagiários da Escola Superior de
Guerra a Salvador, sustenta que nossas insti-
tuições políticas foram desfiguradas pelos inle-
rêsses da oligarquia e as ambições demagógicas,

que tornaram inevitável a solução de 64. na
mesma linha de ação realizada também em 1*'.'»0
c I')!.") pelas Eòrças Armadas. Lembrou também
a distancia que. entre nós. tem separado as leis
e os fatos: "A letra das Cartas Constitucionais
nem sempre correspondeu â realidade do pro-
cesso i ¦< ¦ i  Nessa faixa, atuaram as ambi-
ções demagógicas c foram tramadas as manobras
extremistas. A necessidade indicou, depois de
64. a urgência da modernização do pais. atra-
vês de instrumentos especiais: o AI«S scr\e para
romper o cerco ideológico, assegurar a ordem e
"preparar 

a institucionalização definitiva da de»
mocracia brasileira."

São dois depoimentos novos, que coutri-
buem para um debate político oportuno.

Justiça Concreta
Estuda n Ministro Alfredo Hu/aid uma *«¦•

ric de providencia» que obedecem ao propósito
<i< «Iio.um/.it a Justiça l-i.a-il. M.. I i,.,...,. i

que a iiii\ü tentativa de realizar tarefa tão ur-
jicntc obtenha r«**ult««l«i* mai» fecundo», de se*

que o |H>nlo>dr.»ista dn .Ministro parece ter to-
inado um decidido rumo econôinirn na solução
dos problema» da Justira.

Ou atributos simlióliru» .1. Justiça tendem
a dar a itnpre»sãn de tpie ela reside num pa-
r «i-aa .ili.tr.itia ..ml.- um.• deusa i r_.i. balança na
mão, paira acima de toda» a* conlinsènria*. A
realidade, pmrrm. •* «pie a Justiça vtte eotre o
«aifrímento humano. »r exara* no día-a-dia do*
iilifia... ,io* crime*, da* «upttfa* e petiiório* de
milhare* e milho*** de pe*4S*4M. Vara que e\t«ta
a chamada m»j»-s|adi» da Ju*ttça ê indi*p«*n*á-
vel que ela *e a*****«te «obre «ólida ha«e male-
riaL «» que no Iira*tl «** irai fatendo hà muito
ti-inpo ê arre**"etttar i* pena* d** quem l*>m ***«le
de h**•*<'* a íome d» e*|Mri* «o* lótare-çm* iiitrr-
deter-* «io* tnhun*!». m lentidaâo bnro«-r#tira. o*
p^elarnento** Há ft*e*ni»» *** ínôntero* cases da-
qoele* qwe. e«ar|tte»»-íd«-»* numa prt*i«. *jh* final-
ma-nle al«**»hid«*« «ta* quem lhe* re*trttri a It-
Itefdade aarrifirada. tpsrm «** índenãta p»r ha-
%atrm ***i*af>fiti*» faenle»çai 4e> para inHíríêwria
jiwdtfiária ?

l^iHrainMnaç de 4*m tipo* eswHt»**le»ía»*effle
fil^iea»» deitam UfVmt* aswrra. ã âmamitAwrm da
Jo*tKa. A pr*m*íf a c a »»a4»tM»t*«» da f««4rra *«-
wãria. qwe 4f^et*le. ape««*_ êe tatearem %vm %%*•
&*Vr*êm ram «l##e"»ri«# fmW%ràmi* par» -rr**&*e*

na hora a* lran*gre»»ões menores. O que boje
acontece é que a massa dessas lran*gressõe* bio-
queia n* - m.< - da Justiça. \ >•. bã uma bierar»
qtlia de crime*, o que fax com «pie tudo aeja
crime grave. Em São Paulo já funciona essa
Justiça sumária, de bairros, u» modelo anph»-
saxio.

A *e**ttiida idéia nnrteadora *âo os entrn-
ditnenlos do Ministério «ia Justiça rom a Caixa
Kronômira Fe^leral para qttr empreste aos E»-
i <<!... o* r«*cttr*o* neressãrio* à refornudação In-
tal «le -ii •- penitenciária* r para «pie atendam
mai* ao conforto «ln« que ministram Justiça. Ent
Pcrnambttro. pair r*.etnpl«». tnetliante r«m* ênto
eotn o lt.an... Nacional da Habitação, o «...%. r-
no <!•• K*tado vai <-on*troir rm-^a* funcionai* para
o* juí*e« e promolore* «le t<*Mla* a* mumarra* per-
namhtieana*, A fatno*a disniilade da Jn*tiça I
jw r-a.rnf ia ailj iiin numa e*tát«ta de bmoa-e * «im
em íuneionário* «le rarne e MM. qtie de«.en« ***r
»»•>»>» a»|o« ao ahrt£o da ne«sr*!*i«lade, mie da* ten-
iatâera.

Onanto a» no-lhorantenilo a ínlrodtttir ent

penitenciária* na * eon*!meâo de novo* prr»t-
d»«*. p»»tte*i é pre**i*« direr. A lei prorttra **r*
rí«ir eptrm m infrinte. roe«ftanle a ptinieâ». ma»
não dete «*r nnnra um í»*trtitnento óV -«intan-

ça, not w**te»ita de rntendrar hornen» que ne t«r»
nana. sm *mit 4a pri**». pimrra d*o q»e qnainio en-
trarsm. '* Pfaei éa efiríèftrta e humaniaiade d«%*

|ara*detrn« i éa» mai* harxn» do temetdm,
Í~^m mAtf,4rt eaamèsmèra* a mrm*mt»* ehrfa-

m lajâjàtdtx** a gramêr-ra 4* Jn*l*%a.

Brasília (Sucursal) —
O problema da assesso-
ria é antigo no Congres-
so e quem mais sente a
falta de dados e infor-
mações é a Câmara, que
é a casa política por ex-
celência . No Senado,
bem ou mal, existem
funcionários que aten-
ãem aos senadores, pre-
paranão-lhes pareceres,
relatórios e pronuncia-
mentos. Parlamentares
7?iais privilegiados têm
assessoria própria, parti-
cular, por eles mantida.
Se tal medida pode ser
válida, não deixa de ser
injusta, já que a maioria
da Câmara não dispõe de
recursos para fazer o
mesmo e uma minoria
não se interessa pelo
problema. O ideal seria
o próprio Congresso dis-
por de um departamento
especializado, para cole-
tar, classificar c fornecer
os informes necessários
aos trabalhos legislati-
vos, quer a cada repre-
sentante, quer à s co-
missões técnicas.

O Deputado Faria Li-
ma, membro d a co-
missão de reforma, em-
bora exercendo seu pri-
meiro mandato, sentiu,
desde logo, a deficiência
da Câmara nesse campo.
Não há condições para
examinar projetos o u
confrontar os dados
constantes d e propo-
sições do Executivo. Em
geral, a Câmara tem de
se contentar com os in-
formes preparados pelos
assessores ministeriais,
ou com o que consta da
exposição de motivos de
cada mensagem do Exe-
cutivo.

Mesmo ai não há como
deixar de registrar 7ima

influência política. E'
normal relatores de pro-
jetos do Governo recorre-
rem a assessores de Mi-
nistérios, por iniciativa
própria ou por recomen-
dação da liderança da
Maioria. Não é comum o
debate amplo de mate-
rias importantes, já que
para isso seria necessá-
ria a presença de minis-
tros interessados ou pre-
sidentes de órgãos gover-
namentais. E nem sem-
pre a liderança arenista
concorda com tais inicia-
tivas.

Quando assumiu a
presidência da Câmara o
Deputado Pereira Lopes
atentou para o proble-
ma, considerando inco-
veniente o atual sistema
de coletar dados exclusi-
vãmente no próprio
órgão que submete sxias
iniciativas à deliberação
do Legislativo. M a n i-
festou-se, então, favor A-
vel a que se abrisse o de-
bate de determinadas
proposições às catego-
rias interessadas — de
empregadores e de em-
pregados. Sua idéia não
foi bem compreendi-
da e houve quem afir-
masse que o represai-
tante paulista estava
preconizando para o
Congresso a prática do
lobby, reconhecida nos
Estados Unidos.

O Grupo de Trabalho
da reforma da Câmara,
em seu relatório, apro-
vou as sugestões do Sr.
Faria Lima para resolver
o problema, com a cri-
ação do Departamento
de Assessoria, assim divi-
dido: Divisão de Serviços
Auxiliares, para atender
aos deputados com ele-

mentos de sua escolha e
confiança. Divisão d e
Pesquisas e Informação,
com um órgão capaz de
gerenciar um sistema de
coleta d e informações.
Para isso, a Câmara de-
veria consultar emprê-
sas especializadas e m
técnicas d e processa-
mento eletrônico para o
fornecimento das infor-

. mações legislativas, téc-
nicas, estatísticas e ge-
rais, Divisão de Elabo-
ração Legislativa, que se-
ria dotada de relativa
autonomia, com um nu-
cleo permanente de téc-
nicos para atender à de-
manda. E finalmente,
assessoria de alto nível,
da qual participariam,
em caráter honorífico,
personalidades nacionais
de reconhecido saber, es-
colhidas por um conse-
lho de deputados em ca-
d a período legislativo.
Com exceção da Divisão
de Serrnços Auxiliares, os
demais poderiam ser
constituídos em harmo-
nia com o Senado, sobre-
tudo quando se trate de
adquirir e utilizar equi-
pamentos de processa-
mento de dados.

Resta esperar que tu-
do dê certo e possa o
Congresso ser melhor
equipado, técnica e poli-
ticamente, para cumprir
sua missão. Caso contra-
rio, de pouco valerá pos-
suir o Legislativo um mi-
?/i7;io ri e informações
sem poder utilizá-las li-
vre de quaisquer cons-
trangimentos, ou c o m
seus membros receosos
de ferir suscetibilidades
ou de incorrer na cha-
mada "fidelidade 

parti-
daria."

Uma lição de romance histórico

A nova edição de A Sc-
tembrada, de meu con-
terraneo Dunshee d e
Abranches, que sua ilus-
tre filha, minha boa
amiRa Condêssa Pereira
Carneiro, houve por bem
promover, numa tiragem
pequena, grande forma-
to, com desenhos de Hé-
lio Duda, fêz-me voltar
á leitura desse romance
histórico, certamente o
ponto mais alto da obra
literária de seu autor.

Eu era menino e moço,
em São Luis. quando
apareceu no Rio de Ja-
neiro, editado nas ofici-
nas do Jornal do Comer-
cio, o livro de Dunshee
de Abranches. Lí-o com
entusiasmo, no exemplar
que me enviara o roman-
cista, e sobre êle escrevi
um pequeno artigo, pu-
blicado no jornal de es-
tudantes que eu então
dirigia, A Mocidade. Daí
nasceu minha amizade
com Dunshee de Abran-
ches. que só vim a «**o-
n h e o e r pessoalmente,
dois ou três anos depois,
aqui no Rio, no seu escri-
tório da Travessa do Ou-
vídor.

Por uma meticulosa
bibliografia organizada
por Joaquim Vieira da
Luz, vejo que sobem a
165 as obras publicadas
pelo romancista de A Sr-
tem brada. Nela se in-
eluem obras de ficção,
poesias, jornalismo, his»
t è r I a , crittea literária,
memórias, ensaios políti*
cos. E a verdade é que.
nio obstante em opu-
lencia bibliofráflca. só
comparávrl à de sen con-
terraneo Coelho Heto.
muit<*« escritos de
Díuisltce de Atst«w.iTres
per manerem inéditos,
notariam ente a sua
corre^pondê-neía eptsto-
iar.

Orxsa corcr*Tr.ndf?-;r;a
eof^osa. que tem o dom.
de no* restituir a cenwr-
*a riea do velho
Dunshee. tive en«rjo. M
pem*s» mais de um me?..
de fazer smrAir o teu ra-
ifjr exw-priofsai. so dar a
ler m ppdr© OaJrasn, fe§6»
grafo m Castro Aíve*.
uma caria qae eneomtfel
i» utja r*s? ds AcattemíS .
BrasatíraL a pmpàaiUiâa

uma irmã do poeta que
residiu no Maranhão.

Remy de Gourmont,
apreciando a vastidão da
obra literária de Paul
Adam, nela identificava
um sinal de força criado-
ra. E' essa força criadora
que explica igualmente
a fecundidade de
Dunshee de Abranches.
Êle não possuía apenas
a fluéncia da escrita:
sua pena tinha realmen-
te o que dizer. E daí o
interesse de sua obra de
escritor, de jornalista e
de político — a que não
faltou vlvacidade polê-
mica, no calor de renhi-
das lutas parlamentares.

Não exagerei ao afir-
mar que A Setembrada
é. no seu gênero, um dos
melhores romances d e
nossa literatura. E não
parece ter tido, até hoje,
o relevo que merece. Cul-
pa de sua condição de
romance histórico? Pre-
sumo que sim. E acresci-
da de outra circunstan-
cia: a de se ter dispersa-
do o seu autor cm quase
todas as modalidades de
expressão literária.

No entanto, a rigor,
todo romance é histórl-
co, porquanto não pode
escapar *ao condiciona-
mento sócio-cnltura) do
ambiente em que foi ela-
borado. Mas hã também
o romance intencional-
mente histórico, ou seja:
o que delibcradamenie
se subordina, crsmo Ima-
ginaçáo e urdidura. a
uma atmosfera histórica
determinada, no plano
dn tempo, do meio e das
pci^oriágen*.

O livro clássico de Oe-
cmsM ÍMkme%, Le Roman
Hittnnque {Pavot, Part*.
I965r, estória êxauistlra-
mente m úú'm «\spec?o*
do problesna. para cen-
ehijr pela importância
do elemento de oedlem
histérica, tanto para a
tmptaçào ttaa tertatecMs
teals da *Ma popular, no
domínio «ikio-pólilie©.
quanto para a eridéncia
¦íta» "M« 

gerai* da ir**!-
«És fatsra ifÈtmt*'. i$© «Jéssíí-
tü© twiiatwè».

â Stltmimaée* Hmmn-
dopwlWfiir«tckisfWi>
tssc&s «tarai éf 1»! m
ÈÊmmúám, #¦ 'êmmm um

Josué Montello

romance deliberada-
mente histórico, quanto
a época, às personagens
e ao ambiente. Re-
correndo aos papéis e às
reminiscências de s u a
própria família, o ro-
manclsta serviu dupla-
mente à literatura e à
história com a poesia o
a verdade de'seu relato.
Levados por ele, na tra-
ma de sua narrativa, de-
frontamo-nos com o que
denominou de "mentira
da Independência", na
velha São Luís fortemen-
le dominada pela in-
fluéncia portuguesa.

Em outro romance
maranhense, O Mulato,
de Aluisio Azevedo — és*
te histórico pelo condici-
onamento socio-cultural
— a Influência portu-
guêsa ainda se observa,
se bem que já atenuada.
Entre o livro de Aluisio
e o de Dunshee d e
A b ranches, assinale-se
esta concordância: a da
atmosfera urbana de Sao
Luis, com seus tipos,
suas tradições, seus usos
e costumes, sua incon-
fundivel paisagem de so-
brados de azulejos.

Fcrdinand Brunetirrc,
num livro sobre Balzac.
uniu o processo histórico
dos romances de Váltcr
«Scolt â visão realista da
Comédia Humana. Não
sei por que Lukacs não
se louvou no velho críti-
co france*: nele teria en-
contrario, em mais de
um ponto» a t-oníir-
maçào de sua* teses.

O romance brasileiro.
ainda nai suas origens*
como Alencar. Maevêct c
Manoel Antônio de AI-
meida. soube tÉBseobrtr
»• -âitas f«içõe* ds wüs
bWtórieo. como fonte de
inspiração. Entre tattio,
o romance intcrtclo*
mn **.'! w*'...mrm*. 4 ~. "*¦' * - ' _ri_ -riL'x Jti-Li*«*ii"cn*aj- rüwíBKSi {Mte-re ter pendido eottn otempo a <a«*duç»o dm no-
t*«s tsmílrm^k. Sé asait»
se etrpíica que oteas tia
mtefpsriã d* A Setess-
bteás não mm apor»!*
um okuwifibo — n largo
«•aminlíô qae se ata» tm.
I»? diante é* «ea» *Mm>,
na* mmdmrrms, letras
fmrwrsax. ora?» t*% gran-4*4 tmmmsm d* 'Mm--
-">-"-*> Y- ¦• -.
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/Ye?n ??o Maracanã!
Pois é, nem ?£0 Maracanã!
Pior amtía, nem ?io Ceará..

Gente
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J&.
Li.i_ Antônio Schelles

Ê o único titular, no Rio, do
cargo de Inspetor das Chaves- Ê
êle quem inspeciona os trilhos dos
bondinhós de Santa Teresa, Um-
pando e lubrilicando as suas cha-
ves e dando o sinal verde para o
tráfego.

— Sou um dos últimos a excr-
cer tal Junção, pois cada dia que
passa, mais se distancia a eficién-
cia dos bondes como meio de
transporte.

Chapéu claro, lata de graxa.
pincel-espátula na mão, há 23
anos que Luis, toda manhã, engra-
xa os trilhos. Nascido cm Bom Jar-
dim, Estado do Rio. 53 anos, casa-
do e pai de sete filhos, gosta mui-
to de jogar dominó: "é o descan-
so pelas idas c vindas pelo morro."

./
Xóhon th' Vtmht

Quanto e?
Trinta centavos.

Nilson, carioca nascido na Pe-
t-ha ha 2$ anos, c o dono de tris
pontos de renda de laranjas des-
cascadas, nos arredores do Mara-
cana. He mesmo descasca — "ma-
ehuca a mão da gente, são mais
de. mil laranjas" — o cunhado e
os amigo» tandem, em locais dls-
tantes da concorrência dos vende-
dore* de smos e refrescos. e, prtn-
cipalmente, do perigo do rapa.

Isso i tô para afttdar na
despesa; estou desempregado des-
de me», detido o um acidente na
metalúrgica em que iraitalhata,
Hoje. começo ttm curso de. mldador
de oiioceiíleno. no Senal. * espe-
ro conseguir um emprego firme
daqui a um mis.

Desde o* 11 ano*, Silson ttnút
frutas; tr um rapaz calmo e titio,
e lá e*;e cansado do prefmteo qua
d£e #t «obrai de* laranfe* que
rende mo Maracanã tm dia de
favo; • A* tézts sobra meta <*__.
O jeuo í fazer lamnjaia em cam,*-.«t a família mão í ida qrande ¦--
não íenho filho*, e o twttasáo.
que mwra. comia*, não dá cmla ie
fa»*» atum

O* rapazes e mínm té» -w que
t->_„. compram ísrmtm éemama-
dm na auto de SttMam — **• t*»~
mm mão Um**", e ma pranâ* et-
mtamm é cmmutam» **« -ampríaa
ámaato" peru manter « íiimi * ps-
<p_r a» 

'presiaems 
da «tríade**» a

4A -telesma», KW t&a ***** pem-
âaaf

Jaimm* %l*matm
Ator lati» d* a_ amm, ******

-a «*_» _ tór* trtdiaiitaaa cã_*f«_
Itaj*-» >%* mssmi toa «__* O «e_M_
m «•__¦*• M- •__*»___•- a* ta«n

Benwdette Devlin
A líder da minoria católica ir-

landcsa — 24 anos, solteira c
membro do Parlamento britânico
desde 1969 —¦ teve "com muita ale-
gria" uma menina de dois quilos c.
SOO gramas. Elemento mais jovem
da Câmara dos Comuns, Berna-
deite, não quis dizer o nome da
pai e, segundo os módicos, tanto
cia quanto a criança estão passan-
do bem.

0 bebe era esperado para ou-
tubro c o nascimento prematuro
se explica na desobediência da
mãe às ordens médicas de descan-
so ("a maternidade não afeta mi-
nha luta pela igualdade dos direi-
tos civis"), Ela passou suas últimas
semanas de gravidez /azendo co-
micios cm toda a Irlanda do Nor-
te, depois que o Primciro-Ministro
Brian Faulkncr decretou o regime
de prisão preventiva para todos os
lideres da Exército Republicano Ir-
landes.

Em julho último, quando co-
municou à imprensa que teria um
filho e não se casaria. Bcrnadcttc
provocou um escândalo no Parla-
mento britânico. Vários membros
pediram a sua refitincltt c outro*
argumentaram que o fato de ser
mãe solteira lhe prejudicava a car-
rcira política.

¦— Minha situação não c de
grande importância quando com-
parada aos problemas que todos
nós enfrentamos na Irlanda,

Uósiirtlos '!•' cidade
Aharon Yadltn Avdag — Vt-

---Ministro da Educação de ls-
racl. Encontra-se no Leme Palacc.

Dan Woodtcard — diretor da
Telemation. Está no Olória.

Amold In-mç*tone — exectíU-
xa da Bine Spruse Company. velo
d« Nova Iorque e ficou no Copaca-
bana Palacc.

Jorge Babol Miranda — pre-
sldent- do Banco da Amaaónta.
Esta no Trocadcro,

.Vormart Bef/ert — gerente ti»
LíUoa tndustry, «» **V*m 3èmâ.
tãteentia-i* no Copacabana Pa*
lace.

AavminohaJko — grupo de IS
-artistas de cinema c i_tet___ do
Japão. _M_o,no Leme P_Sace,

ctiftsyd t r__n* — t_r*_t* a»
CttUfcr, Mammrr InNNtfpnraUd.
Veio «te Kwa tsmp» t íiem no
0*ps«kfa-na Paiace.

Jmé éo VeU Bemitt — asse»-
js__- (_j. -wf-âüwsa As _*a*SÉ Sa-
«SiíSai ét. Wmmmmm^m. SfS A_*B^*
t&êmt.

OqgAm-WStO áe I*»ra4»» 6* II*»-
_->_ ét Qmm OtTO*. na Aar*
ttftSfc. l_»*ifflrsfêa-** ma t^pm^mtmm
f-_aftr,

Comissão dos bispos sugere em documento
ao Sínodo a ordenação de homens casados

iBma*m%amL::tam*smmm *» atmm * m
i#áa - |â itt mmm «e a» Éter* -

¦ aattiÊÊriM-8e> tta __je- -_ai :ajpiiai*

ttm'- :_Slpim> -m^KBm9tmBm\í " _yü—S^ftfjtr*'-: JètW ¦ WoS^^9 .

#»*_% M-_efc* sm* -
ter a» &&%*'! istitsáte PmtfJpmt *m
«te f*»m IM* mm tímtMêmat.

§_j«m> Jt-IKttar-i •—• f-»?K*«* *_
*-* f«» ___ai«e*srf- ste_^raF.

_te ©«_____». Pai*»»

A Comissão Representativa da
CNBB, ao encerrar no Convento do
Cenáculo o exame dos temas do
Sinodo de bispos, que se instala em
Roma no próximo dia 30 de setem-
bro, decidiu sugerir ao Sinodo a
ordenação presbiteral de homens
casados, dentro das necessidades
pastorais, com a aprovação da
Santa Sé e sem prejuízo do celiba-
to sacerdotal, forma expressiva de
consagração a Deus.

Os 36 bispos da Comissão, dos
quais oito optaram pela atual dis-
ciplina, que proíbe a ordenação,
manifestaram-se ainda em favor
da necessidade de uma Lei Funda-
mental da Igreja, que substitua o
atual Código de Direito Canònico,
promulgado em 1917. O episcopado
brasileiro, também no Sinodo de
Roma, pedirá finalmente uma pa-
lavra clara, válida para toda a
Igreja, contra as injustiças do
mundo de hoje.

Comunicado
E' o seguinte o comunicado

final da I Reunião da Comissão Re-
presentativa, encerrada ontem:

"De 16 a 23 de agosto em curso,
realizou-se a mais cronometrada
reunião dos últimos tempos da
CNBB.

Trinta e seis bispos da Comis-
são Representativa, 11 presbiteros,
da Comissão Nacional do Clero, 12
subsecretários dos Regionais e 20
assessores trabalharam cm ritmo
acelerado, c puderam atender a tô-
das as exigéticias da pauta previa-
mente elaborada.

Dos projetos pastorais mais
complexos aos assuntos udministra-
tivos mais urgentes, tudo /oi objeto
de exame e deliberação, cm clima
de fraternal compreensão.

Os temas do próximo Sinodo
foram estudados a fundo, depois
que as Dioceses c os Regionais en-
viaram ao Secretariado Nacional
sua preciosa colaboração. O rcsul-
tado das reflexões e das votações
será a contribuição da Igreja do
Brasil em favor dos estudos e re-
flexões que se farão em escala
mundial, cm Roma.

O plano bienal de atividades
pastorais dos organismos nacionais
da Conferência, bem assim a situa-
ção das instituições criadas pela
CNBB foram cuidadosamente exa-
minadas e receberam a orientação
adequada.

Essa reunião serviu para de-
monstrar que o episcopado brasi-
leiro não somente aceita mas pres-
tigia a sua Conferência.

Ficou patente esta posição,
através da evidência dos fatos. Não
c, pois, a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil um organismo sé-
cundário, mas a própria expressão
da vitalidade da Igreja, em nossa
pátria.

Passemos agora a dados mais
concretos.
"SACERDÓCIO MINISTERIAL"

O tema Sacerdócio Ministerial
a ser tratado pelo Sinodo, tem sido
bastante estudado no Brasil, sobre-
tudo a partir do ano de t96S. No
corrente ano os Regionais promo-
veram amplos estudos e reflexões
em continuidade aos estudos ante-
rtores. Na reunião da Comissão Re-
presentativa esses estudos foram
retomados para um aprofundamen-
to final.

A Comissão Representativa de-
eidlu que o material base que ex-
pressa as posições do Brasil no Si-
nodo è constituído pela cotação do
episcopado na X Asscmbléia-Geral
tSào Paulo, 1969>, pela síntese dos
estudos dos Regionais e pelas re-
flexóes da própria Comissão Rcpre-
tentativa da comissão nacional da
clero Todo étte material procura
enfocar a problemática, tanto tob
o ângulo da situação dos aluais
presbiteros como numa tUtfo proí-
petfíta dos futuros ministérios na
Igreja.

Quanto oo celíbafo ía-e-_oi*!
oi bispo* fiíío tf> ac_edo onanio a
teu color e -sa manutenção ««
Igreja como forma expresafra de
consagração a Deus e serrieo aos
Homem.

Sêtme e quetteo tustítada pelo
documento andado ptla Santa Sé
a retptrtlo da pottirel ordenação de
homem casados « 09»*f-*éíi Jtepre*
j?n-'3iíjr« opino*, por «* rotei. "qne

te abrp a pon;W-idade da ordem-
cá* _wc»?*í--**J dt homens retotfof.
dmim êm netw-ttidaâes pastarei*,
a tntim dm Cmferttmcms íta&o-
jwbí*, «_-í a mimtrttm eptotmdo
de santa Sér Semttmmemte a i*~
ta mamo, portm* oito ixstm crpr*i-
amam **_ mta 

'ét 
*** ***i_i!*--í*-*

•e a «f**? ditríipfína que preme a
mdeimemm de kermrnr cmpadotr '

Tendo mio «MtWM* pele
$ár%té Mi qm âml** de tapei***-
iacãp 4e pcãrw âa mmnám todo
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ções Sacerdotais e Religiosas e dos
Seminários. De modo especial, tra-
tou-se do Pontifício Colégio Pio-
Brasileiro, de Roma. que serve a
presbiteros e candidatos ao sacer-
dócio. Foram aprovados seus Esta-
tutos Provisórios.

Aliás, os cinco bispos brasilei-
ros que irão ao Sinodo deverão se
hospedar neste colégio. Ali terão
oportunidade de fazer suas reu-
niões e continuar o diálogo com a
direção e os alunos do Pio-Brasilei-
ro.
"JUSTIÇA NO MUNDO'

A preparação do tema Justiça
no Mundo, com vistas ao Sinodo,
baseou-se, no Brasil, em dois do-
cumentos: um enviado de Roma.
referente à problemática universal
da justiça; outro elaborado aqui,
aos cuidados da Sccção Brasileira
da Comissão Pontifícia de Justiça
e Paz olhando especialmente as
exigências e os problemas da justi-
ça em nosso contexto latino-amerí-
cano e brasileiro.

Chegaram às nossas mãos, vin-
dos de várias partes do Brasil, co-
mentários. apreciações, com pie-
mentos a ambos documentos.

Durante estes dias refletimos
cm conjunto sobre todo este ma-
terial acumulado, de grande rique-
za e firmamos várias conclusões.
Assinalamos as principais:

— a decisão de pedir ao Sino-
do uma palavra final, clara e em-
penhativa, válida para toda a Igre-
ja, sobre os agudos problemas da
justiça no mundo de hoje, cm es-
peclal os seguintes: a) a situação
de injustiça internacional gerada
pela simples existência do Imperia-
lismo e do Neocolonialismo; b) a
marginalizaçãa estrutural da popu-
lação, especialmente a camponesa e
operária, reduzida por vezes a si-
Inações de quase escravatura; c) a
marginalização política gerada pela
redução ou supressão do direito do
povo de interferir nos processos de-
císórios; d) a iniqüidade social dos
paises subdesenvolvidos caractcrl-
zada por uma estrutura elitista que
privilegia as minorias mais favore-
cidas ás custas do sofrimento das
massas: ei o poder das macro-em-
presas plurinacionais articuladas
com empresas locais, corroborando
o subdesenvolvimento: f> a atitude
de fatalísmo. demissão e bloqueio
do homem sem saúde, instrução,
assistência ou motivação para rea-
gir; g) injustiça gerada pela rápida
modernização da indústria que
produz o desemprego cm massa; h>
a distorção dos modelos econômicos
que faz cair sóbre as classes mais
pobres a carga dos custos do de-
senvolvimento, através da erosão
dos salários; i) iniqüidade das cs-
truturas que mantêm a dcsigualda-
de no exercício do, direito à cullu-
ra; j> a eliminação sistemática das
lideranças naturais, com margina-
lização dos sindicatos e associações
de classe, nomeadamente a estu-
dantll; etc, etc.

o desejo de que esla palavra
prolongue e reforce a mensagem
altamente atual da Octogésima
Advcnlena;

o pedido feito ao mesmo Si-
nodo de que haja em seu documen-
to uma referência especial à justi-
ça nos paises subdesenvolvidos;

a decisão de enviarmos ao
Sinodo, cm nome e com o piso dn
Comissão Representativa, o do-
cumenio elaborado por nossa Scc-
ção Brasileira de Justiça e Paz;

o r-aoíuçdo dr enviarmos ao
Sinodo, pelas mãos dos quatro pa-
dres SÍTiorfttis que representam o
fl-nsíJ, as reflexões que aqui fise-
mas para que sinam ao Documento
Sínodal.

A maioria desses subsídio» tal
no srnfítfo de reafirmar o clero
eomprammo da Igreja no repudio
a .••f/o» as formas de mjusliçe. par-
ticularmente aquelas que estão 8-
gados a estruturas, e de apida pa-
ra a instauração da justiça em lo-
dos os setores da tida do homem..

A POSIÇÃO DO EPISCOPADO
PERANTE A LEI FUNDAMENTAL

meses enviado, devem merecer os
direitos fundamentais do cristão, de
sorte que os princípios da verdadei-
ra liberdade e subsidiariedade rece-
bam uma expressão jurídica sem-
pre mais perfeita e em consonan-
cia com o Vaticano II.

No próximo Sinodo o projeto
de Lei Fundamental não será ob-
jeto de discussão, mas de còmuni-
cação.

O estudo apresentado por D.
Aloisio Lorscheider aos senhores
bispos da Comissão Representativa
não apresentava uma opinião pes-
soai do presidente da CNBB, mas
apenas um resumo das diversas po-
sições, que haviam sido tomadas
diante da Lei Fundamental e do
esquema enviado pela Santa Sé uos
bispos.

Os bispos desejam que *e faça
ama Lei Fundamental, de índcAe
pret*alent*T*ente jurídica, te bem
qmt teoioqtcomente fundamentada,
pare tàda « Igreja: uma lei que
_?*_$"** at demais lei*, que aefa
notmm btWce para tAdas et 1*4»
erlcxmtieyt»* que m ttertm _ tm-
mutpat am futuro

e-ie Ml 4exmta, porem, mesma*-
mc*w **mt& a rtdtéo ptmi*ca,
de norte arm p*âe***t permamzt*
mtmMíseie co a*M*ir êm íempm
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im» _--<-_« jceretttfp de mmm jpna-
fumem irafmmmmçâ».,
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mfa mamam P^mêammm re-
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tm am m$m -ema praom m^Oem-
im pam • mm mame ps» *em ée
mmmmaámat mt #_* «mm^a * par*
mm etrrnrtrímtfx um wsíer*.
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PLANO BIENAL DE ATIVIDADES

Foi aprovado, cm linhas gerais,
o Plano de Atividades dos Organis-
mos Nacionais da CNBB.

Como se vê, não se trata de
um plano de toda a Igreja do Bra-
sil, mas tão só de Plano de Ativi-
dades dos Organismos Nacionais da
CNBB. os quais desempenham uma
função animadora e subsidiária
com respeito às regiões e dioceses
do Brasil.

Isso também explica o fato de
no Plano prevalecerem os proie-
tos de Estudos Globais da realida-
de c da reflexão teolôgico-pastoral.
Especial atenção recebem, no con-
junto dos projetos, os problemas da
juventude, dos operários, do mun-
do rural c da Amazônia!

BALANÇOS E ORÇAMENTOS

Em conexão com as atividades
pastorais da CNBB, foi aprovado o
balanço do primeiro semestre e li-
xado o teto de orçamento referente
ao segundo semestre de 1971
(= CrS 583 721,46) e ao ano de 1972
(=: Cr$ 1350 mil).

Foi mais uma vez afirmada a
necessidade de a CNBB tornar-se
aos poucos auto-suficiente para li-
nanciar suas atividades pastorais.

MÍ.TODO DE NOMEAÇÃO
DOS BISPOS

A Comissão Episcopal de Pus-
toral foi encarregada de realizar,
a curto prazo, estudos sobre o me-
lhor modo de proceder-se a nomea-
ção de bispos; para tanto, nume-
rosas sugestões foram apresenta-
das pelas diversas mesas-redondas
da Comissxio Rcprcsetitaliva, as
quais, uma vez examinadas c coor-
deitadas, serão oferecidas aos ór-
gãos competentes da Santa Sé.

ELEIÇÕES PARA
COMISSÕES ESPECIAIS

Foram feitas, pela CowíssíÍo
Jíepr-sentaíli!-, as eleições para
diversas Comissões Episcopais
Especiais, Assim, o MEB teve
indicado seu Conselho D ire-
tor Nacional nas pessoas dos
seguintes bispos, em número de
10: D. Luciano Duarte, D. Nivaldo
Monte, D. José Falcão, D. Tiago
Ryan. D. Antônio Barbosa. D. Edil-
berto Dlnkclborg, D. Giocontío
Qrottl, D. Gilberto Lopes, D. Lucas
Neves e D. Alair VHar.

Como presidente do MEB e da
CDN foi escolhido D. _udano Du-
arie, de Aracaju.

Para aprovação da tradução de
frj.'oi Hfiirplco- foram indicados lá
bl-pos, dos quais os seguintes três
darão o parecer final: D. José At-
berto Lopes de. Castro Pinto, D. Ro-
meu Alberlt t O. Antônio Afaria Al-
ves de Siqueira.

Para o Conselho Nacional da
Basílica de N. S. Aparecida foram
confirmados os sfgitintct prelados:
D. Aluisio Lorthcider, D. Cariai
Cermelo VomwcrlOí Moita. D. An-
iônlo de Macedo. D. Antônio Afaria
^irei de StquH-a, e D. Iro to/-
thtittr.

Finalmente a CNBB indlcm
dois bispos para inlearor a Comis-
são de Previdência do Clero: tt.
Geraldo Aforatt Penido e D. Datld
Picão.

CÈLAM
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O Código através
dos tempos

Durante 1 917 anos, nunca
houve na Igreja um Código de Di-
reito Canònico; existia apenas um
imenso amontoado de leis e cole-
cões de leis — estas nem sempre
oficiais — que iam desde decretos
conciliares ate simples respostas de
Cima. Isto tornava impossível, ex-
ceto a pouquíssimos privilegiados,
que, além de uma paciência bene-
ditina, tivessem à sua disposição
grandes bibliotecas e fartura de
tempo, a possibilidade de conhece-
rem as leis da Igreja.

Em 1917, sob muitos aplausos,
deu-se o grande passo da promul-
Ração de uni único Código de Di-
reito Canònico, ou seja, a disposi-
ção sistemática das Leis da Igreja
em um único Código redigido em
cânones sintéticos e precisos. Este
Código — embora cm fase de re-
forma — continua em vigor em tu-
do aquilo que não foi revogado ou
alterado, seja pelo Vaticano II, se-
ja por leis pontificiais posteriores
ao próprio Código ou ao Concilio.

AS MÚLTIPLAS IGREJAS

Entretanto, cm seu primeiro
oanon, o Código excetuava do seu
âmbito a Igreja oriental, tornan-
do-sc assim um Código apenas da
Igreja Latina, e permanecendo a
oriental na situação caótica ante-
rior, principalmente levando-se cm
conta a grande diversidade exis-
tente entre as múltiplas Igrejas do
Oriente c a sua difícil intercomu-
n i cação.

Os trabalhos para a elaboração
de nm código também para a lgre-
ja Oriental SÓ terminaram sob o
Pontificado de Pio XII, verifican-
do-sc, então, concretamente, que
entre as Igrejas latina c oriental
havia muitas coisas .semelhantes c,
como era natural, muitas comple-
lamente diversas.

Desde que João XXU1 deter-
minou a reforma do Direito Cano-
nieo atual, surgiu a idéia de um
único Código ou Lei Fundamental
para toda a Igreja de Cristo, seja
a do Oriente ou do Ocidente que
seria posteriormente complemen-
lado por Códigos próprios parti-
culares nacionais ou diocesanos.
Três motivos inspiraram a idéia: a
possibilidade de se manifestar vi-
silvemcnte, também no campo ju-
ridico, no Oriente e Ocidente, a
unidade visível da Igreja: a obtém-
ção de uma codificação tinira para
todos ns ritos; e, finalmente, a
perspectiva de se conseguir maior
flexibilidade seja nos Códigos Ge-
rais das Igrejas Latina a Oriental,
seja na criatividade de leis parti-
rolares para as Igrejas diocesanas
ou interdioresanas,

PRIMEIRA CONSULTA

Uma consulta neste sentido foi
apresentada e aprovada pelo Sino-
do de 1967| quando jâ estavam em
andamento ns trabalhos prrlimi-
nttrcs para a elaborarão do que,
então, se chamava Código Funda-
mental e passou a denominar-se
Lei Fundamental; entretanto, ao
externarem srus votos sóbre a re-
forma do Direito, os padres sino-
dais. de vários modos, Insistiram
muito cm que toda a reforma do
Código se iriupira^se na Teologia.
Para eles, o direito na Igreja não
poderia se inspirar no Ilireito Ro-
man» ou Germânico, riu mesmo no
Código Narmlróniro. Não poderia,
em conseqüência, ser êle a pura
expressão da cultura européia a
das próprias condições européias.

\i it.ti.itii os padres slnodals
r.>-r a titiv.-i lei teria que se inspirar
no conhecimento que tem a lt-m
da Verdade Revelada, embebendo
do caráter -obrenaturat pmprio d-
Igreja as técnlras. as lerminolocis-
e as delerminaçõe- propriamente
Jurídicas. O eonaalt-T juridien da
CNBB, monsenhor Jo*é Maria Ta-
paios, afirma que defendeu esta te-
se em Roma, em IIS<€. Segundo êle,' tiniu na Ir reis. inrluthe seu Dl-
reito fxmitiva. tem que se inspirar
na Revei-cio e em «eu aprofunda-
menta te«lo-t-o. na medida em que
esse aprofundamento e sstumido
pele m - - tsir ti-
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Bombas destroem centro porto-riquenho
Camden, Nova Jérsei (UPI-

JB) — Um incêndio provocado por
coquetéis Molotov destruiu ontem o
Centro Comunitário pôrto-rique-
nho, no quinto dia consecutivo de
conflitos entre centenas de hispa-
no-amerlcanos e a polícia. Já há
312 presos desde que começaram as
violências no Camden, onde vivem
15 mil porto-riquenhos.

Numa entrevista à imprensa, o
prefeito John Nardi disse que cor-
riam boatos na cidade de que o in-
cêndio fora provocado por policiais

brancos, mas tais rumores "não
tem fundamento e são apenas uma
tentativa de aumentar a tensão."
No sábado Nardi decretou o estado
de emergência e o toque de re-
colher.
PACIFISTAS

Enquanto isso o FBI anuncia-
va a prisão de 25 pacifistas, incln-
sive dois padres católicos e um pas-
tor luterano, que tentaram roubar
documentos do alistamento militar
em Camden e em Búfalo, Nova

Iorque, durante o fim de semana.
Graças a uma delação oito pes-
soas foram surpreendidas no Cen-
tro de Recrutamento de Camden,
e cinco no de Búfalo.

O diretor do FBI, Edgar.'
Hoover. disse que em Camden ai-
guns fichárlos chegaram a ser roíl-
bados e descidos por uma corda
até o andar térreo do edifício. Na
cnsa do pastor, onde o resto do
grupo foi preso, a policia desço-
briu planos minuciosos e equipa-
mento para a realização do assalto.

¦^\m\m\\\\\\\\\w^

I CLUBE DE ENGENHARIA %
ASSEMBLÉIA GERAL SOLENE gI

g. l.a e 2.° Convocações g
%- 

%
g Em conformidade com o que dispõe rf$¦Z Art. 32, § 2.° do 'Estatuto, convoco os Senho- $
¦>¦¦*** Já**

_?¦ res Sócios para a Assembléia Geral Solene, ^

g realizar-se no dia ó (seis) de setembro de 1971, $;
\\rnm *^

^ segunda-feira, às 17,30 horas em primeira con- ?s
»5 vocação, no 20.° andar do edifício Edison Pas- ^
_-•* \m^

_í sos, com a seguinte Ordem do Dia: fj-

1) Homenagem à Semana da Pátria. ^

2) Posse dos Conselheiros eleitos para 0
triênio 1971-1974. %

Não se registrando a presença de 100 ^

iS Sócios efetivos, no mínimo, de acordo com ^
a-*** -^

^ que dispõe o Art. 36 do Estatuto, a Assem- ^

ií bléia reunir-se-á às 18 horas, com a presença g
_; de qualquer número de Sócios, no mesmo lo- _;5
íí cal e para o mesmo fim. ;í

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1971.
£í __í

Hélio de Almeida 5
Presidente 0

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
ESTRADAS DE RODAGEM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Prova de seleção para locadores de
serviços de praças de pedágio

Posto de Inscrição de Seropédica

A identificação das provas de Motorista e Au-
xiliar de Administração, será efetuada publicamen-
te, no dia 25 às 10 (dez) horas, no auditório da Di-
visão de Pesquisas e Normas Técnicas, no Centro
Rodoviário, Km 0 da Rodovia Presidente Dutra.

A prova de Datilografia para os Auxiliares de
Administração aprovados será realizada no dia 28
do corrente, às 9 (nove) horas, na Sede do 7." Dis-
trito Rodoviário Federal, no Km 0 da Rodovia Pre-
sidente Dutra e as provas práticas de motorismo no
mesmo local, às 9 (nove) horas, do dia 29 (vinte e
nove) domingo do corrente mês.

Os candidatos deverão apresentar-se com 1
(uma) hora de antecedência, munidos do cartão de
identificação e carteira de identidade.

A relação dos aprovados será publicada dia
26 (vinte e seis) e afixada nos locais de inscrição.

FISIB Â - FIBRAS SINTÉTICAS DA BAHIA S.A.
C. G. C. 15.179.682/01

CAPITAL AUTORIZADO  CrS 80.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO ..  CrS 38.469.621,00
CAPITAL INTEGRALIZADO  CrS 38.469.621,00

De acordo com decisão da Diretoria tomada em reunião realizada em 30 de julho, com parecer favo-
rável do Conselho Fiscal, ficou autorizada a emissão de 4.879.391 (quatro milhões, oitocenfas e setenta e nove
mil trezentas e noventa e uma) ações preferenciais da classe "D", no valor de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada,
mais um ágio de 40% (quarenta por cento) sobre o valor nominal, ficando os atuais acionistas que possuem o
direito de preferência convidados a exercê-lo no período de 30 dias, findo o qual a citada subscrição ficará
franqueada aos interessados na sede da sociedade 4 Avenida Estados Unidos, 377, sala 601, nesta capital.

Salvador, 30 de julho de 1971
Pela Diretoria

AFFONSO CELSO PARREIRAS HORTA
Diretor-Presidente

Menina vai a
Lourdes e se
cura de câncer

Londres iAP-JB) — Fran-
ces Bums, de 6 anos. sofria
de câncer há ires anos e,
desenganadq. pela ciência,
sua mãe levou-a ao santuá-
rio de Lourdes. Hoje, a. me-
nina está completamente
curada, segundo o Centro
Médico de Londres que en-
víará o caso ao Vaticano
para que decida se é real-
mente um milagre.

O médico da menina,
Stuart Maivi. disse que não
acredita no poder curativo
das águas de Lourdes, mas a
ciência não sabe explicar a
cura de Francos que "pode
ser descrita como um ver-
dadeiro milagre." Outros
médicos acrescentaram que
os tumores da menina co-
m eçaram a desaparecer
após a volta aa França.

Kennedy Jr.
é preso por

Hyannls, Massachusetis
(AFP-AP-UPI-JBJ — Cabe-
los nos ombros, calças rc-
mendadas, camisa azul de
trabalho e sandálias, Ro-
bert. F. Kennedy Jr, 1 7
anos, filho do ex-Senador
por Nova Iorque, compare-
ecu ontem pela segunda vez
cm um ano a um tribunal
distrital de Barnsiable. para
responder às acusações de
vagabundagem delituosa"

que lhe foram imputadas
por um policial.

Em agosto passado, no
mesmo local. Bob Jr. havia
sido detido com seu primo,
Robert Sargent Shrivcr, por
posse de maconha. O juiz
estipulou etitão que, se no
ano seguinte os jovens não
incorressem c m qualquer
outra infração, os processos
judiciais seriam anulados.
BARRANDO O CAMINHO

A prisão desta vez foi jus-
iijicada petas autoridades
como "tentativa de blo-
queat a passagem a tercei-
ros." Bob estava junto a um
automóvel estacionado nu-
ma rua muito movimenta-
da, conversando com uma
amiga que mantinha a por-
ta do carro aberta "impe-
tiindo o transito", na apl-
niáo du agente Frederlck
Ahcarn que o abordou ime-
tiiatamente.

— Eu lhe ordenei que se-
guisse cm frente e pergun-
tei-lhe se estivera bebendo
— explicou o policial, tle
respondeu que nâo, e então
lhe perguntei porque estava
cotn os olhos vermelhos. O
rapaz mordeu um soverte
que tinha na mão e cuspiu
no meu rosto. Fui obrigado
a prendô-io.

Radloíoto UPI

Francês, seis anos, milagre de fé em Lourdes

' --.V; ~i?r:**m

* Filipinas™ suspendem
garantias

Manila, Filipinas (UPI-
AP-AFP-Reuters/Latin-JB)
— O Presidente Ferdi-
nand Marcos suspendeu on-
tem o direito de habeas-cor-
pus e alegou que está em
marcha uma "conspiração
para derrubar o Governo,
apoiada por uma potência
estrangeira." Como em oca-
siões anteriores, Marcos
ameaçou decretar a Lei
Marcial.

A medida foi tomada, se-
gundo o Presidente, devido
ao atentado terrorista que
matou 9 pessoas e feriu 96
durante um comício do Par-
tido Liberal, de Oposição,
no sábado à noite. Entre os
feridos estão todos os can-
didatos liberais ao Senado
nas eleições de novembro.

O Presidente Marcos res-
ponsabilizou o Novo Exerci-
to Popular, grupo de guerri-
lheiros de orientação ma-
oísta, pelo ataque a grana-
da contra o comício. Disse
que nove "dirigentes da in-
surreição" foram presos, e
não deu outros pormenores.

Embora Marcos não te-
nha apontado a potência es-
trangeira, a China Popular
elogiou publicamente o Nô-
vo Exército Popular e seu
aliado estudantil, a Juven-
tude Patriota, e recebeu os
seis jovens íilipinos que fi-
zeram o primeiro seqüestro
de avião com destino à Chi-
na, em abril.

EUA buscam
cúmplice de
líder negro

San Quentin, Califórnia
(UPI-AFP-JB) — A policia

\ está procurando o advogado
Stephen Bingham, a última
pessoa que falou com Geor-
ge Jackson minutos antes
de sua tentativa de fuga da
prisão de San Quentin.

, Jackson, um dos lideres do
| movimento negro nos EUA,
I morreu juntamente com
S dois outros presos e tres
I guardas.

• Autoridades da prisão
i disseram que o advogado de
j 29 anos de idade, neto de

¦ um político famoso, talvez,
possa esclarecer como teve
inicio a violenta tentativa
de fuga. Jackson estava de-
sarmado ao entrevistar-se
com o advogado, mns sacou
um revólver quando os

. guardas o levaram da volta
I à ceia.
j CHACINA
5 Às 14h30m de sábado,
i quando terminou a entre-

Rldiofotri UPI

R. Kennedy Jr., 17 anos, fim, de uma tradição S
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Audit c Mercator.
Máquinas contábeis que são
a alma de uma empresa
bem organizada

As máquinas contábeis da Olivetti . •
mecanizam em pouquíssimo tempo toda a sua
administração.

ê como se tosse uma boa administradora
trabalhando na sua empresa. • ;

As máquinas Audit e Mercator, por*
exemplo.

Elas cuidam da contabilidade geral, do
sistema de contas correntes, da tolha de
pagamento, do faturamento, da distribuição
de verbas, da contabilidade de custos, etc.

Você também pode contiar a elas o
registro da entrada e salda de mercadorias,
de acordo com a nova legislação.

As máquinas contábeis Olivetti ticam na
sua empresa solucionando os seus
problemas enquanto você pode se dedicar
a outras coisas mais importantes

A Olivetti já forneceu mats de 10 mil
máquinas contábeis a centenas de empresas
brasileiras

Chame O nosso representante e peça
para ver a linha completa das máquinas
contábeis Olivetti • uma delas vai atender
melhor o seu caso

você pode ser uma tO|inr>a de porta de
escada ou uma grande cade*a de lojas
A O • t?;js contât>>i é a atma de uma e~ri?a
tr -i- orgam.ada

Olivetti
Máquinas que humaníram o homem

«B a a *Maj____________|
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vista, Jackson foi revis-
ado pelo guarda Frank

Deleon, que logo encon-
trou uma pistola de 9mm
em seu cabelo. Jackson
foi malü rápido e ren-
deu Deleon e um outro
guarda que estava na sala.
Os dois foram levados para
o bloco de celas, onde. os
27 presos foram soltos e os
demais guardas aprisiona-
dos.

As HhSOin, quando De-
leon e o .ruarda Paul Kra-
«enes Já haviam sido mor-
tos a navalhadas, o sargen-
to Granam foi até o blo-
co. conhecido como centro
de adaptação. Foi levado
fi cela de Jackson e mort/i
a tiros. Nesse momento ai-
guém do lado de fora ouviu
os disparos e ligou o alar-
ma.

Jackson saiu correndo rio
centro, enquanto os guar-
das metral-iavam os corre-
dores, forçando os prem. a
voltarem às celas e permi-
Mndo que outros três gnar-
das aprisionados e.M-apas-
aem, embora bastante feri-
doa, Jackson foi baleado e
morto enquanto corria na
direção de um muno de sete
metros, no pátio da prisão.
Na sua eela foi encontrada
a pilha dos cadáveres, nobre
a qual estava o sargento
Kfnneth McCray, que »n-
iteiruHi nobre viver.

China busca
diálogo com
Formosa

tÊt*mp*Kmn9 *AFP~!B< >
O Ocmrtt» dr Pv-qw^T, t. -"
«srèrw em mn$as« èmr. o I i -
lhe msiswit» ú® l*míám -
i* CfcUnsr Kal-sftrit. CtsauM
CTe-ne-too. ia Tm d* teawr
m&mmtmr pdmÈeatr>tm*»*.»
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Bombas des troem centro porto-riquenho
Camden, Nova Jérsei íUPI-

JB) — TJm incêndio provocado por
coquetéis Molotov destruiu ontem o
Centro Comunitário pôrto-rique-
nho, no quinto dia consecutivo de
conflitos entre centenas de hispa-
no-americanos e a policia. Já há
312 presos desde que começaram as
violências no Camden, onde vivem
15 mil porto-riquenhos.

Numa entrevista à imprensa, o
prefeito John Nardi disse que cor-
riam boatos na cidade de que o in-
cèndio fora provocado por policiais

brancos, mas tais rumores "não
têm fundamento e são apenas uma
tentativa de aumentar a tensão."
No sábado Nardi decretou o estado
_e emergência e o toque de re-
colher.
PACIFISTAS

Enquanto isso o FBI anuncia-
va a prisão de 2õ pacifistas, inclu-
sive dois padres católicos e um pas-
tor luterano, que tentaram roubar
documentos do alistamento militar
em Camden e em Búfalo, Nova

Iorque, durante o fim de semana.
Graças a uma delação oito pes-
soas foram surpreendidas no Cen-
tro de Recrutamento de Camden,
e cinco no de Búfalo.

O diretor do FBI. EdgaV
Hoover, disse que em Camden al-
guns flchários chegaram a ser rou-
bados e descidos por uma corda
até o andar térreo do edifício. Na
casa do pastor, onde o resto do
grupo foi preso, a policia desço-
briu planos minuciosos e equipa-
mento para a realização do assalto.

|a%\\\\^

| CLUBE DE ENGENHARIA §
ASSEMBLÉIA GERAL SOLENE II

$• 1.° e 2.° Convocações

^ Em conformidade com o que dispõe *»
<í Art. 32, § 2.° do -Estatuto, convoco os Senho- .2

_5. res Sócios para a Assembléia Geral Solene, _g
realizar-ss no dia 6 (seis) de setembro ds 1971, -s

segunda-feira, às 17,30 heras em primeira con- ^
'^ vocação, 

no 20.° andar do edifício Edison Pôs- .5
*z sos, cem a seguinte Ordem do Dia: ^

_s 1) Home/iagem à Semana da Pátria. *?¦
#

0 2) Posse dos Conselheiros eleitos para ^
triênio 1971-1974.

_s . Não se registrando a presença de 100 g
_; So;ics efetivos, no mínimo, ds acordo com *i*zque dispõe o Art. 36 do Estatuto, a Assem- ^

bléia reunir-se-á às IS horas, com a presença ^•5 sí¦Z- de qualquer número de Sócios, no mesmo lo- ¦$
C3l e para o mesmo fim. *z

^ Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1971. -z
$

g Hélio de Almeida *n
*z **¦Z Presidente g

U\\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^^

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
ESTRADAS DE RODAGEM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Prova de seleção para locadores de
serviços de praças de pedágio

Posto de Inscrição de Seropédica

A identificação das provas de Motorista e Au-
xiliar de Administração, será efetuada publicamen-
te, no dia 25 às 10 (dez) horas, no auditório da Di-
visão de Pesquisas e Normas Técnicas, no Centro
Rodoviário, Km 0 da Rodovia Presidente Dutra.

A prova de Datilografia para os Auxiliares de
Administração aprovados será realizada no dia 28
do corrente, às 9 (nove) horas, na Sede do 7.° Dis-
trito Rodoviário Federal, no Km 0 da Rodovia Pre-
sidenfe Dutra e as provas práticas de motorismo no
mesmo local, às 9 (nove) horas, do dia 29 (vinte e
nove) domingo do corrente mès.

Os candidatos deverão apresentaf-se com I
(uma) hora de antecedência, munidos do cartão de
identificação e carteira de identidade.

A relação dos aprovados será publicada dia
26 (vinte e seis) e afixada nos locais de inscrição.

FISIBÂ - FIBRAS SINTÉTICAS DA BAHIA S.A.
C. O. C. 15.179.682/01

CAPITAL AUTORIZADO  CrS 80.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO  CrS 38.469.621,00
CAPITAL INTEGRALIZADO  CrS 38.469.621,00

De acordo com decisão da Diretoria tomada em reunião realizada em 30 de julho, com parecer favo-
rável do Conselho Fiscal, ficou autorizada a emissão de 4.879.391 (quatro milhões, oitocentas e setenta e nove
mil trezentas e noventa e uma) acoes preferenciais da classe "D", no valor de CrS 1,00 (hum cruzeiro) cada,
mais um ágio de 40% (quarenta por cento) sobre o vslor nominal, ficando os aluais acionistas que possuem o
direito de preferência convidados a exercê-lo no período de 30 dias, findo o qual a citada subscrição ficará
franqueada aos interessados na sede da sociedade á Avenida Estados Unidos, 377, sala 601, nesta capital.

Salvador, 30 de julho de 1971
Pela Diretoria

AFFONSO CEISO PARREIRAS HORTA
Direlor-Presidente

Menina vai a
Lourdes e se
cura de câncer

Londres (AP-JB.i — Fran-
ces Burns, de G anos. sojria
de câncer há três anos c,
desengànada pela ciência,
sua mãe levou-a ao santuã-
rio de Lourdes. Hoje, a me-
nina está completamente
curada, segundo o Centro
Médico de Londres que en-
viará o caso ao Vaticano
para que decida se é real-
mente um milagre.

O médico da m eni n a .
Stuart Manv. disse que não
acredita no poder curativo
das águas de Lourdes, jnas a
ciência não sabe explicar a
cura de Francês que "pode
ser descrita como um ver-
dadeiro milagre." Outros
médicos acrescentaram que
os tumores da menina co-
m eçaram a desaparecer
após a volta aa França.

Kennedy Jr.
é preso por
vadiagem

Hvannis. Masiach usetts
(AFP-AP-UPI-JB) -- Cabe-
los nos omlvos, calças rc-
mendadas, camisa azul de
trabalho e sandálias, Ro-
bert. F. Kennedy Jr, 1 7
anos. filho do ex-Senador
por Nova Iorque, compare-
ceu ontem pela segunda vez
em um ano a um tribunal
distrital de Burnstable para
respotider ret acusações de
vagabundagem delituosa"

que lhe foram imputadas
por um policial.

Em agosto passado, no
mesmo local. Bob Jr. havia
sido detido com seu primo.
Robert Sargenl Shriver, por
posse de maconha. O juiz
estipulou então que. se no
ano seguinte os jovens não
incorressem e m qualquer
outra injraçãc, os processos
judiciais seriam anulados.
BARRANDO O CAMINHO

A prisão desta vez foi jus-
('.ficada nelas autoridades
como "tentativa de blo-
quear a passagem a tercei-
ws." Bob estava junto a um
automóvel estacionado nu-
na rua muito movimenta-

da, conversando com uma
amiga que mantinha a por-
Ia da carro aberta "impe-
dindo o transito", na opi-
nião do agente Frederick
Aiiearn que o abordou ime-
tiiatamente.

- Eu lhe otdcnel que se-
guisse em frente e pergun-
lei-lhe se estivera bebendo

explicou o policial. Ele
re.spojideu tyvc mio. e então
lhe pergunte' porque estava
com os olhos vermelhos. O
rapaz mordeu um soverte
que tinha na mão e cuspiu
no meu rosto. Fui obrigado
a prendê-lo.

Radiofotcr UPI
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-> Filipinas™) suspendem
garantias

Francês, seis anos, milagre de fé em Lourdes
Radlofoto UPI |
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Manila, Filipinas (UPI-
AP-AFP-Reuters/Latin-JB)
— O Presidente Ferdi-
nand Marcos suspendeu on-
tem o direito de habeas-cor-
pus e alegou que está em
marcha uma "conspiração
para derrubar o Governo,
apoiada por uma potência
estrangeira." Como em oca-
siões anteriores, Marcos
ameaçou decretar a Lei
Marcial.

A medida foi tomada, se-
Gundo o Presidente, devido
ao atentado terrorista que
matou 9 pessoas e feriu 96
durante um comício do Par-
tido Liberal, de Oposição,
no sábado à noite. Entre os
feridos estão todos os can-
didatos liberais ao Senado
nas eleições de novembro.

O Presidente Marcos res-
ponsabilizou o Novo Exerci-
to Popular, grupo de guerri-
lheiros de orientação ma-
oista, pelo ataque a grana-
da contra o comício. Disse
que nove "dirigentes da in-
surreição" foram presos, e
não deu outros pormenores.

Embora Marcos não te-
nha apontado a potência cs-
trangeira, a China Popular
elogiou publicamente o Nô-
vo Exército Popular e seu
aliado estudantil, a Juven-
tude Patriota, e recebeu os
seis jovens fiiipinos que fi-
zeram o primeiro seqüestro
de avião com destino á Chi-
na, nm abril.

R. Ken
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EUA buscam
cúmplice de
líder negro

San Quentin, Califórnia
(UPI-APP-JB) — A policia
está procurando o advogado
Stephen Blngham, a última
pessoa que falou com Geor-
ge Jackson minutos antes
de sua tentativa de fuga da
prisão de San Quentin.
Jackson, um dos lideres do
movimento negro nos EUA.
morreu juntamente com
dois outros presos c três
guardas,

Autoridades da prisão
disseram que o advogado de
29 anos de idade, neto dt»
um político famoso, talvp/.
possa esclarecer como tevi»
Inicio a violenta tentativa
de fuga. Jackson estava de-
sannado ao entrevistar-se
com o advogado, mas sacou
um revólver quando 0,1
guardas o levaram de volta
a cria.
CHACINA

As 14li30m de sábado,
quando terminou a entre-
vista. Jackson foi revis-
tado pelo guarda Frank

nedy Jr., 17 anos. fim de uma tradição ^loon- *"*, low» encon-
irou uma pistola de 9mm
em seu cabelo. Jackson
íoi mais rápido e ren-
deu Deleon e um outro
guarda que estava na sala.
Os dois foram levados para
o bloco de celas, onde os
27 presos foram soltos e os
demais guardas aprisionai-
dos.

As l<lh50in. quando De-
leon e o guarda Taul Kra-
senet já haviam sido mor-
tos a navalhadas, o sarge.»-
to Oraham foi até o blo-
ro. conhecido como centro
de adaptação. Foi levado
a cela de Jackson e morto
a tiros. Nesse momento al-
guém do lado de fora ouviu
os disparos e ligou o alar-
ma.

Jackson saiu correndo do
centro, enquanto o«, guar-
das niciralhav.-i.rn os corre-
clorrs. forçando os preso» a
voltarem ta celas e perml-
Undo que outros três guar-
das aprisionados e«capa«-
sem. embora bastant* feri-
dos. Jackson foi baleado *•
morto enquanto corria na
direção de um muro de sele
meiro*. no pátio cia prisão.
Na sua cela foi encontrada
a pilha dos cadáveres, sobre
a qual estará o sargento
Krnneth McC.-ay. que con-
Mrsralu sobreviver.
MAHTTÍJ

Jaek*on. que Já era consl-
tir-rado um dos priRcipais
rsciltotes da esquerda revo-
iuctonaria ametleana eom o
livro StAUÍAi Rmlbrr. «»rta
*rn«*o lembrado pekn rjoví-
meiíJo* radicais * pór *h«
faWiUia como um mártir da
iuía r«wilra «e* Jastsea qj»refeaiaâii. d* repressiva
Sea* f«i* aeassaraüi ot
treantiM d.a prisão úe Vè-U
HatNÉMÉB.

As nrtófw Oe g^u Qjkq.
lin. ás Saíedad, onde Ja***
*m e deis rtatres presvc ta-
nu» ««satôss d* maiareaa
isss «wnila. e «aa ten*ir»
pnsio a» C-ahíânüa et*M®
6*%áe .«ãbído se* severa vi-
ittMa. O» txtstpxtsim^eois,
d* Játetoi» ao OtWOm pr»-ees«a «fa» fá tm^tTs a p^'
iemtmt Aewi* ISavis mm-
itmm "teraãmm 1 iilnniinii>'
mttaammamrramtiae®
fJr* tim JNfen Gmctxtu. *

.Weel* Orr^sta. *> #* màp®».
tes»*» ^r def«s*' pe&Ase
V» m mêim» ée -
i^rfflte m*si %ms-~ ¦. ¦•.-.. .
aaaamta*am4àà m ~'í -..*..
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Allende vai
hoje para
o Equador

Quito (UPI-AFP-JB) —
Em meio a um clima de in-'terésse e expectativa, o
Equador se prepara para
receber hoje o Presidente
chileno Salvador Allende, o
primeiro chefe de Estado
marxista eleito no hemisfó-
rio ocidental e que durante
quatro dias estará em visita
oficial ao pais.

A chegada de Allende
constitui o inicio de uma
viagem que o levará tam-
bém à Colômbia e ao Peru
com o objetivo de reafirmar
sua tese do pluralismo poli-
tico, que permite a coexis-
tència amistosa de nações
com diferentes ideologias, e
de reiterar a decisão chile-
na de continuar participan-
do ativamente do grupo re-
gional andino.

PROGRAMA

O programa que Allende
cumprirá no Equador inclui
quatro "sessõf de trabalho
a nível técnico'', das quais
participarão membros d a
comitiva presidencial e íun-
cionários equatorianos. Nes-
tas sessões, segundo fontes
autorizadas, predominará o
tema do grupo andino e a
esperança de que o Chile,
agora sob uma nova estru-
tura. continue participando
de suas decisões com outros
países que conservam estru-
turas econômicas capltaUs*-

¦ .tas. Ao final dos quatro dias
uma declaração formal de
cooperação será assinada
na quinta-feira, durante ce-
rimônia no Palácio Nacio-
nal.

Os temas debatidos no
Equador servirão de base
para as conversações que
Allende manterá posterior-
mente com os Presidentes
da Colômbia, Misael Pastra-
na Borrem, e do Peru, Ge-
neral Juan Velasco Alvará-
rio. Sabe-se desde já que o
Presidente chileno dará èn-
fase à determinação de seu
Governo de não influir na
política Interna de outras
nações e de não "exportai"
sua ideologia, procurando
novas bases para o desen-
vnlvimento de relações pio-
veltosas com toda a Ame-
rica Latina.

O Presidente Juan Velas-
co Ibarra. acompanhado de
seu Gabinete, de altos
membros das Forças Arma-
das e do corpo diplomático,
receberá Allende e sua co-
mitiva no aeroporto de Su-
cre às 11 horas ihora locali
de manhã. As conversações
serão Iniciadas às 17 horas
com o encontro dos dois
chefes de Estauo no Palácio
Nacional. A noite. Allende
receberá as chaves da Pre-
feitura de Quito.

PROTESTOS

Até agora, o único protes-
to público que se féz quanto
a visita dr Allende foi uma
carta do Comitê de Jovens
Equatorlanos pró-CtviU-
zacfto Cristã, entregue há
três dias a Velasco Ibarra
com cerca de 7 mil assina-
furas O Presidente respon-
deu estar decidido "a fo-
mentar a cooperação entre
os países hlspano-amc-
rie&no* para salvar a raça
c personalidade de nossos
povos frente ao império da

superpotência."

Santiago qnpr
ttriHltição maior

Santiact» tLatln-JBi — O
Presidente Salvador Allende
dirigiu ontem um apelo ao*
lavradores chilenos para
que aumentem o volume de
Mia produção em beneficio
At menores índices de Inv
rrortaçào. que ameaçamcrwcer ainda mais no pró-
jutno ano

Allende falou durante a
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Juiz libera o resgate
exigido por tupamaros

Montevidéu (UPI-AP-JBi — Os ope-
rários da indústria têxtil Hytesa come-
çaram ontem a receber o resgate exigido
pelos tupamaros para libertarem o pro-
prietário da firma, Jorge Berenbaum, se-
questrado em 12 de julho.

A primeira das quatro parcelas de
25 milhões de pesos (CrS 540 mil) foi
posta pela empresa à disposição dos ope-
rários depois que o juiz Gervasio Mar-
tinez anulou a ordem judicial pela qual
o Governo bloqueara, na semana passa-
da, a conta bancária da Hytesa.
PROMESSA

A diretoria da firma voltou a reu-
nir-se para examinar a situação e se-
gundo seu advogado Carlos Maeso, se-
questrado por marginais na semana
passada e libertado em seguida, decidiu
manter as medidas já tomadas para a
libertação do industrial de 24 anos.

Os tupamaros renovaram no fim- de
semana a promessa de que devolverão
Berenbaum 48 horas depois de termina-

da a entrega do dinheiro. Revelaram
que seu estado de saúde é satisfatório
e divulgaram uma foto na qual o se-
questrado aparece com uma densa barba
negra, sob a bandeira do Movimento de
Libertação Nacional. Se tudo correr
bem èle será libertado ainda esta se-
mana.

SEQÜESTRO

O jornal comunista El Popular de-
nunciou o seqüestro pelo Comando de
Caça aos Tupamaros do jovem Hector
Castagneto da Rosa, cunhado de um
militante que cumpre pena em Punta
Carretas. O rapaz de 19 anos desapare-
ceu na terça-feira passada e a policia
informou que não está preso.

El Popular disse ter provas de que o
Comando tem ligações "com a policia
política e a Embaixada dos Estados
Unidos." Duas irmãs de Castagneto, Ana
Maria e Blanca, já estiveram presas por
vinculação com os tupamaros.

Esquerda ganha mais eleitores
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Montevidéu <AFP-JB > — A apenas
três meses das eleições de novembro, a
Frente de. Esquerda Uruguaia voltou a
crescer nas pesquisas de, opinião, en-
quanto os tradicionais brancos e colora-
dos permanecem paralisados por um lei-
xe desconexo de composições políticas
internas.

Instituto Gallup acaba de divul-
gar as cifras correspondentes a Monte-
videu, que constitui a metade do eleito-
rado nacional: Frente Ampla das Es-
querdas marxistas, democratas-cristãs
c liberais dissidentes, 25 por cento; Par-
tido Colorado, 22 por cento: PaHtdo
Blanco, 16 por cento; indecisos, 37 por
cento.
PACHECO E' A CHAVE

Na imensa confusão reinante entre
candidatos, chapas para o Parlamento,
alianças c desacordos entre deicnas de
grupos e subgrupos partidários, tres rta-
lidades emergem hoje para os uruguaios,
nítidas e distintas daquelas de cinco
anos atrás:

— O pachequismo. imagem em
parte de centro, cm parte de direita, de
ordem econômica, autoridade e garantia
única contra a subversão dos tupama-
ros e o atwiço do marxismo;

— o crescimento constante da
Frente Ampla num pais onde os agru-
pamenlos da esquerda representaram
sempre somente de 5 a 7 por cento, mas
se encontram agora insuflados pelo an-
tipachequismo, contra as medidas poli-
ciais de segurança, os congelamentos de
preços e salários e as pressões econò-
micos sobre a inflação;

— Uma massa decisiva c maior do
que nunca de cidadãos incapazes de se
pronunciar, a não ser pela indiferen-
ça ao processo político nacional.

Jorge Pacheco, o homem que há
quatro anos assumiu a Presidência ao
morrer o General Oscar Gcstido, acusa-
do de medíocre e caricaturado pela Opo-
siçâo como um boxeador, o que real-
mente foi por hobby, 

'tornou-se desse
modo ]Wra os observadores locais a clia-
ve para qualquer Interpretação da situa-
ção uruguaia,
CONTINUIDADE

Sua reeleição, r. para a grande
mataria dos círculos políticos, apenas ttm
balão-de-ensalo político destinado a
afirmar sua liderança entre o* colorados.
Partido que governou este pais dttran-
te um século inteiro, com apenas um
intervalo blanco rfc oüo anos.

A reeleição exige uma reforma com-
tituclonal aprovada pela n\etadc do\
eleitores, ou seja aproximadamente iOQ
mil O plebiscito deverá ter lugar pouco
antes das eleições, mas os observadores
patitlcas c diplomatas reconhecem sem
exceção que essa votação nâo será at*
cançada.

O que conta então, segundo as mes-
mas fontes, é a continuidade orgânica
tio pachequismo. e seu poderio dentro
do Partido para promover o candidato
de Pacheco, personalidade ainda tem
nome apesar das multas especulações c
versões circulantes.

Nos últimos dias, o pachequismo rt*
ceheu alguns novos adeptos, enlre iles
o Vicc-Presidentc Alberto Abdala, poli*
tico moderado e moderador que muitas
reses dtecordau de Pacheco e que afetai-
le agora, em seu beneficio, de sua pró*
prta casutliulstrm. S também Glauco Se*
t»f .o. que em mi ganhou a PtefmUum
de Montevidéu.

Patheco também detperíov as sim*
paiktt de mim itrigente* do campo
Man» e fé re-cebtu o e*»»© a*» tmVia
twmtttmm ave outram valeta pelo Per-

Chilenos dão
combate ao
contrabando
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Daniel Sirc
Especial parri o JB

tido Blanco quando era vivo seu líder, o
ex-Prcsidente do Conselho Nacional de
Governo. Benito Nardonc.

A alternativa no Partido Colorado ê
um setor muito forte que tem por líder
e candidato natural Jorge Batlle. Este
grupo apoiou o Governo ate agora, mas
se opõe ao continuismo pachequista.

Outro conglomerado colorado levará
uma terceira fórmula presidencial. Vas-
concellos-Florcs Mora (ou o inverso, de-
pendendo da quantidade de votos de ca-
da um), e se propõe a revolucionar o
Partido de dentro.

Em troca, movimentos bastante im-
portantes como os dos ex-Ministros Zcl-
mar Michelini e Alba Roballo preferi-
ram sair do Partido para integrarem a
Frente Ampla das Esquerdas.

O Partido Blanco, último em Monte-
vidéu, mas ainda poderoso no campo,
está sofrendo uma grande acomodação
interna em torno de três candidaturas
presidenciais: Wilson Ferreira Alduna-
te, General Mario Aguerrondo e Nicolas
Storace Arrosa.

Mas nem nos rários setores dos Par-
tidos tradicionais nem na Frente Am-
pia as lutas de grupos c subgrupos pela
prioridade de postos nas listas eleitorais
permitiram ate o momento que se co-
vheça uma única cliapa completa. Nem
sequer a ordem dos cinco primeiros no-
mes de cada selor para o Senado está
definida.
FRENTE AMPLA

Mas os Mancos c colorados é que es-
tão sendo mantidos cm total passividade
por essa luta, frente ao crescente entu-
siasmo despertado nas ruas pela Frente
de Esquerda c seu candidato presiden-
ciai, o General Liber Scregni.

As campanhas eleitorais anteriores
agitavam e ensurdeciam a população pe-
Io menos seis meses antes das eleições.
Hoje os alto-falantes móveis e as repeti-
das concentrações e comícios da Frente
Ampla são praticamente os únicos quecomovem a capitat e algumas cidades do
interior.

Em vista disso, vários diplomatas
interessados .to ob«eri.<içao da evolução
política urguaia fizeram confidencial-
mente comparações com o ocorrido no
Chile. Assinalam a presença semelhante
de três forças talvez equlparávets. embo-
ra no Uruguai o conservadorismo e o
ccnlrlsmo liberal não estejam claramen-
te divididos entre btancos e colorados.

Lembraram também a enganadora
confiança do alestandrismo chtleno em
mas forças nos últimos comício*, e as
dwisões na democracia cristã. Compro-
varam a mesma dispersão progressiva
im grandes Partidos clássicos uruguaios
qut ocorreram no PDC e entre os con-
senadores chilenos mamo depois da
derrota.

Pela primeira vez, por outro lado. o
Uruguai chegará ás eleições sob um es-
/fido de exceção. Mas pelo menos diml-
nuírflm recenfemeiite as ondas de ru-
mores sobre um possível golpe de esta-
tio. desde que o pttc/tequljtmo e seu líder
se. definiram claramente pela perspeeli-
ta eleitoral.

Se ot boatos renascerão, depois das
eíefcóc* é impossível prever. O cândida-
to esquerdista General Seregni recebeu
há pouco de um telho camponês um pe-
tícço de ferro velho que serviu de lan-
ca na* guerras civis e que serve agora
de ferramenta para limpar a rilhe do
arado.

O eompanheíro-general. como Se-
teani eosta que o ehamem citou o fato
num rfljre-nio e di**e preferir o ferro co-
mo /e-rBweitíii. mas advertiu que o em-
pmharú emmo erma se alguém tenter
í mudar tu eleicôr»

não vcFidel
política em

de vôlei

Papa defende
as reformas
no hemisfério

Caracas e Cidade do Va-
ticano (Latin/Reuters-AFP-
UPI-AP-JBi — O Papa
Paulo VI exortou os católi-
cos 1 a t i n o-americanos a
contribuírem para a reali-
zação das transformações
políticas e econômicas ur-
gentes e imprescindíveis, em
mensagem enviada ao I
Congresso Interamcricano
para o Desenvolvimento In-
tegral do Homem, inaugu-
rado ontem em Caracas.

O Congresso, presidida
pelo Arcebispo de Caracas,
Monsenhor José Humberto
Quintero, conta com a par-
ticiipação de mais de 300
pessoas entre assessores
eolesiásticos. especialistas e
observadores do continente
americano e da Europa.

CAMINHO DA
LIBERDADE

Diz o Papa em sua men-
sagem que o cristão "deve

dar testemunho evangélico,
respondendo às autênticas
ânsias de libertação, com
uma vida verdadeiramente
cristã que responda com
clareza a sua própria liber-
tação interior das liames
do pecado e des desejos de
todo domínio c exploração
rio próximo, inspirando sua
atuação nas exigências da
mensagem de Cristo, que,
mais do que nunca, fala ao
coração de todos os homens
para abrir-lhes o caminho
da liberdade."

Em discurso de inaugura-
ção do Congresso, o Presi-
dente da Venezuela. Rafael
Caldera. também léz uma
exortação aos cristãos, no
sentido de que participem
dos Partidos e da.s organi-
zações .sindicais, c procurem
se destacar em todas as ati-
vidade.s humanas.

Em alooução aos peregri-
nas. nu tarde de domingo
em Castelgandolío, Paulo
VI evocou, entre outras coi-
sas. a crise do dólar como
uma da.s muitas calamida-
des da hora atual. "Esta

paz, pela qual tanto se tra-
balhou, c na qual todos te-
mas de confiar, parece ter
regredido ante uma reali-
dade repleta de oposiçòes
Inevitáveis", disse o Papa.

Duas bombas explodem em Rosário
Rosário e Córdoba I AP-UPI-AFP-La-

tin-JBi — Dois coquetéis molotov pro-
vocaram ontem um incêndio no andar
térreo do edifício onde funciona o Con-
sulado do Chile em Rosário, na Argen-
tina. causando prejuízos materiais cal-
culados em 80 mil pesos novos.

A organização direitista Taquara

responsabilizou-se pelo atentado, "feito
em homenagem à vitória do nacionalis-
mo revolucionário da nação irmã, a Bo-
lívia. e pela extirpação total dos batrá-
quios comunistas de toda a América." O
consulado, entretanto, não sofreu danos
sérios, pois no andar atingido funcio-
nava um cortume.
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Viajando »m Aulopullman de luxo, você
percorrerá em 37 dias as principais

cidades de Porlugal. Espanha,
França (Riviera), Itália, Áustria,
Suíça, Alemanha, Holanda,
Bélgica, Inglaterra e os Príncipados
de Mônaco e Liechtenstein.
Assistência permanente durante
o percurso de um Delegado da
PANEUROPA, falando
português, o qual orientar»
tua viagem.

paneuropa
Rua Braancamp 11 - C/D - L.tboa - (Portugal)

Aproveita os descontos

especiais de ban» estaçáo

nal pró*imas excursões

EUROPA ESPLENOOROSA.

Dalas de ia Ida: 20 tal.,
4 oul., 15 nov. 3 jan.
10 jan., 7 fev., 28 fav.

Procure o seu agente de Etistem vários plano» de ¦'
viagem * conhece as excursfles financiamento à sua etcolha:

organizadas pelaPANEUROPA, v°c« viaja quando quiser e para
Se prrtferlr, faça voe* meirno o ond* 1ul5"r' P»nindo da form*

«eu roteiro que a PANEUROPA
lhe Ajudara a aproveitar o
máximo sua viagem.

* no pra.o que preferi
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Procure itBü «gente de V.*gt>nt ou

Av. Rio Branco 128, »obra-loia 101 - Tel».: 242-1738 - 232-9408
232-6918 - EMBRATUR 142 - A/QB - Rio d» Janeiro
Av, San Lgfi &0,I|SI - Ed. lltlli - EMBRATUR490 - A/SP - Sil Paula
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Allende vai
hoje para
o Equador

Quito iTJPI-AFP-JBi —
Em meio a um clima cie in-
terêsse e expectativa, o
tEquador se prepara para
receber hoje o Presidente
chileno Salvador Allende. o
primeiro chefe de Estado
marxista eleito no hemisfé-
rio ocidental e que durante
quatro dias estará em visita
oficial ao país.

A chegada de Allende
constitui o inicio de uma
viagem que o levará tam-
bem à Colômbia e ao Peru
com o objetivo de reafirmar
sua tese do pluralismo poli-
tico, que permite a coexis-
tència amistosa de nações
com diferentes ideologias, e
de reiterar a decisão chile-
na de continuar participai!-
do ativamente do grupo re-
gional andino.

PROGRAMA

O programa que Allende
cumprirá no Equador inclui
quatro "sessões de trabalho
a nível técnico", das quais
participarão membros d a
comitiva presidencial c fim-
eionários equatorianos. Nes-
tas sessões, segundo fontes
autorizadas, predominará o
tema do grupo andino e a
esperança de que o Chile,
agora sob uma nova estru-
tura, continuo participando
dc suas decisões com outros
países que conservam estru-
turas econômicas capitalis-
tas. Ao final dos quatro dias
uma declaração formal de
cooperação será assinada
na quinta-feira, durante ce-
rimònia no Palácio Nacio-
nal.

Os temas debatidos no
Equador servirão de base
liara as conversações que
Allende manterá posterior-
mente com os Presidentes
da Colômbia, Misael Pastra-
na Borrero, c do Peru. Ge-
ncral Juan Velasco Alvará-
do. Sabe-se desde já que o
Presidente chileno dará èn-
íase à determinação dc seu
Governo de não influir na
política interna de outras
nações e dc não "exportar"
sua tdçologla. procurando
novas bases para o desen-
volvimento de relações pro-
veitosas com toda a Ame-
rica Latina.

O Presidente Juan Velas-
co Ibarra. acompanhado de
seu Gabinete, de altos
membros das Forças Arma-
das e do corpo diplomático,
receberá Allende e sua co-
mltiva no aeroporto de Sn-
ore às 11 horas ihora local i
dc manhã. As conversações
serão iniciadas às 17 horas
com o encontro dos dois
chefes de Esta_o no Palácio
Nacional. 'A noite. Allende
receberá as chaves da Pre-
feitura de Quito.

PROTESTOS

Até agora, o único protes-
to público que se tèt quanto
à visita de Allende foi uma
carta do Comitê de Jovens;
E q u a t o r innos pró-CIvIll-
.ação Crista, entregue há
tres dias a Velasco Ibarra
cont cerca dc 7 mil assina-
tura* O Presidente respon-
deu estar decidido "a fo-
mentar a cooperação entre
os países hispano-am?-
ricanos para salvar a raça
c personalidade dc nossos
povos frente ao Império da
superpotência."

Santiago tiucr

produção maior

»Santiago <Latin-JBi —O
Presldent»* Salvador Allende
dirigiu ontem um apelo aos
lavradores chilenos para
que aumentem o volume de

¦ ¦-.» produção em beneficio
de menores tndiecs de tm-
portaçào. «ue ameaçam
crescer ainda mais no pré-
xtmo «no

Allende Jatou durante a
abertura da 1 ConíerènrSa
LaUno-Americana sobre Re-
íontia Ap-íia, n»e reúne
reprrwníanse» do B r a * S i.
ArftnUn*. C4*A6mbi«- Oula-
na. Panamá, Costa «-ti»,
Guatemala, Peru e Uruguai,
alto de aümrvndomi »né-
títm * tmttts-tútmm*.. Re*
vetea «-ra* "o Cbât «_**•
s wmàmetíi*. entre CB* 1*9 e
a» wmám íCtt i •» m-
íi*ê**« n* «ar»pra di e*ít*f,
irtjs», matJtiHea tt aarttt

5»rt**f*- rtiaso
mumíit tlrlrttu-itn

Juiz libera o resgate
exigido por tupamaros

Montevidéu tUPI-ÀP-JB) — Osope-
rários da indústria têxtil Hytesa come-
çaram ontem a receber o resgate exigido
pelos tupamaros para libertarem o pro-
prietário da firma. Jorge Berenbaum. se-
questrado em 12 de. julho.

A primeira das quatro parcelas de
25 milhões de pesos (CrS 540 mil) foi
posta pela empresa à disposição dos ope-
rários depois que o juiz Gervasio Mar-
tinez anulou a ordem judicial pela qual
o Governo bloqueara, na semana passa-
da, a conta bancária da Hytesa.

PROMESSA
A diretoria da firma voltou a reu-

nir-se para examinar a situação e se-
gundo seu advogado Carlos Maeso. se-
questrado por marginais na semana
passada e libertado em seguida, decidiu
manter as medidas já tomadas para a
libertação do industrial de 24 anos.

Os tupamaros renovaram no fim de
semana a promessa de que devolverão
Berenbaum 48 horas depois de termina-
da a entrega do dinheiro. Revelaram
que seu estado de saúde é satisfatório

e divulgaram uma foto na qual o se-
questrado aparece com uma densa barba
negra, sob a bandeira do Movimento de
Libertação Nacional. Se tudo correr
bem êle será libertado ainda esta se-
mana.

Governo suspende
jornal por um dia

Montevidéu tUPI-JB> — O Governo
uruguaio suspendeu ontem por uma edi-
ção o jornal El Diário e fêz severa ad-
vertència ao matutino El Dia. Ambos
foram acusados de transgredir o regime
de censura.

O Governo, a principio, havia sus-
pendido El Dia também por uma edi-
ção, mas horas depois anunciou que a
decisão tinha sido modificada, sendo re-
duzida para "severa advertência." O jor-
nal divulgou no domingo a noticia de
que dois homens e quatro mulheres ío-
ram presos sob suspeita de pertencerem
aos tupamaros e El Diário publicou uma
fotografia do industrial Jorge Beren-
baum,

Esquerda ganha mais eleitores
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Montevidéu i.AFP-JB) — A apenas
três meses das eleições de novembro, a
Frente de Esquerda Uruguaia voltou a
crescer nas pesquisas dc opinião, en-
quanto os tradicionais brancos e colora-
dos permanecem paralisados por úm lei-
xe desconexo de composições políticas
internas.

O Instituto Gallup acabo, dc divul-
gar as cifras correspondentes a Monte-
videu, que constitui a metade do eleito-
rodo nacional: Frente Ampla das Es-
querdas marxistas, democratas-cristãs
c liberais dissidentes. 25 por cento; Par-
tido Colorado. 22 por cento; Partido
Blanco, 16 por cento; indecisos. 37 por
cento.
PACHECO £" A CHAVE

Na imensa confusão reinante entre
candidatos, chapas para o Parlamento,
alianças c desacordos entre dezenas dc
grupos c subgrupos partidários, três rea-
lidades emergem hoje para os uruguaios,
nítidas e distintas daquelas de cinco
unos atrás:

— O pachequismo. imagem . em
parte dc centro, em parte dc direita, de
ordem econômica, autoridade e garantia
única contra a subversão dos iupama-
ros e o avanço do marxismo;

— 0 crescimento constante da
Frente Ampla num pais onde os agru-
pamentos da esquerda representaram
sempre somente dc 5 a 7 por cento, mas
se encontram agora insuflados pelo an-
tlpachcquismo, contra as medidas poli-
ciais dc segurança, os congelamentos de
preços c salários e as pressões econõ-
mícas sobre a inflação;

— Uma massa decisiva e maior do
que nunca de cidadãos incapazes dc se
pronunciar, a «rio ser pela indlfercn-
ça ao processo político nacional.

Jorge Pacheco, o homem que há
quatro anos assumiu a Presidência ao
morrer o General Oscar Gcstido, acusa-
do dc tnediocre e caricaturado pela Opo-
.lição como um boxeador, o que real-
mente foi por hobby. tornou-se desse
modo para os observadores iocai* o cha-
vc para qualquer interpretação da situa-
ção uruguaia.
CONTINUIDADE

Sua reeleição, c, para a grande ,
maioria dos círculos políticos, apenas um
balâo-dc-cnsalo político destinado a
afirmar sua liderança entre os colorados.
Partido que governou êsle pais duran-
te um século inteiro, com apenas um
intervalo blnnco de oito anos.

A reeleição exige uma reforma cons-
tltucional aprovada pela metade dos
eleitores, ou seja aproximadamente SOO
mil O pfebt-cifo deverá ter lugar pouco
antes das eleições, mas os observadores
políticos e diplomatas reconhecem sem
exceção que essa wtaçáo rido será ai-
mnçada.

O que conta então, segundo as mcs-
ma* fontes, i a continuidade orgânica
do pachequismo, e seu poderio dentro
da Partido para promover a candidato
de Pacheco, personalidade ainda ttm
nome «*pe«u* das muitas especulações e
versões circulantes

íVoi -lílmoi dio*. o pachequismo re-
eebéu alguns noroí adepta*, entre eles
o Yke-Preãidente Alberto Abdaia, poli-
titã moderado e moderador que rrmíl.i
réi45i dHeorda» de Pacheco e que desis-
te «p»*e. na seu beneficio. «Je sua pro-
pris candidatura. £ também Glauco St-
rrm'.n q-te em 3HS pfl*ifioa a Prefeitura
êe.Merltriâf*.

Paí-htrtf fnmhtm deípe-}*»» «m ti***-
«wílat dt tetim dirigente* da tampa
l»"afte» r fé tecebem o apoio da reiho
fitnaü-íflo, ftr* «Jaime» r<»fnr_ pelo Par-

Chilenos dão
combate ao
contrabando
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Daniel Si ir
Especial para o JB

tido Blanco quando era vivo seu líder, o
cx-Prcsidente do Conselho Nacional de
Governo. Bcnito Nardone.

A alternativa no Partido Colorado c.
um setor muito forte que tem por líder
c candidato natural Jorge Battlc. Êstc
grupo apoiou o Governo ate agora, mar
se opõe ao continuismo pachcquisla.

Outro conglomerado colorado levará
uma terceira fórmula presidencial, Vas-
concellos-Flores Mora (ou o inverso, de-
pendendo da quantidade dc votos de ca-
da umi, c se propõe a revolucionar o
Partido de dentro.

Em troca, movimentos bastante im-
portantes como os dos ex-Ministros Zel-
mar Michclini c a4iori Roballo preferi-
ram sair do Partido para integrarem a
Frente Ampla das Esquerdas.

O Partido Blanco, último cm Monte-
videu, mas ainda poderoso no campo,
está sofrendo uma grande acomodação
interna cm torno dc três candidaturas
presidenciais: Wilson Ferreira Alduna-
te. General Mario Agucrrondo e Nlcolas
Storacc Arrosa.

Mas nem nos vários setores dos Par-
tidos tradicionais nem na Frente Am-
pia as lutas dc grupos e subgrupos pela
prioridade de postos nas listas eleitorais
permitiram ate o momento que se co-
nheça uma única chapa completa. Nem
sequer a ordem dos cinco primeiros no-
mes dc cada sotor para o Senado está
definida.
FRENTE AMPLA

Mas os blancos e colorados c que cs-
tão sendo mantidos cm total passividade
por essa luta, frente ao crescente entu-
siasmo despertado nas ruas pela Frente
dc Esquerda e seu candidato presiden-
ciai, o General Libcr Seregnl.

As campanhas eleitorais anteriores
agitavam e cnsurdeciam a população pe-
Io menos seis meses antes das eleições.
Hoje os alto-falantes móveis c as repeli-
das concentrações c comidos da Frente
Ampla sáo praticamente os únicos que
comovem a capital c algumas cidades do
Interior.

Em vista disso, vários diplomatas
interessados na observação da evolução
política urguaia flzoram confidencial-
mente comparações com o ocorrido no' Chile. Assinalam a presença semelhante
de três forças tfilvct cquitmràvels, embo-
ra no Uruguai o conservadorismo c o
centrLsmo liberal não estejam claramen-
le divididos entre blancos c colorados.

Lembraram também a enganadora
confiança do alcssandrlsma chileno em
suas forças nos últimos comícios, e as
.'¦,-¦.••.- na democracia orisfn. Compro-
varam a mesma dispersão progressiva
nos grandes Partidos clássicos uruguaios
que ocorreram no PDC e entre os con-
senadores chilenos mamo depois da
dtrrata.

Pela primeira vez. por oulro lado. o
Uruguai chegaà às eleições sob um es-
Indo de cjccç.o. Mas pelo menos diml-
nuiram recentemente as ondas de ru-
mores sobre um possível golpe de esta-
tio. dc«dc «jhc o poe/ic«*ufjmo e seu líder
se definiram claramente pela perspectl-
w eleitoral.

Se oi boatot renascerão depal* das
titlçôe* è impossírel prever. O cândida-
ío Mflüfrrfí-fn Ccncral Seregnl recebeu
há pouto de um telha camponês um pe-
t!aço d; feno relha que serviu de lan-
«<•; ?>«» «ThfrrtTJt ciris e que serve agora
d: Hrramenta para limpar a rilha 4o
tfUtlo,

O coniranheiro-ftcnera! como Se-
«fni coiio que o chamem, ctto* o fato
rum ditttirta e diste preferir o jerra co-
mo ferramenta, mas advertiu que o em-
punham como erma se alguém tenttf
fmtidar et eletcóet.
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Papa defende
as reformas
no hemisfério

Caracas c Cidade do Va-
ticano iLatin/Reuters-APP-
UPI-AP-JBi — O Papa
Paulo VI exortou os católi-
cos 1 a t i n o-americariós a
contribuírem para a real;-
zação das transformações
políticas e econômicas ur-
gentes e imprescindíveis, em
mensagem enviada ao 1
Congresso Interamericano
para o Desenvolvimento In-
tegral do Homem, inaugu-
rado ontem em Caracas.

O Congresso, presidido
pelo Arcebispo cie Caracas,
Monsenhor José Humberto
Quintero, conta com a par-
ticjpação de mais cie 300
pessoas entre assessores
eclesiásticos, especialistas e
observadores do continente
americano e da Europa.

CAMINHO DA
LIBERDADE

Diz o Papa cm sua men-
sagem que o cristão "deve
dar testemunho evangélico,
respondendo às autênticas
ânsias cie libertação, com
uma vida verdadeiramente
cristã que responda com
clareza a sua própria liber-
tação interior dcxs llames
do pecado e des desejos de
todo domínio e exploração
do próximo, inspirando sua
atuação nas exigências da
mensagem de Cristo, que,
mais do que nunca, fala ao
coração de tedos os homens
para abrir-lhes o caminho
da liberdade."

Em discurso de inaugura-
çào cio Congresso, o Presi-
dente da Venezuela, Rafael
Caldera, também féz uma
exortação aos cristãos, no
sentido de que participem
dos Partidos e das organi-
zações sindicais, e procurem
se destacar em todas as ati-
vidades humanas.

Em alocução aos peregri-
nos, na tarde dc domingo
em Ca.stelgandolfo, Paulo
VI evocou, entre outras col-
sas, a crise do dólar como
uma das muitas calamlda-
des da hora atual. "Esta

paz, pela qual tanto se tra-
balhou, e na qual todos te-
mos de confiar, parece ter
regredido ante uma reali-
dade repleta de oposições
inevitáveis", disse o Papa.

Duas bombas explodem em Rosário
Rosário e-Cordoba (AP-UPI-AFP-La-

tin-JBí — Dois coquetéis molotov pro-
vocaram ontem um incêndio no andar
térreo do edifício onde funciona o Con-
sulado do Chile em Rosário, na Argen-
tina, causando prejuízos materiais cal-
culados em 80 mil pesos novos.

A organização direitista Taquara

responsabilizou-se pelo atentado, "feito
em homenagem á vitória do nacionalis-
mo revolucionário da nação irmã, a Bo-
lívia. e pela ext.irpação total dos batrá-
quios comunistas de toda a América." O
consulado, entretanto, não sofreu danos
sérios, pois no andar atingido funcio-
nava um cortume.
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Faça agora a

viagem maravilhosa
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paneuropa 
' fl

Viajando em Autoputlman de luxo, você
percorrera em 37 dias as principais

cidadítü de Portugal, Espanha,
França (Riviera), Itália, Áustria,
Suiça, Alemanha, Holanda,
Bélgica, Inglaterra o os Principados
de Mônaco n Liechtenstein.
Assistência permanente durante
o percurso de um Delegado da
PANEUROPA, falando
português, o qual orientará
sua viagem.

Rua Qraancamp II - C/0 - Lisboa - (Portugal)

Aproveitf» os descontos

«Bpeciais d* baixa «staçâo

nas próximas excursòan

EUROPA ESPUENDOROSA.

Datas dn saida: 20 a*l,,

4- ou!.* 15 nov, 3 jan,
IO jan., 7 t>v„ 2B f«v.

Procura o s«u agent» d» Existam vários planas d»

viagam » conheça as excursões financiamento á sua escolha:

organiiadas pelaPANEUROPA. ¦""* vteja quando guisar e par»

Se preferir, faça você mesmo o 00-" ¦""»"• P-9"1-0 da <omt
_ ___.. • nn praío que preferir,seu roleiro que a PANEUROPA

lhe ajudar! a aproveitar o
máximo sua viagem.

Procura teu agenta da Viagam ou
Av, Rio Branco 128, sobra-loj» 101 - T.U.: 242-1728 - 232.9-108
232-5816 - KMBRATUR 142 - A/GB - Rio d« Jineirn
Av. SaoLu.i 50, «(91 - -d. Itália - EMBHATUK 400 - A/SP - Sto Paulo
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\ Filmoicca da Shell é uma
coleçlo dc mais dc uma
centena dc Tilmcs educativos
com lema*, mais lascinan.es
que as mais extraordinárias •
aventuras.

Versando sôbrc assuntos os
mais diversos, como a ameac*
dos inseto*, os problema^ dos
aviões vupcrsènico--. o desafio
da |H»IUH*â<». as riquc?as
ocultas do lundo do mar.íisics
filmes são emprestado*,
çratuitamcnte a escolas. tSubcs,
jnstituíiôes a» mais variadas.

Eüa tilmoteca educativa
fcf»e*cnt-! apenas uma pafccla
do trabalho «üc * Shcl! vem
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Informe JB
Viadulo

O Governador Chagas Freitas
teve a idéia da construção de um>
viaduto, projetado sobre as linhas da
Central do Brasil, e que permitiria
melhor c mais rápido acesso rodovia-
rio às populações do subúrbio cario-
ca. O Governador procurou e expôs o
seu plano.ao Ministro Mário Andréa:-
za, que demonstrou, logo de início, a
melhor boa. vontade cm atendê-lo.
Tanto assim que, por determinação
do Ministro Andreazia. a direção da
Rede Ferroviária. Federal começou a
estudar o problema — cuja solução
considera perfeitamente viável — cm
colaboração estreita com a Secretaria
de Planejamento e Coordenação Ge-
ral.

Segundo o plano cm estudos, o
viaduto sobre o leito da Central do
Brasi! terá ao todo seis pistas, com
três Jaixas de <rolamento cm cada
mão. A sua extcnsúo será de 21 qul-
Lòmetros. Já denominado pelos téc-
nicos de superminhocáo, sairá das
imediações da Estação Pedro II e te-
rá o seu ponto final em Marechal
Hermes. O seu custo será baixíssimo,
tendo em vista que não haverá ne-
cessiríade de desapropriações.

Perigo externo
O Rio vive atualmente o perigo ,

das empresas que ameaçam abando- :
nar a Guanabara em beneficio de Sâo
Paulo. No entanto, paralelo a este
existe um perigo ainda maLs grave:
são os das empresas multinacionais
que estão trocando o Brasil pela Ar-
pentina, ou melhor dizendo, o Rio e
São Paulo por Buenos Aires. E isto
num momento em que a Argentina
vive delicada situação política e eco-
nôrnica, com imiü e um problemas. Um
dos motivos que estão ditando essas
transferências sao as tarifas do siste-
ma de telecomunicações na Argentina,
muito mais baratas do que as do Bra-
sil. Depois, de Buenos Aires é possi-
vel viajar de avião diretamente para
qualquer capitai sul-americana, o que
não ocorre no Brasil. Um brasileiro
que saiu, na sexta-feira do Brasií
(Rioi, com destemo à Bolívia, só che-
çrou a La Paz na segunda-feira, por
falta de vôos diretos entre os dois
paises.

Coragem e conforto
Numa rocia de políticos ialava-sc

de valentões! A certa altura, a con-
versa recaiu na conduta de certos ho-
mons que, de repente, perdem a co-
rapem. A propósito, o Deputado pa-
raibano Bivar Olinto lembrou que seu
pai dizia que todo homem pord* a
valentia quando se entrega a três
confortos:

— Geladeira, água gelada c col-
ohão de molas.

A Bolívia e a política
A Bolívia é. como se sabe, a recor-

dista pan-americana em matéria de
instabilidade política. Um Esten.s.soro,
um Suazo, um Lechin Já estiveram
por cima c por baixo muito mais vè-
zes do que qualquer político podia es-
perar. Em razão das últimas aconte-
címentas em L.t Paz. a volta de Es-
tenssoro c o aumiço de Torres. Lecliín
ft Cia., um arguto político mineiro co-
mentava ontem, nas imediações do
Monroe:

- Na Bolívia, o instrumento fun-
damental para a carreira política è a
escova de dentes.

Cheque >cm fundo*
.Amanhã, em Brasília, importante

reunião da direção do Banco Central.
E quinta-feira .será a ver. do ConsC-
lho Monetário Nacional se reunir.
Na pauta um tema rio maior Interès-
se: a implantação de nova sistema-
tica de encerramento de conta» ban-
cârías, decorrente da emissão de clie-
que sem funda*.

Pelo aieStma atual, o correntUta
que emite um cheque sem fundos »

advertido pelo banco para cobri-lo
imediatamente._ Na segunda falha
não há salvação. A conta é encer-
rada.

O objetivo de Governo é. pois,
amenizar o rigor do sistema. Não ra-
ro, as pessoas — unicamente por de-
sorganização, ou distração, casos que
não caracterizam a má-fé — emitem
oheques para os quais não têm a
necessária cobertura bancária, per-
dendo, assim, além da conta bancária
o crédito na praça. Assim, deverá ser
decidido que, uma vez comprovada a
sua boa-fé quando da emissão do che-
que sem fundos, poderá o emitente co-
bri-lo em tempo hábil, sem qualquer
prejuízo de ordem moral.

O Brasil e o aço

O secretário-executivo do Consi-
der. Sr. Sarcinelli Garcia, fèz, há pou-
cos dias, uma conferência na Escola
de Minas e Metalurgia dp Ouro Preto,
na qual revelou dadas sobre o cresci-
mento extraordinário que a siderur-
gia brasileira pode experimentar nos
próximos anos. Afirmou, inclusive, que
cresce a possibilidade de participação
do Brasil no mercado internacional
do aço. Favorecendo esse quadro, ei-

ítou as seguintes e principais razões:
redução relativa dos custos de produ-
ção, através da modernização tecno-
lógica da indústria e de uma economia
de escala. Assinalou, em seguida, co-
mo dado positivo, a redução relativa
dos custos dos transportes internos,
por uma maior participação do setor
ferroviário e melhoria dos portos e da
frota marítima. Finalmente, lembrou
que em paises altamente desenvolvi-
das há uma supervalorizaçào da mão-
de-obra, acompanhada de distorções
provocadas pela inflação de um modo
geral, que contribuem para favorecer
a posição de países em fase de desen-
volvimento como o nosso. Recordou
também que o comércio mundial de
aço está aumentando sempre em pro-
porção maior do que a produção.

Modrlo no lítico
A necessidade de descobrir um

modelo político definitivo para o Bra-
sil é o tema que apaixona, no momen-
to, um grupo de políticos. A esse res-
peito, o Senador Dinarte Marlz dava
a sua opinião, dizendo:

Mas para què encontrar um
modelo político, se nós já o encontra-
mos?

Custos
O Brasil é um pais que hoje jã

pode se dar ao iuxo de montar uma
matriz de Insumo-produto. Trata-se
.simplesmente do seguinte: o Conse-
lho Interministerlal de Preços iCIPi
e o Banco Central estão fazendo, em
conjunto, um estudo sobre a forma-
cão dos custos do produto industrial
brasileiro. Enquanto o Bnneo Central
se encarrega do rti.sto financeiro, o
CIP faz o estudo do custo da produ-
ção cm si. Por exemplo, se o minério
de ferro aumentou, o Governo ficara
em condições de conhecer a reper-
cussão dessa medida em todos os se-
tores da Indústria que utilizam mine-
rio de ferro. Enfim, um acompanha-
mento que só se faz em países alta-
mente industrializados,

O recesso da fonlc
O repórter tentou, de todo Jeito,

arrancar uma noticia política do Se-
nador Fíllnto Muller, mas foi em vão.
Até que. o Senador mato-grossense
explicou:

— Meu filho, eu só estou ativo
como parlamentar. Como fonte, en-
Irei em contpleto recesso.

O repórter ainda Insistiu, queren-
rio saber «obre as propaladas refor-
mas, mas Filinto encerrou a eonver-
sa:

- A única reforma dr que tenho
conhecimento, e que está me Interes-
sando. é a da minha casa. que aliás
vai ficar multo bonita depois de
pronta.
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ASSEMBLÉIA GERAL ESPECIAL
DOS ACIONISTAS TITULARES

DE AÇÕES PREFERENCIAIS
Pelo presente Edital, ficam convidados os Senhores Acionistas ti-

tulares de ações preferenciais de EDITORA DE GUIAS LTB S 
'A, 

a se
reunirem em Assembléia Geral Especial, a realizar-se na sede social da
empresa, à Rua Desembargador Viriato, n.° 2, no dia 31 de agosto
da 1971, às 11:00 (onze) horas, devendo ser observada a seguinte
Ordem do Dia:

a) Antecipação da conversão de ações preferenciais em ações
ordinárias;

b) Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1971.

Pela Diretoria

(a) Orlandy Rubem Corrêa (a) Fernando Strachmann
Diretor Financeiro Diretor Secretário

CONVITE
A FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS convida empresários,

professores, estudiosos de administração, alunos e ex-alu-
nos para assistir a aula inaugural dos Novos Cursos de
Administração de Empresas, a ser proferida pelo professor
Newton Tornaghi sob o tema

CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO
no próximo dia 26, às 19 horas, no auditório da Fundação
Getúlio Vargas, na Praia de Botafogo n.° 190 - 14.° andar.

Fotografia
é tema de
conferência

São Paulo (Sucursal) —
O I Curso de Jornalismo de
Empresa continuou ontem
seu programa, com a pa-
lestra do Sr. Virgilio Fran-
cisco Cação Filho, supervi-
sor do Centro de Treina-
mento da Kodak, que deu
uma aula prática de loto-
grafia e defendeu a tese de
que ''mais vale uma ima-
gem que mil palavras."

O conferencista exibiu
para os participantes do
curso mais de 160 slides,
inclusive os melhores apre-
sentados no concurso Coros
e Sorriso no Mundp, promo-
vido pela Kodak.

O Sr. Virgilio Francisco
Cação Filho acha que a
empresa que edita jornal
deve ter seu próprio foto-
grafo, e que èle deve acom-
panhar toda a elaboração
da publicação, principal-
mente a fase de diagrama-
ção. . .

Juiz de Fora
elege caneão
sob vaias

HaMai
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P§ vai reunir as m
k3 maiores N
i"'} empresas do Ws

País í|

Belo Horizonte (Sucursal) -
— Encerrou-se a lh30m de
ontem o IV Festival de Mú-
sica Popular Brasileira de
Juiz de Fora, sob vaias de
5 mil pessoas que lotavam o
Cine Central, e não gosta-
ram da escolha de Casa no
Campo, de José Rodrix, pa-,
ra primeiro lugar. Isso levou
ao palco o coordenador do
festival, Sr. Augusto Marza-
gão, para classificar ao Fes-
tival Internacional da Con-(
ção, a música do público,,

¦ Cantiga Antiga, de Rui
Gonçalves.

O IV Festival distribuiu
prêmios no valor de CrS 21
mil, duas classificações au-
tomàticas no FIC. e durante
quatro dias movimentou a
cidade, com a chegada de
músicos, compositores e
grupos musicais importan-
tes no país, destacando-se
entre todos Chico Buarque
de Holanda, que deu um
show no sábado, sendo
aplaudido de pé pelo públi-

CLASSIFICAÇÃO
As cinco finalistas foram

Casa no Campo, de José Ro-
drix: Piano Sensacional, de
Luis Gonzaga Jiv, Cantiga
Antiga, de Rui Gonçalves;
Cadê Catarina, de Mamão,
Roberto Medeiros e Marci-
lio Botti: e Vera Clara, de
Sônia e Cllbas Manzo que
marcou a volta de Zezé
Gonzaga á música. Ela foi
considerada também a Mc-
lhor Intérprete. O Melhor
Arranjo ficou para o con-
junto O Terço, com a músi-
ca Aíero Ouvinte.

A orquestra de Paulo
Moura abriu a recita final
e o grupo Módulo Mil apre-
sentou uma ópera pop.

Mais Festival de
Música Popular
de Juiz ilc Fura
mi "Caderno B"

È'ií$£#$&! &-*¦ ' ' 
^S^/BÊÊBB—WÊSÊ—WÊB ». *•, » ¦ .W > » s ~

¦¦¦" ' 
\'"' *\mBi i a

%s". '. i'-»

COMPANHIA NACIONAL DE TECIDOS /-\ I O

JjOVA AMERICA c^^

¦ 'JM tm^^^ lata*** -

^^ ^B ^^^B rnsm m$*-'"*\é- a^al^^^^ .,8 ^^i^i^i^i^i^i^i^i^H

Estamcs cada naL
riais finiics nc Daiduc

industrial ic Pais.
Dn Daidtic sem çai^crrassem cscciYC&as,

ende a divenão
c c trabalhe
E esfames nos dívertíncfo a valer.

-:*>:'-lJ8H



JORNAL DO BRASIL O Terça-feira, 24/8/71 |j 1.° Caderno ÁSIA - 11

Renúncia de Cao Ky agrava crise em Saigm
Radiofoto UPI
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Soldados sul-coreanos guardam o ônibus com os prisioneiros mortos

Fuga de militares em Seul
termina com a morte de 30

Seul (UPI-AP-AFP-JBl —
uma tentativa frustrada dc
iuga de 23 pára-quediátas
da Coréia do Sul que cum-
prlam pena de prisão na
base da ilha de Shilml, no
mar Amarelo deixou ontem
um saldo de 30 mortos, en-
tre eles 18 dos amotinados
que, cercados pela policia,
preferiram fazer explodir o
ônibus que lhes servira de
transporte para a capital
do país.

O Ministério da Defesa
atribuíra, a principio, as in-
cursões a um comando nor-
te-coreanoque, trajando
uniformes das chamadas
Forças Especiais da Aero-
náutica, haviam conseguido
penetrar clandestinamente
cm território do Sul. Mais

Inrde, entretanto, reconhe-
ceu tratar-se de um motim
de seus próprios soldados,
descontentes com a allmen-
tação e o tratamento que
recebiam no uresidio da pe-
quena ilha.

A FUGA

O motim começou às seis
horas du manhã, quando os
pára-quedlatas apresenta-
ram queixas contra seus
s entinelas. Imediatamente
conseguiram dominar os
guardas da prisão, matando
12 deles c ferindo 10 (o pre-
sidio de Shilml contava
com apenas 25 agentes de
segurança), Seguiram então
para a praia e apodera-
ram-se de un barco que os

levou á cidade de Inchou
onde ordenaram ao moto-
rista dc um ônibus que se,
dirigisse a Seul. Calcula-se
que pelo menos cinco pes-
soas tenham morrido du-
rante esta operação.

Já em Inchou um forte
dispositivo de segura nç a
aguardava as amotinados,
impedindo que quatro dêlea
chegassem até o ônibus. Os
demais conseguiram chegar
até Yongdungpon, zona In-
du.strial ao Sul da capital,
mas foram cercados por
tropas do Exército. S e m
possibilidades de fuga, os
militares preferiram fazer
explodir o ônibus com as
granadas dc mão que ha-
viam trazido da base dc
Shilml.

Saigon (AFP-U PI-AP-Latln/Reu-
ters-JB) — A decisão do Vice-Presi-
dente Nguyen Cao Ky de não disputar
as eleições presidenciais, apesar de a Su-
prema Corte ter revalidado sua candi-
datura, é considerada pelos observado-
res como uma nova e séria derrota da
política norte-americana no Vietnamé
do Sul, agravando a crise política em
Saigon.

A crise por que passa o Vietnamé do
Sul — a pior dos últimos quatro anos —
agravou-se depois de Cao Ky anunciar
que não participará de eleições "prepa-
rada de antemão" pelo Presidente
Nguyen Van Thieu, a quem acusou de
utilizar a lei "para propósitos pessoais."
BUNKER FRACASSA

Cao Ky anunciou sua decisão ime-
dlatamente depois de ter conferência-
do com o Embaixador dos Estados Uni-
dos em Saigon, Ellsworth Bunker, que,
num último esforço, procurou em vão
convencer o Vice-Presidente a tomar
parte no pleito. Com o fracasso de Bun-
ker, frustraram-se os objetivos norte-
americanos de fazer realizar no Vietnã-
me do Sul, em outubro próximo, eleições
presidenciais com pelo menos dois can-
dldatos, com o que o pleito adquiriria o
caráter de autêntica disputa.

Cao Ky não apenas anunciou sua
desistência como também sugeriu que
Van Thieu — agora transformado em
candidato único — renunciasse ao car-
go e o passasse ao Presidente do Sena-
do, Nguyen Van Huyen, a quem cabe-
ria a organização de novas eleições den-
tro de 90 dias. Declarou ainda que está
disposto a renunciar à Vice-Presidència
como medida destinada a abrir cami-
nho para novo pleito.
ÚLTIMA TENTATIVA

O Embaixador Bunker voltou a con-
ferenciar com Van Thieu horas depois
de Cao Ky desistir da disputa. Não hou-
ve nenhuma informação oficial, mas
tudo leva a crer que se trata de uma
última tentativa de solucionar a crise.

Thieu passou o dia em conversa-
ções com seus assessores imediatos e
com os comandantes das quatro regiões
militares em que se divide o pais. Mais
tarde soube-se que o Presidente cance-
lou um discurso que deveria pronunciar
ontem ao pais.

Segundo os correspondentes estran-
gelros, é vlsivel cm Saigon o clima de
tensão provocado pela crise política. A
guarda do Palácio Presidencial foi re-
forçada com unidades de pára-quedistas
com uniformes de campanha que che-
garam em vários caminhões.

Rigorosas medidas de segurança
continuam em vigor, enquanto as ruas
de .Saigon passaram a ser mais estrita-
mente policiadas. Fontes autorizadas
disseram, entretanto, que o reforço se
destina a prevenir qualquer tentativa
dos vietcongs de sabotar as eleições lc-
glslativas que se realizarão no dia 29.
IMPRENSA APLAUDE

O Vice-Prcsldcntc Cao Ky foi aplau-
dido pelos jornalistas ao anunciar que
não disputaria as eleições dc outubro
próximo.

Disse que tomara tal decisão para
protestar contra as "manobras fraudu-
lentas do Presidente Thieu, que utilizou
a Suprema Corte para seus objetivos —
primeiro anular minha candidatura, e,
segundo, me declarar candidato, embora
eu não tenha apresentado nenhum re-
curso legal.""Tal interpretação da lei, segundo
as necessidades do momento levam à
inevitável conclusão de que o próximo
pleito está com as cartas marcadas",
acrescentou.

Excepcionalmente aplaudido pelos
representantes da imprensa, Cao Ky em
seguida exortou o Presidente Thieu a
renunciar a fim de facilitar a organi-
zação de eleições "autenticamente livres
e democráticas, pois o pais necessita de
um novo líder, designado pelo povo,
para que o guie na luta que se apro-
xima."

Anunciou ainda que reclamará de
volta a fiança depositada para sua can-
didatura — cerca de US$ 6 mil (Cr$ 32
mil) — c que tal soma será doada à
família de um inválido de guerra que
se imolou no fogo no dia 5 de agosto
em sinal de protesto contra a decisão
da Suprema Corte de invalidar sua can-
didatura à Presidência.
REAÇÕES AMERICANAS

A Embaixada norte-americana em
Saigon, que na semana passada conse-
guira que a Suprema Corte reformulas-
se sua decisão anterior de não aceitar
a candidatura de Cao Ky, emitiu um
breve comunicado no qual lamenta a re-
núncia do Vice-Presidente sul-vietna-
mita.

Em San Clemente, Califórnia, fun-
eionários da Casa Branca também la-
mentaram o fato, mas manifestaram a
esperança de que surja um concorrente
para disputar o pleito com o Presidente
Thieu.

Embora não tenha havido nenhum
comentário oficial, fontes governamen-
tais disseram que o Governo norte-ame-
ricano ainda não aceitou a perspectiva
dc que Thieu enfrente apenas uma opo-
sição simbólica nas eleições do dia 3 dc
outubro próximo.
TENTATIVA ELEITORAL

O Governo do Presidente Rlchard
Nixon vinha tentando promover uma
disputa presidencial no Vietnamé do
Sul, ainda que fosse apenas para acal-
mar os críticos da guerra no Congres-
so, que ameaçaram tomar novas me-
didas pacifistas no caso de Van Thieu
surgir como candidato único.

Depois que o terceiro candidato, Ge-
neral Van Minli, retirou seu nome, o
porta-voz da Casa Branca, Ronald Zlc-
gler, declarou aos jornalistas, quinta-
feira passada, que a situação era "lncer-
ta" e sugeriu que o panorama poderia
mudar. Sem entrar em pormenores, Zlc-
gler declarou que a Casa Branca esta-
va examinando a .situação.

A Rádio Hanól, por sua vez, disse
que a decisão da Suprema Corte do
Vietnamé do Sul dc anular a desqualt-
flcação dc Cao Ky não passou de uma"farsa, ordenada pelo Presidente Nixon,
cujo objetivo é dar aparência dc lega-
lidade ao pleito."

TUDO VENDIDO...
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Só porque a Usiba encerrou, em tempo re-
corde, dois lançamentos consecutivos de suas
ações para pessoas físicas (ait. 14*, há gente
dizendo que ela encerrou sua oferta também
para pessoas jurídicas larts. 34/181

Dizendo isso, querem lazer você, empresa-
rio, se conformar com alguma outra oferta,
porque *o projeto da maior siderúrgica do
Nordeste", aquele rjue at aba do merecer mar-
cante receptividade junto ao público invés-

tidor, estaria fora do alcance tiá aplicação de
sua empresa.

Isso nâo é verdade.
A Usiba continua recebendo subscrição

das pessoas jurídicas que optaram pelaSudene.
E que queiram colocar desde já seus Incenti-
vos Fiscais nâo apenas numa indústria enqua-
drada no Piam» Siderúrgico Nacional, como
tanibem numa companhia, t ujas «.ções. dcjde
já, sâo objeto de tio notável procura.

¦ ¦
!___*

USIBA Usina Siderúrgica da Bahia S. A.
It*ôaiw_ <U

Orientação pan aplicação:
Rua Kléxíeo, 148 - salas 902-904 - Telefone 222-6940

MSTO

Deposite sua
dedução

(12% Dec. Lei 157)
ou seu

OUPRIP
no

IBM

%¦
i

diretamente no

É3§ iBANCO
Banco da investimetrto Industrial S.A»

SÂO PAULO - Ru* Libero Badaró. 293 - 30.* andar - Seía Própria
PABX 36-6361 - 32-6682 - Caixa Poilal -J759
Rua Libaro Badarô, 176 - Loja - Tal.: 34-2958

RIO - Av. Rio Branco. 155 - Loja - PABX 242-2835
P. ALEGRE - Rua doa Ardradai.1234 - 18* andar - PABX 25-9100
SALVADOR - Rua da Grécia, II «ti andar

Tola„ 2-3537 - 2-3298 - 2-3293
Edifício Frutotdiat

RECIFE - Avenida Gutwapet, 111 • 1* andar
TbIbj 24-4219-24-0429
Efi.ficio Sulacaa

CURITIBA - A*. Matartai Otodore, 497 - U* andar
Tal»-: 23-3832 - 23-4872 í

Ou nas agências
dos seguintes bancos:

BANCO f maneia. BE M9T0 GROSSO S/1
B9NC0 ESTftCO CE SâQ P&OLO SA
BAICO BO-ViSTü S 2.

BÜICO mtmWÊL BMSIUIRO SJL
B1IC0 S_3 CMTiiO 03 SUL S.__

BIKO CRfOlIO Rül K HípíS 6C1ÜUS $ l
Um 81 CtSIK K SUTÍS SJL
ma. m mm m tmu s.i
tutf ustut mm U
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na Bolívia
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Dois velhos aviões Mustaug, da Força Aérea Boliviana,

bombardearam ontem a Universidade San Andrés, no centro de

La Paz, causando aparentemente oito mortes, o que eleva para

98 o número de vítimas em combates na curta guerra
civil que precedeu a derrubada de Juan José Torres.

O ex-Presidente Paz Estensoro chegou a La Paz prometendo
"lutar pela reconstrução da Bolívia"

Aviões tanques vencem a luta na Universidade
_.'.., ¦ '„_. ,.a 

Paz íDo enviado es- no local desde a noite de
Radscf-slo UP1 1J .... r_..»,a '-1.  .„ . „„ ._,,„. j.-,mi,sim tp p .a.nr In os 11-

Novo Governo quer
manter a cotação
do peso boliviano

La Paz (Do enviado es-
peeial -- UPI-AP-AFP-La-
tini — O coronel Hugo
Banzer consolidou ontem o
seu Governo nomeando no-
vos Ministros, mantendo as
cotações do peso boliviano
e anunciando medidas eco-
nómlcas de emergência a
serem adotadas nas próxi-
mas semanas.

O Ministério foi parcial-
mente preenchido com a
indicação do coronel Gil
Keyes para o Ministério de
Assuntos Camponeses; de
Hugo Gonzalez, para o Mi-
nistério de Informações e
do General Jaime Florenti-
no Mendleta, para o Mlnis-
tério da Defesa Nacional. O
General Antônio Arnez foi
mantido no Comando da
Força Aérea. Quatro outras
Pastas ainda não têm ti-
tular.
MINISTÉRIO

Os demais Ministros são:
Mario Gutiérrcz, Relações
exteriores; coronel Andrés
Selich, Interior; Raul Lema
Pclaez. Finanças; Ciro
Humbolt, Trabalho c As-
.suntos Sindicais; Augusto
Mendizabal. Educação c
Cultura; Ambrosio Rlvcra,
Transportes c Comunica-
ções; Carlos Velarde Bar-
i.ory, Previdência Social;
Carlos Serrato Rcich, Minas
e Metalurgia; Sérgio Lclguc
Suarez. Urbanismo.

Banzer suspendeu ontem
as atividades cm todos os
estabelecimentos públicos c
privados do pais. implan-
tando também o feriado
escolar, numa providência
destinada a permitir a nor-
n.allza.âo da vida Instltu-

cional no pais. Após o ata-
Que à Universidade San
Andrés. a calma voltou a
reinar no centro de La Paz,
onde vigora o toque de re-
colher entre a meia noite e
G horas da manhã.

O novo Presidente boli-
viano. o 58.° a tomar pos-
se nos 146 anos de inde-
pendência do pais é o 29."
militar a ocupar a Presi-
dència da República. Ontem
de manhã êle participou
pessoalmente do enterro de
cinco oficiais do Exército
mortos durante os comba-
tes de sábado, acompa-
nhando a pé e durante ai-
guns metros, o cortejo fú-
nebre.

Banzer, 46 anos, baixa es-
tatura, pesando apenas 60
quilos passou todo o resto
do dia em contatos politi-
cos com ministros c dir;-
gentes civis bolivianos, no
Palácio Qucmado. As 10 ho-
ras da manhã cie deu posse
a três novos ministros c à
tarde preparava-se para
manter contatos com o cx-
Presidente Victor Paz Es-
tensoro que chegou na
manhã de ontem a La Paz.
procedente de Lima.

O Ministro de Finanças,
Raul Lema Pclaez, anun-
ciou aos jornalistas que o
peso boliviano não será des-
valorizado, bem como asse-
gurou que serão dadas am-
pias garantias aos investi-
mentos estrangeiros, desde
que estes respeitem os in-
terêsses nacionais. A Boli-
via enfrenta atualmente! um
sério desequilíbrio na ba-
lança de pagamento e um
crescente déficit orçamen-
tãrlo.

Banzer.
o militar

. i Ex-con'a n-
pe8QWS3 j dante do Co-" 

£{! lcçio Militar
de La Paz, o

Os Musiang da Força Aérea decidiram o destino do poder
Radioloto AP
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Banzer. diante de um crucifixo, toma posse como Presidente boliviano

Agitação sindical, a ameaça futura
Juvenal Porl cila

Um país rico lambem
em grupos políticos

O Movimento NaclonaUí-
ta Revolucionário — MNR

 e a Falange Socialista
nttllvlana, que dividem o
Gabinete e dão sustenta-
cão ao atual Governo da
Bolívia, são agrupamentos
políticos sem ideologia de-
tinida, que oscilam entre n
centro e a extrema direita.

O MNB. fundado por Vir-
tor Pa* Kstcnsoro em IMl»
logo apôs a fragorosa der-
rota da Bolívia frente ao
ivsi.ti.isi' na guerra do
Chaco, nasceu com tenden-
cias faj.cl.stas e revanchls-
tas. com attfiit» na Intelcc-
tualídade. l-ojo depois per-
deu para o pofiularismo de
Perõn. especialmente após
a guerra civil de l"*>: que
le»ou Fstensoro ao poder.
Do MNR saiu a tnaiocia dos
atual» líderes político* de
expressão na Bolieia.

A Falange StHriallsla. »r-
ganíracão de tendência*
maieadamentr direiUsUs,
luta. a contra a política de
E»ten*oro e contra o MNR
desde 1MJ. Seu líder atual
* Mário Gulierre». «jue as-
•sumtst o Ministério do Et-
feriar e foi um tm primei-
Ttm ittTmttttúmt pt** ttènm
(imtfètit*. n* n*** pire**, a
rastaratatçâ* pmttti»* do mo-
«intenta %\i* depôs Torres
nasce» de uma aIsanta ett-
ttc Gattettet • Clr«* Moro-
ttstddt im tt*prt*mmi* Sm
te«**r» n* tsmmm * é •
pnoci^aT ttdee da ata es*
tensaaMisia d» MNH.

AS ESQriaBAS

tm MNR ***»• a» Partais.
m^Vmmt-'rmn*Tt* é* ta9pm*tti
*%mim*l7*t*. Md*r»dti pm
lu-ua iMhin. 99* da*»
Mpmt* a %min*. A toe*»» *
«ma «ta» «ttsr* ru w*e mt
tftntt* * rs**»** mm \*m.
qmjtmê* ttifwm trtvpm mt
*mp9k^%hJt*R * f0L*¥WiM W* ¦"EáS.r.iJI #*

f.f4«-Mwe»» ¦• |»u*e»r. Oom,
f«er.ú* ***9m • tmr00MÊ*
4mmu- IletinM me» tmmmx
mm mm* *9mmm9 msmTtmm^im
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logicamente divididos e que
nunca chesaram a ter
liiintii-de-vista comum só-
lire O (invériio. Hão as duas
alas do Partido Comunista
da Holitia, uma prõ-chinc-
»a e nutra prô-Mosrnu; o
Partido Operário Rc\olu-
rionário. de o ri e n t a-
cão trotsklsta e u nt a
organização de ten-
dència pró-cuhana. que
nâo tem existência le-
gal mas age concreta-
mente através do Exército
de Libertação Nacional, que
ainda mantém focos guer-
rilhriros no pais.
OS OUTROS

No quadro político ria
Baliria pndcin mt atttda en-
contrários o Partida Social-
Itemorrata. liderado pelo
es-Vire-Presidenle Slle* Sa-
linas; o Partido Revotuctn-
nário Autêntico, de Welter
(•uerara Arce: o Partido ria
Esquerda Rrsoturtonaria.
de Ricardo An*. * e o Mo-
simento Popalar íristâo.
aoe gira»a em torno rio **%•
Pt-esMenl* Rene Barrientas.
Issat grapo estésre unido tu
eleição de Julho de X9m e
le»ott tUrtientos ao poder.

( ontptetanri» •» ajaarlro. b .
ainda *» duas facçiae* d«
rartido Dem»»ír*ta-rristão.
litteradas p«»r Remo di Nu-
tale e t«t* f»«-4o Sa»|iia«».
%ml>»«. perderam a»let»t»«
et» a**»9*e*iji»é«c4a da e*.**f»-
»*•> das a-maeTÔ»» durante
» sfla^tèsme» d* (.ierteral Ta» -
its. O MM" srmpre e-ttfre*»-
mm uaUMcsrus de efcaitSTi, p#»s
a pttttttir* ala •*__?,*»* •**>'
ntu ftusítaM» Mais ra»fs>fal e
mmtm trnmmtmx»* rtBÍtsrat ifts-
pirUata ft!4tft diferente ala
ciaviawm. tUriaatita a «ex«n-
«ta statsatt* rtMItra te»tlét»r.a,*
00m%W0T4}M:SM0*%*W% ôef***?"* &0
rurud»,

*^Wi£%% 0f9/0£: 00! %0fàMÊt WÊ0t\
Idei* _*» rrau de «tlti» po-
%0%00M f*S flNâhvlft I^KS-^Si i-RIfc*
%0*MT 000R0 0tf0tW0lt %% m^^WmmWSm-^
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La Paz — O mouímettfo que depôs o
General Juan José Torres e permitiu a
ascensão ao poder de oulro militar
coronel Hugo Banzer Suarez — alem de
pernMtr a que se fizesse uma jogada
política que só os iioíirintios compreen-
detn. -roo pode ainda ser considerado
plenamente consolidado.

A par da intensa agitação reri/fca-
da no Palácio do Governo, com entradas
c saídas de pessoas importantes na cc-
na política local, c do otimismo que.
cerca o novo dotio do cargo, há uma
flagrante inquietação por parte das au-
torídades cota relação aos trabalhado-
res: depctidcrà de seu comportamento,
a duração do regime instalado na ma-
nhã de domingo.

ÃS PRELIMINARES
A queda de Juan Torres começou

efetivamente desde sua posse no Govêr-
no, garantem os analistas. Na realidade,
cm íérmoj práticos se iniciou em de-
zctnbro passado, quando o mesmo coro-
net Hugo Banzer, então comandando o
Colégio Militar bollciano, fiz um fio-
íenfo dftcitrío coníro Tom». Isso lhe
valeu o afastamento do pais. primeiro
rctreiwtttio uma mi*«to no exterior, e
depoit t.c configurando rm eitíio Para-
telamente a toe sfitisérfío. cuia impor.
í o neto to agora è verificada, agiam os.
meios o0Íí.*$«m dpôíiíoYCi ao ex-Preti-
dente — hoje atuado na Embaixada io
Peru - /ormofiifo. fora dm olho* de
©fsí.*5í4o ptíWitrc fetaílciani». ama aliança
panidãna considerada até então muüo
di/itU ou «?«t*e fwptWítí*!: o Aforimttnlo
Natíoml Revolucionário e a Fattrae
SocUtlitla RoUricna. esta. pràlteamenie
tem rida atira nm Úttímot a*~.ot.

No teio de* Fote.es Armaiat o mo-
rimenfo tra preparado ocultamente, «
começar pela dotitrinee4® 4m offtrtoüt,
uma Mt d«# n* sj*sríí#relt * t9t%yniit it
se opnnham a Totrtt, Aífiltdíwm-te
muito* u,*fiFOs peta e tdotto do mm
rimemio. «se. «tfmiiAdiiwwf»? ftd» pe**-
íiu êot mm áertntmâottt., Do* et§u-
ttumtt*, ejstffsm*m w tmgvtfiMtt,

í. Torre* permiti* e Utm* méo éot
t*S79tl9*!Í*tet,. i"*ics»i»*í'* T*t!r*ir'peiSJÍO tfU
r^« pmtSiee.
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mines de estanho, está estabelecida au-
tra tropa dos rangers. treinados espe-
cialmentc para evitar manifestações
tnaiores dos mineiros. Em Cochabamba
localizam-to os soldados do Centro de
Instrução de Tropas Especiais (antí-
guerrilhas), treinados por norte-amerl-
canos. Finalmente, aqui na capital, es-
tão os quase 2 mil colorados, soldados
que faziam a guarda presidencial, c o
Regimento Castrillo. com tanques, car-
ros anfíbios, ixicu.oj pesfldo*. ele., num
total aproxirnado de 200. Êslc era o qua-
dw das operações mllllares, ressoloon-
do-sc que apenas os colorados — uni-
forme vermelho e branco — lutaram
flèts a Torres.

Sábado, etn Lima. otile? dus 9h30m
ninguém confirmava o vôo do Lóide Bo-
iivtano para La Paz. Mais tarde também
a Brantff e a Ibéria cancelavam seus
vôos a esta capital, o aeroporto estava
fechado. Sò havia utn meio de chegar
ao território Itoliilnno; por terra. Duas
horas e meta num tarboéltce das L!-
nhm Aéreas Peruanas ate Puno e. tt-
«almcnlf. mais quatro horat de auto-
móvel até Desaguadoro. na fronteira bo-
Ht:iana. So caminlto. cs noticias eram
da.c.i-ovtradax. mas à medida que M
csroríwsrtT da fronteira, elas te tor-
naram rotm clora.»

Quando entrei em La Tar. por rol-
ta das /# hora*, havta ba-tdeiras te-
de-rermelha-amarela cm quete todas
as portes da* rcstdtnciai Não havte agi-
íaçáo. Ot taxis etam poucot, pois no do-
minpo não se trabalha multo por equi.
Num campo de futebol centenas de pe».

oa* mtsUUam à uma partida. A Praça
MufJto, onde /ies o Peftíc.o do Got^rno
esiara tvpleie de pestea*. O nôro Pre-
.tMente bolltiano. coronel limo Batittr.
katia feledo eo pom. como herícm fe-
Mo tamhém os liderei polifícot de Fa-
Impe SoCmime BoUmm e do Mori-
mrnfo Xaeíe-nei n€ve4uriméti0 ftrttt
pmmm rm átpoimmto e mim pntsle*.
d<**, recelerttm f *e © jwt» Meu m teto
4o Segmento CatinHa „ tcKtfiHts *
Mfnufasdsw — por tmãttêtr *?»e »*í* de-
fentsia- To*rm Depm, ume pmmáe per*
U «tot ettati «lwsid-«MMi « ettwp» da tm-
te e mm mm m matam mt mtm tm
m^&Biot, Os éc*£tto<79's» ttm. emm. pro-

coronel Huço
Banzer Suarez j:i participa-
ra de duas conspirações di-
reitistas contra o Governo
de Juan José Torres.

A primeira ocorreu no
inicio de dezembro de 197(1
(dois meses depois de
Torres assumir o poder,
mas o movimento foi ime-
diatamente neutralizado.
Acusado de cabeça do Rolpc
frustrado, Hugo Banzer
preferiu esconder suas in-
tenções atrás de um inevi-
távcl desmentido:

— E' mentiroso q u c m
afirma que o Colégio Mlti-
tar e seu comandante cons-
piravam. Não aspiro à
Presidência nem a qualquer
cargo. Sou um militar hon-
rado.

Banzer esclareceu ainda
que apenas dirigira uma
carla-abcrta ao sindicalista
esquerdista Juan Lecliln,
"porque era preciso por fim
ã anarquia" (Lcchln havia
proclamado dua adesão a
luta armada para a instau-
ração do socialismo na Boli-
via). O coronel perdeu o
comando do Colégio Militar
e foi removido para uma
Riiarnição fronteiriça, n a
região do aiiiiplano bollvla-
no. Pouco mais tarde, volta-
ria a chefiar seu .segundo
movimento golpista.

Apontado como uni ofi-
ciai Intelectual de grande
influência Junto a capitães
e tenentes, o coronel Ban-
zer marcou a dala da cons-
piração para a noite de 10
de janeiro.

O movimento, contando
com a participação de vá-
rios oficiais transferidos pa-
ra un i d a dea fronteiriças,
era dividido em comandos
militares e civis, todos sob
o controle de Banzer. Sua
principal missão era a to-
mada da cidadela de Mira-
flores (sede do Estado-
Maior) e do Regimento In-
gavi, um dos mais armados
da Bolívia. Outras ações
militares se desencadeariam
contra regimentos etn mui-
tos pontos do pais, enqtiau-
lu os civis ficariam cucar-
regados de tomar o Palácio
do Governo, além de duas
emissoras que serviriam pa-
ra a transmissão das or*
dens do novo Governo.

Dois delatores (um civil
e outro mllit.tr', porém, de-
isiiiis i.it.un o plano ás auto-
rldades de Ia Par e o coro-
nel Banrer tol obrigado a
suspender o golpe. Cerra de
20 re\olloMis ... haviam In-
»adido Mlrallores e resolve-
ratn resistir, na esperança
de que outras unidades atle*
tts»em a conspiração. 1'ttta
linha direta enire a cidade-
Ia e a *erie do Go.èrno per-
tnitla negociações, ma* a*t
ades<»es nâo vieram.

La Paz (Do enviado es-
pecial-UPI-AP-APP-Latin i

— Aviões Mustang da Fôr-
ca Aérea Boliviana e tan-
quês do Exército, apoiados
por quase mil soldados, de-
saloíaram ontem um grupo
de 800 universitários que se
entrencheiraram no 13° an-
dar da Universidade San
Andrés, no último foco de
resis-tència ao novo Govêr-
no boliviano.

O ataque teve inicio pou- .
co depois do meio-dia,
quando dois aviões P-51
bombardearam com fogue-
tes o prédio da universlda-
de, situado na principal
avenida de La Paz, causa/n-
do pânico em centenas cie
transeuntes que se a-trlome-
ravam aias proximidades.
Tanques c soldados do
Exército convergiram tam-
bém sobre o reduto de es-
tudantes, disparando com
todas as suas armas.

VÍTIMAS
A violência do ataque

provocou a destruição da
todo o último andar do
prédio da Universidade San
Andrés, havendo informa-
ções extra-oficiais sobre a
existência de oito mortos e
mais de 100 feridos. A ação
durou monos de 30 mlnu-
tos, durante os quais o cen-
tro de La Paz ficou inteira-
mente convulsionado.

Centenas de pessoas fu-
giram apavoradas das pro-
xlnüdades da universidade,
já que tanto soldados como
os aviões, atacaram sem
aviso prévio. Os estudantes
haviam se entrincheirado

no local desde a noite de
domingo, rejeitando os ul-
timatos feitas pelo Govèr-
no do coronol Hugo Ban-
zer.

O violento tiroteio surpre-
endeu tanto os jornalistas
como os populares que se
encontravam nas proxim'-
dades da universidade, uma
vez que ninguém esperava
uma mobilização militar de
tanta envergadura para
neutralizar um foco de re-
sistência composto por 800
estudantes, a maioria dos
quais dispunha apenas de
revólveres.
RENDIÇÃO

Após meia hora de ata-
que contra o edifício ocupa-
do, os estudantes, liderados
pcio padre Andrés Kenne-
dy, começaram a abando-
nar a universidade com a.s
mãos na cabeça, enqurnto
dezenas de ambulância.-.,
médicos e enfermeiras pe-
netravam no prédio para
recolher mortos e feridos.
Um dos mortos foi atingido
por um disparo de avião
no interior da universidade
enquanto o outro era um
estudante secundário qi.e
tentou armar uma barrica-
da com paralelepipedos, na
parte fronteira ao prédio
atacado.

Antes do ataque, o Go-
vòrno havia formado uma
comissão mediadora inte-
grada pelo Arcebispo de La
Paz, Jorge Manrlque, dois
diplomatas, quatro profe.-.-
sores e dois estudantes, que
tentariam convencer os es-
tudantes entrincheirados
da inutilidade de qualquer
resistência.

Balanço é de 9<°> mortos
e 560 feridos em La Paz

La Paz (Do enviado espe-
ciai — UPI-AP-AFP-L.-itini
¦— A Crua Vermelha bolivia-
na Informou que 98 pes-
soas morreram e 560 11-
carain feridas durante oj
combates travados cm La
Paz na tarde de sábado e
na madrugada de domingo,
quando militares c civis ar-
mados tentaram garantir a
permanência do Oencml
Juan José Torres no poder.

Extra-oflcialmonlc infor-
mou-sc, no entanto, que a
saldo de vítimas c bem
maior, uma vez r?uc muitos
mortos e feridos deixaram
de ser registrados pela Cruz
Vermelha, notadamente em
cidades do interior. K' des-
conhecida a cifra exata de
baixas durante o ataque à
Universidade San Andrés,
ocorrido ontem.

Uma verdadeira multidão
de pessoas aglomerou-se
desde a manhã de domln-
30 nas portas dos principais
hospitais de La Paz, ten-
tando localizar parentes e
identificar cadáveres. A
maioria dos mortos tombou
nos combates cm torno do
quartel de Mira flores e no
cerro I.alkakota, no centro
da capital boliviana.

Em Santa Cruz registra-
ram-se nove mortes logo no
inicio da rebelião militar
contra o General Juan Jo-
,sc Torres, enquanto que cm
Oruro, oito pessoas morre-
ram durante uma frustrada
tentativa das milícias mi-
nciras em retomar um
quartel do Exército que ade-
rira aos rebeldes.
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Governo peruano
confirma asilo ao
General Torres
Lima (UPI- AP-Latin/

Reuters -AFP-JB» —Um
porta-voz da Chancelaria
peruana confirmou oficial-
mente ontem que "reeonhe-
cia a condição rie asilado
do Presidente deposto da
Bolívia, General Juan José
Torres."

Em B u e n o s A i r a s, a
Chancelaria argentina de-
darou que a mulher e tiv.s
í i 1 h o s do ex-Presidente
Torres e outras quatro au-
toridades estão asilados na
Embaixada de seu pais cm
La Paz. Os asilados são:
Oscar Táborga Torrico. ex-
Ministro cie Relações Extc-
riores; General Molina Pi-
sarro. ex-Ministro da Dele-
sa; Gaston Bevdeja Sa, ex-
diretor de Informação da

Presidência e Hu mberto
Qbleas, cunhado do Gene-
ral Torres.

DESTINO

O Ministro de Relações
Exteriores do Peru, Gene-
ral Edgardo Mercado Jar-
•.in, revelou ontem de ma-
nhã que "oficialmente o
General Juan José Torres
está incluído entre os asi-
lados que se encontram na
Embaixada de La Paz."

Janta havia declarado,
no domingo, que Torres es-
tava refugiado junto com
_5 de seus partidários na
Embaixada do Peru na ca-
pitai boliviana e indicou,
então, que sua situação se-
ria estudada pela Chance-
laria peruana, mais tarde.

"Le Monde"
prevê queda
cie Banzer

Paris, Lima, Buenos Ai-
res, Bogotá, e Argel (Latin/
Reuters-AFP-AP-UPI-JB) —
"O novo regime direitista
da Bolívia está apoiado em
grupos demasiadamente he-
terogêneos para que sua
aliança possa subsistir", co-
rnentou ontem o jornal Le
Monde.

'O General Torres — ana.
lisa Le Monde — acreditou
poder instituir duradoura-
mente um regime de nacio-
nalismo revolucionário, sem
proceder a drástico expurgo
no Exercito ,e sem reorga-
rilzar a única força capaz
de apoiá-lo: as milícias ope-
rârias que garantiram, em
1952, a aplicação da refor-
ma agrária e a nacionaliza-
çào das minas de estanho.

Derrota da
esquerda
agrada EUA

Washington (AFP-JB) —
Os Estados Unidos viram
com agrado a mudança de
regime na Bolívia, que a
afasta do marxismo em ge-
ral e o do Chile, em parti-
cular, disseram ontem os
meios diplomáticos da ca-
pitai norte-americana.

As relações entre Wash-
Ington e La Paz, que atra-
vessaram um periodo de
tensão desde que Torres to-
mou o poder em outubro
passado, serão mantidas e
provavelmente melhoradas
sem necessidade de um re-
conhecimento formal do
novo regime, afirmaram
funcionários do Departa-
mento de Estado.
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atendimento Induco."

INDUCO
Comércio e Indústria Induco S/A

nto de Conse

Rua Fonseca Teles, 114 - São Cristóvão - GB

Brasil deve reconhecer
ainda hoje nôco regime

Brasília (Sucursal) — O
Governo brasileiro poderá
expedir ainda hoje u>m co-
niunicado no qual reeonhe-
,nerá formalmente o novo
Governo da Bolívia, consti-
tu ido domingo sob o co-
mando do coronel Hugo
Banzer Suarez.

Até ontem' à noite, fontes
do Itaimarati in formavam
que as autoridades brasi-
leiras continuavam a exa-
minar a nova situação po-
litica da Bolívia, decorren-
te da derrubada do Presi-
dente Juan José Torrez,
para decidir sobre a neces-
«idade ou não de um reco-
nlieclmcwto formal do Go-
véirno do coronel Banzer
Suarez.

Ainda recentemente, no
caso da queda do Prcíiden-

te Roberto Levingston, na
Argentina, o Brasil julgou
desnecessário o reconheci-
mento do Governo consti-
tuido sob a Presidência do
General Alejanidro Lanu.s-
se, considerando tratar-se
apenas de uma substitui-
cão de comando político
dentro do mesmo processo
revolucionário já anterior-
mente reconhecido.

Segundo informações re-
cebidas da Embaixada do
Brasil em La Paz, o vice-
cônsul interino brasileiro
na cidade de Santa Cruz de
La Sierra, Sr. Mário Belo
Amorim, continua hospita-
lizado om conseqüência do
ferimento a bala «sofrido
sábado, durante choques
militares ali ocorridos.

"El Diário" coita às
mãos de seus donos

La Paz (UPI-JB* — O
jornal El Diário voltará ho-
jc a ser editado por seus
antigos proprietários, afãs-
tados de suas funções desde
outubro de 1070, quando o
matutino foi tomado c ad-
ministrado por seus fun-
cionários.

A retomada de posse pe-
los proprietários do El Dia-

Jornal vê
•• e»99compiot
continental

Santiago do Chile <AP-
jBi — O jornal l*urn Chile
afirmou cm seu editorial
de ontem que o Brasil, a
Argentina e o Paraguai "cs-
tiveram Implicados no gol-
pe boliviano" e que a der-
rubada de Torres "è uma
virtual notificação aos po-vos do continente de que a
velha política dn garrote
continua viva." Escreve o
diário chileno: "Nào escapa
ao nosso povo o significado
do que acaba de ocorrer na
Bolívia. Por esta razão, ho-
je, mais do que nunca, nos-
ao povo deve estar atento a
qualquer manobra do ira-
perialismo e seus servido-
res."
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rio foi anunciada aos seus
empregados por meio rie
um cartaz colocado na en-
traria principal do edifício
do jornal. El Diário defen-
dia posições conservadora..
até ser tomado por seus
funcionários, que passaram
a adotar uma linha favorã-
vel ao General Juan José
Torres.
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Centro
Bradesco:
Rua Buenos Aires, 1/7
Rua México, 148
Rua Gonçalves Dias, 84-A
Rua Visconde de Inhaúma, 134-C
Itaú América:
Praça Pio X, 99
Rua São José, 28
Av. Graça Aranha, 174
Rua 24 de Maio, 316
Tijuca
Bradesco:
Rua Pinto Figueiredo, 31 -A (Saens Pefia)
Haddock Lobo, 332-A
Itaú América:
Conde de Bonfim, 375
São Cristóvão
Bradesco:
Rua Figueira de Melo, 387
Itaú América:
Rua Figueira de Melo, 359
Madureira
Bradesco:
Maria Freitas, 87
Itaú América:
Edgard Romero, 236-C
Penha
Itaú Amciica:
Brai de Pina, 50-A e B
Copacabana
Br.idosr.o:
Barata Ribeiro, 255-B
Miguel Lemou, 57-A
Itaú América:
N.S. Copacabana, 591
Ipanema
Bradesco:
Visconde de Pirajá, 213-B
Gávea
Itaú América:
Marquês de Sáo Vicontc, 52-D
Laranjeiras
Brndosco:
Laranjeiras, 192-A
Botafogo
Bradesco:
Voluntários da Pátiia, 220-A
llaú América:
Voluntários da Pátria, 479
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Aliás, a Paraná Kqiiipamcntos S/A vem
oferecendo excelentes resultados desde 1946.

Sáo 25 anos de satisfação para nossos
acionistas.

Durante todo esse tempo,
acumulamos experiência num Eslado t|ue
hoje, mais do que nunca, reluta o progresso
que vem invadindo o Brasil.

1 rés grandiosos piojetos. programados
pelo governo, vieram ampliai as perspectivas
sólidas de resultados para a
Paranl Equipamentos S/A, a cuito,
médio e longo pra/o.

A implantação th fatnttla de i'em>
Central do Paraiui. a maior ftmnia em
comtmçâo na Amfma do Sul. onde estão
sendo empregadas, como equipamento
hásico, as maquinai Caterpillar.
A construção tia Utma de Salto (Mrio,
com 1,050.000 quiloMitt. eufo amsórem
emprcitttro preferiu também e /_ está
(iperandtt ¦ equipamento Caterpillar.
O prato previsto para a obra t de quairo
¦MM, durante os quais estaremos presentes
com nossas máquinas Finalmente.
a Paraná Equipamentos S A nâo jtoderá
deitar Je estar presente, ct>m suat máqmtm
Caterpillar, durante M doze anoi pmistos
pare a implantação da mmumental obra
do t#onr>T»f> Federal
- a Vsma Je Sete QueJat

Prrremos auicU o uso de nono
e<}uipunet.io na atseituta de 2.000 km
d* nova» nttiiUs progttmadas
no Rwio de DfKi.«ohtrr»en5o Rodcmltio
do Pit.r.í. uma du metas mais importantes
t J'-nim.it. as <k> Ckmtstso t.stadual

Aktn da (iirrptHí! Trtciot Co Ptota
15SA. tepresentamo. «nda ai (amoias maicas
HyMct. Vfflwes^ T«a« .ma, *¦.^ihi-gim,
e Sania Muris»

Para ia», fnwíierrioi tibais ii>enno>i
todo s Eatadét a»t forte, em Londrina,
no «iateeste. tm Ca_ecml. «tem de nana
tTsatiu em f witiha

No início déste ano, instalamos
nosso próprio sistema eletrônico de
processamento de dados, iniciando assim
uma nova fase na idministraçto
de inventários, otimização de estocagem
de peças de icposiçio, na autorrutizaçio
do faturamento e do controle de recebimento.

Nas boas ações da Paraná Equipamentos
S/A, voei encontra grandes vantagem,

A negociahilidaJcnn tres maiores bolsas
do Pais evidencia a líquide/.'do papel.
Nossas ações vem sendo coladas a preços
icmuneiadores. Vimos disttibuindo
dividendos de 15% ao ano, tanto paia
as ações preferenciais como paia as ordinárias.

Por ,1. ter uniu,, .i.i estatutiilt,
isacoespre/eremuts i assegutado
o privilegiado dividendo de 12% ao ano
r portiripacáo integral nos resultados.

Recentemente aumentamos nosso capital
pata Ct S12.5O0.0OO.O0 e já estamos
piogranundo para breve novo aumento,
por bonificação, nio mfenoi a 20%.

Com registio de capital aberto até 1972,
oferecemos os seguintet benefícios aos
mivios acionistas.'

/< ,V*t rrfroiiii) Jo Imposto de Renda
m honte, quando do pagamento
«ir 'ihuknJús a acionistas identifiotditt,

2} écti&ifA» étàSU ptra 13% JeretençA,
rrlersJí no pnmeirtt item. quando
Jo pagamento a acionistas nâo identificedoC

Jl Abatimento Ja renda bruta
tk ati OS2.J7ti.0O Je dtriJrnJot mrbidm
quando da dt-rUreçâo de renda
com sttmtJemte m exetrsritt.

Afora áè «ma ©th**!» na * «^hiçio
<k fwnio crnptul i iru p« qü( ectamcst
ahtrttna mmn ntficios.

Af«Si. O attfòCW Pt
Paianl l,quip«na«tio» S/A í a taesno
pmt&tm: rtaasItaAH.

!

PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.

.Sraj». 0_r**^» -m tímmrtemam *%tm>m 2^ • â^ae* 226111
NHMc
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Alemanhas negociam diretamente questão de Berlim n|êl£2
Rtdiofoto.UPI
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Abrassimov, Rush, Jackling e Sauvagnargues (a partir da Z).).v na
residência de Rush em Bonn, Alemanha, após anunciarem o acordo

Crises se sucederam em 27 anos
Berlim (AFP-JB) — Durante 27

anos, Berlim ameaçou, em diversas oca-
slôes, a' paz mundial. Eis os principais
íatos que marcaram a vida da cidade
desde 1945:

1915
3 de maio — Entrada das tropas so-

viéticas em Berlim.
19 de julho — Entrada das tropas

inglesas, norte-americanas e francesas.
30 de julho — Inicia suas funções

a Kommandantur (grande quartel-ge-
neral interallado).

17 de julho/2 de agosto — A Confe-
rência de Potsdam ratifica os acordos
de Londres de 1944-45.

1947
24 de junho — O representante so-

viético na Kommandantur, General Ko-
tikov, recusa-se a validar a eleiçso do
soclal-democrata Ernst Reuter como pre-
feito de Berlim.

1948 — Primeira crise de Berlim.
20 de junho — Reforma monetária

nas três zonas ocidentais da Alemanha.
24 de junho — Inicio do bloqueio

de Berlim. Os aliados respondem com
uma ponte aérea às suas zonas de
ocupação.

Io de julho — Término da adminls-
tração quadripartita.

30 de setembro — Os soviéticos ins-
tituem uma municipalidade em seu se-
tor.

5 de dezembro — Ernst Reuter é
eleito prefeito de Berlim Ocidental.

1949
12 de maio — Supressão do bloqueio

de Berlim, que custou aos aliados 170
milhões de dólares.

21 de junho — Assinatura em Paris
dos Acordos Jessup—Mallk, que garan-
tem a liberdade de acesso a Berlim Ocl-
dental.

21 de setembro — Criação da Rr-
pública Federal da Alemanha, cujo pri-
meiro Chanceler é Konrad Adcnaucr.

Outubro — Os ocidentais concedem
a seus três setores de Berlim uma Cons-
titulção comum.

7 de outubro — Criação da Repúbll-
ca Democrática Alemã, com Berlim Ori-
cntal como capital.

1953
26 de maio — Fim do estatuto de

ocupação dos aliados na Alemanha Oci-
dental.

ti de maio — Os três se compro-
metem a manter sua presença rm Bcr-
ltm por quanto tempo "o exigirem suas
responsabilidades."

1953
17 de junho — Sublevação operária

cm Berlim Oriental para protestar con-
tra as normas de produção. Intervenção
das tropas soviéticas: 267 mortos e 1071
feridos (segundo uma fonte ocidental»

19S5 — Conferência dos Quatro
Grandes cm Genebra sobre o problema
de Berlim. Nenhum resultado.

1958 — Segunda crise.
25 de novembro — Ultimato de

Kruschcv: retirada de todas as tropas e
criação antes de seis meses de uma "cl-

dade livre", que Implique na entrega a

República Democrática Alemã do con-
tròle de todos os acessos a Berlim. Os
ocidentais recusam.

1959
11 de maio — O Secretário de Esta-

do norte-americano, Chrlstian Herter,
propõe um plano de paz por etapas.
Contraproposta soviética: converter Ber-
lim Ocidental numa cidade livre e des-
milltarizada.

1961 — Criação do muro.
4 de junho — Entrevista Kruchev—

Kennedy em Viena. Kruschev reitera sua
proposta de fazer de Berlim Ocidental
uma cidade livre e desmilitarizada.

17 de julho — As potências oclden-
tais rejeitam o memorando soviético.

13 de aRÔsto — As fronteiras inter-
zonais são fechadas pela República De-
mocrática Alemã e é construído um mu-
ro que separa Berlim Ocidental de Ber-
lim Oriental.

20 de agosto — Chegada a Berlim
de um reforço de 15 mil soldados norte-
americanos e protesto diplomático das
potências ocidentais junto ao Governo
soviético.

de setembro — General De Gaul-
le insiste, em uma entrevista à impren-
sa, na absoluta necessidade de defender
Berlim, "inclusive pela força."

27 de novembro — Aumenta a ten-
são e blindados soviéticos e norte-ame-
ricanos tomam posição em ambos os la-
dos do muro.

26 de junho — Visita do Presidente
Kennedy a Berlim Ocidental.

25 de dezembro — Os habitantes de
Berlim Ocidental são autorizados a cru-
zar o muro, por ocasião do Natal.

1965
de abril — Reunião em Berlim

Ocidental do Bundcstag i Parlamento de
Bonm. A República Democrática Alemã
adota medidas para perturbar a circula-
ção.

1969
de março — Gustav Hcinemann é

eleito Presidente da República Federal
Alemã de Berlim Ocidental. Bloqueio In-

1 termltente das autoplstas e protesto so-
viético.

1970
26 de março — Inicio dns conversa-

ções quadripartltos entre os quatro Em-
balxadorcs em Berlim Ocidental, em con-
seqüência de um memorando aliado de
27 ele fevereiro, aceito no dia 29 de mar-
ço pela União Soviética.

1971
de março — Uma proposta da Re-

pública Democrática Alemã de 4 de fe-
vereiro inicia as negociações entre o
Senado de Berlim Ocidental e a Repú-
bllca Democrática Alemã sobre o "tran-
sito através da RDA para cidadãos e
mercadorias procedentes de Berlim Ocl-
dental com destino a qualquer pais."

3 de maio — Erlch Hocnccker subs-
titui & frente do Partido Comunista da
Alemanha Oriental Walter Ulbrlcht.

Junho-julbo-agôsto — Prossegui-
mento da_ conversações quadrlpartltes.

Os embaixadores
do novo pa c tò

Rush

Kenneth Rush é ex-advo-
gado e professor de Direi-
to, contando-se entre seus
alunos o Presidente Nixon.
Tem 61 anos.

Embaixador da República
Federal da Alemanha desde
1969, sua nomeação provo-
cou certa surnfêsa nos
meios diplomáticos, já que
Rush presidia a Union Car-
bidê Corp., segundo produ-
tor de químicos dos Estados
Unidos e empresa especiali-
zada na utilização pacífica
da energia atômica. Duran-
te seus 33 anos à frente da
empresa, ganhou muito em
experiência como negocia-
dor, algumas vezes com os
soviéticos.

Abrassimov

Pyotr Abrassimov c filho
de camponeses da Bielorrú-
sia c sua educação universi-
tária foi feita cm cursos
por correspondência. Como
engenheiro eletrônico obtc-
ve seu primeiro emprego,
mas logo passou à política
— e sua atuação se fêz sen-
tir nos sindicatos operários, ¦
n o movimento camponês,
no Partido Comunista e, fi-
nalmentc, no Governo.

Tem 59 anos. O primeiro
cargo diplomático data de
1956, como o número dois
na Embaixada soviética em
Pequim. Serviu, ainda, na
Polônia e, em 1962. recebeu
o posto em Bonn. E' mem-
bro do Comitê Central do
PCUS c do Sovlet Supremo.

Jackling

Slr Rogcr Jackling, de 57
anos, c Embaixador e m
Bonn desde 1948. Ex-advo-
gado, exerceu vários cargos
no Foreign Office, particu-
larmcnte na orientação de
assuntos econômicos. O que
há de inusitado em sua
carreira é o fato de não ter
Jackling cursado qualquer
das universidades tradicio-
nais: Oxford ou Cambrldgr.

Dois terços da vida dipln-
mática de Jackling, que co-
mecoii cm Nova Iorque, em
1939. êle os passou enfro-
nli.iiln cm questões econó-
mioas. Casado, sua mulher
foi atriz e jornalista.

Sauvagnargues

Sauvagnargues se viu en-
volvido nas questões alemãs
a partir da Segunda Guerra
Mundial, quando exercia
funções nu Ministério do
Bxterlor francês. Somente
em 1970. porem, foi designa-
do Embaixador cm Bonn r
oe uniu aos demais embai-
xadorea que negociavam o
problema de Berlim.

Com 56 anos hoje. Sa-
!.¦• .ii ii ..(¦>¦. aprendeu lilc-
ratura alemã na faculdadr
e leu llcgcl c lloeldcrlin. o
poda lirico alemão, para
relaxamento da tensão in-
terna.

Berlim (AFP-AP-UPI-Reuters/La-
tin-JB) — Negociações diretas entre as
duas Alemanhas se iniciarão em setem-
bro, na segunda fase do ciclo atual de
consultas destinadas a pôr fim a 25 anos
de tensão em Berlim, uma vez estabele-
cido, ontem, o anteprojeto de acordo en-
tre os Quatro Grandes para melhorar o
acesso à cidade.

Os aliados ocidentais condicionaram
o estabelecimento e ratificação do acôr-
do à conferência pan-européia sobre se-
gurança, proposta pelos soviéticos.

CONCESSÕES

O texto do anteprojeto de acordo
deverá ser divulgado no dia 2 de setem-
bro, após a aprovação pelos Governos
dos Estados Unidos, Grã-Bretanha,
França e União Soviética.

Fontes diplomáticas ocidentais in-
íormaram que a URSS fêz certas con-
cessões, em troca do estabelecimento de
um consulado e uma missão comercial
em Berlim Ocidental e da limitação das
atividades políticas da República Fe-
deral da Alemanha na cidade. Em troca,
os soviéticos asseguraram o livre acesso
a Berlim Ocidental, o que certamente
melhorará as condições do tráfego, per-
mitindo aos 2 200 mil habitantes da
parte ocidental de Berlim que visitem
seus familiares do outro lado do muro,
construído em 1961.

O muro não será destruído. A quês-
tão não foi incluída na agenda da reu-
nião, que visou, primeiro, a solucionar
problemas mais agudos.

NEGOCIAÇÕES

Esta fase de negociações concretas
se iniciou há 17 meses. Ontem, os Em-
balxadores dos Quatro Grandes reali-
zaram sua 33a. reunião desde 26 de
março de 1970. quase um ano depois de
a URSS se declarar disposta a confe-
rendar sobre a "eliminação, agora e no

futuro, das questões em torno de Ber-
lim Ocidental."

À exceção de ontem, as reuniões se
realizaram no edifício construído em
.1913, num parque outrora integrante do
Jardim Botânico e que tem o nome do
escritor Heinrich von Kleist. O edifício
serviu, inicialmente, como Tribunal de
Apelação da Prússia e foi depois sede do
Conselho de Controle Aliado, órgão su-
pervisor das forças de ocupação das
quatro potências aliadas.

Negociaram o acordo — o primeiro
convênio geral sobre Berlim subscrito
desde os Acordos de Londres, de 1944,
que dispuseram a ocupação da antiga
capital alemã — os Embaixadores dos
Estados Unidos, Kenneth Rush; da Grã-
Bretanha, Sir Roger Jackling; da Fran-
ça, Jean Sauvagnargues; da União So-
viética, Pyotr Abrassimov.

Rush declarou, ao deixar a reunião,
que o acordo representa um grande pro-
gresso. Os demais, igualmente, fizeram
ver que foi dado um passo à frente no
sentido de uma solução global para o

problema da Alemanha e a realização de
uma conferência pan-européia.

A história 33a. sessão das negocia-
ções durou cinco horas e, ao contrário
das demais, realizou-se na residência do
Embaixador Kenneth Rush, que a pre-
sidiu.
REAÇÃO

Em Nova Iorque, o Secretário-Geral
da ONU, U Thant, louvou o acordo, de-
monstrando satisfação com o "desenvol-

vimento das relações entre o Oriente e
Ocidente."

Em Londres, o Governo acolheu a
noticia como significativa de um pri-
meiro passo na realização de uma con-
íerèncla sobre a segurança européia.

O Ministro das Relações Exteriores
alemão, Walter Scheel, em seu primeiro
pronunciamento sobre o acordo, dissera
que os Quatro Grandes mereciam o re-
conhecimento do povo alemão pelo que
conseguiram.

Acordo prevê livre trânsito
o anteprojeto do acordo sobre

Berlim consta de cinco pontos prin-
cipais, divulgados cxlra-oficialmcnte
cm Bonn:

li — Vias de acesso

A União Soviética aceita a respon-
sabilidade. juntamente com os ,trcs
aliados ocidentais, pelo livre acesso
terrestre a Berlim, através do territõ-
rio da República Democrática Alcmú,
num percurso de 150 a 1S0 km. A pa-
lavra garantia foi excluída dos tex-
tos. por causa da soberania da Alemã-
nha Oriental.

2) — Livre transito entre os dois
setores de Berlim

Os habitantes de Berlim Oclden-
tal poderão atravessar o muro para ir
a Berlim Oriental e à República De-
mocrática Alemã, nas mesmas condi-
ções cm que o fazem os alemães oci-
dentais, o que nào sucedia ate agora.

3, _ presença política da Alemã-
nha Ocidental em Berlim Ocidental

Os serviços federais de Bonn, es*
tabeleeidos cm Berlim Ocidental, po-
derúo ai permanecer. Os Partidos do
Bundestag poderão reunir-se em

Berlim Ocidental, mas não simulta-
ncamenle, bem como as comissões
parlamentares, quando suas delibera-
ções se referirem às relações entre

.Berlim Ocidental t a República Fe-
deral da Alemanha.

4) — Representação de Berlim
Ocidental no exterior

Para viajar pelos paises do Pacto
de Varsóvia. os berlinenses do setor
ocidental jyodcrúo utilizar seu passa-
portes da Alemanha Ocidental, mas
com um selo dos aliados ocidentais,
que estabelecerá, assim, a diferença
entre os cidadãos de Berlim Ocidental
e da Alemanha Ocidental. A Alemã-
nha Ocidental poderá conceder pro-
teção consular aos berlinenses oclden-
tais nos paises do Leste europeu.

S> — Representação diplomática
soviética, em nivel de consulado-gc-
ral. em Berlim Ocidental.

Moscou terá o direito de instalar
um consulado cm Berlim Ocidental,
mas será acreditado perante o Co-
mando Militar do setor escolhido.
Tanto o consulado como as missões
comerciais e culturais da União So-
viética não terão atribuições políticas.

Almeida e Silva tem 310.000 horas de Bolsa
*>f t*

A Almeida c Silv.i nasceu em 1898.
Quase .10 mesmo tempo que .i
IVòlsa de Valores. Por isso. damos
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investidores _;rasa^ -1 unu
e\|x*rièn_ia de -r* nn« ni> mercado
_k ..ípitatv Mas. para nos idade não
e documento. Nossa equijv hoje e
jowrn. dinãmua, ambui*»vi e quer
uali/ar os melhoro ne_;<\n>s para
mvvin clientes. Cn;- . m.» d?!uença:
-; .\r.i" de mc*\.u! >Je .apitais fura

que essa equipe i«>wm não Mque so
na ambição, Ninguém melhor do que
a Almeida e SsKa paia cuidar
do seu invcstimcnt«».
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nove mísseis
em operação

Paris (Reuters/Latln-JB)
— Os nove primeiros mis-
seis nucleares franceses, já
em condições operacionais,
foram instalados em plata-
formas subterrâneas no Sul
do pais, e o programa ató-
mico prosseguirá com a rea-
lização de novas experiên-
cias com bombas de hidro-
gênio, no Pacifico.

Os foguetes, capazes de
transportar ogivas de 150
quilotons, tem um alcance
de 3 mil quilômetros. Cons-
tam da segunda fase do
programa nuclear posto em
prática pelo falecido Presi-
dente De Gaulle, há 11
anos. A terceira etapa prevê
a construção de uma frota
de submarinos atômicos
equipados com foguetes,
cinco dos quais poderão
operar a partir de 1975.

METAS

A finalidade do programa
é dotar a França de sua
própria force de frappe,
cuja criação data de 1960,
embora, antes, os franceses
tivessem iniciado o desen-
volvimento de sua bomba
atômica.

Os nove balísticos de ai-
cance médio se acham ins-
talados em Albion, região
de Vaucluse, no Sul da
França. Os silos foram
construídos de modo a su-
portar o impacto de bombas
de um megaton, quando a
explosão ocorrer a pelo me-
nos 500 metros do local.

A BASE

Neste verão europeu Ide
junho a setembro) a base
de mísseis foi submetida a
um ataque simulado, duran-
te manobras realizadas pe-
Ias Forças Armadas france-
sas. O Presidente Pompldou
visitou-a pouco depois e, do
centro de controle, a 400
metros sob a superfície, co-
mandou os foguetes.

Londres apura
violência
na Irlanda

Londres —- Belfast, Irlan-
dado Norte (AFP-UPI-Reu-
ters/Latln-JB) — O Gabl-
nete britânico estuda a no-
meação de uma comissão
independente para Investi-
gar as denúncias da brutali-
dade das tropas britânicas
contra a população católica
da Irlanda do Norte, nos úl-
tlmos distúrbios.

Ontem, um .oldado brita-
nlco morreu em Belfast,
atingido por disparos de
franco-atiradores. O solda-
do, não identificado, estava
de guarda num m o 1 n h o
quando foi baleado e
morreu a caminho do hos-
pitai.

Espaço
aproxima
EUA-URSS

V/asr.moíort fUPI-JBi —
O comandante da Apoio-15,
Davld Rcott. declarou on-
tí>m que o» Estados Unidos
e a União Soviética preten-
dem recomeçar em outubro
mia» "já frutíferas" con-
wrs-Cõc*. sobre o desenvol-
vimento de um salema de
engate comum para as na-
ves tripulada.1»

Acompanhado de t e u .«•
companheiro* de vôo. Ji-
me* Inrin e ASíred Worden.
ScoU âtMVt ao público que
louva o Clube Nacional dr
Imprensa em Washington
qu* conhecia pessoalmente
•ela eoKTKWwusia*. «otíétleoi»
e «ataria "felu por viajar
com èle» a qualquer parte."

Atr*«*-í u»i Beott que
uma das surprétM mal* im-
portaníeji da tnlMio da
ApotO-lS fot v amostra lu-
nar *•___» por èJe e q_*-
contém nada menos qa* &J
camadas dUSâata* da ***».
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Vale da Ribeira ganhará
um posto de informações
com recursos eletrônicos

São Paulo (Sucursal) — Será inaugurado nos
próximos seis meses na BR-116, altura de Jaoupi-
vanga, um posto de informações que terá instou-
mentos de divulgação e propaganda moderna, pai-
nel eletrônico, aparelho audiovisual e sistema de
radiocomunicação, visando o desenvolvimento do
vale da Ribeira.

A informação foi prestada ontem pelo supe-
rintendente do Fumest — Fomento de Urbanização
e Melhoria das Estâncias — Sr. Fábio Gambá, ao
divulgar o anteprojeto daquela obra, elaborado pelo
arquiteto Jorge Zalzupin. O Fumest, órgão vin-
culado à Secretaria de Turismo, também está en-
carregado da construção de três hotéis no vale da
Ribeira, em Iguape, Cananéia e Peruíbe, com en-
irega prevista até fins de 1972.
ÁREA DA CULTURA do Uruguai, deslocando-se

? . i,a..i~ Ar, para a Caverna do Diabo
Segundo o Secretario de

Agricultura, Sr. Pedro de
Magalhães Padilha, o posto
de informações terá ainda
um restaurante funcional
para atendimento de alto
nível. O posto ocupará área
de mil metros quadrados,
com recinto destinado a ex-
posições permanentes d e
produtos regionais, colabo-
rando com o desenvolvi-
mento agrícola e industrial
da região, além de servir
para mostras culturais, re-
presentadas pelo artesanato
e outras formas d e ex-
pressão artística.

Uma das finalidades do
posto será a de atrair os
turistas que vêm do Sul,
sobretudo da Argentina e

(onde será instalado um te-
leférico de 3 200 metros de
extensão e uma pousada
com 40 apartamentos i e
praias do litoral Sul.

Uma das atrações dos ho-
téis que o Fumest construi-
rá em Cananéia e Iguape
será o equipamento para
atender àqueles que gostem
de pesca. Eles terão lancha.
pier para atracação e deve-
ráo ser instalados às mar-
gens do canal. Haverá tam-
bém uma ligação entre Ca-
nanéia e Iguape através de
barcos para transporte de
turistas, pois atualmente
existe apenas o serviço de
balsa entre Iguape c a
praia.

Aerotrem é atração da
Feira França 71 que abre
dia 9 no Parque Anhembi

São Paulo (Sucursal) — O aerotrem, primeiro
de;lizaclcr operacional do mundo, sustentado e di-
rígido por colchões de ar, vai ser uma das atrações
da Feira França 71, a ser aberta dia 9 de setem-
bro, no Parque Anhembi. O aerotrem pode levar 80
passageiros do Rio a São Paulo, em pouco mais de
uma hora.

O aerotrem é uma concepção de Jean Bertin,
e deverá entrar em operação comercial em 1976. O
protótipo que está em São Paulo, já aprovou em
testes de até 300 km h. O veículo é mevido por uma
hélice traseira, e está apoiado num trilho de con-
creto de cinco metros de altura, bem no centro cio
pavilhão do Anhembi.
OS FREIOS

Quatro sistemas de freio
equipam o veiculo: Inversão
do passo da hélice; freios
de garra, atuando sòbrc o
trilho vertical; pnrada de
sistema de sustentação: e
ainda dois pára-quedas tra-
sclros, como segurança ex-
tra para as emergências.

Planejado para ligar, a
velocidades de até 400 km/
h, locais distantes de 100 a
500 quilômetros, o aerotrem
.se destina também a li-
gações urbanas, de cinco a

100 quilômetros, utilizando
velocidades de até 200 quilo-
metros horários.
O primeiro protótipo testa-
do. o Orleans 1-180, de-
monstrou capacidade para
levar 80 passageiros à velo-
cidade de 250 quilômetros,
com velocidade máxima de
:i00 quilômetros horários.

A I requència de passagem
dos veículos íol prevista pa-
ra cada 10 minutos cm perl-
odos calmos r.té de um cm
um minuto para os horários
picos da hora do rush.

AJA VOCÊ TAMBÉM NO
"MES DA AÇÃO PELA INFÂNCIA"

COLABORE COM A CAMPANHA NACIONAL DA CRIANÇA
A». FranUin Rooievell. 23 - «° and. ulalOI « a!03

til. 32-7866 (P

INCjijLjIÍ.%nAntigamente era'difícil falar inglês, hoje os
tempo* mudaram, Fique sabendo que você já pode
aprender a falar ingléí. A JATO em sua residén-
tia ou escritório, adquirindo um míni-laboratório
do POLIGLOTA ELETRÔNICO, programado espe-
dalmente para você que precisa falar urgentemen-
te. Faça-nos uma visita ou peça-nos uma demons-
HaçSo e resolva definitivamente o seu problema
de idioma Jt. Barata Ribeiro, 77A — grupo 802 -
Tel: 256-9029. (P

Comunique-se
depressa.

Veja este equipamento:
Rex-Rotary 1515, faz chapas de

qualquer original sem
necessidade de filmes,

para impressão em oífset.
Rex-Rotary 1500 offset, imprime em

qualquer côr e qualquer quantidade,
na velocidade de 80 cópias

por minuto. Com essas duas máquinas,
ninguém vai íazer folhetos,

circulares, e impressos em geral
mais rapidamente que você.
Comunique-se depressa conosco

fNossa representação dessas máquinas
c absolutamente exclusiva no Brasil), ^gf
A MV\ MAQUINAS DE
Al/IAJ ESCRITÓRIO LTDA»
São Paulo: Rua 13 deMaiO.812-Tels.rBX 288 6211
2884163-End. Tel. AÜD0MÁQU1NAS-C.P. 3115
Rio de Janeiro: Av. FrauklüiRoosevclt, 115
6." andar- Tel. 222 3939 - FABX 2216712 - 22167C7
Revendedores nas principais cidades do pais
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Ponha a Europa em suas férias!

Educatours 72
Partidas: fins de 71 e início de 72
Melhor do que nunca! Além dos seus consagrados cursos de
Inglês, Francês, Alemão e Italiano (em Londres, Paris, Colônia
e Roma), o Educatours inclui agora Árabe em Beirute! E inclui
também novíssima curtição: estudos arqueológicos na Terra
Santa! Tudo conjugado a excursões (de ônibus) por 8 países!
Desconto violento nas passagens* + Grandes economias na
hospedagem + Seguro de saúde + Financiamento de pai
p'ra filho! O mínimo que você pode fazer agora é sair
correndo atrás do seu Agente de Viagens, ou preencher o
cupom abaixo:
* tarifa E-60, classe econômica Lufthansa
Â Lufthansa, Linhas Aéreas Alemãs
Av. Rio Branco, 156 - Rio de Janeiro.
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Sim, estou interessado em seu Educatours e quero receber *%&nWv *fl|li^jF¦% • ^8v
folheto sobre o curso de I ilS^ rW"'« ái ^ 
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Inaupura a nova
Zorba-Forslip
Você nunca inauí
al90 tào macio.
As rovos cueco* Zorbo sôo feitas com tecido rorífip.
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Abelhas põem em fuga bispo
c multidão que esperavam
Governador Cais em Quixadá

Fortaleza (Correspondente) — O bispo de
Cratéus, Dom Antônio Fragoso, o prefeito e cen-
tenas de estudantes, policiais e pessoas importantes
de Quixadá foram obrigados a sair em desabalada
carreira do aeroporto municipal, perseguidos de

perto por um furioso enxame de abelhas africanas

O povo de Quixadá, com os seus lideres à fren-
te esperava no aeroporto a chegada do Governador
César Cais domingo, para as solenidades de sagra-

ção do novo bispo cia cidade, quando um menino jo-
gou uma pedra no enxame, enfurecendo as abelhas.

FUGA PELA PISTA

Justiça ouve 20 indiciados em
IPM sobre tráfico de tóxicos

Ao inicio do ataque, mui-
to ágil, Dom Antônio Prago-
so correu pela pista cie pou-
so c se refugiou num carro,
escapando das abelhas. A
mesma sorte não teve o
prefeito, que levou várias
picadas antes de conseguir
refúgio, nem um sargento
da policia, que foi atingido
num dos olhos e está hospi-
talizado.

Os estudantes, em unifor-
me de gala, se dispersaram
rapidamente., correndo pa-
ra todos os lados, ao mesmo
tempo em que ura piloto le-
vava o seu avião para a ca-
bccclra da pista, acionando

fortemente o motor, para
espantar as abelhas.

No final das contas, o Go-
vernador não chegou ao
aeroporto, pois o seu avião
sofreu pane e voltou a For-
taleza. Muita gente só vol-
tou ao campo para buscar
seus carros e objetos pesso-
ais durante a noite, quando
ainda encontraram um sol-
dado do destacamento de
Quixadá escondido sob uma
lona.

Dom Fragoso só escapou
ileso porque usou a batina
como proteção, assegurando
cobertura a todo o corpo
enquanto se escondia no
automóvel.

o JB
tem uma
agência na

Praça da Bandeira
para anúncios classificados e assinaturas

Praça da Bandeira, 109

O juiz Antônio Joaquim de Oli-
veira Campos Neto presidiu o in-
terrogatório de 20 dos indiciados 10
total é superior a uma centena) em
IPM, instaurado pela Aeronáutica,
para apurar o tráfico de entorpe-
centes.

O IPM, que foi desdobrado em
sete processos, terá prosseguimen-
to hoje, na 16.11 Vara Criminal,
com nova tomada de depoimentos.
Foram ouvidos ontem — das 13 ho-
ras até as últimas horas de ontem
— Aírton Cardoso de Melo. Hipó-
lito Morei, Carlos Enéias Benites,
João Macedo, Luís Carlos Terra
Arena, Hugo Luís Simões Busta-
manto. Oton Matia.s da Silva. José
Hilário da Silva, Amílton José Mar-
Uns Figueira, Agnaldo Nunes da
Silva. Válter Teixeira Bastos, Ale-
xandre Morei, Vladimir Mourão,
Nelson Zuffo, Armando Leomorino
da Luz, Ubirajara Costa, Jonas dos
Santos. Ailton da Silva Costa, An-
tónio de Pàdua Tadeu e Jorge de
Oliveira.

ACUSAÇÃO

Todos os Indiciados ouvidos
ontem disseram ter sido obrigados
a assinar os depoimentos anexados
aos autos à força de espancamen-
tos. que foram aplicados no Galeão,
citando os nomes do coronel Jorge
Correia e do capitão Portela como
responsáveis. Alguns informaram
que antes de serem encaminliados
ao Oaleão, Unham passado pelo 7'
Setor de Vigilância, em Pilares,
onde foram espancados por ordem
do detetive Guaiba.

Posteriormente levados à Po-
lícia Federal, para a tomada de
novos depoimentos, disseram ter
sido colocados em uma sala e obri-
gados a assinar papéis em que
constavam declarações sobre seu

envolvimento no comércio de tó-
xicos.

O juiz Antônio Joaquim de Oli-
veira Campos Neto ordenou que
não fosse consignado nos depoi-
mentos dos indiciados os detalhes
dos espancamentos, mas apenas que
haviam prestado declarações' sob
coação e espancamento.

EMENDAS

Brasília (Sucursal) — O Sena-
dor Carvalho Pinto apresentou on-
tem emenda ao projeto do Govêr-
no sóbre tóxicos, visando à cria-
cão. em cada Estado, de um ambu-
latório mécco-social, semelhante
ao Instituto OsGar Freire, de São
.Paulo, para o tratamento, preven-
ção e profilaxia das toxicomanias.

O Sr. Carvalho Pinto enviou ao
Senador José Lindoso, relator do
projeto na Comissão de Justiça,
uma série de sugestões para o apri-
moramento do projeto, todas inspi-
radas na experiência adquirida no
Instituto Oscar Freire.

SOLUÇÃO

Disse o Sr. Carvalho Pinto que"está suficientemente provado, pa-
ra os que multam nesse setor da
patologia social, que o complexo de
atividades a serem executadas por
pslcoterapeutas, sociólogos, toxicó-
logos, médicos, psicólogos, crimino-
logistas e até estatísticos é o único
melo capaz de oferecer razoável In-
tlice de eficiência na recuperação
de toxicômanos."

Sugeriu, ainda, a substituição
de penas pela prática do crime por
medida de recuperação a que visa
o projeto, através de tratamento
especializado para os casos de réus
primários e dos reincidentes ainda,
não submetidos ao' referido trata-

mento em ambulatório médico-so-
ciai ou entidade congênere. Noutra
emenda, fixa a responsabilidade
funcional e criminal dos que ha-
jam assumido o encargo do trata-
mento especializado, por eventual
omissão de comunicação devida à
autoridade judicial.

GUANABARA

O Senador Nelson Carneiro, por
sua vez. encaminhou outro grupo
de emendas, alterando diversos dis-
positivos do projeto, com a preo-
cupação de impedir a prática de
abusos por parte de quaisquer au-
toridades.

Quer, numa das emendas, que
todos os cinemas exibam filmes
educativos, com duração máxima
de três minutos, visando ao com-
bate dos entorpecentes e tóxicos.

Tais como as emendas do Sena-
dor Carvalho Pinto, as emendas
sugeridas pelo líder do MDB são
resultado de sugestões que lhe fo-
ram feitas por autoridades e pes-
soas especializadas no problema,
fundamentadas na experiência co-
Ihida no combate e na cura do mal
no Estado da Guanabara.

MACONHA

São Paulo (Sucursal) — O tra-
ficante de entorpecentes Vicente
José de Oliveira, de 28 anos, casa-
do, residente na Rua Centralina.
nv 43. em Guaianases, comprou, há
dias. de um fornecedor não lden-
tificado pela policia, cerca de dois
quilos de maconha, e passou a ven-
dê-la no varejo, a viciados na Zo-
na Leste da cidade.

Informados das atividades do
marginal, os agentes da Equipe 6
da Delegacia de Entorpecentes pas-
saram a investigar.

NESTLE
f^r-~*A população da Terra

aumenta cm ritmo mais acc-v
lerado do que os seus recur-
sos. Neste mundo que se vai tornando
supcrpovoado.supermeeani/ado, supera-
gitado, cabe à indústria de alimentação
a tarefa de explorar e descobrir novos re-
cursos ali montares.

. Esta a razão de ser da nossa empre-
sa. Na vanguarda da tecnologia, oferece-
mos a um número sempre maior de-la-
res a conveniência e a garantia de ali-
mentos mais nutritivos, mais práticos c
de elevado padrão de qualidade.

Quando iniciamos nossas ativida-
des industriais no Brasil, em 1921, era-
mos apenas 20 milhões de habitantes.
HojeoO anos depois-somos mais de

90 milhões. No ano 2000-
dentro de apenas 30 anos-

seremos 200 milhões de
brasileiros. Vimos crescendo com o País.

Implantando fábricas no coração
dos campos cultivados, símbolo de nos-
sa cstratéiiia no combate à fome. Abrindo
caminhos^pclo interior, alastrando conhe-
cimentos técnicos, participando das ativt-
dades do homem do campo e absorven -
do sua produção. Alargando os caminhos
que abastecem os centros de consumo.

Em meio século de trabalho, temos
dinamizado áreas básicas do País. De-
senvolvido múltiplos setores da sua
produção. Ampliado o seu mercado in-
terno. É assim que participamos da vida
brasileira.

50 anos de uma
resenca familiar

T3U lífl

Companhia Industrial e Comercial
Brasileira de Produtos Alimentares. PRODUTOS
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Exército realiza várias
solenidades comemorando
amanhã o Dia do Soldado-

O Dia do Soldado será comemorado amanhã
com a entrega de condecorações da Ordem do Mé-
rito Militar e cumprimentos da Marinha e da Ae-
ronáutica ao Ministro do Exército, General Orlando
Geisel, entre outras solenidades com as quais serão
encerradas as festividades da Semana do Exercito.

Para amanhã à noite, às 21 horas, o Comando
do I Exército organizou uma queima de fogos de
artifício no Monumento Nacional aos Mortos da
Segunda Guerra Mundial, enquanto a mesma hora,
no Teatro Municipal, a Orquestra Sinfônica Bra-
sileira, com um coral de 80 figuras, fará um con-
certo, com entrada franqueada ao público.

Missa solene
O Cardeal Eugênio Sales,

celebrando missa comemo-
rativa da Semana do Exér-
cito, que reuniu 500 pes-
soas na igreja que Caxias
freqüentava — Matriz de
São Francisco Xavier* —
evocou ontem em breve ser-
mão a figura do patrono
do Exército, "chefe militar e
bom católico", e concitou
todos os militares a segui-
rem o seu exemplo.

A matriz estava total-
mente ocupada por oficiais
e soldados e, em sua ora-
ção, o Cardeal-Arcebispo
disse que, "sendo o poder
temporal uma dádiva 

"do

Senhor, êle deve ser exerci-
do segundo os Seus ensina-
mentos." Dom Eugênio Sa-
les, após a missa, foi cum-
primentado pelo represen-
tante do Ministro Orlando
Geisel, General Augusto
Moniz de Aragão.

Sermão
O Cardeal chegou ao

templo ás 9h30m, acompa-
nhado por seu secretário
particular, monsehor Fran-
cuco Bcssa; a igreja estava
ainda vazia, embora os ofi-
ciais ocupassem parte do
páteo da matriz. A banda
do I Batalhão de Policia do
Exército participou da sole-
nidade, fora da igreja.

Quando o cardeal termi-
nou de se paramentar a
igreja já estava lotada. No
primeiro banco, sentaram-
se os Generais Augusto Cé-
sar Moniz de Aragão e Ar-
tur Caudal da Fonseca, res-
pectivamente, diretor do
Departamento de Ensino e
Pesquisa e comandante da
guarnição da Vila Militar.
O primeiro, o mais antigo
oficial-general presente, re-
presentou o Ministro Orlan-
do Geisel.

Numa breve alocução.
Dom Eugênio afirmou que
estava ali para prestar a
homenagem ao Duque de

Caxias, no sacrifício da
missa. — Caxias é um ho-
mem a quem todos devemos,
a Pátria, o Exército e a
Igreja. Católico fervoroso,
não era apenas um chefe,
militar, mas um homem que
seguiu os exemplos de Cris-
to.

— O poder temporal e
uma dádiva do Senhor —
prosseguiu Dom Eugênio —
e, ao empunhar a espada,
como é do seu dever, o mi-
litar deve seguir os ensina-
mentos de Jesus.

Antes de deixar o templo,
após a missa, o Cardeal elo-
giou a reforma da matriz,
que visitou pela primeira
vez, antes de qualquer igre-
ja na Arquidiocese, logo
após a sua posse. Estiveram
presentes à solenidade todos
os oficlais-gcn c r a 1 s da
guarnição do Rio de .Tanei-
ro, oficiais superiores c
grande número de soldados,
que ocuparam as últimas.fi-
Ias.

Maçonaria
A maçonaria homenapea-

rá hoje, como acontece
anualmente, a passagem do
aniversário do Duque de
Caxias que, em 1850, era
grão-incstre da maçonaria
no Brasil, como Integrante
do Grande Oriente.

Pela manhã, os maçons
sairão de frente ao palácio
da Rua do Lavradio, em di-
rrção ã Praça da Repúbli-
ca, onde o soberano grão-
mestre, Sr. Moaclr Arbex
Dinamarco, depositará unia
coroa de flores no Panteão
do Duque de Caxias. A not-
te, haverá uma sessão so-
lcnc no palácio maçònlco.

A saída dos maçons para
a Praça da República, está
marcada para as 8 horas.
Logo apó.% o Sr. Moacir Dl-

namarco depositar uma co-
roa de flores no túmulo de
Caxias, um soldado do
Exército dará o toque de
silêncio e, em seguida, será
executado o Hino Nacional.

As 21 horas, haverá uma
sessão solene para reveren-
ciar o ex-grüo-mcstre-geral
do Grande Oriente do Bra-
sil. A abertura solene será
feita pelo soberano grão-
niestre-adjunto, Sr. Osmar
Vieira de Resende. Em se-
gulda, o soberano grão-
mestre dará entrada no sa-
lão nobre, conduzindo altas
autoridades e a Bandeira
Nacional. O inaçon Dlrceu
Rodrigues Mendes saudara
os presentes e fará uma
oração sobre Duque de Ca-
xias, o Soldado.

Trânsilo muda na área
da Presidente V a r «x a s

Várias alterações serão
(citas amanhã no transito
da área da Central do Bra-
«II, com a interdição de
uma das pistas da Prcsl-
dente Vargas c Inversão de
outra, a partir das 7l.45ni,
a fim de permitir as sole-
nldades comemorativas do
Dia do Soldado.

A tarde, as alterações no
transito atingirão a área da

Clnclandla. com a Intcrdl-
ção, a partir das 15li*J5m.
da Avenida 13 de Maio, Rua
Aleindo Guanabara c Pta-
ca Marechal Florlano. Com
isso, o tráfego procedente
do Largo da Carioca sara
desviado para a Avenida
Almirante Barroso c o da
Araújo Porto Alegre, com
destino à Evarlsto da Veí-
ga, para a Rio Branco.

Altorarõi**» «Ia manhã
A Interdição abrangerá a

pista lateral da Presidenta»
Vargas, de wnlldo Centro -
Zona Norte, no trecho en-
tre a Avenida Passa*. «* o
cruxamento da Praça Du-
que de Caxias, na altura da
Centrai do Bra?il. e a pis-
ta da Praça Duque de Ca-
xJas. em irente ao Palácio
da Ouerra. exceto para tet-
culos de autoridades e con-
\idados.

Com tn&o invertida fun-
rionarà** * Avenida Paa*»s.
no trecho e no sentido da
Presidente Vargas para a
Marechal Floilano. e a pi»-
ta internia da Presidente
Vatfaa. de «mUdo Zona
Norte—Centro, no trecho
eesmspmáenit' ao Snterdi-
tado. dando trafego da Pra-
ea 1! para a Ara-aida Pas-
so*.

A Rsa Camerino tatcfct*
tmtà am mm estaca tia Ma-

rerhal Flnriano para a «e-
nador Pompc"- O eslacío-
namento e a carga e des-
carga serão proibidos j\a
Presidente Vargas, entre a
Praça Duque de Caxias a* a
Avenida Passos, na Cante-
rtno. Senador Pormpeu | e
Rua do Senado, entre übií-
dlno do Amaral é 20 «de
Abril

Com as eüteraçôts. o Bi-
nerárío do» oriibas de 20>*-
nuas aerâ partialnieaie
mudado. o% que amem ida
Praça CrtsUano Oford att-
irada de Ferro* «etrulíio
rtara a Praça da Re-fnihSifca,
Visconde «Sc RS» BrmnK*».
Praça Titae-tet***, Raa Ma
Carioca, ate. Os \\m. «m-
t«m«m a CWatM.no «TX^ní
passarão a trafegar ptia
Mareenal nortano. t*t>s-
tmaiana, 1 tf* S*?emtjr?>-
CctnssJíaifão. Qeme* Vttitv.
Satmtto. Mem ide AL, tf**»
Caaesm, ate.

Norma» nlr cimitaeão
Os arksúas ptmtteõtsmítm

a* Amr&e* P*isrá*»fei!«« Var *
ttax tm #«rT3tk» Csas&tmx***
Centrai, ttt» altar* 4* A**-
raicü pmmea.'Vesmatím »»**
ta «-entrai mm amara mem

i Snwrtíâa.. i*i***»a\j»ôí> a

zsmm esre. * P*r**ea fmm
* msem. «ra f rnsàt * ©em*
mám^Wtmmâ.

*3r# «pjR m éf^Uzem a Pr»-
ca CnsMmm «*at« ae**w*tím
ara. Arear*!» o*mmn,, «M> *f**«
«-ra» ww* Miam*--.
fi^Ostí":. TietmÊSmt 'é* Oi»
****. Ü«*»S t%%* #S «atara**
ígsr pmimmmm. <**«**#.» «a
MtsmSsaa PmOiimm, mmn.-

têo SM CasM**»» 9 Sewrffca-
'srmam 

éa 'Zeem *tert#
v*\a Pwíi-Se-*-.** Varra* 8
mowmlm reir» ftMa âB*íet**»a
•..-«-.aa. a '.aJerat j-rsaío mo
Cogmm mo iHMtt, ata •!-
Í*WS «#*# èStmWS^SmWStm âa ffa »
«a &a mtpVmsea-, «a Goaut-
ria*, mtpMM* neia 9m*&*z
fmãípm é P*n»ra CftsUars,-»

te emm •*? msmoMéW»,
em f«* ét*. wtsmsmm ffrtWfe-
»;*» mt, 'Pmmãmâit Vi-J-Ji**,
m wfeáto» mot
prja
m%''ím

a» «*..*í-'^ ^t QmttWmi
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Amigos e correligionários
rezam hoje na Lagoa missa
de 7.° dia por Hugo Ramos

Celebra-se hoje. às 10 horas, na igreja de São
José da Lagoa, a missa de 7.° dia pela alma do ta-
belião Hugo Ramos, um dos mais expressivos revo-
lucionários de 1930, fundador da ex-UDN e que lu-
tou desde os bancos de colégio pelos ideais de justiça
e liberdade.

Companheiro de lutas políticas de Lindolfo Cól-
lor, João Neves da Fontoura, Brigadeiro Eduardo
Gomes e de Armando de Sales Oliveira, partici-
pon ativamente do movimento constitucionalista
de 1932, em São Paulo, fêz a campanha civilista de
Nilo Peçanha e foi um dos mais ardorosos adver-
sários do Estado Novo.

O homem
Hugo Ramos nasceu em

Santa Catarina, onde seu
pai, Vldal Ramos, íol por
duas vezes Governador, de-
putado e senador. Eleito em
1910 deputado estadual em
seu Estado e, em seguida,
1 i d e r da Maioria, renun-
ciou alguns meses depois ao
mandato, por divergir da
orientação política do Parti-
do Republicano Federal, le-
genda pela qual havia sido
eleito.

Seguiu para São Paulo,
onde se empregou na Com-
panhla Paulista de Arma-
zéns Gerais c matriculou-se
na Faculdade de Direito.
Nomeado em seguida paia
Guarda-Mór da Alfândega
de Florianópolis, ocupou,
mais tarde, no Governo de
Washington Luís. o mesmo

cargo na Alfândega do Rio
de Janeiro.

Cursou Hu manidades
num colégio de São Leopol-
do, no Rio Grande do Sul.
juntamente com Lindolfo
Cóllor, João Neves da Fon-
toura e Batista Luzardo,
com quem comungaria pe-
Io resto de sua vida dos ide-
ais políticos comuns e pro-
funda amizade.

Empreendeu a campanha
civilista com Nilo Peçanha
e junto com Maurício de
Lacerda iniciou os prepara-
tivos da Revolução de 1930,
viajando com Lindolfo
Cóllor para Buenos Aires,
dc onde traçaram a estrato-
gia do movimento. Foi um
dos mais ativos dirigentes
de A Pátria, porta-voz da
Aliança Liberal.

O liberal
Vitoriosa a Revolução de

1930, resolveu acelerar o
processo d e rcdemocrati-
zação do pais, partindo pa-
ra as fileiras do movimento
constitucionalista de 1932,
em São Paulo, divergindo
de Getúllo Vargas no plano
político, pois, segundo seus
amigos, "não concordava
com a lentidão que se esta-
va impondo no processo re-
voluclonário, que objetivava
a rápida reconsUtucional!-
zação do regime."

Com esta atitude, perdeu
o cartório que tinha no Rio.
por represália de Vargas,
que lhe cassou a patente.
Por ocasião da reconstitu-
clonallzação. em 1934. liga-
se a Armando de Salles Oll-

veira, de quem foi um dos
principais baluartes, em sua
campanha para a Presldên-
cia da República.

Durante a vigência do Es-
tado Novo ioi várias vezes
preso e, em 1945, funda com
outros companheiros á
União Democrática Nacio-
nal, que se tornaria o nú-
cleo de atuação dos lideres
liberais. Na ex-UDN partici-
pa ativamente da campa-
nha do Brigadeiro Eduardo
Gomes, de quem se tornara
grande amigo, para a Presi-
ciência da República. Poste-
riormente, vè-se reintegra-
do no cartório, por decisão
do Supremo Tribunal Fede-
ral.

Ministro de
Israel visita
TV Educativa

O Vice-Ministro da Edu-
cação de Israel, Sr. Aharon
Iadlln, visitou ontem a Fun-
dação Centro Brasileiro de
TV Educativa e prometeu
examinar as possibilidades
de ajuda nesse setor por
seu pais, onde a televisão
educativa alcançou alto nl-
vel, somente superado pela
do Japão, em todo o mundo.

O Sr. Iadlln está visitan-
do o Brasil a convite do Mi-
nistro da Educação e Cultu-
ra e ontem ouviu uma ex-
posição do presidente da
Fundação Centro Brasileiro
de TV Educativa, Sr. Gilson
Amado, que lhe anunciou
para fevereiro a entrada
em funcionamento do Cen-
tro Nacional de Produção
de TV Educativa.

O Centro produzirá pro-
gramas para estações go-
vernamentais e partícula-
res que já dedicam 60 ml-
nutos de sua programação
diária à televisão educativa,
o que perfaz ao todo, no
pais, 275 horas semanais.

Uma rede de 70 canais
sem finalidades comerciais
Irá aos poucos entrar em
funcionamento e será opc-
rada pelos Estados, Univer-
sldades e Fundações, segun-
do o presidente da Fun-
dação TV Educativa. Hoje,
o Vice-Mínistro da Edu-
cação de Israel visitará o
Mobral.

VENHA VER ALGO DE "NOVO" EM

MOVEIS COLONIAIS
DEPÓSITO EM IPANEMA

RUA BARÃO DA TORRE, 185 - TEL.: 287-4009

BMG - Crédito Financiamento
e Investimento - S. A.

Lembramos aos senhores acionistas que
o direito de subscrição no aumento de nosso
capital social, de Cr$ 7.405.034,00 para Cr$
11.477.795,00, de conformidade com a AGE
de 20-7-71, será encerrado em 28-8-71.

A DIRETORIA (P

INSTITUTO DE TREINAMENTO
A DA GUANABARA

ITG
LANÇA: NOVOS CURSOS empresariais para melhorar o desempenho de todas as linhas da

EMPRESA, como:

•fc IMPOSTO DE RENDA (C/ ossessoria p/ empresa)
(Inicio 30/8)

•k GERÊNCIA DE TREINAMENTO (Início 30/8)
¦k RELAÇÕES HUMANAS E COMUNICAÇÕES EMPRESA-

RIAIS
•k PERT - UTILIZAÇÃO SISTEMA DE PLANEJAMENTO

-k RELAÇÕES PÚBLICAS NA EM-
PRESA

¦jV APERFEIÇOAMENTO DE SE-
CRETÁRIAS EXECUTIVAS

•k LIDERANÇAS DE REUNIÕES
• T.WI.

RUA JOSÉ ROBERTO MACEDO SOARES, 25 - GÁVEA -
Em frente ao Jockey Club Brasileiro

TEL.: 247-5698

Espírito dr luta
Seus amigos considera-

vam-no "um homem cl r
convicções Inabaláveis, do-
tado de extraordinário espi-
rito de luta, que durante
toda a sua vida nunca dei-
xou de ser amigo dos aml-
gos, defendendo, com todos
as suas forças, os princípios
liberais."

Irmão d o rx-Presldente
Nereu Ramos, do cx-Oover-
nador catarinense Celso
Ramos o do ex-Deputado fe-
deral Joaquim Ramos,
transmitiu a seu filho, Hu-
go Ramos Pilho, o gosto pc-
Ia política. Teve lmportan-
tes atuações políticas, tanto
no plano regional, quanto
no federal e dele, por oca-
.• i.io do seu falecimento, aos
81 anos, no último dia 17,
falou ocx-Oorernador
Carlos Lacerda:

— Foi desses homens que
transcendeu das vlcLssitu-
des da política, para se sl-
tuarem no plano mais alto
a arrjado de sua natureza

UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE

DIVISÃO DO MATERIAL

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS

Commieamot que no d-t 8 de *m**mbtm áê
1971, èt 15 hora*, tm $eç*o ám Compm, è »«» AM-
gwei d* F*i*_ «* 9. 5* mf*dê*. _»}# Si', ttrao #be*»
»•* *i t*t30»*m tm\tit*tvt è Tôn«í4i <*m Petsm n*
10-71. ?«*ee*«%e 4 «quanto d* traiteri*! é* ImTtpmtm.
O Cd«t*l co*so^f»o • éftmh mnfomv**<tim% podvtwa tm
ofendo! n© efMMtfcço mtmrtm

CA»ios rouaioo t vunna

PARA
COBRAR

fítuú&m.

rm**M^smmti»mPeça

^^ILtfcKniciKM' P**o t*f
Mm* 252-6464

2*£ »> »»v|

DR. CAMPOS DE REZENDE
oamsTA

Quanto você pagaria para ouvir bem?

¦VklÚÈLSe o seu caso é
aparelho para

- custa muito menos do que você pensa.
No Centro Auditivo Telex você tem o melhor
serviço, o menor preço e o financiamento mais

Nossos técnicos sabem qual é o
melhor aparelho para o seu caso.
Experimente sem compromisso.
Aparelho» a partir d* Cr$ 300,00.
Financiamonto em oté 34 mtiot.

humana, generosa. Justa e
reta.

Depois de alguns anos de
mllltancia na ex-UDN, ele
viria a discordar da linha
ortodoxa do Partido, "pio-
curando sem tire defender
aquilo que considerava ser
o verdadeiro programa par-
tldárlo", segundo seus aml-
gos. Lutou contra o autorl-
tarlsmo do Estado Novo.
pugnando ainda pela líber-
dade cm todos os nivels.
manifestando-se a favor da
total liberdade de pensa-
mento c dc imprensa.

Tara seus admiradores, "o

grande momento da sua vi-
da política foi a Revolução
de 30 e a campanha para
a candidatura dc Armando
dc Sales Oliveira." Uma
das últimas manifestações
de suas convicções demo-
crátlcas, deu-.M» durante a
crise da renúncia do ex-Prc-
sidente Jânio Quadros,
quando se manifestou favo-
râvel à posse do Vice-Piesl-
dente. Joio Goulart.

longo.

SIEMENS
TOSHIBA

CENTRO AUDITIVO
Rio : Av. Rio Branco, 1-0 - tobrtlo|a 21

t.l. 222-6662 e 232-9641
Niltrói: Av. Amaral Ptixolo, 370 Slj. 110 - Ttl.

Telex
23389.

Sociedade Paulista de Artefatos Metalúrgicos S.A.

SPAM WOLFF
C.G.C.M.F. - 60/832.03S

COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS
"AUMENTO DO CAPITAL//

Dr acordo cem deliberação unânime da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 30 de Julho de .971,
o Capital Social da Empresa foi aumentado de Cr$ 7.470.000,00 (sete milhões e quatrocentos e setenta mil
cruzeiros), para CrS 14.600.000,00 (quatorze milhões e seiscen.es mil cruzeiros) mediante a emissão de
7.130.000 (sete milhões e cento e trinta mM) ações preferenciais, «em direito a votos, com prioridade na
distribuição de dividendos mínimos de 8% (oito por cento) ao ano, no valor nominal de Cr$ 1,00 (hum
cruzeiro) cada uma, devendo ser observado o seguinte:

a) Direito de subscrição, proporcional ao número de ações possuídas;
bl Pagamento de um ágio de G$ 0,50 (cinqüenta centavos) por ação;
c) O prazo para o exercício de preferência inicia-se a partir ds 04 de agosto d« 1971 • finda em

03 d« selímbr- de 1971;
dl A integralízação do aumento de Capital será feito em moeda corrente, sendo 20% (vinte por cento)

no ato e mais quatro parcelas de 20% (vinte por cento) a cada trinta dias.
e) As ações preferenciais correspondentes ao aumento de Capital perceberão dividendos "pro rata temporís."

Os senhores acionistas serão atendidos no Departamento da Ações da Empresa, á Rua Bueno d* Andrade,
769, Aclimação, nesta Capital, ao horário comercial.

S»o P»ulo, 02 riu igôüo H« 1971

A DIRETORIA (P
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Fundo de
Investimen
Mercantil
Técnica operacional + investimento segurado: tranqüilidade

Objetivando estimular ainda mais o esforço
nacional de poupança, o Fundo de Investimentos
Mercantil lança o seu Plano de Integralizaçào
Parcelada (P.I.P.), com 10 modalidades de paga-
mento, de acordo com a capacidade de poupança
dos investidores.

Mediante contrato firmado entre o B.M.l.
Administrador do Fundo e a Cia dc Seguros Mi-
nas Brasil, os investidores do P.I.P. terão cm caso
de morte, a integralizaçào ée. seu investimento
garantida por uma apólice de seguro gratuita no
valor do plano escolhido, entregue no ato d* assi-
natura àè proposta de aplicação.

O investimento global no P.I.P. será realí-
zado em 25 parcelas iguais e sucessivas, obede-
cendo ã seguinte escala de valor:

INVESTIMENTO MENSAL INVESTIMENTO GLOBAL

100,00
150,00
200,00
250,00
350,00
500,00
750,00

1.000,00
1250,00
1.500,00

2.500,00
3.750,00
5.000,00
6.250,00
8.750,00

12.500,00
18.750,00
25.000,00
31.250,00
37300,00

FUNDO DE INVESTIMENTOS MEU-
CANTIL- O Fundo certo no moffieíit© certo. Ad*
ministrado peb Banco Mercantil de Investimen*
tos SA.

Vendas cm qualquer dcpe«d»*r*ciê éo Hmn-
O» Mcrcanfel dc Manas Gerais, S/A t demais
«Sentei «utofízêdlof.

0 muKipttcaòor de seu investimento.
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Dono de automóvel já pode
escolher o lugar onde
vai receb er a nova placa

A partir de hoje, o motorista poderá escolher
— em 31 postos da Petrobrás, Touring e Automo-
vel Clube - o local (são oito) em que levara seu
automóvel para receber, depois de 1? de setembro,
as novas placas alfanuméricas.

A relação divulgada pelo Detran abrange pos-
tos de Campo Grande até a Lagoa. Antes da esco-
ha, o motor-sta terá que apresentar a Taxa Rodo-

viária e o seguro obrigatório, pagar CrS 4 95 pela
placa e plaqueta. Depois, aguardara 10 dias paia
ir ao posto escolhido.
os POSTOS

Os oito postos de troca
das placas e vistoria serão
instalados pela empresa
paulista encarregada de fa-
bricá-las, mas neles traba-
lharão só funcionários da
Divisão de Emplacamento
do Detran. em turmas de
três, durante o expediente
normal.

Os postos ficarão nos se-
guintes endereços: Posto 1
— Avenida Atlântica, no
Leme; 2 — Estádio do Re-
mo. na Lagoa Rodrigo de
Freitas: 3 — Avenida Pro-
fessor Manuel de Abreu, no
Maracanã; 4 — Largo da
Glória; 5 — Rua Piaui, 196,
Todos os Santos; 6 — Rua
Cardoso de Morais, 261 —
Bonsucesso; 7 — Rua Co-
mendador Pinto, 2, Campi-
nho; 8 — sede da XVIII Re-
gião Administrativa, Campo
Grande, Avenida Ces.irio de
Melo. 1 123.

A troca obedece a um ca-
lendário, de acordo com o
algarismo final das placas,
mas o Detran admite que,
se as condições de trabalho
permitirem, os motoristas
poderão antecipar-se. Pela
tabela, de 1 a 30 de setem-
bro serão trocadas as pia-
cas terminadas em 1 e 2;
placas com finais 3, 4 e 5,
até 30 de outubro; final 6.
7 e 8, até 30 de novembro;
final 9 e zero, até 31 de de-
zembro.

Para receber a nova pia-
ca e submeter o carro à vis-
toria, o motorista deve ter
todos os documentos em
dia, sobretudo a Taxa Ro-
doviárla unlca e o seguro
obrigatório de rcsponsabili-
dade civil, c apresentar uma
prova de residência (recibo

de luz, gás, telefone, Impôs-
to Predial, etc.) para que o
Detran atualize o cadastro
de endereços.

Na vistoria, serão exigi-
dos os cintos de segurança,
o triângulo de sinalização,
o espelho retrovisor exter-
no, e pneu de reserva,
os demais equipamentos
e acessórios obrigatórios.
Além disso, o carro precisa
ter com o sistema de luz,
sinalização e freios em per-
feito estado.
POSTOS DE PEDIDOS

Os locais onde poderão
ser feitas as indicações são
os seguintes:

Automóvel Clube
seio, 9; L
150; Avenida Suburbana,
10 295-A; Edgar Romero,
820; Rodovia Rio—São Pau-
lo, 283; Rua Antunes Ma-
ciei, 854; Pedro Américo,
173-A; Rua São Francisco
Xavier, 127; Uruguai. 338;
Avenida Brasil, 6 394; Ataul-
fo de Paiva, 149; Estrada do
Galeão, 2 521; Lobo Júnior,
1 045; e Os três postos do
Aterro.

Pctrobrás: Avenida Atlan-
tica, 2, em frente à Praça
do Lido; e 5, em frente a
Júlio de Castilhos.

Touring Clube: Avenida
Brás de Pina, 2 173: Barcc-
los Domingos, 117; Avenida
Lauro Sodré, 2; General Sc-
verlano, 201; Jardim Bota-
nlco, 700; Presidente Antò-
nio Carlos. 130: Praça Mauá,
Estação Marítima; Osvaldo
Cruz, 111: Cardoso de Mo-
rals, 281Í Estrada do Ga-
leão, 285: Pereira Siqueira,
S7- Piaui, 196 e Itapiru 481.

_§f_B_§ff_? '-^__j B i __! __p5>___ P^**_-«- ';_»>--«? '¦- \

Cláudio Arrau abre na
Sala Cecília Meireles
série de três recitais

O pianista chileno Cláudio Arrau, um dos maio-
res virtuosos da atualidade, apresentou-se ontem na
Sala Cecília Meireles, abrindo uma sene de três re-
citais. Êle tocou a Sonata Opus 2 n<? 3, de Bethoven,
Sonata em Si Menor, de Liszt, Imagem, de Debussy,
e Balada ?i° 4, Noturno opus 62 n<? 1 e Sc7..r;_o
n<? 1, de Chopin. _,•"«•*

Na sexta-feira, no programa A Grande Noite,
êle tocará a Appassionata, de Beethoyen e os Estu-
dos Transcendentais, de Liszt. No sábado, 16h30m
no Municipal, será o solista dos conceitos para pia-
no de Schumann, de Chopin (n? 1) e de Liszt (nó
2). A Sinfônica será regida pelo maestro Isaac Ka-
rabtchevsky.

Pesquisar T aprender, a meta dos clubes de ciências incentivados pelo JB e a

Domésticas abrem Semana Colégios do Esso/Clubes de
íiítrjg*. fazendo reivindicações Ciências buscam projetos""  

de igualdade profissional de interesse comunitário
.....  t->. .„»~ TTioc,-, /Pluhoc rln

— Somos quase um milhão de empregadas do-
mestiças cm todo o Brasil. Em quantidade, a ter-
ceira categoria profissional, depois dos comercia-
rios e dos induslriários. Apesar disso, só nós nao
temos direitos garantidos em lei, nem sequer a pro-
fissão é reconhecida.

A afirmação foi feita ontem pela presidente da
Associação Profissional dos Empregados Domesti-
cos Sra'. Efigênia Caetano, na abertura da Semana
da Doméstica, promovida pela Associação, pelo 5o
Distrito da Secretaria de Serviço Social, Departa-
mento Cultural da Secretaria de Educação e Obras
Sociais de N. S. do Brasil c a Paróquia de Santa
Cruz.
O QUE ELAS QUEREM

Os colégios inscritos no Projeto Esso/Clubes de

Ciências em colaboração com a Air France, conti-
nuàm desenvolvendo os trabalhos que apresentarão
na Mostra de Ciências, de 4 a 9 de outubro.

Em todos os colégios visitados pelos represai-
tantos do JORNAL DO BRASIL notou-se que a

preocupação maior dos grupos de trabalho e a de
apresentar projetos que colaborem efetminente na

solução de problemas do interesse da comunidade.
Ribeiro, de Jacarepaguá,

JARDINAGEM

Aos 68 anos, mas apa-
íentando 50, m e t ó d 1 c o,
tranqüilo, gestos suaves de
quem não tem pressa, Cláu-
dio Arrau só levanta a voz
c se mostra apaixonado
quando fala de sua arte,
ou de seu hobby. praticado
nas poucas horas vagas: a

i ardi n agem.
Com mais de 20 mil ho-

ras de atuação em público,
Arrau considera indispen-
savel levar o maior mime-
ro possível de pessoas às
obras dos grandes compo-
sitores. "O trabalho do ma-
estro Karabtchevsky é ne-
cessário e de grande im-
portancia para que o povo
sinta o que c a música eru-
dita", afirmou.

MÉTODO

Central reabre o tráfego
interrompido por trem de
minério e inicia inquérito

Niterói (Sucursal) - - A Central do Brasil já
restabeleceu o tráfego para São Paulo c Belo Ho_i-
zonto, interrompido pelo descwJlMMnJO .de_57
var-ões em Paulo de Frontin, no Estado do Rio.

Foi confirmada, ontem, a abertura de inquérito
nara determinar as causas do acidente.
1 

A remoção do minério de ferio que cam sobre
os trilhos continuou ontem só devendo terminar,
secundo a Central do Brasil, dentro de 10 a In dias.
Uma variante de 300 metros foi construída no local,
para permitir o restabelecimento total do tians-

porte para as capitais paulista c mineira.
aumentado para acelerarOS TRABALHOS

Os .nscnhelros cio 2.°
Distrito de Transportes da
Central do Brasil, cm Bar-
ra do Pirai. contintiaram.
ontem, orientando os tra-
talhos de 300 homens na
remoção de aproximada-
mente 15 mil toneladas do
minério, despejadas no* tn~
Ihos com o dcscarrllhamcn-
to dos vaRÔes. O efetivo doa
trabalhadores deverá ser

os reparos.
O serviço de segurança

da Central do Brasil. Iunto
rom técnicos da empresa,
serão os responsáveis pelas
investigações que irão cs-
tabc-cccr as causas do aci-
dente.

Os 57 vacócs de uma
composição de 68. do trem
kk-ho. dcscarrilhar.un na
no-te de sexta-feira.

Funcionário que desviou
CrS 500 mil em material da
CTB é preso em Queimados

Niterói (Sucursal) - A polícia de Queimados
nrendeu ontem Hipólito Caetano da Silva, íuncio-
narto da Companhia Telefônica Brasileira respon-
sável direto pelo desvio de seis bobinas de cobre c

* 
chumbo da empresa, pesando oilo toneladas e ava-

liadas cm CrS 500 mil.
Hlpólllo é o responsável pela expedição de

notas fiscais do Almoxariíado da Rua Conselheiro

Mayrtnk. 90. de onde saíram as bobinas. Com èlc

sâo seis os membros da quadrilha que Jâ foram

— Temos pouco estudo.
Temos pouquíssimas horas
livres. Mas nos convence-
mos de que c preciso lutar,
se quisermos que as re-
lrções entre empregadas e
patrões se façaVn com mais
justiça e mala compreensão.

Sabemos que a nossa ofi-
cina de trabalho é diferente
da de outros trabalhadores:
diferente de uma fábrica ou
ne um escritório. Nossa
oficina é a familla, somos
os auxiliares da família, e
as relações de trabalho não
sáo tão rígidas como nas
outras profissões. A proxi-
mldade entre empresadas e
os membros da família exi-
pe compreensão c respeito
mútuos. Mas isso não slR-
nlflca que sejam deixadas
de lado ns exigências da
Justiça. Há deveres c direi-
tos que devem ser respeita-
dos — disse a Sra. Eflgènla
Caetano.

— O que queremos, bàsl-
camente, é um estudo mais
sério sobre a profissão da
doméstica: seu valor na so-
eledade. suas condições, o
que a profissão exige tanto
da empregada como da pa-
troa. Queremos que a Provi-
dcncla Social se estenda de
fato às empregadas, mas
nào da maneira que esta
atualmente na lei «taxa de
16fr>. porque e injusta c
inipossívcl para nós sua
aplicaçAo.

Queremos que não se po-
nha... mais obstáculos ao
reconhecimento legal d o
emprêfto doméstico como
categoria profissional, para
valorização e segurança das
empregadas domésticas -
acrescentou a presidente da
Associação Profissional dos
Empregados Domésticos.
SOCIODRA.MA

Um grande problema,
sentido por tòdas é o hora-

rio. Não temos horário fixo,
sobretudo para terminar.
Algumas trabalham até 15
a 16 horas seguidas. Sabe-
mos que a família c dife-
rente de um escritório. Não
existe horário de família.
Mas por causa disso mesmo,
há abusos.

- Talvez 'muita gente
não saiba, mas a mudança
das favelas da Zona Sul
trouxe conseqüências gra-
ves para as empregadas
que residiam com as pró-
prias famílias ou eram ca-
sadas. Hoje. elas saem de
casa às 41. da manhã, ou '

passam a morar no traba-
lho, separando-se dos filhos
durante a semana — infor-
mou a Sra. Efigéhla Cada-
no.

Após a apresentação de
reivindicações na Semana
da Doméstica, houve a re-
presentação de um soclo-
drama, coordenado pela
chefe do 5"? Distrito da Se-
cretarla de Serviço Social.
Sra. Maria Helena Correia
de Araújo.

Explicou uma das assis-
tentes sociais do 5<> Distrito,
Sra. Sônia Cheniaux, que o
sociodrama é tnna forma de
dinâmica de grupo multo
empregada pelo 59 Distrito
em seus trabalhos com a
comunidade. Em relação a
empregadas e patroas, on-
tem foi a primeira vez.

O sociodrama mostrava
um caso que acontece co-
•mimei.te: o problema da
empregada que fica doente
mo caso tuberculosa i e c
despedida pela patroa. O
sociodrama mostrou todas
as etapas pelas quais a evn-
pregada passa para conse-
çuir uma internação em
hospital, enquanto lncuUa a
idéia de que. se tosse contrí-
bulnte do INPS. poderia te
beneficiar dos seus serviços
asslslenclais.

JULGAMENTO

A Escola Normal Luso-
Carioca, em Bonsucesso, "ai
realizar uma Feira de Ciên-
cias Interna, de 27 a 29 de
agosto, para escolher os

projetos que participarão da
Mostra de Ciências JB/Esso,
em outubro. O cientista Ce-
.sar Lattes, patrono cio CUi-
be de Ciências da escola, e
o Departamento Educado-
nal do JORNAL DO BRASIL
foram convidados para fa-
zer o julgamento dos 00 tra-
balhos inscritos.

Um dos trabalhos mais
interessantes é um estudo
comparativo de insemina-
çáo artificial em bovinos,
insetos e ouriços, com a co-
laboraçáo da Universidade

. Rural. Há também uma
pesquisa sobre soros e ação
do veneno dos aracnídeos,
em que colaboram o Museu
Nacional e o Instituto Vital
Brasil. Outro trabalho de
interesse comunitário é só-
bie a lepra, esclarecendo
que esta é uma doença
curávcl e de difícil trans-
mlssibllldade, podendo o
controle ser feito na casa
do doente.

FUNDAÇÃO
O Clube de Ciências do

Colégio da Companhia San-
ta Teresa de Jesus, na Tl-
jucá. foi fundado especial-
mente para que o colégio
pudesse participar do Pro-
jeto Esso/Clubes de Ciên-
cias. em colaboração com a
Atr Franco.

O professor Bernardo
Blum. que orienta o Clube,
pretende apresentar, na
Mostra, aproximadamente
50 trabalhos. Inclusive um
sóbre técnicas mlcrobloló-
gleas e noções de esteriliza-
çáo e Imunização. Vai de-
monstrar que. além das
bactérias patogênicas, exls-
tem outras que são benéfl-
cas ao homem e que pro-
duzem medicamentos, ecr-
veia, vinho e vinagre.

A Ecolonia das Margens
da lagoa Camorlm é o pro-
jeto principal do Colégio
Estadual Jornalista Campos

cujo Clube de Ciências e
dirigido nelo professor Dé-
cio Rodrigues da Silva. Se-
rão estabelecidas estações
para o estudo da fauna, fio-
ra, clima, solos e salinlda-
dé da lagoa, ficando cada
estação sob a rcsponsabili-
dade de um grupo de alu-

¦ nos. Será solicitada a co-
operação e assistência téc-
nica do Instituto de Pcsqui-
sas da Marinha.

O JORNAL DO BRASIL
pedirá a colaboração do
Distrito de Obras daquela
região, no sentido de fechar
uma praça abandonada que
existe nas proximidades do
eológlo. transformando-a
em local de recreação dos
moradores cia região.

Uma pesquisa de grande
interesse comunitário está
sendo desenvolvida pela Es-
cola Normal Cardeal Leme,
de Ramos: verminoses que
atacam crianças em idade
escolar e os prejuízos que
causam à aprendizagem.
Com o objetivo de esclarecer
aos pais e professores, a es-
cola fará um programa de
palestras nas escolas prima-
rias da X Região Admlnis-
tratlva e fará exame de fc-
zcs em 100 crianças cm Ida-
de escolar, usando os resul-
tados cm sua campanha de
esclarecimento.

A direção do colégio está
entusiasmada com esse pro-
jeto c vai fornecer todo o
material de pesquisa neces-
sárlo.

Sempre elogiando Karab-
tchcvsky, Arrau revelou que
o maestro brasileiro será o
responsável por sua apre-
sentarão na TV, sexta-fei-
ra, quando tocará durante
uma hora e meia cm pro-
grama especial.

— O brasileiro é dos pú-
bllcos mais vibrantes, en-
quanto o alemão, o Inglês
ou o tcheco nos compreen-
dem melhor — afirmou o
pianista — que segue o
mesmo método antes de ca-
da concerto: três ou quatro
horas de estudo ao plano
e leitura das partituras.

Mesmo tendo chegado na
véspera, Cláudio Arrau en-
saia. Ontem, passou três
horas na Sala Cecília Mei-
reles, duas de manhã e
uma à tarde, revendo as
neças que iria tocar. Nào
iiiegou a se aborrecer com
o transito difícil, "pois a
paisagem do Rio é maravi-

Primeirn critica

lhosa e a vegetação do
Aterro, linda."

A paisagem é uma das
preocupações do pianista,
bem como a vida mais na-
tural possível. Em sua casa
de Long Island. Nova lor-
que, êle e a mulher criam
cinco cachorros e quatro
gatos, além de tratarem
das plantas.

— Minha única dlstra-
cão é ler, leio muito, mes-
mo em viagem. O que me
encanta, porém, é trabalhar
no meu jardim, em Long
Island, ou no sitio que te-
nho em Vermont. Pena que
quase não tenho tempo de
ficar lá, como agora em ju-
lho, quando consegui pas-
sar três semanas."

Além dos concertos —
uma média de 100 a 130
por ano — Cláudio Arrau é
um dos pianistas que tem
maior número de discos
gravados e as gravações
roubam-lhe muito tempo.

 Não os ouço e não
quero nem ouvir falar dê-
les — disse, referindo-se
aos seus velhos discos.

Chileno. Arrau foi para
a Alemanha aos sete anos,
menino-prodigio que ia es-
tudar plano com os gran-
des mestres. Ao contrário
da maioria dos prodígios
infantis — "realmente, a
fase de transição antes da
idade, adulta é multo dlfl-
cil", lembrou êle — não
abandonou sua arte. Há 30
anos, radicou-se em Nova
Iorque.

— Não tenho nenhum rie
meus filhos na América
Latina. Estamos fixados de-
finitivamente nos Estados
Unidos. Embora meus três
filhos e seis netos gostem
muito de música, nenhum
quis ser pianista nem se-
gulr a carreira artística."

PROGRAMAÇÃO
Durante a III Mostra In-

tcrnacional do Filme Cten-
tifleo. de 1° a tl de se-
temi.ro. no Museu de Arte
Moderna, serão realizadas
sessões especiais para estu-
dantes, como parte da pro-
gramaçào do Projeto Esto/
Clubes de Ciências, cm co-
laboraçáo com a Air Fran-
cc. As sessões para jovens
serão na parte da manha
c os colégios interessados
podem procurar o Dcpar-
lamento Educacional do
JORNAL DO BRASIL pelos
tels*. 231-51-3 c 2-4-9159.

Luiz Paulo Horta

Eis-nos com Cláudio Arrau. diante da perfeição. Uma
perfeição tranqüila e quase indiferente de quem dispôs.
no meninice, cios maiores mestres, que lhe transmitiram
diretamente a tradição bcethoveniana; de quem ainda
oo-oii cm 60 anos de vida artística, de. todas as honras
concedidas ao virtuosc e à arte pianistica - arte C virtuo*
se que vão se esbatendo aos poucos na atmosfera anti-'romântica 

da música moderna, na impcrsonalidadc in-
tencional dos compositores eletrônicos.

Como todo ser humano, o critico ha de ter as suas
preferencias c idiossincrasias: poderíamos aproveitar essas
Unhai para falar de uma experiência individual da musi-
ca de Arrau, da curiosa sensação de frieza que parece
emanar de tanta perfeição _ da própria distancia a que
Arrau conserva todas as dificuldades técnicas e problemas
nianisticos que são o desespero de um artista comum. Po-
teríamos defender o esquecimento de si mesmo a que um
Tortelicr se deixa levar pela sua paixão irrefreável, o que
produz uma arte mais humana e menos pcrciffl. Mas
cheaa logo o bom-senso que adverte: cala-te. boca! Dian-
leda arte superior de um Arrau. teríamos acaso o direito
de deixar falar èsse ego pequenino, forçosamente dlfcrcn-
te do dos outros? Cesse tudo OQUeaimHg^m^Mnta^
e prestemos mats uma ves a nossa homenagem ao
do piano": àquele que mio **&^t jngjj*"**

Fragata americana armada Sursan não sabe se po(
com mísseis pára no Rio liberar CrS S milhões

após obras de modernização
Estudantes secundários foram maioria, ontem.

« os visitantes da fragata norte-americana
iníf. aneíjratía n»? P?<
aberta a visitação p

cheque de CrS 300 devera ser .dcnUficado amanhã. Equipada com mísseis teleguiados.

presos- O llscal que deixou o caminhão passar com ™irf ^ 
™" 

STíioT^er"Ãrpraça Mau* *• a»^» ao prosseguimento das obras de conservação e ma-
nutençáo do Departamento de Rios e Canais. Ao roubo pela barreira de Sâo Joào de MeiiU por um hoj*e ab^rta a visitação publica das 13 ás 1

-»t»M.._, a* r**. sim rfrv/Mii ser identificado amanhã. Equipada com mísseis teleguiados, essa é
meira viaccm depois de uma parada de um ano

Irtrlno Neto e o fruln-las-A TRAMA

Hlpé-i-tt -«m.ca-Mni. en-
tem, a» cSekfa_lo d* «-W*-
e-*-i-#. Sr. La» Bant-O.
«_«t «»_ piano tar»?.!S-a ao
»,»•»•>» «Se wsm írtí-i-Mi «Se
«__t« ** ch,»-» e. pwra
________ _ii_hi m «H-taii. ._»-__._, **.r.****é .**-**k mmMmt
_HM»@a c_^-ár*>-# «-*«* %.w***mmv *.««¦--»»

J_Ü Vifírrn d* S-t-ta, «tm*
í-r-wiof <_* s_e*_a da CTB,
!__*_ 45 _. t 'ir atrítr.jsuBe
s-ss -i_ís-_*-«»_l_e m%**mmé&
t-ss Hmifsv a _r#Riat»_k«ri*

I ^"**s_S#''

«tm mtttm Caato, PM d»
¦fatiai- m Ri*, Wbats» m.
_;i_#^M__t ÚÊ CílK*-E_S**.. *
tín&M FWtt» VHêi. **>
mímv&t* $*¦ mH&* «-* Sf9á*-
i-tn-m. mm&®*%» ** «¦
SWt-«tS-» im a_____ri-t-a. *
* s>»srftBíi trâ ff_»a»s©. _*»
r&cmrtxm *5r* Ü «8 peta
w*te_ * #«i*rt*f«» ©ri *
_______£'

Is® __* :,t m Mói»--*. •
s?:sfí_3_r_í!_» ___ €1% i«*9 -"*T

ÍThWl^taííra- pa™ rclonn» e modemíxação

«.ai» «• Hipobfcr. tiraram pio programa naval americano, visando a «umen
»« m* bowmw do *in»»*- lar a capacidade bélica de suas íragatas. equipa
T-íarJo ap«rent«mtnie pa- da» com mísseis teleguiados, que sao nore no tour _^» orçamento só daria para quitar os
,_ íers-ias * fim* r^»p. tjm á-tema de prores_amenlo de dados táticos Pre""m."" 3""" 

" 
__ adrrinistnicão passa-t-iaMia » Res B«iiaii_í« __,_-_,,,_ _„ ,__•__ tornar dr^ii-ões muito mudas em compromissos assurrudos "»ca<

__ a_.r_u su. o _a_-_r»**a

,lo mas fltte dá. mat» to que nenhum, o impressão de
-r-scTaSormâdo em um bloco único com o seu »s-

Kmenfo -~ domínio ido completo que poderíamos Una-
ainar em um delírio surrealista. Arrau obrigando o velho
nanotorVa tocar uma sinfonia de Beethoven o» uma
£,_ra de Wagmr.as curdas e martelos transformados cm
ImaorauestrTinieira e as Walkirias peitudas solando™tamPanmo 

de uma caixa de Pandora que alguém

excepcional as tiès peças de Dcbuss» f o ^«-fW*-0
d?Chopin. terltdo com uma seltageria inaudita e abwlu-
lamente apropriada.

Acidente com 1). Zoé obriga
o Governador a modificar
sua rotina administrativa

D Zoé Chagas Freitas sofreu fratura num dos

tornozelos, ontem de manhã, ao tropeçar num ta-

pele cm sua residência, na Ladeira do Sacopa. De-

pois de ter um dos pCs engessado numa clínica par-

a consultara antes as ^reTariasdc Obras ücular. D Zoé voltou para repou^r em «u*

c de Governo O acidente lewu o Governador Chagas Freitas

O Departamento de Rios e Canais pleiteou ha t adiar v_j.n„ que farta a obras da Sursan» j

quatro meses uma mim complementar de CtS 8 n%Anhà, mas sua agenda da tarde íoi cumprida nor-

milhões, uma te* que o total de CrS 5 milhões malmct_.c. __s _4h esteve no Tribunal de Justiça,

em seguida despachou no Palácio Guanabara e. às

lera
para

conservar os rios e canais
A Sursan ainda não sabe se poderá antecipar

a liberação da verba de CrS 3 milhões, necessária

«ta vt* «t* «* düriftr â llr-
ma. Vroa as te*-f-_* per*
OaeitoMtt». sHit-rt a tmt***
t* aaíW-W-ítUi por _-tfp_ia
U*t__w na te».n»ira tlMSfel dt
m» Snm á* HtriU.

iSe n&o se pertartreo rcssi
a *pt*m*ào «ta ca-rtei* eaca
»u tKttt-i.»* ¦**¦ ãe cair».*,. M
__M © P-tste IS. nm Ro*-»,»
PmÊÊtsm Ostra,, «aâe »>
mt-ptrtrt^ tJaMet, «MI84*
«cl tst*Tmt*sur*o m
tfs__s_»_K_, Jtoet fl«i*m «S»
)_____ D*«e» -eiitWa-i*- I
___r___fa # iwi-R-is»e*5i • fít*
tal «ss>w Or$ 3M» - «rs f3»-
•m, í* mmmsmt* ¦¦—* psr**mm- #4e vmmsm * *st_r_*_».

permite ao navio tomar decisões muito rápidas
cas*» ôc ataque aéreo
MCS«-CRNT--ACAO

vm iill. * «es ww»* PK"'
i«_e>i_. tmmif « Stsp_a-
da iSwrm MmáiML * «*-*
«jau «mu *e« mecSiâ***
mô*úA4«( t-«*t»»--»_i»«írle*--««»
_* «tjlo _riU-«tjjr_»í»r.*
C-S-í» «BO» '«»«_*»_» tif-lí* JM*
iMttBiirs ft-a-trfi-i: immÈt*m
k «ttsi*-ir* a_a_--*e-ia_-. 4»

_____ f#m mimfm «t»
»a_a. fi*-». as «»to_» ée. nm-
_______tfci. * "ím -pm-sma**
¦*-s . _«-.«__ -s:;£«, i$m*i».

,-.-., _ aissi-J t^-g-sa cai*

iaçs»® »o nô*» in&mamsi*S.
A rrs»*»ta piortRi «bi os»»

ícaeais }_j_ra •__¦_» tacet&tím:
_so Píalc- 4e ¥_rf-_»ia. P*
éms, ntmmm.. « t» R«»*
-tavai *m Omatunsm r -
<-_%_. ta-*»*»-» pat ém* m-
raant*.

Cte-essi «e mtíOA,, «Mi»-
rs a £ *ifUi*uL «»3_tr tãmops*
r__B. « tUtttdntrtc Jas* O*-
r__r*> T A}tM_r» m átalâi-
mm* ntj/áwmáàtÊttis « «•-
_!___t_i«_5lr-««««_-»eii -M H*-
^_«___; «_«i_S'«_IS*S»)S5l« aMrtSt

A. t&szí*- mpMmtmÈátaÊt *»
_c__a__<__tTi--é *» t* i»te"^
ütj-jwai.

comnromis
da. Os CrS 3 milhões ririam em forma de anleci-

í?açâo do recurso extra.

18h. inaugurou cxpo*içâo de gravuras sobre o Rio

no I*ládto da Cultura

RRIORÍDAOCS

j_____t_ «i_« e jmuaèntite'
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_______
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m «*r«r «f-s-i-e-í» # tmc
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Sinagoga
na Tijuca é
apedrejada

Desço nhecidos quebra-
ram, ontem de madrugada,
a porta principal, de vidro,
do Templo União de Israel,
na Rua José Higino, 375, Ti-
jucá, atirando contra ela
duas pedras de concreto.

O fato ocorreu há 600 me-
tros da 19a. Delegacia Poli-
ciai mas ninguém viu nada,
inclusive, o guarda-noturno
que dá ronda naquela rua.

O prejuízo é calculado em
Cr$ 2 mil.

PANCADA

Cerca das 2 horas da ma-
drugada, o casal de zelado-
res, que residem nos fundos
da sinagoga, Maia e Semlta
Mlzrahy, acordou com uma
pancada forte semelhante a
um tiro.

O Sr. Maia ao verificar
o que acontecera viu a por-
ta com dois buracos e as
pedras de concreto, retira-
das de alguma construção,
no interior do templo.

FESTA

Na noite de anteontem,
houve, no templo, uma ceri-
mónia religiosa que terml-
nou às 23 horas. Nada de
anormal foi observado. O
guarda-noturno que passou
pouco depois do Sr. Maia
encontrar a porta danifica-
da nada viu de anormal.

O Sr. Maia relembrou que
há dois anos desconhecidos
atearam fogo ao toldo na
calçada. O fato foi comunl-
cado a 19a. Delegacia Poli-
ciai. Os vidros quebrados
tem 10 milímetros de espes-
sura.

Tempo hoje
continua
bom no Rio

O Rio continuara hoje
com tempo bom, aumento
gradual de nebulosidade e
névoa seca. A temperatura,
que ontem chegou a 31,0
graus em Santa Cruz, ten-
de a aumentar.

Duas frentes frias foram
localizadas ontem
caminhando em direção
do Rio, mas nenhuma
apresentava tendência de
alcançar a região
nas próximas 24 horas, se-
gundo o Departamento Na-
Cional de Meteorologia, que
prevê, para dentro de 48
horas, a possibilidade de
formação de geadas no Rio
Grande do Sul.

Três livros
são lançados
na Rubaiyat

Fm noite de autógrafos
na Livraria Rubaiyat, com
a presença do acadêmico
Antônio Houalss. foram
lançados ontem os livros Os
Polêmicos, de Hllrion Ro-
cha. Seleção Poética de
Fernando Pessoa, c Antolo-
KÍa Poética de Castro Alves,
todos coedltado3 pelo Ins-
titulo Nacional do Livro. O
primeiro ê da Editora Cru-
stelro e os outros da Aguil-
lar.

Os Polêmicos é um livro
de ensaios literários sobre
a obra de Shakospcarc, Ca-
mus. Thomas Mann, Bcr-
trand Russel, Garcia Lorca,
Carlos Drummond de An-
drade, José de Alencar c
Fernando Pessoa. Seleção e
Antologia são os dois prt-metros da Colrção Blbliote-
ra Manancial, dirigida porHlídon Rocha, que lançara
no mês que vem Alvares de
Ateveúo.

Saúde de
Caco Velho
não muda
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Julgamento de 20 acusados
de subversão se inicia na
l.a Auditoria do Exército

O-Conselho Permanente de Justiça da Ia. Au-
ditoria do Exército, tendo como juiz-auditor o Sr.
Abel de Azevedo Caminha iniciou, ontem, às 13 no-
ras, o julgamento de 20 pessoas processadas sob
acusação de pertencerem à organização subversiva
denominada Var Palviares.

O promotor Eudo Guedes Pereira pediu a con-
denação de todos os réus com a desclassificação do
Artigo 42 da nova Lei de Segurança Nacional, pelo
qual foram denunciados e que prevê penas de 3
a 8 anos de reclusão, para o Artigo 36 do mesmo
diploma legal, cujas penas vão de 1 a 3 anos.
AUDIÊNCIA

Compareceram à audl-
ência de julgamento os
acusados Sônia Lacerda de
Macedo, Maria Márcia dos
Santos Leporacl, Vânia
Amoretty Abrantes, Neusa
Maria de Sousa Neto, Clê-
nia Teixeira, Marlos Bessa
Mendes Rocha, Antônio
Carlos Martins Meneses,
Olga d'Are Pimentel, Cláu-
dio Jorge Câmara, Sérgio
Dario Seibel, Celso Lunga-
rettl, Carlos Franklin Pai-
xão Araújo, Dilma Vânia
Roussef Linhares, Josephi-
ne Cláudia Pytchard, Fio-
riano Soares de Sousa FI-
lho e Fernando Antônio de
Oliveira.

REVÉIS

Estão sendo julgados à
revelia, por estarem fora-
gidos, os réus Helvécio Luís
de Amorim Ratton, Gusta-
vo Guimarães Barbosa, An-
tônio Carlos Melo Pereira
e Sérgio de Faria Pinho.

Ontem, falaram os advo-
gados Osvaldo Mendonça,
Paulo Reis, Lino Machado
Filho, Mário Figueiredo,
Técio Lins c Silva, Robcr-
to de Almeida, Manuel
Francisco de Lima e Eni
Raimundo Moreira.

Hoje, deverão falar os
advogados Hérder Martins,
Humberto Janscn Mácha-
do, Bento Rubião, Marcelo
Carqueira. Serrano Neves
e Rosa Maria Cardoso. O
resultado do julgamento
será anunciado, hoje, após
a sessão secreta com o en-
cerramento dos debates.

O Superior Tribunal Mi-
litar, por unanimidade,
manteve a sentença do
Conselho Permanente de
Justiça da Ia. Auditoria da
2a. Circunscrição Judicia-
ria Militar de São Paulo,
que condenou a 15 dias de
reclusão, no dia 19 de maio
último, os réus João Tava-
res de Almeida e Expedito
de Campos.

No mesmo julgamento de
apelação, a Corte reduziu
para 10 anos a pena de 15
anos imposta a Orlando
Eduardo Cachado, íuncio-
nário de um banco assalta-
do e que forneceu todas as
indicações para a prática
do delito, mas não partici-
pou do mesmo, apenas re-
cebendo Cr$ 4 000,00 (qua-
tro mil cruzeiros) do di-
nheiro roubado.

Todos foram incursos no
Artigo 27 da nova lei de Sc-
gurança Nacional, sob a
acusação de terem assalta-
do uma kombl que conduzia
valores de uma agência
bancária, roubando CrS ....
40 000,00 lquarenta mil cru-
zeirosi. Foi relator da ape-
lação o Ministro Alcides
Carneiro e revisor o Minls-
tro Armando Perdigão.

Em outro julgamento
(recurso criminal i, o STM
negou provimento ao pedi-
do da defesa, e manteve a
prisão preventiva do des-
pachante Eurico de Sousa
Freitas, decretada pela 2a.
Auditoria da Aeronáutica,
como acusado de ter falsi-
ficado um p.ossaporte. Foi
relator da matéria o Minls-
tro Nelson Barbosa Sam-
paio.

Seminário de
Administração
tem inicio

Uma palestra sobre o te-
ma Administração de Pes-
soai, pelo gerente de Desen-
volvimento Organizacional
da Shell, Sr. Leonel Kara-
ciki, abriu ontem o IV Se-
minário de Administração
de Empresas promovido pe-
Ia Câmara de Comércio
Norte-Americana, no audi-
tório da Associação Cristã
de Moços, e organizado pe-
Io Centro de Integração Em-
prêsa-Escola.

O seminário se prolongará
até sexta-feira, com a par-
ticipação de cerca de 100 es-
tudantes de Administração
de Empresas, Economia, Es-
tatistica, Contabilidade e
Direito. Seu objetivo é de
mostrar a mecânica de em-
presas, promovendo jogos de
negócios, onde cada grupo
planejará a estrutura de
uma firma, para posterior
avaliação dos resultados.

QUADRO HISTÓRICO

O Sr. Leonol Karaciki
apresentou quadros ilustra-
tivos das várias fases de
trabalho durante os estágios
da civilização, mostrando a
evolução das especializações
e a "alienação crescente" do
trabalhador assalariado e a
evolução da mentalidade
organizacional das emprê-
sas.

Hoje, às 17 horas, será a
vez, do Sr. Armando To-
mzhinski, que falará sobre
A Função Social da Emprê-
sa. As conferências, debates
c jogadas do Business Game
estão programadas para to-
dos os dias, até sexta-fel-
ra, com inicio às 17 horas.
no auditório da ACM, na
Rua da Lapa.

Favela terá
sua origem
examinada

Motorista caído impede o
agravamento de acidente
apertando freio com a mão pelo Cardeal Eugênio Sales

Negrão vê passar seus 70
anos com missa oficiada

CISC abre jornada sobre
a gagueira e reabilitação
social da criança surda

A gagueira, a integração social da criança
surda e a reabilitação respiratória são alguns dos
temas que vão ser discutidos na Jornada de Rea-
bilitação em Otorrinolaringologia, aberta ontem na
Confederação Nacional do Comércio.

A Jornada é dedicada, especialmente, aos fono-
audiòlogos (professores de surdos-mudos) e tem
como objetivo debater os problemas relacionados
com a surdez, principalmente na criança. Médicos
especialistas, como Hélio Hungria e Pedro Bloch,
farão palestras c apresentarão resultados de suas
experiências.
NOMEROS

O Brasil ainda não sabe
quantos surdos-mudos nos-
sul entre a sua população.
Também há carência no
pais de campanhas proveu-
Uvas que alertem os pais so*
bre a maneira de evitar do-
caça. Exemplo; a realização
de exames pré-nupclals, cut-
dados em relação ao saram-
po e a rubéola cm gestan-
tes. principalmente nos pri-
mclros meses de gravidezru a procura de médico no
caso de uma Infccçâo de ou-
vido, por mala simples que
ela áeja.

Nos lugares pobres, prin-
eipalmente nas favelas c
no* Estados do Norte e Nor-
«irsto, é que e&sa falia de
oncnlacio é mais mentida.
A lurdeí ja está sendo cuii-
«siderada também r o m o
uma doença .-oclal. já que.
por coincidência, todos os
surdos-mudos provém d e
meio social pobre.

Há no mundo 39 milhões
áe surdos cadastrados. A»
causai que provocaram a
doença Tariam, desde a fal-
ta de cuidado por parte dos
paia. a problemas genético*
indo até ao detcaao de al-
gun* ebstetnw durante o
parto. O u*o d* forrei» }*
e proibido em diteraos pai-

ses da Europa e nos Estados
Unidos ixjrquc .sua utllt-
v.açâo provoca lesões lrrc-
verslvels no cérebro, entre
elas a surde?..

A falta de oxlgcnação du-
rante o nascimento (uma
das causas principais é o
cnrolamcnto rio cordão um-
bilicali também provoca a
surde?.. Os especialistas há
tcm.ws vêm realizando mo-
vlmcnlo entre os obstetras.
no sentido de alertá-los pa-
ra os cuidados que devem
ter durante o parto, prlncl-
palmente no que se refere
às lesões cerebrais.

DEFASAOE.M

Enquanto as técnicas de
tratamento e de recupe-
ração física tiveram uma
melhoria multo grande nos
últimos cinco anos. a ínte-
graçÂo do surdo-mudo na
sociedade ainda não aican-
çou o grau neeesròrío de
evolução. Os problemas <to»
ria:-, psicológicas e educa-
Uras, são hoje o grande cen-
tro de debates.

A Jornada dr Reabili-
t aç & o em O t o r r I nola-
rincolotvia pros«*a* hoje
coro mesa-redonda e *ôbrc
Formação de Fotsiatfas e
LaOtoppdlstas, aspectos le-
fas*. programação e merca-
do de trabaílK»
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Ferido, no chão do ônibus que dirigia — onde
foi jogado após uma colisão — o motorista Delfim
Figueiras Fagundes ainda teve presença de espirito
para apertar o pedal de freio com as mãos, evitan-
do com isso uma batida na mureta divisória da Ave-
nida Brasil, e o agravamento do acidente.

A boa sorte não acompanhou, porém, outros
acidentes da cidade. Mortes de estudantes atrope-
lados no caminho das escolas, de velhos aposenta-
dos no caminho de casa, de motoristas apressados
no caminho do passeio, marcaram os fatos registra-
dos.

A Secretaria de Servi-
ços Sociais pedira ao Servi-
ço de Contenção de Favelas
para verificar se realmente
c nova a favela localizada
nas proximidades da Cida-
de Universitária, na ilha do
Fundão.

Técnicos da Secretaria
acreditam que somente ago-
ra, com a abertura do Via-
duto Osvaldo Cruz, as 20 fa-
milias que formam o peque-no mielco tenham sido en-
c.ontradas. Ressaltam que o
local pode ser uma conti-
nuação das favelas próxi-
mas.
DÚVrDA

Na Secretaria de Serviços
Sociais ainda há dúvidas
também sobre a posse do
terreno onde está a favela.
Uns acreditam que possa
pertencer à Universidade
Federal do Rio de Janeiro,
enquanto outros contestaim,
afirmando que o local deve
pertencer ao Exército.

A UFRJ não fez nenhum
pedido ã Secretaria para
que retire as famílias dali,
mesmo i>orquc estão bem
longe dos prédios do seu
compus, mas o Secretário
de Serviço Social pedirá um
estudo completo para estu-
dar a remoção.

Explicou-se que »sc a ÍO-
vela surgiu há pouco tempo
foi ]x>r falta de vigilância
policial, pois o posto exis-
tente nas proximidades de-
ve exercer essa função.

S. Paulo vê
jóias de
\{. Golcman

São Paulo •Sucursal» —
Toda a inquietação do ho-
ment moderno, ansiando
por mudanças, estará nas
Jotas de Reny Golcman que
xcrão expostas a partir ds
quinta-feira, na galeria da
Aliança Francesa. Junta-
mente com Hmy. expor a
pintora CUrhm Ooeller.

K*m jóias d? Renj* — se-
s undo fia. — há a possibí-
ItdJtde do seu possuidor par-
tfeipai- da oíjra de arí* com
opeôm As «uas iõtes tn*»
tòieu. também foram arlc-
ctornadaa ptara participar da
XI Bienal

ÔNIBUS COM SORTE

O acidente com o ônibus
ocorreu ontem às lOh, quan-do o ônibus dirigido por
Delfim, de placa Caxias KJ
06-02, foi abalroado por um
outro coletivo, perdendo a
direção após a queda do
motorista, e ficando atra-
vessado na pista. Delfim es-
tá internado no Hospital
Sousa Aguiar com trauma-
tismo no tórax e no abdo-
men, saindo também feri-
dos o cobrador Humberto
Durso, e o fiscal José dos
Santos Paiva.

ESTUDANTES

O estudante Ronaldo Ni-
cásio, de 11 anos, morreu
ontem pela manhã, ao dar
entrada no Hospital Gctú-
lio Vargas, em conseqüência
dos ferimentos que recebeu
ao ser atropelado pelo car-
ro GB CA-10-42, na -pista
que liga a Avenida Brasil à
ilha de Fundão.

O próprio motorista Pau-
Io Santos Filho tronsporteu
a vitima, que residia na Rua
Praia de Inhaúma 35, íun-
dos, Bonsucesso. Era filho
de José e Neuza Nicasio.
Ronaldo sofreu fratura docrânio.

O estudante Silvio, de 9anos, filho de Antônio Car-
doso. residente no Morro deSanta Marta, foi atropelado
na tarde de ontem na es-
q nina de Rua São Cie-
mente c Sorocaba, quandose dirigia para sua residèn-
cia procedente da escola cm
que estuda, pelo carro GB
32-64-59, dirigido por Maria
Cecília Pires Vaz.

Com fratura do crânio e
outros ferimentos graves, o
menor foi conduzido para o

.Hospital Miguel Couto, em
estado de coma, onde ficou
internado. A motorista queo atropelou foi encaminha-
da a 10.» Delegacia Policial
pura prestar csclnreclmcn-
tos sobre a ocorrência.

OUTRO

Na esquina de Avenida
Atlântica com Rua Xavier
da Silveira, o carro GB-DE-
23-01, dirigido pelo funclo-
nário da Embaixada iugos-
lava To mi sla v Markovlc,
atropelou o menor Paulo
Roberto Barreto Marcelo, de
10 anos, residente no apar-
ta mento 308 da Rua Aires
Saldanha 13, no momento
cm que o menino tentava
recuperar uma bola de fu-
tcbol com a qual brincava.

Paulo Roberto foi inter-
nado no Hospital Miguel
Couto com fratura exposta
da perna direita além de
outros ferimentos sem gra-
vidade. A 13.a Delegacia Po-
licial registrou a ocorrên-
cia, tendo ali comparecido
o motorista depois que con-
duziu o menino ao Hospital
para ser medicado.

A VEZ DOS PMs

Dois soldados da Polícia
Militar — Roberto Senra e
Mário da Silva — estão in-
temndos no hospital de sua
corporação em virtude de
terem sido atropelados on-
tem, em Bangu, pela kom-
bi placa GB-34-37-88, diri-
gida por Roberto Ferreira,
que fugiu. O acidente ocor-
reu na Estrada Guandu do
Sena, proximidades da Ave-
nida Brasil, sendo os poli-
ciais removidos para o Hos-
pitai Padre Olivério Krae-
mer e. depois, para o Hos-
pitai da PM. O estado de
saúde dos dois inspira cul-
dados.

PERIGO CONSTANTE

A residênica do Sr. Dario
Haim, situada na Rua Cõ-
nego Vasconcelos, 740, em
Bangu, ficou parcialmente
danificada ontem, quando,
um ônibus da Auto Viação
Jabour perdeu os freios e
colidiu com a garagem si-
tunda na frente da casa.

Além dos prejuízos causa-
dos pela derrubada da pa-
rede, o proprietário teve seu
auto Corcel placa 
GB-36-85-16 bastante dani-
ficado. O motorista do ôni-
bus, placa GB-80-51-50, Is-
marl Mindas, disse na 34a.
Delegacia Policial que "não
teve a mínima culpa do acl-
dente."

SINAL FECHADO

Permanece Internada cm
c.-atado grave, no Hospital
Miguel Couto, a Sra. Ivone
C. Ferraz Mansur vitima de
um acidente de carro no
domingo, na esquina das
Ruas Prudente de Morais e
Maria Angélica, quando foi
retiraria das ferragens de
um carro pelos bombeiros,
enquanto os médicos lhe
aplicavam soro.

Alcançada por um óni-
bus, apus furar um sinal.
Da. Ivone saiu gravemente
ferida, sendo recolhida no
Centro de Tratamento In-
tensivo do Hospital. O ma-
rido Farid Feres Mansur e
três filhos do casal, que
viajavam no mesmo carro,
nada sofreram.

Um almoço oferecido pelo Tribunal de Contas
do Estado e uma missa a ser celebrada na Cande-
lária, às 11 horas, pelo Cardeal Dom Eugênio Sales,
marcarão hoje as comemorações do aniversário do
ex-Governador Negrão de Lima, que reservou a
parte da noite para jantar — "em um ponto qual-
quer da cidade" — com a mulher, a filha, o genro
e a neta.

Ontem, às 18 horas, o ex-Governador do Es-
tado recebeu a visita do presidente da Academia
Brasileira de Letras, Sr. Austregésilo de Ataíde, e
do acadêmico Josué Montelo, que lhe entregaram,
aproveitando as comemorações dos seus 70 anos,
a Medalha Machado de Assis.
COM A FAMÍLIA

A não ser para ir à Can-
delárla e ao almoço, o ex-
Governador Negrão de Li-
ma não pretende sair de ca-
sa hoje durante o dia, pois
sabe que os telefonemas de
cumprimentos dos a migos
serão muitos.

A noite, entretanto, o Sr.
Negrão de Lima terá um
programa multo Intimo:
sairá com a familia para
um passeio e um jantar
num ponto que só hoje, no
transcorrer do dia, será es-
colhido.

Amanhã, o ex-Governa-
dor do Estado será homena-
geado novamente com um
almoço, oferecido pelo Lions
Clube, e depois de amanhã,
às 15 horas, receberá o titu-

Io de Cidadão Carioca, a ser
oferecido pela Assembléia
Legislativa.

Os últimos dias do fim do
mês o Sr. Negrão de Lima
passará numa fazenda de
amigos, no Sul de Minas,
onde permanecerá em des-
canso por uma semana.

Ontem, a Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro
ofereceu um almoço ao ex-
Governador, que foi saúda-
do pelo presidente da enti-
dade, Sr. Raul de Góes.

— A teoria sociológica do
brasileiro como um homem
essencialmente cordial en-
contra nele um inconfundí-
vel termo de referência —
disse o presidente da Asso-
ciação Comercial, em sua
saudação ao Sr. Negrão de
Lima.

Mais Negrão cie Lima no "Caderno IP

Loura e 3 homens depredam
a metralhadora dois postos
de gasolina na Zona Sul

Uma loura armada com metralhadora e três
homens com pistolas depredaram, ontem, na Zona
Sul, dois postos de gasolina que exibiam cartazes
com os dizeies Terroristas Procurados, distribuídos
pela Secretaria de Segurança às delegacias distri-
tais. Antes de fugirem, lançaram panfletos subver-
sivos.

O primeiro posto atacado fica na esquina das
Ruas Siqueira Campos e Barata Ribeiro, onde fo-
ram quebradas duas bombas de gasolina e a facha-
da de vidro do escritório. No segundo, na Avenida
Vieira Souto. 124, os atacantes metralharam o es-
critórlo, onde estavam afixados os cartazes.
ATAQUE

Às 6hl0m no posto da rua
Siqueira Campos, o vigia
Joaquim Tomas terminava
n limpeza de alguns carros
c se preparava para passar
o serviço, quando surgiu o
Volkswagen vermelho final
32-41. dele saltando uma
loura e três homens bran-
cos.

A loura pediu para ir ao
banheiro, de onde voltou lo-
go, trazendo na mão a me-
tialhadoia, enquanto seus
companheiros empunhavam
as pistolas. Com a coronha
da metralhadora a mulher
quebrou as duas bombas de
gasolina.

Em seguida, os atacantes
se dirigiram ao escritório

do posto, onde numa das
paredes estavam afixados
os cartazes distribuídos pc-
ia Secretaria de Segurança.
Depois de rasgá-los, o gru-
po passou a jogar pedras
na fachada de vidro do es-
critório. Ao fugirem os ata-
cantes lançaram panfletos
subversivos da Aliança Li-
bertadora Nacional.

Em seguida, foram ao
posto de gasolina da Ave-
nida Vieira Souto, 124, cujo
vigia. Ivanildo José da Olò-
ria. foi facilmente domina-
do. A loura metralhou a fa-
chada de vidro do posto,
enquanto seus companhet-
ros quebravam as bombas
de gasolina e lançavam os
panfletos. O Intervalo en-
tre os dois ataques foi cal-
culado em 15 minutas.

FINANCIADORA VOLKSWAGEN S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VIA ANCHIETA, KM 73,5-EDIF. VOLKSWAGEN -SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP
CARTA DE AUTORIZAÇÃO N.' 69, EM 21/12/56

CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES N.* 59.109165

BALANCETE EM 30 DE JULHO DE 1971
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Dólar reage na reabertura dos
mercados de câmbio da Europa

Nova Iorque, Londres, Paris,
Zurique e Francforte (AP-AFP-
UPI-Latin-JB) — No primeiro dia
de reabertura dos mercados euro-
peus de compra e venda de moe-
das, a cotação do dólar norte-
americano registrou um comporta-
mento considerado firme com pe-
quenas baixas na maioria dos pai-
ses. Em Nova Iorque sua cotação
apresentou pequena alta em rela-
ção às outras moedas.

Apenas o mercado de cambio
oficial suiço permaneceu fechado,
mas no mercado livre de Zurique
— criado pelos banqueiros parti-
cularcs — a cotação do dólar apre-
sentou leve alta na abertura e,uma
queda de 2,% no fechamento. Os
Governos de Israel e Indonésia
desvalorizaram oficialmente suas
moedas de 20% e 10%, respectiva-
mente.

. PANORAMA GERAL

Os mercados de cambio da Eu-
• ropa voltaram ontem a funcionar

normalmente, depois de uma se-
mana de paralisação provocada
pela desvalorização prática do dó-
lar anunciada pelo Presidente Ri-
chard Nixon.

Pela primeira vez desde a ins-
tituiçüo do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), no fim da Sn-
gunda Guerra Mundial, o valor do

dólar norte-americano oscilou
(flutuou» livremente de acordo
com a lei da oferta e da procura
em vários paises da Europa, cujos
Bancos Centrais pararam de inter-
vir nas transações para manter as
cotações dentro de certos limites
preestabelecidos."Os mercados monetários en-
traram hoje (ontem) receosamen-
te num território totalmente des-
conhecido, mas sem ser registra-
da fuga de dólares, uma avalancha
de moeda internacional ou o pani-
co" — segundo afirmou um cone-
tor de Londres.

COMPORTAMENTO DO DÓLAR

Na Alemanha Ocidental, que
atualmente possui uma das moe-
das mais fortes do mundo, a cota-
ção do dólar fechou a 3,425 mar-
cos no mercado de Francforte, o
que significou uma desvalorização
de 6,4% na moeda norte-america-
na ante a antiga cotação oficial de
3,66 marcos por dólar.

A libra esterlina, que continua
sendo uma moeda usada no comer-
cio internacional e moeda de re-
serva para muitos paises, foi tam-
bem deixada ao livre jogo do mer-
cado. No final das negociações de
ontem em Londres, a moeda inglè-
sa estava valendo 2,44 dólares, cor-
respondentes a uma valorização de

1,5% com relação à paridade ofl-
ciai de 2,40.

Na França, onde o Governo ln-
troduziu o duplo cambio — um pa-
ra as transações comerciais e ou-
tro I para turistas e investidores —
o franco normal usado nas tran-
sações comerciais fechou em 5,5238
francos por dólar norte-americano,
acima do preço oficial de 5,5125
francos. No segundo mercado o
superfraco, como está sendo de-
nomlnado, fechou a 5,46 por dólar,
correspondentes a 1% acima da co-
;ação oficial. Um corretor de cam-
bio de Paris disse que estava espe-
rando que o dólar caísse entre
cinco a 10%. "O seu comportamen-
to de hoje (ontem) significa que
tem mais força do que parece" —
observou.

Na Itália, a desvalorização do
dólar foi de aproximadamente
1.2%, a mesma registrada em Por-
tugal, onde o escudo se manteve
praticamente inalterado com rela-
ção às outras moedas européias.

Na Bélgica e em Luxemburgo,
o valor do dólar caiu 2,25% com
relação ao franco belga. Na Holan-
da, o dólar caiu 3% com relação ao
florim. O mercado oficial da Suiça
permaneceu fechado, mas no mer-
cado negro o dólar caiu 2,5%. A
moeda norte-americana registrou
queda em sua cotação na Norue-
ga, de 3%, e na Suécia, de 1,7%.

FMI propõe aumento do preço do ouro
Washington (AP-AFP-UPI-JB»

_ O diretor-gcral do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), Pierre
Paul Schweitzer, propôs, ontem,
uma desvalorização parcial do dó-
lar, mediante um aumento íracio-
nário do preço do ouro e um rea-
juste de outras divisas com relação
ã moeda norte-americana, como
medidas que levariam a uma esta-
bilizaçã.o do sistema monetário ln-
ternacional.

Schweitzer não citou as divisas
que deveriam ser reallnhadas com
relação ao dólar, em proporções
variáveis, mediante negociações
multilaterais. Apesar de também
não ter precisado o aumento do
ouro, fontes do FMI falavam, on-
tem, de uma elevação eventual de
8%.

EXPLICAÇÃO

O diretor do FMI acentuou,
também, a necessidade do uma
ação rápida no sentido do restabe-
lecimento das paridades fixas en-
Ire as moedas, declarando que uma
reunião do Grupo dos Dez deveria

ser convocada, proximamente, pa-
ra este debate.

Em sua declaração pela TV,
Schweitzer explicou que a desvalo-
rização parcial do dólar contribui-
ria para a estabilização do sistema
monetário, mas seria insuficiente
para restaurar o equilíbrio. Por ès-
te motivo defendeu, igualmente,
um reajuste nas demais divisas.

As autoridades norte-america-
nas recusaram, categoricamente, a
idéia de elevação do preço do ouro,
o que reforçaria a posição do metal
no sistema monetário, perspectiva
a que Washington se opõe resolu-
tamente.

PREÇO DO AÇO

Um decreto especial do Presl-
dente Nixon permitirá à indústria
siderúrgica manter o aumento do
preços de 8% que entrou em vigor
nove dias antes de ser anunciado o
congelamento de preços e salários,
revelaram ontem porta-vozes go-
vernamentais e empresariais.

O decreto especial entrou cm

vigor quinta-feira última, sem ln-
dicio aparente de que se destinava
principalmente à indústria siderúr-
Rica. Um funcionário do Departa-
mento do Tesouro não quis conílr-
mar nem desmentir uma noticia
publicada ontem pelo Wall Street
Journal de que a lei foi "cuidado-
samente preparada para proteger
a indústria siderúrgica."

NO TEXAS

O Procurador-Geral do Estado
do Texas, Crawford Martin, decidiu
ontem que o Governador Preston
Smith não poderá desafiar o con-
gelamento de salários decretado
pelo Presidente Nixon, ordenando
aumentos salariais para 132 mil
professores e outros empregos es-
taduais. inclusive o seu.

A decisão do procurador-geral
será entregue, hoje, à Secretaria da
Justiça, em Washington, para.evi-
tar uma ação legal do Governo íc-
dcral contra o Texas, terminando
itma disputa de cinco dias entre
Preston Smith. um democrata, e
Nixon, um republicano.

Japão íaz reunião de emergência
Tóquio iLalin-JBl — O Con-

selho dos Ministros Econômicos do
Gabinete japonês terá uma re-
união de emergência, hoje, sob a
presidência do Prlmeiro-Minlstro
Elsaktt Sato. durante a qual será
estudada provavelmente um cam!-
nho a seguir nos problemas mone-
tàrlos com os Estados Unidos.

O Governo japonês, através de
seu principal assessor financeiro,
afastou a possibilidade de uma re-
valorização do iene a curto prazo,
afirmando que a medida deveria
ser precedida de conversações mui-
Unaclonals.

Yasuke Kashiwagl, conselheiro
especial do Ministro de Finanças,
Mikllo Mizuta, afirmou cm entre-
vista coletiva que o Japão não ti-
nha necessidade de preclpltar-sc.
Yusuke, antes da entrevista, havia
Informado ao Ministro sobre suas
conversações mantidas em Paris e
Washington, sobre a crise mone-
tárla Internacional.

Os Estados Unidos — afirmou
— pretendem melhorar sua deflci-
tárla balança de pagamentos e.
com esse objetivo, busca um acór-
do global sóbre reajuste de pari-

dades, eliminação de barreiras co-
merciais. cooperação econômica e
uma distribuição mais equltatlva
dos gastos de defesa entre as po-
tènclas ocidentais.

Considera-se possível um acòr-
do entre Tóquio e Washington, pe-
Io qual o Japão revalorizaria sua
moeda cm troca dos 10% da so-
bretaxa que tanto afeta este pais.

No entanto, Kashiwagl disse
que Washington parece decidido a
manter a sobretaxa ate conseguir
o equilíbrio de sua balança de pa-
gamentos.
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Octóoio Bonfim
Correspondente do JB

Nova Iorque — Embora recebendo com desajò-
go o cauteloso comportamento dos mercados eu-
ropeus. tia reabertura das operações cambiais com

dólar, os meios financeiros norte-americanos en-
tendem que a moeda norte-americana continua sob
pressão c que só no fim deslá ou da outra semana
é que esta cessará.

Analistas de Wall Street salientam que foi mui-
to pequena a margem de oscilação experimentada
pelas principais moedas européias, neste primeiro
dia de movimento desde que Nixon anunciou as
drásticas mudanças econômicas nos Estados Uni-
dos, para o que representa a real queda do valor
do dólar. Segundo èlcs, somente nos próximos dias
é que o mercado se acomodará em seus verdadeiros
níveis.

Havia um receio de que a reabertura dos mer-
cados provocasse uma espécie de "corrida cambial'
com os especuladores procurando se desfazer do
dólar de uma só vez. Isso levaria os mercados a
reagir artificialmente c a aumentar a crise que se
formara na semana anterior ao pronunciamento do
Presidente, dos Estados Unidos.

De acordo com especialistas consultados peh
JORNAL DO BRASIL, essa cautela mostra que os
mercados internacionais não perderam a conftan-
ça no dólar. Pelo contrário, entendem que esse com-
portamento é um sintoma psicológico positivo no
sentido de que a economia norte-ameicana pode
se recuperar rapidamente, e com cia o próprio
dólar.

O que preocupa e incomoda os setores econô-
micos e financeiros deste pais é a obstinação japa-
nésa em conservar a cotação do iene, que todo
mundo considera muito abaixo do seu real calor.

Mantendo sua moeda em cotação baixa os ja-
poneses estão certos de que continuarão a domi-

I nar oj Hiercodos importadores com seus produtos
I a preço inferior. Mas i exatamente a elevação dês-
« scj preço- no mercado norte-amerteano ao que tt-

sou. primordialmente, o Presidente quando decidiu-
se pela flutuação do dotar e a npíícaçdo da sobre-
taxa nos produtos manufaturados estrangeiros.

Em fontes latino-americanas aqui soube-se ho-
je que a Argcnttna pediu uma reunião extraordlnó-
ria da Comissão Especial de Coordenação Latino-
Americana íCECLAt para estabelecer um ponlo-de-
vista comum a ter discutido com os delegados nar-
te-americanos cm tomo dos efeitos que as medi-
das anunciadas por Nixon terão no comercio re-
glonal.

Ot Estados Unidos tslão dispostos a examinar
o a teu-,to com o» paises da America Latina, na
próxima reunião da Conselho Inltramericano F.conõ-
mico e Social ctr.s a rcollsar-se no Panamá em
meados de setembro próximo. A sobretaxa de 10
por cento not manufaturados imoortados afeta a
comércio de tárlas países continentais t se choco
com promessas anteriormente feitas pelo Presidente
Nixon.

 _TJLtl

O Banco Central do Brasil afi-
xou para hoje ai seguinte» cota*
r,ò_i em cru_eiro« no mercado li-
vret

Moadai ! Compra Vanda

Dólar I S.370 5,tOS
llb. Elt. 13,04910 13,35035
Marco Al. 1.55730 1,59447
Florim 1,53045 1.56745
Ff. Suíço nominal I nominal
Líta liai. 0.0086611 0,008934
ft, Belga * nominal í nominal
Ff. Franc. nominal ! nominal
Cor. SutCI ; 1,04446 I 1,07289
Cor. Din. 0,71958 | 0,73778
Xel. Auit, ! nominal j nominal
Dói. Can. 1 5,24380 I 5,35905
Cor. Not. ! 0,76254 | 0,78102
Esc. Port, | nominal I nominal
Prieta f nominal nominal
Piso Arg, \ nominal nominal
Peto Urug. ! nominal nominal
Iene ! nominal nominal

IPiio 

Mes. I nominal j nominal
»Conv. ! S.370 j 

5.405

Mercados

-tt. v.'_rííy .i-j____- __ VEl—___T__»i' ¦»'**__¦•*__ "tua «__¦—¦—at—¦* —t -^^— ______ ...

Em Francforte (alto) e Roma, como em toda a Europa, o movimento de ontem foi intenso

Watt Street acha que
dólar sofre pressões

(•) Alttrtdls tm reluto t co-
tatáo anterior.

OPtftAÇÔES COM BANCOS

¦'-.'.. Ka-llit CtbarlurtI
D6ltr

t lib. tu.
Mtrco Al,
Florim
Fr. Suíço
lua llti.
Tt. Btlgt
Fr. írant,

t Cor. Svttt
Cor. O».
Xtl. Auit.
D6I. Cm.
Co». Nor.
Etc Port.
IVitti
PtHo Are.

1 5.376 5,400
113.06368 I3.338CO

1,55904 I 1,59300
1 1,53216 1 1.56600
| nominal ' nonvnal
i 0.0086711 0,008926
] nominal j nominal
1 nominal j nominal
* 1.04561 I 1,07190
I 0,72038 I 0,73710
f nominal I nominal

Cotações no meresdo de cam-
bio d» Londreu

Eitadoi Unidos - 2,4375/
2.4425: Cinidí - 2,46675/
2,47125: Alemanht Ocidental -
8.36/8,39; Holanda - 8,49/8,51:
Bélgica - 119/120: Sulca - 9,75/
9,90: fiança - 13,48/13,54; Itt-
lia _ 1494/1504; Dlnamtrct -
18,02/18,06: Notutga - 16,92/
16,98: Suécia - 12,42/12,48;
Auitrélla - 52/60: Portugal -
68,5/69,5; Espanha - 196,5/
170,5; a Japão — nominal.

EURODÔIAR

A ta«a inttrbancárla dt lon-
drai no mercado do «urodàlar
abriu ontem, para o período de
lili metes, tm 8,5/8%, Itchtn-
do am 8,1/2%, o qut correipon-
de t uma reducío dt 1/8. Enai
taxai lio representativas do
comportamento do dólar norte-
americano para tontrataçlo d*
empréstimos sob a regime de Re*
soluçio 63. No mesmo período,
ti ttmi do turodolar im (rance
auíço abriram em 4,5/8» feehan-
rio tm 4,1/2, com uma reducío
de 1/8. Quanto ao empréstimo
externo em marco para 180 dia*,
a laia de abertura foi d* 6,3/8
a o ftchamtnto tm 6,1/4 o que
>•!-<¦-.,-tv* (guatmenta uma dim)*
nuicio dt 1/8.

Cota.Sei dai motdai no fiche-
mtnto do mtrctdo di Novt lor-
quai

5.2496*
0,74339

! nominal
( nominal

nominal
Piso Utufj. j -omletl
Icnt ! nemimlI

5,15410
0.78O3O
nominal
nominal
nominal
nominal
nominal

Palm

SCernf.
I

5 376 S.4*0

.«1 .•.'•....¦-,, -m •-.,•-. è te-
ti.eo tnl-t.or,

Ctntdi
Inglaterra
30 ditt .1. • '
90 dlat jlut.)
Austrillt
Novt 2tl,
Air, de Su!
Ulgtct
Dinamarca
Franca
Holanda
llái.t
Nerutgji
tartuMi
ÇffMinna
Sutklt
Svitt
Alert-, 0<>d.

Ontem lltll

0,9874
2.4450
2,4483

I 2.4455
[ nominal
. nominal
! nommal

0,0204
I 0,1365
! nominal

I 0.2885
0.1640

I nominal
i neíTftntl
I 0.0145

! 0 19*0
! 0.2510

0.2930

0,9890
2,4700
nominal
nominal
nominal

I nominal
j nominal

I 0,0205
1 nominal

0,1810
0.2900
nominal
netnl-tl
nomi-tl
0.0U5
nombal
0,2577
0.2925

o JB
tem uma
Agência na

Praça da Bandeira
>

para anúncios classificados
e assinaturas

Praça da Randeira, 109

Telefone par» ..21811
- fer,» um* attinotur*

do JORNAL DO BRASIL
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Sistema habitacional volta
a ser debatido em Brasília

Autoridades governamentais pode-
rão discutir amanhã, em Brasília, mo-
dificações a ser introduzidas no Sis-
tema Financeiro da Habitação, especial-
mente redução nas taxas de juros. Es-
tarão presentes à reunião os Srs. Erna-
ne Galvêas, presidente do Banco Cen-
trai, Rubens Costa, presidente do BNH,
e Giampaolo Falco, presidente da Caixa
Econômica Federal.

As discussões se basearão nos estu-
dos já concluídos pelo BNH e entregues
aos Ministros da Fazenda e do Planeja-
mento, preconizando um conjunto de
modificações estruturais no Sistema Fi-
nanceiro da Habitação.

AS MUDANÇAS

Em recente reunião com os Minis-
tros Delfim Neto e Reis Veloso, o Sr. Ru-
bens Costa apresentou um elenco de
mais de 20 modificações que poderiam
ser introduzidas no Sistema. Uma das
preocupações do estudo elaborado pelo
BNH consiste em aliviar a pressão das
prestações sobre o poder aquisitivo do
mutuário.

A redução das taxas de juros nos
financiamentos a Imóveis é uma das mo-
dificações sugeridas bem como o au-
mento do prazo de empréstimos habita-

cionais até provavelmente 30 anos. ;As
outras alterações são as seguintes: in-
trodução do sistema de seguros perfor-
mance bor_d na área habitacional; ele-
vação do teto de financiamento atual-
mente fixado em 2 250 UPC (Cr$ 130
mil i; ampliação dos estímulos fiscais pa-
ra os depósitos em caderneta de poupan-
ça; criação de um mecanismo para
participação da rede de Correios e Telé-
grafos na captação de depósitos em ca-
dernetas de poupança; autorização de
abertura «de novas lojas para as Asso-
ciações de Poupança e Empréstimo; en-
tre outras.

INTEGRAÇÃO

Ações preferenciais ao portador sem
direito a voto é um dos temas que será
discutido, amanhã, em reunião-almòco
no Clube Comercial, promovida pelo Siií-
dicato dos Bancos do Estado da Guana-
bara com os membros do Conselho de
Administração da Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro. Os temas da agenda da
reunião-almóço são os seguintes: Impor-
tancia e Alcance da Integração das Cor-
retoras; Rede Bancária Privada e o Mcr-
cado Acionário; Mercado de Balcão; De-
bêntures e Interiorização do Mercado dc
Capitais.

Mercado íiiiance ir o
"OPEN MARKET"

O mercado d> Letras do Tesouro Nacional as*
tíivt ontem pouoo movimentado, como * normal
às legundas-feiras. A_ taxas mantiveram-.* pràíi-«mant* eitávcl» durante o dia, mu listlramem*
auperiorti èi observidii n» jexti-fe:rs. O Banco
Central efetuou um ecríe de 30% no* pedidos de
LTN feitoi dcIm. Institui;*** financeiras. Como o
corte efetuadopelo BC na emissão « ter resgatada
«manhã foi de 20*0, o mercado éeveri perma-necar procurado no\ próximos dias. F_i o seguinte
o comportamento dai taxa% das LTN transaciona»
das ontem*

Vencimtnlo

25/8
1/9
8/9

15/9
22/9
29/9
é/10

13/10
20/10
27/10
3/11

10/11
17/11

(5) Rcnttbllldad* » mlv,

LETRAS DE CAMBIO COM DIAS DECORRIDOS

íncentr-wm-»» ontem diipenlvei* l*tr« da
e»mbio tom oi «egulmei pratos reaii (dia* * de-correr) • taia* liquidai mentaiti

Aimoré. iS óti, 1,899 — 63 dd. 1,911 - 64dd, 1.899 - 212 dd, 2,001 - 302 dd. 2,061 - 366
dd, 2,103 - 722 dd, 2,367 - 842 dd, 2,463.

Crefinan: 263 dd, 2042 — 300 dd 2.093 -
333 dd, 2,112 - 337 dd, 2,114.

Decned • Diati 149 dd. 2.2-0 - 153 dd, 2.250- 203 dd. 2.27S - 299 dd, 2,457 -- 317 dd 2 457,
Hille.! 44 dd, 1.920 - 87 dd, 1,944 - 299 dd,

2,094 - 329 dd, 2,112 - 364 dd. 2.163.
In«t*b*nc-: 184 dd, 2.004 - 209 dd. 2,019

Ai InfomuçSei foram fdrneod*» p*íai *m-
p-aVtia • r*fer*m«* hi.m.i «o* lote* d* maior vo-
lum* diponivel ou d* pr.roí maii procurado* Oi

dados tão atualizados na medida que nos enviam
novas informações.
LETRAS DE CAMBIO NA EMISSÃO

Ai ieouirvt*s imliluiçõei financeira!. Iodai commais de 80 milhões de cruzeiro, em ecelte. cam-
blait, ofereciam ontem eoi tomadorei de irai
letras de cambio, na em.siao, es taxas «baixo:

Financeira! T»xei (%)
180 d. 360 d. R, M.mil

Ti.ai (5)
Ab.rtur» Fecham.nts

•/necjociacSo
1,20 1,20
1,25 1,26
1.29 1,29
1,32 1.33
1.34 1,35
1,37 1,37
1,39 1,39
1,41 1,41
1,43 1,43
1.45 1,44
1.46 1,45
1.48 1,48

14.4 288
13,0 27,69
15,0 32,4
13.2 28,14
13.25 28,7
15.0 32,4
14.0 30,0
13.5 27,4
13.0 27,69
13,5 28,82

2,2
2,0
2,5
2,1
2,0 liq.
2,5
2.7
2,0

BMG Fin.
Credibrás
Decred
Investcrad
Ipiranga.
IndepandAnci*
ta' Brasileiro
Safra
Verba
Volkswagen

Ai «mu foram fornecida! pelai emprêiai -
sio atualizada» r» medida que nos enviam novasinformaçõei.

MERCADO DE BAICtO

Oi negocio» ,com eçòe* no marcado d* bal-
cèo estiveram i_ràticiment« parado» ontem* obter*
vando-M uma -acentuada oferta de papéis. Aíoun»
op;rado.-*s asatirkdlim cru* o m*rcedo vem •cfren*
do os efeito», do enfraquecimento dot negócios
iw>» BòImi d» Valorei a rio tem conseguido ab-«vorver o movimento doa titulei provenientes do
grande número d* novos lançamentos.

De acordo com informações fornecidas por di-venoi operado-rei «o JORN41 DO BRASIL foram
c* i*f>uin«i ei pmjw rnédisi do* títvloi maii
procurados e oferecidos:

Emprila

Banca Cridiul
Cerioa ReniUát
Dominium
H. C. Cordeir» Cuirn
Lanar!
M.ni te-/e
Marcovan
Mosi Cafí Solúvel
Met-IHt*
N. S. Apiracid*
P*.'ni
Varig

»i*ce (CrSl
Pioiun Oferta

3 40
2,30
2.15
3,65
2.15
7,50
2,70
3.50
2.80
3,50
905
2,90

2,70
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Na presença do Ministro João Paulo cios Reis Veloso realizou-se a assi-natura do contrato de undcrwnnting aland-by, entre a Fiação e Tecela-
gem Dona Rasa S/A e o Banco Brasileiro de Investimentos IpirangaS/A. referente ao aumento de capita! dessa Etnprèsa tôxti). de CrS3.350.000.00 para Ci-S 10.C35.OO0.00. A direita do Ministro do Planeja-
mento. na sede do Banco Ipiranga, o Dr. Alfredo Marques Vianna. pre*s.de.ue da Duna Rosa, c os Srs. Júlio César Lutterbach e Waldir San-

tos, diretores do Banco.

AÇÔÍ8 LETRAS ORtIm . OPEN MARKET -
INCENTIVOS FISCAIS FUNDOS DE INVESTIMENTO

DIMIG-DIMOB rlTUtOtt VALORES
•*-«•*«*» do ButüO Central n.o A-68 3&5I t n.»
A-d8/224 - Rio - Sto Paulo - Etelo Hoh.oni* .

V '.<rt - Sãltêdor _ B-*- a

RP.I.
PADRÃO PARCELADO
DE INVESTIMENTO
PLANO DOS FUNDOS
DINAMIZA E SPl
0E INVESTIMENTOS

xjurQ nao € aperes"cot>ertura de nsco":
síjroê"

prestação de serviços!
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Renda já
tem novo
formulário

O Ministério da Fazenda
aprovou ontem o novo íor-
nui-ário do Imposto de Ren-
da, pessoa fisica, para o
exercício de 1972, aiio-base
1971, com simplificações que
facilitarão ao contribuinte
seu preenchimento, elimi-
nando os quadros e itens
que provocaram erros.

APLICAP
Compramos ações

Estamos comprando todos os ti-
pos de ações da

MARCOVAN e do B.A.S.A.
Venha conversar conosco!

APLICAP - Distribuidora
de Títulos e Valores

Mobiliários Ltda.

Rua Sete dc Setembro n.° 67 —
2.° andar. Telefones: 232-932C

e 252-2997. ,'P

EDITAL
O Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo, desig-

nado pela Portaria n.° 109, de 8-7-71, do Senhor Secretário-Geral
Jo Ministério da Fazenda, cumprindo o disposto no artigo 222,
parágrafo 2.°, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União,
pelo presente Edital, cita AMÉLIA ALVES CAMPOS, DA3CY BLANCO
FERREIRA, DULCECLEA GONÇALVES - "TANiA", EUGÊNIO PINHEI-
RO, HELENA CERQUEIRA AÃATTOS DA SILVA, HOLMES FERREIRA
FAGUNDES ou HOLMES FAGUNDES PEREIRA, JUDITH PIRES DE OLI-
VEIRA, LEONOR FONSECA PEREIRA, LUCILIA CORRÊA MESQUITA,
MARILENA JOSÉ DE SOUZA, MARINA LOUZADA SIQUEIRA, AAAU-
RICIO DIAS FERREIRA, PAULO NERY e SILVIA ALVES DA SILVA,
visto encontrarem-se em lugar ignorado, para, no prazo dc quinze
(15) dias, contados da publicação do presente, comparecerem na
Sala cio Auditório do Ministério da Fazenda, 12.° andar, no hora-
rio de ° às 12 e das 14 às 17 horas, diariamente, a fim de presta-
rem esclarecimentos no Processo Administrativo, acerca dos fatos
dc que são acusados no mesmo processo, sob pena de revelia.

Rio de Janeiro — GB, 12 de iulho de 1971.
(a.) CARLOS LIMA VEIGA

Presidente da Cl. (P
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Olhe-se no espelho. Frente a frente. Com
coragem. Se êle denuncia a queda dos
seus cabelos, acredite. Se você duvida,

, veja o que acontece no pente, na pia,
oü no ombro do seu paletó quando
você se penteia. Mude essa imagem.

Recorra, agora, ao método mais
moderno para tratamento capilar.

Nada de sobrenatural nem
mistificação. Mude a imagem

que você vê no espelho.
Prá melhor.
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APROVEITE ESTE CUPOM:
marque uma entrevista exclusiva e gratuita no Instí-
tuto Frommés do Brasil ou receba pelo correio um
folheto explicativo.
Norne:..-„„.„„,_„M.„„„„„„„^,„,„,0„„._„ _,_„„ „,
Endereço: _„„ _„.„
Telefone Estado Civil _,,„
Profissão ._ Idade

INSTITUTO FROMMÉS 00 BRASIL
Av. N.S. de Copacabana, 647 sala 1.202

Tel.: 235-2575
70 Institutos Especializados,

somente nos Estados Unidos e Canadá.
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que procura
um fundo O km
• •••••••••••••••o

sp*'~ ¦ t ^Sw
/jv' _4\ >*

!!_¦¦'!! iln-ÉííBl I«-lei i^BBBBÍK á I

i_j__t' _r*w.^*w*%^B !_¦* *Í * ' i^___'

^!^tt__j_»_j___-_!_lB_s_ff___*^^ ^C Br*

onde aplicar
e rende até 120 km
de velocidade
nas melhores pistas
do mercado de ações
De saída.você já parte ganhando: não cobramos
TAXA DE INGRESSO na fase de lançamento.
Oferta por tempo limitado. Aproveite!
Fundo

Banorte
de investimento
Administrado pelo Banorte - Banco de investimento S.A.
Distribuição pela Credinorte - Distribuidora de Tifelos
e Valores Mobiliários S. A. ou em qualquer a-gèncsa do

[Banco Nacional do Horte - um mtmgo «a praça.

1
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— Por dentro do negócio

Giscard dEstaing vem
à Exposição Francesa

Cerca de 10 dos mais importantes bancos
da França estarão presentes à Exposição In-
ãustrial' Técnica e Cientifica francesa que
será realizada de 9 a 20 de setembro próxi-
mo, no Parque Anhembi, em São Paulo. A
cerimônia de inauguração da Exposição será
presidida pelo Ministro da Economia e Finan-
ças da França, Valery Giscard d'Estaing.

Entre os principais setores que cstarúo
representados na Exposição francesa, desta-
cam-se: máquinas agrícolas, construção ele-
trica, máquinas-ferramentas, materiais de
obras públicas, motores, equipamentos eletrõ-
nicos, material médico e cirúrgico e constru-
ção aeronáutica. O Ministro Valery Giscard
d'Estaing já confirmou a sua presença, apesar
da crise deflagrada pelo dólar.

Cofie examina fusões
A Comissão de Fusão e Incorporação de

Empresas (Cofie) reúne-se quinta-feira cm
Brasília, para apreciação da regulamentação
dos projetos de fusão dus seguradoras. Na
reunião que será presidida pelo secretário-
geral do Ministério da Fazenda, Sr. José
Flávio Pécora, serão examinados alguns pon-
tos que levantaram dtividas na resolução re-
cém-baixada.

Reunião de lojistas
Cerca de 1 200 lojistas de todo o pais es-

tarão reunidos em Porto Alegre entre 12 e
IS de setembro para debater, entre outros as-
suntos, aspectos da integração fisco-contri-
buinte, incentivos e financiamentos durante
a XII Convenção Nacional do Comércio Lo-
jista.

Paralelamente à Convenção será realiza-
ão o X Seminário Nacional dos Serviços de
Proteção ao Crédito iSPCs) e a I Feira Na-
cional Lojista (Fenal), que ocupará 3 mil me->
tros quadrados de área construída para apre-
sentar diversos produtos do comércio lojista.

O programa da XII Convenção Nacional
do Comércio Lojista inclui uma conferência
súbre Importância do Mercado, a ser profe-
rida pelo ex-Ministro do Planejamento, Sr.
Hélio Beltrão. Também serão realizadas con-
feréncias e debates sobre Recursos Humanos,
Loja, Comunicacror Social, Técnica de Com-
pras, Sistemas de Treinamento, Resultados
Operacionais do Comércio Lojista, Técnica de
Promoções, Técnica de Vendas c Critérios de
Gestão.

Expansão de frota
A Petrobrás assinou ontem com a Supe-

rintendencia Nacional de Marinha Mercan-
te (Sunamam) contrato de financiamento no
valor de CrS 4.8 milhões, destinado ao de-
senvolvimento do programa de ampliação da
sua frota de petroleiros.

Os navios-tanque Pojuca c Água Grande
terão a sua capacidade aumentada de 10 pa-
ra 12,5 mil toneladas, a exemplo do 

'que 
já

aconteceu com os petroleiros Candeias. Itapa-
rica, Aratu e Taquipc. A execução dos servi-
ços ficará a cargo do Estaleiro Mauá, com o
auxílio técnico da Companhia de Reparos Na-
vais Costeira.

ISôvo folheto
A Editora de Guias LTB S/1., ocaba de

apresentar o folheto Intitulado Cartilha do
Acionista, impresso pela AGGS Indústrias
Gráficas S.A. Nèlc estão contidos os ensina-
mentos básicos sobre o mercado de capitais,
especialmente no que diz respeito as ações.

A empresa vai realizar asscmblcta-aeral
especial, no dia 31, para tratar da antecipação
da conversão de ações preferenciais em ações
ordinárias.

Preslífiio turístico

Os Estados de São Paulo. Guanabara c
Rio Grande do Sul, foram os mais beneficia-
dos com os recursos oriundos dos incentivos
fiscais pela Empresa Brasileira de Turismo
(Embratur), Somente os profetas paulistas ab-
sorveram mais de 60r"c do total de CrS 103
milhões liberados no ano passado,

A Guanabara aparece com CrS 23.6 mi-
Ihões e o Rio Grande do Sul com Cr$ 9,3 mi-
Ihões. Depois, em ordem decrescente, apare-
cem os Estados de Pernambuco, Rio Grattde
do Norte, Paraná, Amatonas, Rio dt Janeiro,
Santa Catarina c Bahia.

Poclain inicia atividades

A maior fábrica de escavadeiras htdrau-
fica* do mutut-, a Poclain. iniciou ontem suas
atividades no Brasil, aproveitando o compíe-
jo industrial que pertencia o Glustina em
Conselheiro Lafaiele, após ler adquirido 49'*
das ações que o BDMG possuía na empresa.

A assembliia-peral extraordinária da
Companhia industrtat de Ufatete S A., wces-
sara da Giuslina do Brasil, realizada na ulti-
ma sexta-feira, em Conselheiro l*afalete. ele-
geu lambem « primeira diretório da Poclatn
do Brasa S.A. tendo como direior-prestdente
o cOMO-tor «,'ídico do Banco de DesentoM-
mento de Minas Gerais. Sr. Adriano Atevtúo
e como dlreior-exetuUvo o representante da
Poclain francesa, Sr* André Boulon.

Expressas
O Con-ielho Monetário Nacional poderá

rmntt-te, na próxima quinta-feira, depen*
ãenio. apenas, da agenda de trabalho ao*
Ministros ave o integram, para «?_* a rtvntúe
veja cmffrmeéa. Entre m _*ti.*i*oi con ato*»*
tet Aa prals. a Proposta Orçamentaria de 197!
e a* rtperwaaéet da ettrn éo détar. % o Ban*
ro it Exportação •? Importaeét, da* Sttvéo*
VntSot ameveiva ontem, em Wathmaton. a
cmtmtêv da um credita ée VSi tííMl cn
H2 mSkémh a E*np*tm BrasOetta PtrtlH
S.A. • A Hat, uma éas tmptfaai $%e BWÜ*
ptan o to*iBottio ée consttalvrua éo Mero-
porto- Sapmvêmsm éo KM ée Jtmetm, tem so*
ra emiatév ée atoe* \amma «o mercada na-
dama* tfMÉW ét pwm Uanpa. O lam*m*a*vt*
ém papei* #**_** a torpe év Wvmv êa Bahia
faii _ ^\ '^Ê 1* ti_i ÉT"Ttí *i*,l
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Café sofre influência da crise monetária
Andreuzza dará mais
apoio aos armadores

O Ministro Mário Andreazza
presidiu ontem a solenidade de pos-
se do novo presidente da Associa-
ção dos Armadores Brasileiros de
Longo Curso, comandante João
Marcos Dias, reafirmando a dispo
sição do Governo de continuar a
apoiar os esforços dos armadores
nacionais na busca de uma maior
participação' da bandeira nacional
no comércio internacional.

O Ministro dos Transportes co-
locou particular ênfase no fato de
que a partir de agora a indústria
de construção naval do pais esiá
ingressando numa nova fase — a
da consolidação financeira dos es-
taleiros nacionais — que conside-
ra vital para fazer frente à concor-
rência internacional.
RESULTADOS

O novo presidente da Associa-
cão dos Armadores Brasileiros de
Longo Curso, comandante João
Marcos Dias, atualmente exercendo
o cargo de diretor da Companhia
de Navegação do Vale do Rio Do-
ce íDocenave) afirmou que o Bra-
sil vem conseguindo uma boa atua-
ção no comércio internacional de
fretes, graças ao entrosamento ca-
da vez maior que se opera entre
o Governo e os armadores nacio-
nais.

Acrescentou que a classe con-
tinua contando com esse apoio,
sublinhando que éle agora se re-
veste de maior significado, pois os
armadores brasileiros ingressaram
na fase de consolidação de suas
atividades, depois de passada a fa-
se da criação e do ploneirismo.

Lanúres (TJPI-AP-Laitin) — O
Conselho da Organização -niterrua-
domai do Café voltou a se reunir
omitem, mias não pôde decidia- nada
sobre cotas ou preços do produto no
mercado .mi-iídial, porque os paises-
membros se recusam a tomar qual-
quer posicã-o, amtes de se ceiitifica-
rem das Irofki enchas monetárias
nas suas economias.

O único fato notável foi a au-
torizacão para que a Nigéria au-
mente as suas exportações de café
em 10,4 anil sacas, nos próximos
dois amos. Sua cota passou assim
para 70 mil sacas, como um auxi-
lio especial coricedido àquele pais"a fim. de refazer o programa de
ünjdais—iaiização, im.enrompido du-
ramite a guerra civil." '

INSUCESSO

Vários contatos formais e lso-
lados foram estabelecidas emitire os
países produtores e delegados de
alguns países consumidores, porém
não foram feitos progressos nas
negociações das cotas. Os analistas
tentariam detenmii-air cs níveis em
que provavelmente serão fixados o
franco fraancês, o marco e n libra
esterlina em relação ao dólar. O
in sucesso foi total.

Na opinião de um delegado,
'"não' é tão iinportar-te que os pre-
çcs do café subam emi termos de
dólar, mas sim que-se mantenham
ao mesmo njvel as divisas dos pai-
ses que importam o café." Isto de-
monstra que os produtores, embora
desejem melhores preços, temem
que a desvalorização do dólar pos-
sa provocar-lhes a perda de alguns
mercados tradicionais.

O bloco latino-americano pa-
rece continuar contando com o
apoio dos africanos na fixação de
uma cota global de exportação pa-
ra o próximo'ano cafeeiro, na base
de 45 milhões de sacas, usando-a
como ponito de apoio na política
progressiva que visa melhores ni-
vels de preços. Todos esses países,
salvo pequenas divergências, pre-
tendem que haja uma paridade
entre o arábica não lavado e os ro-
busbas.

Especula-se sobre a possibill-
dade de uma ampliação da mar-
gem de quatro centavos de dólar
por libra-pêso. que diferenciam as
cotações máximas c mínimas do
produto no mercado internacional.
Consta que todos são favoráveis a
isto.

A outra novidade da reunião
de ontem, foi que o Conselho re-
duziiu de 180 para 127 mil sacas 0
volume total das .exportações da
Guiné. Isto porque os órgãos de
controle da ÒIC receberam uma
denúncia de que este pais estava
vendendo mais café do que o pro-
duzido, ou seja, fazendo operações
triangulares e desrespeitando o
Acordo.

Não houve provas e o assunto
foi discutido com reservas pelo plc-
nário. O fato é que dados estatistl-
cos mostram que o movimento das
suas exportações é superior a
quantidade de café que a Guiné
poderia ter para vender.

Por sua vez, a Costa Rica foi
reabilitada a votar, mesmo sem ter
podido saldar os seus compromis-
sos junto ao Fundo de Erradicação
da OIC. Sous direitos haviam sido
cassados, porque o pais não teve
condições de pagar a sua cota.

PLANO $1 cobras
FACE À LEGISLAÇÃO E AOS PROBLEMAS EMPRESARIAIS BRASILEIROS

Aqorovocê pode escriturar tranqüilamente as operações do contabilisln, que pode ganhar tempo na pesquisa e na elabora-

sua empresa com O PtANO DE CONTAS i t um atualizadls- çâo de suas peças de planejamento. O PiANO Dt CONIAi

«imo trabalho do Prof. Fernando Nepomucono Filho; * um livro é apresentado em dois volumes luxuosamente encadernados

inédito cm sua estrutura c conceituacõo, versado numa lingua- por Cr$ 80.00. Entrega direto no capital e pelo reembolso nas
ocm simples, objetiva,precisa; • envolve aspectos da legislação demais localidades. Pedidos a SEI-Sociedade Editora Ipanema

3o imposto de renda; • focali.a conceitos de técnica de análise Lida. - pelo tel. 267-9435 ou pela c. postal 3032 - São Paulo - in-

de balanços c resultados; t uma estrutura flexível de contos, formando inscrição e C.G.C. Oulras obras recentes do mesmo
capaz de atender às necessidades de quase todas as empresas;, autor: ICM NOS ESTOQUES e sua repercussão na área do im-
• obra indispensável para quem é importante na empresa e de, posto de renda [1 vol. encad.) por Cr$ 30.00 o O MECANIS-

ireparo técnico depende a organização; «para você, MO DO PIS NAS EMPRESAS (1 vol. encad.) CrS 25,00.CU|0 preparo
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Através de nossas Agências estamos
autorizados a recolher as contribui-
çôes para o

PIS
Programa de Integração Social

Informe-se nos seguintes endereços oomo
proceder

Guanabara: R. da Alfândega. 55 - Tet. 221-2447
Sào Paulo: R. bbero Badarô, 362 -TeL'36-4452
Belém R Com. João Alfredo. 224 - Tel: 1764
Duque de Caxias: Pçsl da Emanapaçâo, ?0f*80

Tel: 4353
Macapé: R Càmkfe» Memíes. t226 * Tei: 252
Manaus: R Eduardo R __*ro. 5*9 • Tei: 1397
Porto Velho: R Barèo do R»o Branco. 525
Recife: R dol*N>erado«.38J*-Tel:24-HH4
Salvador: R. da Espanha. 2 - Tet 2-2912
Sào Lusz: R. D|*t-ft_. Da!**. 36 - Tei 2Q©2

••É 
B4N€0 comércio e industria

•¦in UIÊRICA DO SI L S.A.
^| | P £ uma empresa do Grupo Financeiro Ipiranga

Mercadorias

{____________¦ iVM nVl Ai Ti À*mí VAL0R 
DA C0TA Telefone p/22-1818

Nova Iorque (UPI-JBI — O
movimento de caíé na Bolsa de
Nova Iorque manteve-se calmo,
pois náo houve vendas. Os cor-
retores parecem estar na expec-
tativa quanto às decisões da Oi-
ganlzação Internacional do Café
(OIC).

As principais cotações do cafí
para entrega Imediata foram as
seguintes, em centavos de dólar
a llbra-péso:

Santos-3 43 centavos
Santos-4 42,50 centavos
Colombiano

Manizales 48.25 centavos
Mexicanos Lavados 45,75 centavos
Ambriz n." 2BB 42.50 centavos

rtio — O mercado de café es-
teve calmo com o tipo 7 da sa-
ira 1970/71 sendo cotado a CrJ
20,00 (10 quilos).
AÇÚCAR — Londres (UPI-
JB) — O açúcar para
entrega futura fechou em
mercado firme na Bolsa de
Londres, com venda de 949
contratos.

O produto para entrega
imediata fechou a 43.50 li-
bras esterlinas a tonelada.

Rio — O mercado de açu-
car esteve calmo, chegando
do Estado do Rio 4 300 sacos
e de São Paulo 700. Foram
embarcados 10 mil, ficando
em estoques 28 232.
CACAU — Nova Iorque
(UPI-JB) — O cacau para
entrega futura fechou entre
28 e 39 pontos de baixa na
Lòlsa de Nova Iorque, com
venda de 1153 contratos.

O Bahia para entrega
Imediata fechou a 2 6,89
centavos de dólar a libra-
peso, com baixa de 30 pon-
tos. O Acra, fechou a 28,64
centavos, com 10 pontos de
baixa.

SISAL — Nova Iorque
(UPI-JB) — O sisal tipo
africano n° 1 fechou a 9,425
centavos de dólar a libra-
peso.
LA — Nova Iorque (UPI-
JB) — A lã não lavada pa-
ra entrega futura fechou
entre dois pontos de alta
e nove de baixa na Bolsa
de Nova Iorque.
CEREAIS — Chicago (UPI-
JB) — A soja para en-
trega futura fechou entre
16 e 28 pontos de baixa na
Bolsa de Cereais de Chica-
go.

O trigo fechou entre dois
c cinco pontos de baixa, o
milho entre sete e 11 pontos
de baixa, a aveia entre três
de baixa e dois de alta.
.TUTA — Nova Iorque
(UPI-JB) — Cotações da ju-
ta na Bolsa de Nova Ior-
que: Pak Tossa — 19,00;
Pak Tossa B •- 18,50: Pak
White B — 17,70; Pak Whi-
te C — 16,80.
METAIS — Nova Iorque
(UPI-JB) — Cotações dos
metais na Bolsa de Nova
Iorque:

Alumínio — 29; Antlmõ-
nio — 57; Chumbo — 14/
14,5; Cobre — 52,75/53; Es-
tanho — Sem c o t aç. ã o;
Manganês — 33,25; Mer-
cúrio — 290/310; Níquel —
133; Platina — 133; Platina
— 120/125; Prata — 159.4:
Tungstènio — 415/450; e
Zinco — 17.

Fundos de Incentivos Fiscais
Dil> Valor

CrS mil

Agui) 23-8.71 1,578
Avm.ré 1-9 9-71 2,994
Aplitec 19-8-71 30,97

Bshia 19-8.71 6,33
B:merindu« .... 23-8-7! 5,2538
Bínci.l 23-8-71 2,970
BCN 23-8-71 6,28
8IG 23-8-71 1,73
BMG 19-8-71 6,47
B.X-n 19-8-71 3,258
Bor.ino 20-8-71 2.853•Br«k>u»  19-B-71 4,415
Bmí.j 208-71 7,188

Csrívtlo 3C7.71 3,28
CM.riftrm!» .... 19-6-71 3,70
Ceio Pel.io . . . 23-871 1,7823
Copoa 23-9-71 3,13
Ccrbimsno .... 19-8-7l> 3,01
Crodiun 17-8-71 5,609
CrMtuI 20-8-71 4,800
Credlnrxr. .... 13-8-71 1,95
Oeditum 23-8-71 4,75
CreHíI 23-8-71 4,54
Cnfintn JO-8-71 46,067
CrtKSnoo 20-B-7I 5,07
Cr.li.ul 23-9-71 3,632

D-jo-eti 19-.-7I 3.57
De-un 23*71 4,693
Doienhineo .... 20-8-71 2,790

ErnlMO* 198-71 1,5390

Fd.liíi*dt .... 19-8-71 2.971
r-duci»! 23*71 3,373
Fin-.ron.l .... S-8-71 5,45
F,n. 23-8-71 3,798
Flnwul 23*71 7,17

Osdoy 19*71 5,13*

H»U*« 1»*7I 3.7S2
M.m._ul 23*71 1,344

IC1 19*71 6,47
lodip. 20*71 30,91
lmr«*«nt» .... 30*71 3,47
lpii*l«« 24*7! 5,99
lf.ü 23*71 7,915

l»»r» 234)7! 1,*3
Uvy 20-8.71 3,-94

MO W*71 U7
Mim* lrw»ji. . . . 31-7.71 2*4
'.<• >-r-.-i.-.» .... 23*71 6,2363
MM 194W1 2.8194
Mx-m U*" 4,1472

N4*> Rio ... . I»*71 ;,57
N«te-.«l 23*71 7AÍ7

Ptu>o W..:*n»»n» . 23*71 tfiSS
ftestt 19*71 2374

KM) 19871 S,J4
Pttttl I»*»l 3,»_
Rün» 19*71 3,319

34|., 19*7! S.2J
Sofia. . . . . >«l-71 4 97»
S:ui» Uft* . . . 1»*7I 6.929
S»l 19*71 4.09
Sunlt» U*7I _.4CO

Tíltfi» lt*71 1.9J94
Ttmoto 19*71 1.9394
Urvio 23*71 1.7U
Vil» tu» 23*71 3.*!5
V.«*»*d »*7I 1,431
W^IM.» I»*7I !.***

iurt, 0,652
oul. 1,00

• st.
mar.

dez.
ègài.
jun,
dtz.

0,08
0.006
0J02

003
0,08
0.66
0.133

220
257

2 503

16 63)
12 564

4 366
22 7O0

123
20 709

036
24 ISA

112 012
8 029

2 572
2 627

628
463
363
541
978
179

1 684
314

1! 339
149 974

24 171

96!
4 225

557

d.». 06337 2 079

inar. 0.139

mar. 0,123

Ittt.
de..
«b-l

1,20
0.448
22%

m*í© 0,08

tt*T.

•brti
un.

turi.

054
0.3!
43*4

0,750
0,24

dei. 036

lun. 0J1

dtt. 0.72

a*t. 0.40

eui. 0 04
1.18

014Í4Joito
*M

2 449
22 210
30 43«
43 «86
04 385

271

21 71»
204

IS 13*
061

»B 433
17 341

143 970

353
•12 441

SI
621

17 0S9
42 SM
II 455

407
74 092

674
Í53

3Í «07
309

• 326

17 705
567

2 03.
6 71»

413

5?*tn
3«7
«32

1 ?-í>
14.

/
^^T ANALISE DE
INVESTIMENTOS

MERCADO DE CAPITAIS

DIRIGIDO A:

profistionai. do mercado de capitais /
economistas / assessores de empresas /

administradores I estudantes ¦ Investidores
em fera!

O CURSO SE DIVIDE EM DUAS PARTES:
• estudo econômico-financeiro de

empresas • técnicas de avaliação do
comportamento do mercado acionáno«

ÍNIOO; 8 de setembro tdaraçio:
3 meses I

HORÁRIO: 2-K, 4.K e f>." das
19 is 22 horaa

LOCAU Rua das M*rrec»s, 39
tv*. Ut-Í99»

TURMA UMITADA

3? m<&.

o curso aesse
amtati. «m etÊfWt VtVMtvTi

T7' FUNDO PRCIVLWESr DE INVESTIMENTOS ¦L'--^
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Títulos obtêm alta
na Bolsa de JV. Iorque

Nova Iorque. Londres e Paris (AP-IP1-AFP-JB) —
Wall Street fechou em alta, ontem, assim como a linha de
Valores de Londres. Km Parih, a sessão foi pouco ativa,
apesar de algumas evoluções positivas,

A Média Industrial Dow-Jones, do mercado de Nova
Iorque, situou-se em 89?,38, com mais 11.47 pontos, en-
quanto o índice Eeral da llôlsa revelou uma elevação de
;iS centavos no preço médio das ações. Dos 1 656 papeis
transacionados ontem, Í119 estiveram em alta e 474 ein
baixa. Foram movimentados 13,04 milhões de titulos.

Bolsa de Nova Iorque
Nova
Eòha

lorqua (UPÍ-J3)
cie No»'_ lorqu

Media Do-.v-JonsS

Ãbttti Man. Ftcll.

30 Induslriti» 883,18 897,20 850,99 892,38 + H,»7
20 Tranjporl-s 233,10 : 238,03 232.03 237,04 + 4,44
15 Serv. Públicos 113,50 ' 114,39 112,63 113,53 + 0,22
65 Açor; 302.77 307,71 301,58 306.05 4- 3,97

PREÇOS FINAIS

Nova lorqu- jUPI-JB) - Foram
n» Bolsa de Nova Iorque, ontem:

oi seguinte, os preços finais

3-12
31-7 8
14.1 2

AJ Ind 
Altied Chem .
Aíli» Chal 
Am Brands ...
Am Can  34-58
Am Me! Cl  30-3 4
Amer Sid  22-3 8
Amer Smell  22-7 6
Am T And 1  -44
Anacond* lfi-3,8
Ali Rich  72
Atlas Corp  3
Bendix .  42o S
Beth Si  25-5.B
BGH  131-18
Can Pec  66-' 4
Cerr  15
Che» And Oh  65-1 2
Chrysler 
Col Ga» 
Con Ed 
Coni Can ....
Cont Sil 
CPC Intl ....
Crown Zell • -
Curti»» W 
Duponi 
E«t Air L 
taümart  8~'3 i
Ford .  W-3/8
Gen El  *Ç>-5 3
Gen Foods  35
Gen Motor» 
Gillette 
Goodyear . ....
Grace W R ....
IBM -
Int Harv 
Int Nick 
Int Tel Ano 'ei
Jei.ns MínvíH*
Kennecott . ....
Kioçicr -1-3 4
Uhmtn • .'- l_-J i
lockheed . .... ¦ *¦??
Loews Cp . Jb-' A
tone S Ind 281 8

35-3 8
25-114
33-3 8
11-58
33-3 4

1-14
12

149-1,4

41-34
33 12
29-34

314-3 4
28-1 4
3144
59-lU
33-7 8
30-1 2

Morcor Inc 33-78
Mobil Oil 50
N L Ind 18-5 8
Nal Cash R 41-1 2
Nal Dist 15-1 4
Otis Elev 41-3 4
Pac G El 29-3 4
Pau Am 11-58
Penn Central 5-1,2
Pbillio» P 31-3 4
Pub S E G 27-3 8
RCA 35-7,8
Rep Sil 25-5 8
Rev Ind 65
Sears RB 92-l;S
Southern Rail 88-14
Sid O Cal 3-112
Std O Ind 64
Sid O NJ 71-1 8
Standard Brands 44-1.2
Stude Worth 57-3 4
Swift 40-5 8
Tech Mat 3-18
Texaco 32*7 8
Texas Gulf 17-3 8
Tixtron 30-1 4
Tlmkcn 39-1 2
Un Carbide 45
United Airl 33-7 8
Utd Brands 14-1 8
US Steel 31-3 8
US Gypsum 65-3 4
Uniroyel 23-1 8
US Smellino 24-1 8
Weslo El 93-1 4
Woolwhi 49-1 4
Ailetn . 24-7 6
Ark La G»! 28
Brit Pet 14-12
Creole P 53-3 4
Espty MFG 5-5 8
Giant Yell 9-5 0
Home Oii A 34-1 4
Husky Oil 16-3 8
Norf So Rv 25-3 4
SeabrooV, Fcods 9-3 4
Svntf» 69-18

Vencimentos no termo
Resgates de ontem, no marcado • termo dê Bôlsi do P*.B*

COMTRMO

AÇÃO . OUANI

I Data da !
I rtaliiatà*

7 639 23/4/71 Vali do Rio Oact 1500
7 700 23/4/71 Beloo-MIne-t SOOO
7 638 23/4/71 Vilt do Rio Doet
7 540 23/4/71 Petrobrai 4 500
7 537 23/4/71 Paulillt F/ e lut 3<S22
7 53' I3M'7I Sid. Btloo Mineira 6 000
7 53Í 23/4/71 Sid. Wo.GrmdtMi 3 300 <.

7 524 23/4/71 Belqo-Mineiri
7 523 23/4/71 Petrobrí» ,í2sí
7 522 23/4/71 Brtilltin dt Roup»< 10 WD
7 519 23/4,71 Be!o.o-Mlneira 1600
7 517 23/4/71 Vtlt do Rio Doet
7 510 23/4,71 Vale do Rio Drx» 600 1
7 503 23/4/71 Ateilu 6 000 I
7Í06 23/4/71 Belgo-Mlnurt j™ i
7 504 23/4/71 Ptulijt» F. t tur 30 000 i
JÍ795 24/3/71 Vil» do Rio 0ot»
7 554 23/4/71 BEG 75S2
7 549 23/4/71 Banco do Ir«ii1 500 ,
7S»6 23/4/71 Pttrobri» 20000 ,
7 544 23/4/71 Pettobrá» " 00n
7 542 23/4/71 8»nco do írnil 500 J

123 26/3/71 Btnco do Nordttt»
S8M 24/3/71 Btnco do Brti.l 3 00ü

10154 26/Í/7I Ctí» Solúvtl CHo.mo 6 000
10 070 24/5/71 Meibía * 600
I0C69 24/5/71 Dotai dt Sinto» '>Ç00
10 066 24/5/71 Vtlt do Rio Oot» 1 000
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Bolsas iniciam negócios com ações do BASA
IRB aumenta capital
para Cr$ 30 milhões

A diretoria do Instituto
de Resseguros do Brasil
(IRB) decidiu aumentar o
seu capital de CrS 25 mi-
lhões para CrS 30 milhões.
O IRB é uma empresa mis-
ta e, na opinião dos obser-
vadores, este parece ser o
primeiro passo efetivo para

a colocação das suas ações
no mercado de capitais.

O IRB seguiria, assim, o
exemplo de algumas outras
firmas estatais, como o Lói-
de c, nrovàvelmente, a Do-
cehavê (Frota Nacional de
Granéleiros), da Compa-
nhia Vale do Rio Doce. ,

A Seguradora Industrial e
Mercantil, do grupo Ipiran-
ga, aumentou seu capital,
ontem, de CrS 1 536 mil pa-
ra CrS 5 068 800,00. através
da incorporação de reser-
v a s . aproveitamento de
ações tonificadas e uma
.subscrição de papéis ordi-
nárlos nominativos. O au-
mento foi decidido ontem,
em AGE, ficando marcada
para 30 dias depois da pu-
blicação do edital uma nova
assembléia, para levanta-
mento dos resultados da
subscrição. A seguradora
obteve um lucro industrial
em 1970 de CrS 2 202 mil
e nos primeiros seis meses
de 71 praticamente dupli-
cou este lucro, atingindo
CrS 4 020 mil.
D IJIME

A empresa realiza AGE

Outras empresas
em 1970, segundo conclusão
do Departamento Técnico
da Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro.

A empresa, que ocupa o
quinto lugar entre as maio-
res do país no seltor de
energia elétrica, conseguiu
essa remuneração ao capi-
tal de seus acionistas me-
diante distribuição de divi-
dendots e bonificações mo-
tivadas pelo aumento do
capital social, através de
reavaliação do ativo e in-
corporação de luoros reti-
dos. O lançamento das
ações da Ccig está sendo
cooidenado, no Rio, pela
Gefiia S/A. Em Minas pela
MB Distribuidora de Ti-
tiilos. e em Goiás, pelas
corretoras Capinvest e Bom
Negócio. ,i
D Geyer

Porto Alegre (Sucursal)no dia 30. para aprovação
da subscrição e ratificação - 

;X_s,a_-_l_. _„-__T__rÍL_-
do aumento de capital
aprovado pela Assembléia-
Geral Extraordinária de 15
de ninho.
LL Brasileira

Também no dia 30 vai se
realizar a AGE da Compa-
nhia Brasileira de Roupas,
quando será decidida a
emissão de uma série de
obrigações ao portador con-
versiveis em ações.

D Sul-América
Ainda no mesmo dia a

Sul América. Terrestres,
Marítimos e Acidentes vai
elevar o seu capital de CrS
15 milhões para CrS 30 ml-
lhões'.
D Dr:ia-.i

ü Banco de Investimen-
tas Dennsa, em assembléia-
geral extraordinária real!-
zada oivtem, decidiu au-
inentar o seu capital de Cr$
20 milhões para Cr$ 40 anl-
lhões. mediante uma suba-
orlção de 100'.^. Serão eml-
tidas 5 710 mil ações ordl-
náriaa e 14 290 mil prefe-
rendais no valor nominal
de CrS 1,00. O prazo de 30
citas para o beneficio Inl-
ciou ontem. Será exigida
pagamento integral ao se
exercer o direito de Biibs-
criçSo.
O CAI E

Seio Horizonte 'Sucur-
sal» A Cia. Cimento Por-
tland Cauè iniciou ontem
a entrega das cautelas de
ações preferenciais uonifl-
codas no aumento de seu
capital de Cr$ 75 milhões
pnra CrS 95 milhões, na
AOE de 7 de junho.

Informa a empresa que
essas ações preferenciai*
nominativas sào numeradas
de 19 milhões a 39 milhões
r ate o pagamento do dl-
vldendo relativo ao primei-
ro .temeatre dèüte ano. de-
verão ser negociadas como
* ações novas" — ex-dívl»
dendo.
D CELC

Broiilla iSucursal» — As
Centrab Elétricas de Gotas
SM iCelg» proporcionaram
uma rentabilidade de 32%
em 68. "3rí tm 69 e 31%

capital para posterior fusão
com sua interligada Casa
Masson Rio S. A. Jóias c
Relógios, a empresa gaúcha
Leopoldo Geyer S. A. Jóias
e Relógios, proprietária da
Casa Masson no Rio Gran-
de do Sul. marcou assem-
b 1 éia-geral extraordinária
para o lia 25, quando será
submetida a alteração do
valor nominal das ações de
CrS 10.00 para CrS 1,00.

Na ocasião, também deve-
rá ser estudada proposta de
acionistas de transfor-
mação das ações preferen-
cias cm ordinárias, além de
elevar o capital de CrS 8
milhões para CrS 10,4 mi-
lhões. mediante subscrição.
As duas empresas, que têm
os mesmos administradores,
deverão, ate o fim do ano.
constituir uma nova empre-
sa. de caráter nacional, a
Casa Masson S. A. Impor-
tação e Comércio.
D CDIMG

Belo Horizonte (Sucursal"
Mais de 60 milhões de

ações da Companhia de
Distritos Industriais de Ml-
nas Gerais (CDIMG •. cm
fase de incorporação, já fo-
ram subscritos, devendo o
capital Inicial da empresa
ser fixado em torno de CrS
75 milhões.

Segundo o incorporadoi
do CDMIG. engenheiro Luís
Carlos Costa Monteiro,
estão sendo concluídos en-
tendimentos com a Usimi-
nas que. ao lado de outras
empresas c prefeituras mu-
nlcipals. deverá participar
do capital da nova compa-
nhia.

A Companhia de Distritos
Industriais, responsável pc-
Ia Implantação e admlnls-
tração dos Centros e Distrl-
tos Industriais em Minas,
ja tem assegurada a parti-
cipacào da Prlmlsa <?0 mil
ações». Camig '150 mil
acófsi. Comissão de Descn-
volvimento Industrial d e
Uberlândia. Prefeituras de
Montes Claros. Plrapora.
Uberaba. Sele Lagoas. Juiz
dr Fora. e Santa Luzia.
e Companhia Vale do Rio
Doce »5 milhões dr ações
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Babot de. Miranda vê expansão na Amazônia

o negocio quemais cresce
no mercado
de capitais:

As ações do Banco da
Amazônia — BASA. pas-
saráo a ser negociadas nas
Bolsas de Valores do Rio de
Janeiro e São Paulo a par-
tir de amanhã ou, no má-
ximo. quinta-feira, segundo
informou ontem o presiden-
te do Banco. Sr. Babot de
Miranda.

As cautelas —¦ papéis que
representam lotes de ações
— começaram a ser distri-
buidas desde ontem simul-
taneamente em todo terri-
tório nacional, contra a
apresentação de recibo pe-
los compradores dos títulos
da instituição financeira.

EXIGÊNCIA

O Sr. Babot de Miranda
informou que. para o rece-
bimento das cautelas (mil
ações cada uma, apenas
uma exigência é feita aos
investidores: só com a apre-
sentação do recibo, que
constitui o único documento
válido.

O presidente do BASA
manteve ontem conver-
sações com o Sr. Luis Ca-
bral de Menezes, presidente
da Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro, acertando as
providências finais ao inicio
das negociações do titulo no

CONTRATO DE INVESTIMENTO MENSAL

VALOR SUBSCRITO DESDE 29-7-1968

ATÉ HOJE: 23-8-71
crs 2.393.609.450,00
Volor da Quota em )-l-l NCrS 1,00

Valor da Quota Hoie em 23-8-71 CrS 3,94

Volor da Quota com Reoplkocoo CrS 5,47

0 UNIÃO
NACIONAL DE
INVESTIDORES

UIMIVEST S. A.
POWWTOWA DB VALORES
OISTPIBUIOORA NACIONAL
DB TITULOD B VA
MOBILIÁRIOS

W0MUKU.UI l-UOU
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mercado secundário. Hoje,
em São Paulo, conversará
com o Sr. João Osório de
Oliveira Germano, presi-
dente da Bolsa de Valores
de SP. com o mesmo objeti-
vo.

INCENTIVOS E CAMBIO

Durante sua permanência
em São Paulo, o Sr. Babot
de Miranda vai conferen-
ciar com o Governador Lau-
do Natcl e com empresários
paulistas sobre a mobili-
zação de incentivos fiscais
para a Amazônia.

O presidente do BASA
disse que o Banco poderá,
vir a abrir uma carteira da
cambio. para fomentar
mais diretamente as expor-
tações da Azmazònia. mas
uma iniciativa neste senti-
do dependerá de entendi-
mentos com o Banco Cen-
trai. Revelando projetos
significativos para a região
amazônia, o presidente do
BASA prognosticou uma ta-
xa de expansão rápida para
essa instituição. Pela poliu-
ca adotada e pala ênfase
posta pelo Governo nos pro-
jetos voltados para a Ama-
zônia, é perfeitamente pre-
visível a curto prazo uma
aceleração dos negócios em
torno do Banco.

aiarca
DISTRIBUIDORA 0E TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Comunica que esta liderando o lançamento das
ações provenientes do aumento de capital da:

©GUARÁ MOTOR S.A.
REVENDEDOR AUTORIZADO VOLKSWAGEN

_ste lançamento foi registrado no Banco Cen-
trai do Brasil, para os efeitos da Resolução
n.° 88, conforme processo GEMEC-E 70 3836

ARCA
Distribuidora de Titulo» « Valores Mobiliários ltda.

S*o P«u'o Itrgo ao Aro-dw, 23? - IS" - f,: 221-3733, 221 3734
t 221-S?4I — Rio o"* Jtruifo. R. do Oiiv.aof, 130 - 8o todit —

i/301/J - f 232-5304

AGENUS AUTÔNOMOS

StjSrtiwiitme em Rt<!fti Str.io des S»nlo«
Rut Sio,u«í(» -impes. 251 conj. 507 - iene 24-4611

Re£r«stnt»fi!t *m CuiIiíIm: NÍUen Jeté Uas»
Rut VUsenat ce Ntctr. 777 »cto, 3. Ici-e 24.7739

GUARÁ MOTOR S. A.
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OS BANDEIRANTES
APRESENTAM SEU PROXIM

NUMERO:

*:m - t>99
¦i* **H

Ksta ai. em pieno
funcionamento, o Fundo
Fiscal Bandeirantes 157.
que cm apenas seis
meses apresentou uma
valorização de 123**-

Com a experiência,
com a tradição, com
o dinamismo que você

vai encontrar no
Grupo Financeiro
Bandeirantes.
B. principalmente,
com técnicos
especializados
capazes de
fazer seu
dinheiro
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render o
máximo, com

toda a segurança.
Técnicos que
sabem ver as
perspectivas
do mercado

de capitais
e sabem

aplicar nas melhores ações.
Acompanhe os

Bandeirantes.
Vá a qualquer uma das

118 agências do Banco
Bandeirantes do Comércio
e aplique os 12% do
Dec. \ji\ 157 no Fundo
Fiscal Bandeirantes.

\

BANCO BANDEIRAfNíTES DE llNÍVEETniVlENTOB S.A.
ij *- * ¦:¦¦ ¦ , «¦ - ; ¦ '-

Bsnco B$r,*_*str»nl4% dte C^tmértzio S.A.
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DIA! UTfIS DE NEGOCIAÇÕES NAS ScMANAS
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O IJB de eníprêsas privadas (esquerda) perdeu ontem 104,9 pontos, em relação ao dia 20,
siiuando-se em 3 997.6. Já o IBV desceu 101,9 pontos, registrando-se 4181,1 no médio

Mercado í r a co no Rio
provoca baixa de 2,4%

O mercado de açòcs na Bolsa do Rio abriu on-
tem praticamente estável, com o IBV situando-se
erm 4 287.8 (mais O.lToi. Logo em seguida, os nego-
cios passaram a se apresentar em baixa, com o in-
dice de valorização das ações registrando marcas
progressivamente decrescentes até o final do pre-
gão. A média do dia fixou-se em 4 181,1. com re-
ducão de 101.9 pontos i cerca de 2,4^1 sobre o de
sexta-feira. No fechamento, o IBV era de 4 172,0,
inferior 9,1 pontos (0,2%) ã média do dia.

O volume global dos negócios ontem realizados
foi inferior à média da última semana — e mesmo
a qualquer de seus dias. Foram transacionadas 7 990
mil ações, no valor de CrS 41 970 mil. As operações
a termo envolveram 5 mil títulos, representando
CrS 73.8 mil, o que significa uma participação de
cê<nea de 0,2'.,. no montante global. Além disso, fo-
ram negociados 31 títulos estaduais, por CrS 49G.00.

Das 42 ações que integram o IBV, 10 apre.sen-
taram-se em alta (23 na sexta-feirai, 29 em baixa
(contira 16i e feres estáveis (em comparação com
liitasi. Entre estas, as maiores altas foram as se-
guinites: Brasileira de Roupas, ord. port. unais
10,3%); Sano, pref. port. unais 5,3r,M; Banespa
miais 4,6%); Dona Isabel, pref. port. ant. (mais
3,9'"ci; eBEG unais 2,7% i. As maiores baixas: Mes-
bla, ord. (menos 6,9%); Pkrelll (menos 6,8%); Mes-
bla, pref. (menos 5,0%); Nova América (menos
4,9%»; e Vale do Rio Doce «menos 4,2%I.

No morcado à vista, no que se refere a volume,
as ações mais negooladas foram as seguintes: Vale
rio Rio Doce (CrS 7117 mil»: Belgo-Mineira «CrS
4 305 mili; Banco do Brasil «CrS 4151 mil); Ace-
sita (CrS 4 143 mili; e Siderúrgica Riograndense,
pref, port. (CrS 1090 mil». No mercado a termo
apenas foram negooladas ações da Siderúrgica Rio-
grandonse.

Do uni total de 50 ações observadas pela Bolsa
(entre as mais negociadas em volume nos ültlunos
12 meses) 4»mo Indicativas das tendências do mer-
cado. 14 tativeram em alta (12 na sexta-feira). 25
em baixa (24 anteriormentei e 11 estáveis (em
comparação com 14),

O Índice JB de Empresas Privadas fixou-se on-
tem cm 3 097,6, apresentando uma queda de 104.9
pontos (menos 2.56% i em relação ao anterior.

RESUMO DAS OPERAÇÕES
Títulos Quant. Valor (Cr$>
União  —
Estados ...... 31 496.00
Cias. diversas ... 7985784 41897089.24
Op. a tórmo  5 000 73 800,00

7 990 815 41971385.24

O pregão
Os negócios com ações realizados ontem na

Bírlsa do Rio esUveraat, de uma maneira geral, mais
íracea do que os da última semana, com pouca mo-
v .mentacâo do» operadores durante o pregão. A*
própria* cseüaçtres nos preços dos diferenUw tiUt-
loa txansacionados nüo aiartjJJtstiaram grande ant-
plilude

Sesntndo ott imptXfaiW**.», pcr&lsltm «Jnda n°
mercado m messrm caracterisUcas de influencia
ntsirmar» rermmdmt nos ulUmos dias. pmcí?»l-
mt*r*te no que m rcíene ao tícvado volume de Uqut-
darão no lénno.

Alyun* operadores do pregão apontavam on-
tem que, a cada dia, ijsooçam-se nwlm«iU»s de
•aonipra em maior o^anitsdswie de furtdos de mve»-
tisnentn. Acredító-.n que se rieraisUr «sta teaátn-
cia — e, aeg iu»*Jo éâm. tudo fat crer que assum se-
ra, já que algum fundi» e*J*V> com baáxA* posições
em ações — nau premas awmanau o mercado irá.
padaüTatTMsnte. apreamtando maio? tirtsmam,

Vm cmrn fato é cooiatlerado por oornr-tor»» #
tsfettttm*. como intfeatjrro de um» ptrtSatma es**»!»»
mcÂfi doa rmgaokm- novos papei* *mts\a para aer
ri«ft>tiadQrS no roesrado *e»aindáF4o £ o ca*o dos do
Banco da Aaiautkiia que, ategrundo «e inlorrriou. de-
í-f-rãí? «If a prefiò ainda «ita .vmtana

Ott «m»pi^arír«níoi* íw^emi* a> «sriSrra ape«*«
«anfimtam a fraqoeia do mercado: torn «ararão
«Saa mçam em ln%egratn a setor tsmmtrcsm que apre-
íteritaram uma i*«jJut4aO rrwJia de 92%. ««xtxm ob m-
le trrupa» tmmêaÈm* rt^sraram uma saíxa uasíar-
mm de «3 sm ojíü .

rja* aat tosai úe l*M A'etm**t% pmpsí» m*goeSm*
do» <1M tua Mula Mtat. 43 er*4í*watta tro mil* icm-
%r% 77». ü «st Wt* ttm mmtpmrmçào mm *3«. e
32 tmmmtÉÊ '31 tJò ipemtmm mvãmm*. D*qwé«e na-
laajtT». IS aço»» ria» ftta*tam aado »r«ix»ad*» an«5»>-
tmemmm&m.

I^s&otra aísada *»|ie»r3>d*., a %tmmteim ée tmamm*
nnnôm d© inwiiiydor tm mm ttmmtMo mmmet» «*
pê^âm msssiÈBitmm t*s**$mmÊmms*tm * altataua jastatan*;
*zmsMm M %%m ts0m mmmmtúm mmmmmwMtmmsm em-
m*x-. %%M^ *ss .«jy^jM* mm ã^á-aado a tmm, aa
j-mme&m IM tm®m®mmmm, pa? n.sz-%
VMtlAV&BS STlTURSAiS

Setor tvám
Wmmm *mmã
mm, e b*feiâ»..... i*m
m*mmm*. ...... *mt»-mam •**.*
tkmásm® - . i W*M
m*mimmmWm- **%*$
È*m^#%m*mÊm,. <«»*
mm®®?*-'.* .. , *i8»s

fine
•1
ms
is
mt
mi
«j
mi

Fundos de Investimento

Cot, Últ. Diü. Valor
OS mil

AIMORf INV 19.871
AMÉRICA DO SUL 10-8.71
ANTUNES MACIEL 23-871
A1TEROSA 20-871
APUTEC lí-871
AFOLLO 23-871
APOUO II 23-8-71
APOLLO III » VI J3-8-71
ARAÚJO VIANA 20-871

eANCIAL 204171
BANMÊRCIO 19-8-71
BBI BRADESCO 198-71
3CN 23-871
BALUARTE INV 18-8-71
BAMERINDUS 23-871
BMG 21-8-71
BAN^ULVEST 234371
BARROS JORDÃO 19.871
BOSTON 20671
BOZANO 20-871
BRACINVEST 19-871
BRANT RIBEIRO 23-871
BRASIL 20-871

CARAVELO FIC 20 871
CCA 19-8-71
CtPElAJO 23-871
CITY BANK 20-S-7I
CONTINENTAL 19-8-71
CORBINIANO 19.871
CODERJ 23J371
COTIBRA 20-871
COND. CRESCINCO 20-9-71
CREDITUM 23871
CREFINAM 2C-8.7I
CREFISUL (g.r.] 23-871
CREFISUl (aq.l 234)71
CREFISUL («p.l 23-871
CRESCINCO 204)71

DUAPIEVe 20-871
DINAMIZA 20-8-71
DELF. ARAÚJO 23-871
0ENASA 23B7I

EMtSSOK INV  19471

FMGON 19-871
ItDERAl S. T»a-7I
riOEUDAOE 19871
fIDUCIAl 23*7!
flPIG 19871
FIMAN 23471
fINASA 23-871
FINEY 23871
TNA  20871
fNO 208.71
FUNDOESTt 20-8.71

GtFISA J347I
GlANGRANDt 19871
GODOY 19471

HAlltS 19471
MfMISUl a347l

ICI VAI, 19471
IMPtÜIO 19471
INTtltVAt ,. 19471
INVfSTtTOlSA 23471
INVtSTBANCO 20471
iCCrrPt 30471
iritANGA VAI 24471
ttAO ..... . . ?3*»l

WtSCtNlt 12471

Ltll* ........... a471
lEVrVÍNS 204-71um* ........... aaia-n
IMBOUNAVl 23471
«ASTf»  17471
MINAS INV. . . 1*471
«.LM  . H47I«ONTIPIO . . . 7347!?aOCASA ....,, J4-/1Muinmc ......... a4-/i
MAÇéts . , i«ari
r.'iC10H*l . ... H4V71
NOHtt IJ4-7I
OOC , . . . »47t
OUt&A ;i4-7l
»J.Í»'.SMvr$T . , 5»47l
MUUStA ... . 1*47)t. muMMStm . . . ii-tnrta» . . M-rt
PfOVIrtVltt ., J}*71

*IAJ . 5*1 íl
ttavat 14»»t
*t6tfítl ',**?»
IrOut ... »471

WM* tvatt
$*»«* . . •*»-?!
sao r-atHO mmm , na-tt
sou»* . nmn
voo/a aattos, . . . rf*n
H4SVA! . . rt4WW
14»» , J**71
IJrTMtttl s**^-
sUtHior «aa*
t4*«»0 . »4>fi
frttao ... ***-*»
ir**© ... ut-n
ttmumss ... . • **J47i
^i*s* mu .. »*i*
vst* tata . . nmm
vntiMt smnrn* mmm
m»mmn **a n

19,494 lun. 0,961 51 594
2,987 jun. 0,150 18 473
2,0926 I 502
1.99 jun. 0,10 2 019
1,952 jun. 0.190 13 122
1,084 maio 0,715 2 691
1,872 má» 1,032 13 937
1,872 msio 1.032 85 147
2,934 abril 0,10 1 875

2,087 |un, 0,20 8 918
2,1185 nurç. 0,03 15 367
2,776 iun. 0,10 170 686
6,098 dez. 0.08 46 744
1,418 iu!. 1,00 3 151
6,6491 iun. 0,10 110 300
2,57 iul. 0.10 62 733
4,32 iun. 0,06 4 320
2,494 jgn. 0.3422 50 248
2,023 m-tc. 0,03 55 136
6,2£9 ,un. 0.956 107 020
2,82 iun. 0,20 8 090
2,29 iun. 0.16 8 277
1,599 iun. 0.01 20 C66

4,15 abril 0.81 69 503
2,165 4 032
2,4248 aàrll 0..408I 19 391
2,672 264 912
1,420 4 405
2 96 aqól. 0.64 5 031
2,23 dti. 0.47 3 569
3.330 5 243
2.946 iun. 0.25 439 164
3,85 13 592

35,027 dar. 0,913 6 893
45,392 dir. 5.25 14 378
69,080 dar. 4,91 1 210
86,911 dat. 13,91 31 196

4,255 tmio 0.100 7IB 813

3,458 jan, 0.065 17 770
1,881 Iun, 0,141 59 293
3,14 [un. 0.24361 7 485
2,354 abril 0,052 12 279

2,8289 jun. 0.0157 28 B47

1.0309 jun. 50% D 570
1,738 ,ut, 0.10 3 079
2,534 dar. 0.06 9 715
4.253 d*r. 0.17 40 314
2.731 iun. 0.06 I 287
1,915 («n, 0,192 3 035
2.923 iun. 0,180 41 560
4,20 abril 0,25 53 629
0977 iul. 0.005 9 068
0.234 iu-. 0.002 4 926
2,42 |ul. 008 40 537

1,416 iul. 0,144 3 121
2.4Í0 dts. 0.0J4 2 099
2.429 «ja», 0.14 8 92Ü

2,71» iun. 0,06 206 75»
1,730 1 21»

1243 56 309
3.504 dat. 0.073 10 387
3,2*9 iun, 0,07 I» 028
3,4194 iun. 4.06 2 367
5.03 iun. 0.30 JO» 3/3
3.S95 »40
1.51 28 247
IJItt Iun. O.06 511 940

2,04» jun. 2,13 12 441

1,113 1 175
1.299 Ml, 0 722 I» 705
USS run. 0.12 2 72»

2J3I7 na* OÍMi 25 162
1.4V4YJ tua. 0.30 3 271
4.43 maio 0.42 89 IS1
7.99*3 ater.! 0.141» 45 534
ÍJJ91» * «7
at**2 H 455
3467 * 001

2,317 aMf COM S 1»
laVO »un. 04*4 6 rx
1,14 «na* CIO «*»

2.954 iun. 0.1O 9 561
t,t4« 3 712

2J04 2 )»S
1.144 i 2*3
2.955 M, »44 U 73
aa» ****%. o «si **m
14Í7T »»»«» CO*» Ít J*i

133 im, 00S 242 tm
a.» rtt*. O.S7 10 tt í
Í.5.J7 **-» C.Cil 50 ©1»
2 !«6 «JU S35 n tí»

Mt *»r. 0027 3» O*
2,7» im, mm *s if*
ttm *%* mm tt on
2430 M »» SOJJ
TJf» J »i
230 t,f «01 » **'
**m »*. o?» 2 574
MM tí ra»
24*3 atara «'! 2," T7Í
íãttt ' •»s

%m im «a »***
itm .,.- ca» so»**"

ii.o» *j* *m m m*
* -j*í

;.«<** sv-t
1 ttl

míMMJm^sTm%t*»m%M»m%M*Wm%M^m-

•- ic-mt *m me

iirtrat te»» »•*»»,

li»»i*1
%"\

Tempo em tofitlrvir i itmpo ém inv«ilir

Novas Letras de Cômbio
Indeiaendência.
mm» m amai-aai !Hi*a »-»»»» • mmm -*mm •*» *rtrs>
tmm. t ** *mt mt ****mm* * té v***» tm mm/mm*
mmr*m>m& m

@miHFV8L>%6 WX SmA.
*3» i*»mmm m '®*mmm~ ts-A - »»%•». mmm t ntJtm

fi INDEPENDÊKCU Stk.

In Para TODOS OS RAMOS DE SEGUROS consulte a

SEGURADORA §••
INDUSTRIAL E MERCANTIL S.A. |fl|

Av. Rio Branco, 99 - 3." e 17.*-Tel. 221-5177
Em Niterói: Travessa Alberto Vitor, 1o

do Gt-t-tpo Fit-ietf-icoiro Ipiranga'

5,96 FUNDO IPIRANGA DE VALORIZAÇÃO 1,5.
l_lrn.'.3 orripr-õts

:i:
HOJE FUNDO VERA CRUZ DE VALORIZAÇÃO 21,11 FUNDO IPIRANGA OE INCENTIVOS FISCAIS

Bolsa do Rio de Janeiro
OPERAÇÕES A VI5TA INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO MERCADO

títulos ABT.

Variação •»/m«id.
dia antarior

Volu- PREÇO LUCRO

FCH. I MAX. MIN. MtD. _____ O,'

Em CrS Em li
sobre
rolai Diário

Sobra Sobre
M.dia
Sator i

Lu.
cro/
Ação

ÍNDICE DE
LUCRATIVIDADE

Sôbrt

1 IBV
Ac.siu o.p  a.20 5,00 ~'573fj 4790 

"5^1 8270ÕO ' Esl. Esl. 9,B8 70,76 2,44 I.B6 0,0708 340,81 1,48
Actsi» p 3,70 3,60  3_,70 3,60 3,68 ÍÕ4ÕÕÕ _j_0.07___U93__ 0,91 51,97 1,79 1,36 0,0703 187,75 0,81
A-p.v-g.iu: o 3,C0 3,00 "3,TÒ —3,00"' 3,02' 244(10 j 0]Õ2 0,66 0,17 14,07 0,48 0,2145 139,81 0,60
rtjpargalas p. 2,90 2,90 2^Õ~"~2790 2,90 5ÕÕS-1 0]Õ3 13,51 0,46 1,21 0,2145 147,20 0,64
»raiu o |; 2,40 274Õ 2",4Õ^ 2,'40_~2,40 ^4000 i Õ7l7 7,62 Õ£2 33,66 1,16 0,0713 82,75 0,36
Anienica o.p ex. 3,00 2,90 3,00 2,90 2,92 f2000 7^0.08^3: 2,66 0,ÒB 38,57 1,33 2,24 0,0757 213,13 0,92
Atonone P7p 57ÒÕ 4,90 5,00 ~4,90 4,90 53300 | -Õ. 1B - 3,54 0,62 43,36 1,50 1,14 0,1130 94,04 0,40
AGGS o/p e» dir. 4,00"~~4700 4,00 4,00 4,00 4ÕÔÕ~'r^Õ706 - 1,47 0,03 21,79 0,75 0,1835 204,08 0,88
Abriimo p p ex, 6,90 6.60 6,90" 6,50 6,70 4100Q | -0,10 - 1,47 0,65 28,80 0,99 0,47 0,2326 255,72 1,11
Arns p,p 2,50 ãTsÕ 2,50 27S0~~275Õ 294ÕÕ j Esl. Esl. 0,17 15,53 0,53 0,25 0,1609 201,61 0,99
Asa pn -nd. c. B 2,03 2,08 2~10 2,05 2,06 102000 0,01 0,48 0,50 -

B. Brasil 48,00" 46,80 4B,00 45,80 46,37 89534 | —1.53 - 3.19 9,90 3B.B8 1,34 1,37 1,1924 173,54 0,75
BEG 4,50 4,60 4,80 4,50 4,62 18142 j 0,12 2,66 0,20 15,44 0,53 0,54 0,2992 64,88 0.28
Bsnrspa o/n 5,50 

" 
6,00 6700 5.40 5,74 64Q93 1 0,25 4,55 0,87 20,74 0,71 0,73 0,2767 97,45 0,42

Bãneba p/n 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 6000 | Esl. Est. 0,07 34,48 1,19 1,22 0,1537 91,69 0,39"Bancstas 
o/n 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 15652 | Est. Est. 0,13 15,74 0,54 0,55 0,2318 158,69 0,69

8, Nordesla o/n  22,00 21,00 22750 2l7Ò0 21,79 30356 | -0,51 - 2,28 1,57 24,71 0,85 0,87 0,8816 158,12 0,68
8, Nac, M. _G7 p/n 3,12 

"2,80 
3,12_ 2,75 2,92 23700 |~ 0,08 2,81 0,16 11.27 0,39 0,39 0,2590 292,00 1,27

B. Esiado Ciiii 1,90 1,90 1,90 f,90 1,90 400O ! Esl, Esl, 0,01 7,41 0,25 0,26 0,2562 95,00 0,41
Brrdesca Invcsl. p-n 18,00 18,00""' 18,00 

"l8,00 18,00 31) | 
Êst, Est, 0,00 - - - 251,74 1,09

Bradüsco Invasl. Q.n 10,.'i0 10,50 10,50 10,50 10,50 765 | Est, Est, 0,01 - ^_
Brádetco p/n -¦- 29,00 30,00 ^30,002~_29,ÒO _JÍ9,è7___ 765" | 0,87 3,00 0,05 11,89 0,41 0,42 2,5118 291,98 1,27
Bradssco o/n 20,00 20,00 2Ò,0O 20,00 2Ò,C0  

'5 | 
Est. Est. 0,00 - - - ;; -

B, Real Invatt. o/n  23,00 2"3,0O 23,00 23,00 ^23,CÕ  _ 11 0,89 4,02 0,ÕÒ - - 
B. Halles o-n e«,dir, 2.0B 2,08 

"2,08 2,08 
2,08 SOO i Est, Est. 0,00 r_

B. Halles p ri nx.dir. 2,08 2,08 2,08 2^08 2,08 1500 _J Esl. Esr. 0.0Õ - - - 
B. Andr. Arnaud p/n 3,00 3,00  3,00 3,00 3,00 13250 j 0,09 9,08 0,31 0,32 0,3302 189,87 0,62"Balgo 

o/p 11,50 ÍJ^ÍO í 1,50 1^1,00 11,17 335443 | -0,49 - 4,20 10,27 41,97 1,45 1.10 0,2661 291,64 1,27
Bolgo RerJbo 10,90 10,90" 10,90" 10,90 Í0,90 420 | -0,54 - 4,72 0,01 - - - 
Brahma p  4,25 4,00 4,30 4,00 __J5 153557 1.-0,17 -3,90 1,53 15,94 0,55 0,92 0,2622 140,74 0,61

'Brahm» 
o/p 3,70 3,50 3,95 3,50 3,68 54000 | -0,04 - 1.07 0,47 .14,03 0,48 0,81 0,2622 136,29 0,59

B, Roupas p'p .xrdiv. 1,60 1,72 1,73 1,50 1,68 143000 | 0,11 7,03 0,57 12,65 0,43 0,60 0,1328 81.15 0,35
8, Roupjs o.p ex'div. 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 ÍCÍÕ0ÕO | 0,16 10,25 0,41 12795 0,44 0,62 0,1328 157,19 0,68
B. Enargl» Elet. o/p 1.05 1,05 1,05 1,05 1.05 5000 I Est, E«t. 0",01 9,40 ,0,3"2 0,85 0.1117 7,51 0,03
Borgliofl p/p tx/div. 1,05. 1,05 1,05 1,05 1,05 5000 I 0,01 3,45 0,11 - 0,3037 190,90 0,83

C.p.lm. p.n cnd. l7ÒÒ 0,99 1,00 0.95 0796 331000 I -0,07 - 6,79 0,75 - - - -.

C. Brasilia p/p 2,30 2,33 2,33 2.20 2L3J 250CO | 0,20 9,43 0,13 232,00 8,02 13,48 0,01 70,45 _ 0,30

C, Tarumã p/p 1_,55 1,55 1,55 f,*5"5 1,55 3ÕÕ0 1-0,10 -6,06 0,01 - -i5'.9.0 °J±
C. Tarumi o/p 1,80 1,80 1.B0 1,80 1,80 2000 I Etl. fftl. 0700 z. - r—T——?00!00 !Ü2_
C»s» Ma-scn pT^ 37ÕÒ 3,00 3-7ÕÕ S700 3,00 6500 | Esl. E.t. 0,04 1U35 ^0.39 0,54_0,2642_jq0.,00 l,30_

Tasa Masson 7~p 3,00 3.'oÕ 3.ÕÒ 3,00 3,00 IO0Õ | E»t. Etl, 0,00 11.35 0,39 0,54 0,2642_i 429,26 6,22
C B Ül?M~õ"'p e./dlr. 5,80 5,85 6,00 5,70 5,f6 30000 | 0,15 2.62 0,41 49,66 1,71 0,82_0,1I80 371,92 1,62

TTT B p/n 2.TÍ 27lO 2,15 2.Õ5 2,12 ^2183 I -0,02 - 0,93 076 ]2,99 0,44 - 0,1631 135,63 0,59
'ç~T~6rõ'Ti^ 

T.ÍO J720 "1,20 \XÍ Ú8_ 56ÍT3 i 0,01 0.B5 0.1» 7.23 0,25  0,1631 377,55 1,64
C. Ind. 

'p/p 
c/A 1,85 1.85_ 

"Í7"8'5 1,85 1,05 1000 I 
0,16 9.46 0,00 56,23 1,94 0.Ò329 - ."c7~Lr^7~p''iTT/B í,40 í,4Ò 

1,40 1.40"" i.4o jírõOi -_ o,o"i „ r„__j: !*?'*? .°.-67
Dfn.rtítrõ/p"- 3785 P9 3789 3,85"" 3,8? 

' 25ljBÕ | 0,01 0,25 0,23 12,02 0,41 0,69 0J234 190,47 0,82
"TlucTrp/i»— ~l76Ò 

Í76Ò f760"~~l,60 Í760 
'aOÒÒ 

i Eli. Est. 0,0l 21,73 0,75 1.04 0,0736 229,88 1,00
QuTaTôJp" ~1W~~^ÕÓ 2,00 

2.00 2,00 2000 
| . Eit.. 

' - Etl. 0,00 27,17 0,94 1,30 0,0736 -—
Oucal p7n a«/div, 1,07 

"I7Õ7 1.07 
_"l.07_ 1,07 "lOO^j EtVjrT UÜ Ó,tà_ -_

6u~ciT"o7-n aa/dTv. 1,00 1,00 1.0Õ 1.00 \JB0 500 J Est, Etl. 0,00 »!<>." -Ml
oTisibal p/p"~Ãnt7 1,87 1.87 1,87 1,87 l» 5000 | o707 3,88 0^02 12,08 Ò.41 1,08 0,1547 143,75 0,62"D7nslKr^7p~Ãm: 1,15 1,15 \,\i Í7l5 1,15 2000 | -0,05 - 4.16 0,00 7.43 0,25 0,66 Ò, 1547 223,07 0W
Pecai o/p AnT 3,20 1,Í0 3,20" 3.1Õ 3,19 216000 ', -0.09 - 2.74 1,64 10,88 0,37 - 0,2931 238,65 1.03
Doe»» o/p Novti 27» 279Õ ^2,90 2,80 2.84 90300 | 0,09 3,27 0,61 9,48 .0,33 0.1931 92,80 0,40
Oocia ImbiluB» e/p Í.I7 1,15 1,17 f,\S I.Í6 18000 | ~Õ70I - 0.85 0,04 3<».3< '-32

^•^obTirpTp" t/dir. ~pj 3.50 3,50" 3,50 3^50 9Ò00'~| Etl, Etl. Õ.07 25.47 0,88 2,31 0,1374 103,34 0,45
Ericsson o/p c/l 3,40 \iÒ 5740 3,40 3,40 10000 | Õ.Í4 4,29 Ó.08 12,24 5.4» 0,2776 
tricsion o p c/3 3,20 3,48 3,48 3,20 3,39 26400 I 0,23 7,27 Ò",21 - 
L-.poticão pp tx. subi, 1,10 1,22 1,22 1.10 1.22 27ÕOO I ÒTTl 9,90 0,07 ~—
Id. Jota Oimpio p 6,40 6,30 6,40 6,30 6,31 11Õ00 | -0,04 - 0,62 0,Í6 - ~. .
td. Jo.t Olímpio o/p 4,60 4,90 4,90 4,60 4,66 5000 | -. _0,05 ^^ SlilfJ 9ÍL
L,r;.ia p/p aa/tufat. 2.30 2.35 2.33 5730 2,33 4000 | -. 0.02 13^6 0.47 0,1693 IleTM 0jS0_
L,nbr.v;""o^ 5775 57H 5775^ 275 2,75 Si)» J -_ ^>^__^S__D.22^_qJ3}_0,*\JS__z
Elãtro,W~pyp~c7tTo;': 2,00 27ÕÕ ^2;Ò0 J.OO Í.b0 20ÒtT~| 0.00 246,91 B,54_- 0.0081 154,1] 0,67

7tt7i7^p— iToô 3,90 4,OÕ~ 3,90 3,93 tlAOO I -4>,I3 - 3,67 0.8J 21,06 0,72 0^5 0.1866 163.75 0,71
~F. 

Wlllyi o/p 1,30 1,35 1.35 f,30 1,31 I5Õ0Õ I ttl. Etl. 0.04 - •; -__
T"^s^»l~17fr7Ãvb». 179Õ T.90 1.90 l7»5 'rM Sa°°° . -O-02 '- '•" "•" r~ Í.T
tírT»ú1"7õ7P~c7»15»7 i73õ í73õ f,ío 1,5o úo iooo_í ttt. tu. o.oo r_._jr„_r___J!4:73 °-"--
F"Í~M~Õ~Õ7t> Í2Õ 1.12 1,20 t.ttT i.ll 29000 f-O.Qg - 672 0,07 7.4» 0,25 0,68 0,1482 391,75 1,70
rTil"»o*r»/P 

't/tiir. 37» 37» 3.1» 3.80 3M Í000 | -Õ.0» - 2J6 0,00 27.20_0.94 2.4S 0,1397 278.57 1.21
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O 7JB de empresas privadas (esquerda) perdeu ontem 104,9 pontos, em relação ao dia 20,
situando-se em 3 997,6. Já o IBV desceu 101,9 pontos, registrando-se 4181,1 no médio

Mercado fraco no Rio
provoca baixa de 2,4%

O mercado de ações na Bolsa tio Rio abriu on-
tem praticamente estável, com o IBV situando-se
eim 4 287.8 (mais O.IÇÓ). L050 cm seguida, ai nes*ó-
cios passaram a se apresentar em baixa, com o in-
dice de valorização das ações registrando mancas
progressivamente decrescentes até o final do pre-
gão. A média do dia fixou-se em 4181,1, com re-
cíução de 101,9 pontos 1 cerca de 2,4%! sobre o de
sexta-feira. No fechamento, o IBV ora de 4 172,0,
inferior 0.1 pontos i0,2r< 1 à média do dia.

O volume global dos negócios ontem realizados
foi inferior à média da última semana — e mesmo
a qualquer de seus dias. Foram transacionadas 7 990
mil ações, no valor de CrS 41 970 mil. As operações
a tònmo envolveram 5 mil títulos, representando
CrS 73.8 mil, o que significa uma participação de
cerca de 0.2r'<- no montante global. Além disso, fo-
ram negociados 31 títulos estaduais, por CrS 496,00.

Das 42 ações que integram o IBV, 10 apresen-
taram-se em alta (23 na sexta-feira), 29 em baixa
(contra 16» e três estáveis tem comparação com
duasi. Entre estas, as maiores altas foram as se-
guintes*. Brasileira de Roupas, ord. port. (mais
10,3%»; Sano, pref. port. (mais 5,3%); Banespa
(mais 4,6',íil; Dona Babel, preí. port. ant. (mais
3,9% 1; c BEG (mais 2.7'.ó 1. As maiores baixas: Mes-
bla, ord. (menos 8,9";r>; Pirelll (menos <S,8r,í); Mes-
bla, pref. (menos 5.0*:; •; Nova América (menos
4,9%); e Vale do Rio Doce (menos 4,2%).

No meroado à vista, no que se refere a volume,
as ações maLs negociadas foram as seguintes: Vale
do Rio Doce (CrS 7117 mil); Belgo-Mincira (CrS
4 305 mil); Banco do Brasil (Cr$ 4 151 mil); Ace-
skta (CrS 4143 mil); e Siderúrgica Rlograndense,
pref. port. (CrS 1090 mil). No mercado a termo
apenas foram negociadas ações da Siderúrgica Rio-
grandense.

De um total de 50 ações observadas pela Bolsa
(entre as mais negociadas em volume nos últimos
12 meses» cemo Indicativas das tendências do mer-
cado. 14 estiveram em alta (12 na sexta-feira). 25
em baixa (24 anteriormente 1 e 11 estáveis (em
comparação com 14).

O índice JB de Empresas Privados fixou-se on-
tem om 3 097,6, apresentando uma queda de 104,9
oontos (menos 2.56*:i) am relação ao anterior.

RESUMO DAS OPERAÇÕES

Fundos de Investimento

Títulos
Unlâo ....

•Estados . . .'Cias, diversas
Op. a termo .

Quant.

31
7 985 784

5000

7 090 815

O pregão

Valor (Crt)

496,00
41 897 089.24

73 800.00

41971385,24

Os negócios com ações realizados ontem na
Bolsa do Rio estiveram, de urna maneira geral. maLs
íracai do que os da última semana, com pouca mo-
vmmmaçáo dos operadores durante o *«*e«âo. As
próprias oscUaçÔea nos preços doa diferentes ÜUi-
los transacionados nào apresentaram grande am-
pbtude

Segundo cm «srietaUMas, persistem ainda no
merendo as nuamaa can»u*4eristicas de influência
r.t>jr*Uva voriíerndaa nos últimos dias, principal-
nwsY.e no que se reíore ao devado *coiufne de 1SO.U.-
daçào no termo.

Alguns oprerado*»» do preaào apontavam on-
tom qm. a cada dia. cAboçam-sc nwvlmwrrtos de
t-râmpra em maior quantidade de fundo» de tevês-
umento. Acreditam que a* persistir esta Umdèn-
cia — c, «esundo Usm, tudo fax crer qvie asrdm ee-
rá. Já que alguns íunctaf* rateio com btiixaa pctsjçàea
em acãets — nas próximas «ixrjaíjaa* o m-arcado ira,
irtadaUvãmente, aprewerntando maior íínmwa.

Um a-Rfiro fato è o-tnaiderado por cotretíxam e
ttfatátíM eotno SndkaíâTO de «ma pf*63tSma eattatJül-
saçâo doa negõerk»: novos papais esftâfl para atre
nfgocâadíi* no mercado sec^ndâtílo, £ o caso doa do
Banco da Amaíóma que. expiado sm inlonraw, de-
Yteio V*t a prerto ainda «a»u íirn-iana.

. Os eosiportaniením ira*aAorUia d* ontem apeima
eoníinmaa. a í*ra»ís*es» do n*»eTCe*ado: com eaoeçâo
úèm a«óe« qae snSfcgram o «esot* contárc». qae apre-
Mnta-raot uma e*«*otetao media de o3.'i, todo» om m-
tm igfapOM reettatn'«e% rerpss.-aram aa* baixa unsf ne -
rae rie W oa 03*V,

De am W*al ãe laê diferentes papes* *fw**oeS*-
ém «159 na ai-*,a-í*?*r*a«. 43 »**!**»«**«««« em alta «cota-
ir» Tt: S* em baí» íOH t*jrartBparmfáiO coso Sí». •
31 m*Uvm *H m ptemôa anSes^irr. Daxprteie oá-
mm. 1J ações não baTiam arado *a**-&óc*ja&»ts an**-
rAUujvale.•fô-flísra atada ****-*.*sá* a tetsàêgisM de ejeeteern-
Mtatms do m-mf&ô» am «s t**L\%%mA» ntki-aBro de
pspêÉrt TWmtn-fí^ ífir^itt-r*araerna»T» à -iàtesa a**mastaz
aztmm 2» da» «cá» isr«geatj**adas tmeo^emeOmesm m-
*õm Tj.Tt**- dort tmmtmm m Mmtmm* a ***«a, a*
tommtitm 131 tmçeseiâimm par %t3B*%.

tARIACÔBS Si»m5>RIAIJl
Stia* f-aarUc* €r*t.f*»J

m aiÊtÊÊa dt j* **&*»f*aSB*a .».,,.» »*»T»»* —* »**

tiJi^CeMtattttS., t«JMÍ —«3
SeSBtraríía * * » §'MZat — SJ!
«tm® ..,.,.,. UWL4 ¦•- wi

SnèsSia éàmsa 1'ta."? — •*

Cot». Últ. Oiil. Valor
CrS mil

AIMOR" INV 1«-<I-71
AMÉRICA DO SUL :0-8-71
ANTUNES MACIEL 2.1-871
ALTEROSA 20.8-7!
API.ITCC l"-8-7l
APOLIO 33-8-71
APOLIO II 23-8.71
APOLLO III a VI 23-B-71
ARAÚJO VIANA 20-8-71

BANCIAl 208-71
BANMÉRCIO 19-8-71
BBI BRADESCO 19-8.71
3CN 23-8.71
BALUARTE INV 18-8-71
BAMERINDUS 53-8-71
BMG 21-8-71
BANCULVEST 23-8-71
BARROS JOROAO 19-8-71
BOSTON 20-8-71
BOZANO 20-8-71
BRACINVEST 19.8-71
BRANT RIBEIRO 23-8-71
BRASIL 20-8-71

CARAVELO FIC 20-S-71
CCA 19-8-71
CEPELAJO 23-B-7I
CITY BANK 208-71
CONTINENTAL '9-B-7I
CORBINIANO 19.8-71
CODERJ 23-8-7!
COTIBRA 208-7!
COND. CRESCINCO 208-71
CREOITUM 23-8-71
CREFINAM 2C-8-7I
CREFISUL (gar.) 23.8-71
CREFISUl (eq.) 23.8.71
CREFISUL (tap.) 23-8-71
CRESCINCO 20.8.71

DUAPIEVE 20-8-71
OINAMWA 20.8.71
OFIF. ARAÚJO 33-8.7!
OENASA 23-8-71

t-MtSSOR INV 19-8.71

FilGON I9.JJ.7I
FEDERAI S. 19.871
FIDELIDADE 19.8-71
FIDUCIAl ........ JJA7I
FIPIG 194-71
FIMAN **34-7!
FINASA 23-8-71
riNtr 2J8-7I
FNA 50*7!
(NO J0-8 7I
FUNDOtSTt  206-71

CEFISA . 2M7!
GIANORANDE . 194.7!
GODOY 194.71

HAllES 194-71
HtMISUl 234-7!

ICI VAI. 194-71
IMPIRIO 194-71
INTfRVAl 1947!
INVESTBOISA 234.71
INVfSIBANCO ........ 304-71
lOCUPt 30*7!
IPIRANGA VAI J44-7I
ITAÒ 73471

KHSUNU 12*71

UIRA 234-71
ltV»Vtl*5 304.71
IliRA 234-71

MAlSONNAVt ....... 234-71
MASTFR 17471
MINAS INV I94J1
Km 2*1*71
«,'ONIIPIO 23*71
MOCAS* 138 71

MUUlPUt 2J4-71

NACfitS 19*71
NACIONAL 21*71
NOR1ÍC 17*71

O&t 314-7!
CWUGA 33*71

itAfttíN/fiT 19*71
PAUllÜA 1**71
r. .*, 1HW-1K*. 23*7!
rtf» ........ 39*7!
PtOVINVt*.! 11*71

í > * J * ?¦

RtAVAt .,.,..«... 1*4»!
tfCJ».« l**7l
tlOfUt »*4t
•Alta*  é*7I
«ttt* . . . 'O» JT

S40 »Aü(0 I»IN**> ..... ... »7*21
tOfISA HMWI•tOVIA M.ttOt ..,,,.. ««441
ÍOVAt .......,,, 1**71
jei  t***7»
sWttui  - - »J*n
ssstucf ......... *aa«

l*»J>Ot©  í»4ít
líttHO "**7t

«Jt«aVO  ÍJ47i
W-#r*t6Sf ......... 2**3

VítA «Síl - J***-?*
VUA «IU »*"
VKtRttt «Atí«» . ... í**-7l

«Ae-a-atr. ... ... - '**i»

19.494 iun. 0,961 51 594
2,987 jun. 0,150 18 473
2,0924 I 502
1,99 iun. 0,10 2 019
1.9S2 iun. 0,190 13 122
1,084 inalo 0,715 2 691
1,87? m«\o 1.032 13 937
1,872 maio 1.032 85 1-17
2,934 ebril 0,10 1 875

2,087 iun. 0,20 B 918
2,1185 m»rç. 0,03 15 367
2,776 iun. 0,10 170 836
6,098 dez. 0,08 46 744
1,418 [ul, 1,00 3 151
6,649] iun. 0,10 110 300
2,57 lu). 0,10 62 733
4,32 iun. 0.06 4 320
2,694 iun. 0,3422 20 248
2,023 mitç. 0,03 55 136
6,259 iun. 0.956 107 020
2,82 iun. 0,20 8 090
2,29 jun. 0,16 8 277
1,599 iun. 0.01 20 066

4.13 abril 0,81 69 503
2.165 4 032
2,4248 ebril 0„408l 19 391
2,672 264 912
1,420 4 405
2,96 »a*l. 0,64 5 031
2,23 dez. 0.47 3 569
3,330 5 243
2.946 jun. 0,25 439 164
3,85 13 5*72

35,027 dej. 0,913 6 893
45,392 der. 5,25 14 378
69,080 >...-. 4,91 I 210
66,911 dez. 13,91 31 196

4,255 maio 0.100 718 613

3,4*4 |en, 0065 17 770
1,88! iun. 0,141 59 293
3.14 jun. 02436! 7 485
2,354 abril 0,052 12 279

2.8289 jun. 0,0157 28 847

1,0309 |un. 50% B 570
1,738 jul. 0.10 3 079
2,534 dez. 0.06 9 715
4,353 dez. 0,17 40 314
2,731 |un. 0.06 I 782
1.015 |un. 0,192 3 035
2.933 |un. 0.180 41 560
4,20 abril 0.25 53 629
0.977 jul. 0.005 9 068
0,234 ul, 0.002 4 926
2.42 |ul. 0,08 40 537

1,416 ju1. 0.1M 3 131
2,450 .".- 0.038 2 099
2,439 dez. 0.14 8 928

2.788 |un. 006 306 758
1,730 1 21*

13.83 56 309
3»< éot. 0.07Í 10 .187
3.749 ,un. 0.07 18 028
3,4194 iun, 4.06 2 347
S.0J iun. 0.30 30» 373
3,895 660

28 247
1.8IÍ |un. 006 511 940

3.048 iun 341 13 441

1,313 ! 175
1.399 jun. 0777 18 705
1.355 iun. 0,17 2 72»

24317 rnttí 004S 23 1«3
1683 iun. 030 3 373
4,43 «ne* 0.42 69 151
7.9943 afcr.í 0.141* 43 534
2,0916 0 5S7
«.1672 <¦ * ¦
3^47 é«8

3,317 m*-ã 0005 S 170
l.tVJO freta. 0.34S * 730
i.14 rneio 0.10 496

J9S5 iun. 0J0 9S*1
I.14S4 I 712

2.104 3 V31
1.1*4 s sr»
S.93S M *^» H E
3.4S» tteTtrt. 0.033 * 739
3..**71 «neta 0OO* 22 S9J

S.JO r>jn. 0.03 8«7 79»
4.7* earet. a« IO 7I|
2,337 tttatt» COS IO *'»
7.1(6 ma. 333 23 639

3 »} tjtt. 0'-; ••« 329
2.7» luat, «OI 4í3»4
t.lM «, «OS 3'C«
2J30 (a. •.** Saj*

ÍJO rat» OM *7{7"a* K ** JB
74*3 e*>« ft»S » 7»
ruMi »«•»
3 3*3 Swt, * K> A**
3*9 fã*. «43* JtT* 6*7

am om. •« «««*
i *m * Sa»»
4.49» »*•*

3*94 64»
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Tempo cie conttrvir é "empo de investir

Novas Letras de Câmbio
Independência.
Mt***) ir* mermama í-s»*,. * mm a mmw *ae*m **» «***»*
amm í m **ma m ****m * ** »»*»* **» '•»*¦»i***,*
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Para TODOS OS RAMOS DE SEGUROS consulte a

SEGURADORA
INDUSTRIAL E MERCANTIL S.A.

Av. Rio Branco, 99 - 3.** e 17.".Tel. 221-5177
Em Niterói: Travessa Alberto Vitor, 15

Ume» empresa do Grupo Financeiro Ipiranga"
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HOJE FUNDO VERA CRUZ DE VALORIZAÇÃO 21,11 FUNDO IPIRANGA DE INCENTIVOS FISCAIS 5,96 FUHDO IPIRANGA DE VALORIZAÇÃO .,S\

Bolsa do Rio de Janeiro
OPERAÇÕES A VIS1A INFORMAÇÕES 1ÉCNICAS DO MERCADO

¦
'iV.rl.sio./méd.i Volu. PREÇO LUCRO j WDICBDE

,*| di» anterior ; me I IUCRA1IVIDADE
TIIULOS i ABT. FCH. I MaX. I MIN. | M6D. i Q1D.  7~c~C~777l—i~7.r l_7sí.7r

sobra 1 | Sobre ! Sobre j Lu- \ \ Sobre
Em CrS Em %\ total I Diirie | a ! Média | cro/ | Em 1971 j o

i . | 
*¦'• I -.¦;. I MPL | Sttor | Ação 1 18V

ÃT.sTt"» o/p ãT2Õ~ 57ÕÔ 5~30 plb'~^,ÕT~8?7(Ía*J~'~l»T 
"~E'»T: 

97S8 7ÒT76 2,44 1,86 p,0j'P£_JWBl____M8_
Acesiia p.p 3,70 3,60 3,70 3,"eb~ 3,68 IO4C00 I 0,07 1,93 0,91 51,97 1,79 1.36 0,Õ7Ò8 187.75 0,81
Alpdrnalo: o 3,C0 3,00 3,Í0 3,00 3,02 24400 | 0^02 0.66 0,17 14,07 0,48 0M*S 139,81 0,60
Alparpalss p;p 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 5000 | - - 0,03 13,51 0,46 1,21 0,2145 147,20 0,64
Aram o/p 

2,40 2,40 
2,40 27-10 2,40 40OÔ I 0,17 7;62 0,02 33.66 1.16 - 0,07Í3 82,75 0,36

Anlánica o/p ex. 3,00 ^,90 3,00 2,90 2,92 1 ^OOO^J^^OB^-j.ra 0,08 38,57 1,33 2,24 0,0757 213,13 0,92
Açonorte p/p 5,00 4,90 5,00 4^90 47/90 5T3"0Ü j —0,1a -3754 0,62 43,3~6 1,50 1,14 0,1130 . ..?4.04___0J4Õ_
AGG5 o/p ox/dir. 4,00 4,00 _4,6Ò 4,00 4,00 400O_| -0,06 — 1.47 0,03 21,79 0,75 0-l83j_^.°i'.0-8.-__.0-'.6-8-
Abrr.mo P, p c». 6,90 6,60 

' 
6,90 6/5Õ 6/70 41000 , -0,Yo - 1,47 0,65 28,80 0,99 0,47 0,2326 255,72 1,11

Amo p/p 2,50 2,50 2/50 2,50 2/50 f**40O~; Eu. Est. o',17 15,53 0,53 Ò",25 0,1609 201,61 0.99
Asa p/n c-nd. cB 2,05 2,08 2.10 2,05 2/Õ6 10'20Õ0 o/oi 0.48 o",50 - - 

-

B. 
"Brajil 

48,00 46.80 48^00 45,80 46,37 89534 | -1,53 - 3,19 9,90 38,88 1,34 1,37 1,1924 173,54 0,75
~~BÊG 4,50 4,80 

4,80 4.50 4,62 18142 | 0,12 2,66 0,20 15,44 0,53 0,54 0,2992 64,88 0.2B
Baneapa o/n 5,50 6,00 6,00 5,40 5,74 64Q93 0,25 4,55 0,B7 20,74 0,71 0,73 0,2767 97,45 0,42
Baneb» p/n 5,30 5,30 5,30 5/30 5^30 6000 | Est. Est. 0,07 34,48 1,19 1,22 0,1537 91,69 0,39

"Tanesics 
o/n 3,65 ^ôfi 3,65 3,65 3_,6_5 15652 | - E»t. Est. 0/l3 15,74 0,54 0,55 0,2318 158,69 0,69

B. Nordeste o/n, 22,00 21,00 22,50 21,00 21,79 30356 | -0,51 - 2.28 1,57 24,71 0,85 Õ87 OíSBIÔ 158,12 0,68
B. Nãc. M. G. p/n 3^12 2,80 3,"l'2 2,75 2,92 23700 I 0,08 2.B1 0,16 11,27 0,39 0,3~9 0,2590 292,00 1,27
B~Ê7lã/i?"cTa'ri 1,90 1,9~0 1,90 1,90 1,90 4000 I Est. Est. 0,01 7,41 0,25 0,26 0,2562 95,00 0,41
Bradeico [nvest. p/n 18,00 18.00 18,00 18/00 18,00 30 | Est. Est. 0,00 - 251,74 1,09
Bradisco Invest. o/n 10,50 10,50 10/50 ]0,50 10,50 765 | Est. Est. 0,01 - Z.
Bradesco p/n 29,00 30.00 30,00 29/00 29,87 765 [ 0,87 3,00 0,05 11,89 0,41 0,42 2,5118 291,98 1,27
Bradesco o/n 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 5 | Est. EÍt. 6,00 - -
B. Real Invesl. o/n 23,00 23^00 23,00 23/ÓO 23,00 8 [ 0,89 4,02 0,00 - 

B. Halles o/n ex/dir. 2,03 2,0B 2,08 2/08 2,ÒB 500 | Est. Est. 0,00 - ^__

8. Ha lios p/n cx/dir. 2,06 2",08 2,08 2,0B 2,08 1500 | Est. Esl. 0,00 - 'B. 
Andr. Arnaud o/n 3,00 3,00 3;Ò0 3.ÒÒ 3,00 13250 | - ^0,09 9,08 0,31 0,32 0,3302 189,87 0,82

~Bdgo 
o/p 11,50 fíTTÕ 11,50 1 \ÕÕ_^.17_J8Jj48_J^:^9_^J0__ 10,27 41,97 1,45 1,10 0,2661 ,__^]M__JjS3_

Belgo Recibo 10/90 10,90 10,90 10,90 ÍO.TO  420 | -0,54 - 4,72 Ó/01 - 
Brahma p/p ~4/25^ 4/00 Õ~Ó~~~47ob 4,'fa 153557 i -0,17 - 3/90 f,53 15,94 0,55 0,92 0,2622 14074 0L6J_

ITItima o/p 3,70 3,50 3,95 3/50 3^68 54000 | -0,04 - 1,07 0,47 14,03 0,48 0^81 0,2622 136,29 O^
B. Roupa» p/p ex/div. 1,60 1,72 1,73 1,50 1,68 143000 | 0,11 7,00 0,57 12,65 0,43 0,60 0,1328 81,15 0,35

B. Roupas o/p cx/div. ~72 í/72 i/72 l/72 1,72 1000OÕ I Ô",T6 10,25 0,41 12,95 0,44 0,62 0,1328 157,19 0,68
B. Energia Eié-t. o/p 1,05 1,05 1,05 l/05 l/05 5Õ00 | Est. Est, 0".ÕÍ 9,40 0,32 0,85 0,11J7 7,51 0,03_
Borghoff p/p ex/div, ~05 1.05 hÓl T/Õ5 l/05 5000 I - - 0,01 3,45 0,11 - 0,3037 190,90 0,83

C.pilm. p/n end. 1,00 ÓJ99 1,00 0,95 0,96 331000 -0,07 - 6,79 0.75 - - ;- Z—-.

C. Brasília p/p 2,30 2/33" 2,3'3 2,20 2,32 250OÕ 0.20 9.43 0.13 232,00 8,02 13,48 0,01 70,45 0,^0
~C. 

larumã p/p~~ 1,55 1,55 1,5b 1^55 1,55' 3ÕÜ0 -o/lO - 6,06 Q/01 - ?5*'P °^ -
"c/~TJn/mã 

o/p 1,BÕ 1,80 1,80 1,80 l/80 2000 Est. Est. 0,00 3?9™ 1^
Casa Mass.cn p/p 3,00 3.ÕÕ 3/00 3,00 ÍOT 65*JÍÍ~i~l»l7~ E.t. O/O* H.35 0,39 O.54_0,2642_3gOjj0 1,30
Cata Ma»son o/p J/ÕO Í7Ó0 3,00 3/Õ0 3,00 1000 | Est. E.t. 0,00 .11.35 0JH 0,54 0,2642. 1429,36 ^6,22_

C B U M o/p e»/dir. 
~s/ÍÕ 

5.85 6/ÓÕ I/7Ò 5,P6 30000 | 0,15 2J.2 0,41 49,66^ 1,7J 0,82 0,1180 371,92 1,62

T~1 B p/ri 2,15 2,10 2/Í5 2,05 2,12 Í2Í88 | -0,02 - 0,93 0,26 12,99 0,44 - 0,1631 135,63 0,59
"C~f"ã~õ7n "T/2Õ 

1,20 1,20' 1.15 1,)B 5611"3 | 0,01 0,85 0/Í3 7,23 0.2S__~ O.'.6.3.1- 22*15 !sÜ-
C. Ind. p/p c/A l/85 1,85 1,85 1,85 l/jfs 10ÕÕ | 0,16 9,46 0,00 56,23 1,94 0,0329 r^_

"C/ 
Ind," p/p""c/T~ ~í,40 MO 1,40 MO MO 4000 | 0,01 *2__. 'SJ;^ 2i|L

DinamooTp P5 3/89 p9 3.85 5/89 250ÜÓ 1 0.01 0,25 0,23 12,02 0,41 0,69 0,3234 19047 0,82

Dutal p<*p -- I.6Õ 1/60^ i/6Õ VÃ0~qõ^MÍÕ~l~Íli: gt/f/ Õ.01 21,73 0,75 1,04_0,0736__229J8 j,*9L

DZãFoTp— 2/00^ 2,00 2,00 2,00 2,1)0 2000 I Estt. Ett. 0,00 27,17 0,94 1.30._0j736

b/^rpTtrex/div, 1,07 1^07 L-07 1^7 1,07 100 j Ett. E»t. 0,00 -f-- -™
Duc.l o/n ex/dlv. ToO 1.00 Í.00 l/OÒ l/ÕO 50Ò | E.t. E.t. 0,00 íiSill Hii
b7is^b»l p/p Ánt: Í78> 1/87 1,87 1,87 5000 I 0.07 3,88 0^02 U.08 0,41 1.0B 0,1547 143,75 0,62

"b~'ls7b5ro/p 
Ant. Í7Í5 Tl"5 1,15 1.15 

' 
1,15 Ü600 I -0,05 -4,16 "¦_ 0,00 7,43 0,25. 0,66 0,1547 223,07^ 0,97

'0ÕêaT^7p~ÃiiT 3/2Ò" 
3j0 3/20 3,10 3/J9" 216000 | -0,09 - 2,74 ^1,64 10,88 0,37 0,2931 238,65 ^.03

D'ocaTo7p~Nova. 2,90 2/90^ 2/9Õ 2,80 2,84 90300 | 0,09 0,61 9,68 0,33 0,2931 92,80 0,40

Doe» Imbiiuba o/p 1.17 1,15 1,1> 1/15 l/l6 18Õ00 | -0,01 - 0,85 0,04 - ?°A?-1 iF?K-
Elttrobrt. ppc/dir. I/JÕ ^3.50 3,5b 3",50 3.50 9000 | E.t, Ê«t. 0,07 25,47 0,88 2,31 0,1374 103,34 0.tó_

Er,csson o/p c/l 3~Jo 3/40 3/4Ò~~~3/4Õ 3,40 10000 I 0,14^ 4,29 b.ÕB 13,24 0,42 0,2776 Z—

Ericsson o/p 
"Ul 3,20 

3,48 3,48 3,20 3/39 364ÓO | 0,23 7,27 0,21 ~~—
'e»,-io»lcão 

p/p a«,»ub». í/10 1.22 1.22 \S0 1,22 2/000 I 0,11 9,90 o/Õ7 ^—

i"T~j"o»e üimpio p/p "MO 6,30 6,40 6,30 6,31 iTÓQO | -b/04 - 0,62 0,16  =_.
lei. Jo.o ONrnp.o o,p 4,60 4,90 4,90 4,60 4,66 5000 | 0,05  ~, „,-=. =_- ?£%. -°*~-
t.irél. p*p ox/.ubs. 2.30 2/35 2.33 2J0 2.33 4000 | 0.02 L3,7o_M7_-t 0,1693 116,03 0.50_

-EieVrc^TT/T^Boo. 2^~Sjãã~~ÍlÔ ¦&0 ,.._»JÓ «» < 0,00 2*t,9\ 8,54 - 0.0081 MT
>.,„ oyp 7W 3/9Õ 4/00 5/90 3,93 86900 J -0,15 - 3,67 0.8J 21,06 0,72 0,55 0.1866 16325 OTÍ,
—f—Wilty* 

o/p l/TO T/35 1,35 1,30 1,31 I5ÕÕÕ I tftt. EU. 0.0*« 
f.ril,Ul p/p c/.uto». I.9Õ i/90 1.90 \fiS j.»B 53000 I -0,02 - 1.05 ÕM j=_ -~T

Ntlltill ofp'7ÍÍÕSÔÔ. Í/3Õ 1/30 1/30 1/30 1,30 100<r^|_J»t. E»t. 0,00__r___r "f" 0,84"TOS Í3Õ Ò2 1.20 1.10 r.Tr~l^i6~I^Õ,0a -6,72 0.07 7.4* 0,25 OM 0.1482 
"witfS jS

f. D. Bo» ,/p c/d.,. 3.80 3,80 2.80 SX> 3,80 MW>.| +M_-_V* 6',00 27>0. _fly* , 2,45 0,W 
^| ."roürnT^^Vo/p1' t/ í/M 1/95 W V>* !.»dl6000.J Z?-05_r 2**» 0.07__^£0__J^O_07B_0,2240__232.0J 1^

Ò.mm.ro7r7~ A90 6^5 6/Ò0 MS 8.94 4VJ0O 1-0,01 - 0,~0.tW 19.05 O^S,,;; 0,3117  - r

Oermant p/r, tnd! 2,00 tOO JfiO 2.00^jLT>gTM PÍÍK3S r^ ~ „r =* _ ,'f»rg °^
OmtnVólO 1« í» 2/90 2.90 1000 | -0,20 - 6,45 ^0.00 .16J9 O-SO^^^JA 769 J1416,94 6,17

7Jío SS fa- frf-nr-ifc™ \-- •- ¦ &-^ irôr^iqgg—ml
H.\«TSÕ\1SZTÍÍ 27Í8—2/18— 2,18 2,I8__2,IB 5O0_j_0,0J ?,«* 0.» '«U M'-

H;íTe7 5. P. p/p 3JM_~3.bÓ~3.00 _3.<» ggTlil. &1.,, 0,01 -¦-- ~. '3» gíZL
Mercuit. P/PPP 5,07 S^ 5,07 

,*jr-"Tg~TgSfT3g 9,97 0,09 
%£-4&-J^ffi^â» oá

Hindi tvn tnd. VSJSS—'MO.0.00—?.B5 ,_392 _ 300O,J__r___^ MZSSZSlZL-r 0,4392—I12,M 0.6*..

üi,,1T *M 4/60 4,60 4.S0 4,60 11000 i-0.20 -4,00 0,12 •¦,;„.¦: - - ««.9S ?•«„

^ewf'^. 4§Õ il« 4 85 4 4b 4.66 ..000 I-Õ7ÍS^=Tll Õ.I2 18.52_OJ»4_r 0,3il5___ 76,02 ^0,7*
SH^ 41^-47^70-—V0^47^ ?¦*».

y~^-^ TJ5 Tffi iM S/50 iJO mOiOM fai~~\lÕ* 5T/^ Õ/73 1.02 0,rr6J8__133,ll 0,57^

4íif-V7r ¥^- ££ Íoò mm"\witmrl7^*mW^^ »w.
¦r^íVÚit»». T^ 17? 1% m Wi it%~6rarT~ó,10 S/M~0.2í~^.^„0,73„li.n„p.0(45_l«:í4 ^0.72

Uli^mooo *IO »V» 15,20 "\&T5*&_J*» 
-_'5i' ^fg^L-M» «¦*/ *g— ~^| Ifj

itâLmZoio H5r-i.re^^ -—=—= -^—Hs-
m^umrnV^mSr TM ,10 1,10 1.10 1.5» 1*000 FW> **» «¦]? =. Sl—£— iíp!? ?&-
M. aS fâSsr 1^»—*M—*U»—i^T".»—iooo"|^b.cõ3:ijr»_q,oo_-^„__-, jz^SZ—EE 1*«-

'làjSSttlIltn» --~6JÍ~~M» ?V*rT^6.ltf~aW^^X.«;*»-^*lL _»•« — .- —1

jr-SS^—.— &^m-nim~~*i*m ssm ' w.' ' '• .•••».¦«.• «•»»_„-:_ _£....

irufi-í *3~—íS*—IS—S~~*ü saio -«••* - »» • -« s9» s*? - c,*,:**__3*T*-*J_ ,**-
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Mercado Nacional — 1

TÍTULOS

(Integrante! do INBV)

MÍDIAS

-VRJ : BVSP QTD. MAX. ! MIN.

TÍTULOS MÍDIAS

(Integrantes do INBV) BVRJ ! BVSP QTD. MAX. ! MIN.

Abramo Ebcrlo p/p 
AccsilB o/p 
AGG5 o/p 
AGG5 p/p 
Alpargata* p/p 
Alpargatas o/p 
América Fabril 
Antártica o/p 
Arno p/p 
Aços Villares p/p 
Aço Norte p/p c/a 

Bco. do Brasil o/n 
Bradesco p/n 
Bradesco Invest. p/n .....
Bco. Est. Guanabara o/n .
Bco. Est. São Paulo o/n ..
Bco. Nordeste o/n 
Belgo-Mineira o/p 
Brahma p/p _,
Brahma o/p ,,
Brasileira de Roupas o/p ,

Casa A. Brasileira o/p 
Casa Sano p/p 
Cacique p/p ,Cjca p/p 
Cimento Itaú p/p
Cimento Itaú o/n 
Copas o/p 
Const. A. Ündemberg p/p

Docas ds Santos o/p ant. ..
Dinamo o/p 
Dona Isabel p/p ant. ,,..

Embrava p/p

6,70
5,01
4,00

2,90
3,02

2,92
2,50

4.90
46,37
29,37
18,00
4,62
5,74

21,79
11,17
3,68
4,18
1,72

4,40

3,19
3,39
1,87

5,07

2,74
3,06

2,93
2,42
5,04
5,11

47,30
32.10
17,04
4,50
5,79

22,99
11,12
3,40
4,46

10,96

17,57
3,31
5,41
3,02
8,42
4,57
3,33

1,54
4.14

43 100
1 589 085

4 000

19 092
102 295

6,90
5,51
4,00

2,90
3,20

0,50
4.60
4.00

2,50
3,J0

36 862 3,00 2,/0
97 700 2,55 2,40
45 700 5,15 4,80
78 500 5,40 4,90

128 874 40,00 45,80
7 866 35,50 29,00
2 518 18,00 16,00

21 442 4,80 4„iO
12B 135 6,00 5,40
41 406 23,50 2i,00

941 449 11,60 10.50
56 165 3,75 3/,_

203 657 4,75 4,00
100 000 1,72 1,73
17 700 11,00 10,70

2 000 6,40 6,4ü
31 838 17,70 17,30
70 500 3,36 3,20
32 200 5,51 5,30

2 763 3,10 3,00
2 100 8,60 8,40
5 000 4,60 4,50

286 200 3,50 3,10
25 000 3,89 3,85
12 000 1,87 1,54
48 200 4,20 4.10

Estrela p/p 
Ferro Brasileiro o/p ...

Ford Willys o/p ....
Indústrias Villares p/p
KelsorVs p/p

Kibon o/p 
lojas Amarícanas o/p ..

Loias Brasileiras o/p
LTB o/p 

Mannesmann o/p 
Magncsita c/p 
Mesbla p/p 
Mesbla o/p 
Moinho Santlsta 

Nova América o/p 
Paulista da Forca a Lux 

Petrobrás p/p 
Petrobrás p/n 
Petrobrás o/n .',
Petróleo Ipiranga p/p 
Plrolli o/p 

Refinaria União p/p 
Samitrt o/p 

Siderúrgica Nacional p/p . . , .
Siderúrgica Rio-Grandcnse p-'p
Siderúrgica Rio-Grandense o/p
Sousa Cru? o/p 

T. Janer p/p 
Ultralar p/p 

União dos Refin adores p/p ..
Vala do Rio Doca p/p ,
Whtto Martins o/p 

2,33
3,93
1,31

4,70
3,80
5,60
2,05
8,67

15,21
10,25
2,49
1,90
3,00
2,73
1,54

17,21
11,70
6,11
4,16
3,00
2,97

36.31
7,25
12,18

4,08
2,38

35,72
10,62

2,39
4,28
1,36

17,26
3,21

5,62
2,25
8,63

10,90
2.56
2,03
3.07

17,57
11,48
6,32
4,14
3.00
2,96

7,99
12,09
8,07
4,13
2,22
2,99

6,36

35.83

10.50

66 500
114 200
49 102
22 900
16 000

2 000
81 70O
27 000
74 400
44 000
53 520

148 200
25 597
72 100

59 600
102 450
222 160

2 725
220 643
31 600
38 500
72 767
12 900

126 400
121 100

6 600
217 095
153 374
5000

38 100

365 700

31 300

2,57
4,35
1,45

17,50
4,70
3,80
6,00
2,25
9,10

15,30
10,98
2,65
2,15
3,20

2,78
1,70

18,12
11,70
6,45
4,30
3,10
3,10

37,50
8,00
13,10
8,20
4,20
2,40
2,99

6,50

39,00

10.60

2,30
3,90
1,20

16,50
3,20
3,30
5,40
2,05
8,30

15,20
10,25
2,40
1,60
3,00

2,70
1,45

16,10
11,40
6,00
4,06
2,90
2,d0

36.00
7,00
11,50
7,90
3,50
2,22
2,M9
6.20

35,20
10.50

Mercado Nacional

TÍTULOS MÉDIAS

(Não integrantes do INBV) BVRJ ,
i

Aços Villares o/p
Aços Villares p/p a 
Acesita p/p  3,68
Aço Norte o/p ex dir
Açúcar Untâo o/p c/5 
Aplitt o/n , .
Aplik p/n
Arlex p/p a c/3ò 
Artur Viana o/p 
Artur Viana p/p
Atma o/p 
Afma p/p 
Audi Adm, Part. p/p ....,,,.
Albarus o/n (RS) 
Albarus o/p ex/dlr
Albarus o/p c/dir. (RS) 
AGGS o/p c/35 
AGGS p/p c/7 
Asa p/n end. c/8 ,.  2,06
Antártica o/n 

Bco. Andrado Arniud o/n e/subs. 3,00
Bco. Halles o/n ant. ex/dir, . 2,03
Bco. Halles p/n ant. ex/dir. . 2,08
Bco. Real p/n
Bco. Real o/n 
Bco. Est, Esp. Santo o/n .... 3,65
Bco. Est. Cear* p/n 1,90
Bco. Est. da Bahia p/n  5,30
B:o. Tozan o/n 
Bco. Real Invest. o/n  23,00
Bco. Real Invest. p/n 
Bco. Com. Ind. S. Paulo p/n .
Bco. Novo Mundo p/n .......
Bco. Aux. de S. Pauto p/n ..
Bco. Aux. de 5. Pauto o/n ...
Bco. S. Paulo p/n ex/subs. ..
Bco. Itaú América o/n 
Bco. Bradesco Invest. o/n ex, 10,50
Bco. Bradesco o/n  20,00
Bco. Com. Bratul o/n ,.,,,...
Bco. Com. Bratul p/n Bco'. Econômico Bahia p/n ...
Bco, Econômico Bahia o/n ....
Bco. Francas Bratiloiro o/n ..•
Bco. Itaú Investimento o/n ....
Bco. In«cit. Brasil o/n tt ...
Bco. Est. Paraná o/n (PR) 
Bco. Mercantil S. Paulo o/n .,
Bco. Mercantil S. Paulo p/n .,
Bco, Bamerindus o/n (PR) ...
Bto. Nacional M. Gorais p/n . 2,9_
Bco. C. I. M. Gerais o/n (PR)
B;o. Nacional Comércio p/n (RS)Bco, Província Rio G. Sul o/n
Bco. Província Invest. p/n ,,.
Bco. Província Invest. o/n ....
Bonalto p/p
Belao recibo  10,90
B. En. Elétrica o/p »«/bon ,. |,Q5
Borçjhoff p/p a«/dlv  1,05
Bardella o/p 
Bardei!» p/p ....,,......_,..
6. Roopai p/p ax/div  1,68
Boflem p/p
Borien. p/n ...«.«
BrasilwaDPn o/p
Brasmotor o/p c/47 
Braspla o/p c/13 
Braipla p/p c/13 
Bundi Tubíng o/p ...........
Bundi Tubing p/p ....»..,,,.
Bi-ahma o/p (MG) ,,«,,.....,
Brahma p/p (MÇJ! ,.,,,.
Bll o/n (MG1 
Eko. JuKão Arroyo o/n
Bco. Juüío Arroyo p/n ......
CAnsul p/p b r/22 
OMG p/n (MG)
CTMG o/n (MG!
CTMG o/p (MG)
CtMG p/p (MG) 
C»i» Mmon o/p  3,00
Cl. Muson p/p  3,00
Contt. A. Ured. e/p c/iutti. ..
Cçmig p/n .. ,,..,,...«it..
C. Industrial p/p b M/bon ., t.eSÜ
C. Ind-itrUI p/p • »i/bon .. 1,8%
Crpalm* p/n aiid  0.96
CMveíifia Polaf p/n 
UB e/n 1,1.
WS p/n J.12
C8UM f/p **>éít _,S6
CBUSA pfp e/dit 
C8ÜM o/p t/dlr
Café Brasília p/p  2,3Í
Cimsmo Arutu e/p 2.40
C«m*f.*a Piiaíio o/p ._:.» )„M
C-nHoto Gftíitho pjp t/2 ,.,..
CíOmt^tfTi Tarv-n» e>-#p i.e-.e - 1,80
C>ttnt_t*n Tarsifna p/p ... 1,5.5
t.TVIÍ O/p ......... .,„*.,..*
C afoí#_ma o/p ....,.,,.,,,.. s
t*tef*tm* p/p .,., .„..,..,,*
C »!«»_- í. IV o/p ..... ..
C4is.*do I. TV p/p Cattqi» ts/p t/tf-ttilci ......
C«'av»p;p t». dita.tsi ......
Cídtm»' ep ,.,
Crwh 9/n (Mi
Ç'w»ii o/p if*j
Com«rcl#S 8.. C*wpc» c/p .,,..
Co*Rcrí.*#i 6. í.*n*o p/p ._». .
Com» t, AeJ. tn_, teV»! iMG) .

. <_tm. I. mm. lt,_, p/n (WG1 .
CôííJç» ©;-p ,',. . ....._,,,.,... ..

Oaa. luM natu e/p ...........
Í>Í*V| íisbç* ftOVaH JS/p ». 

_v.*t o/p  . UO
Ps**) Co . 1*0
t><*t.l »/n «* »«(.H ..,...., i.._a
ÜM&|! p/fi *i «Si S ft?
O, f. V.«._nt_|ie« «,'p ...
0. F» V#K.««nt«iSíf* p.;t% ....
!>«*.# P;'p , ,:.
Oiateatis mtm mmmtmm-i .
Bie>!*f» «'( t/ar ....
(Wtai t, ,* tít?? 

e*»#* * p t/í? i .
tèVMaa ».'p t/3*  ..,
S-«. I>t__í Om». IpJt. p/p itrít
{*•#»»# ae/a i*_s ..
Ü«»T»Í!* ãH# $4at>*tÇ» «-'|í *llfes.« ,..» Í,H4
tmm m Sta*.»,»,» »-'p *..;?
8>»à»e e I;,,, .. ....... ,..„ e. ,

%é>*imp im-P Oí-*!-^-» ff/ * .

BVSP
"4,23"

4,93
3,93
3,25
6,69
3,66
3,70
2,78
2,50
2,50
1,60
2,29
2,74

4,03
3,56
2,10
2,70

1,87

4,99
3,71

1,00
24,53
32,08

1,97
1,25
1.12
1,00
2,38
2,49

11,10
20,70

1,50
2,00
2.50
2.01
1.90
2,60
5,10

1,55
1,71

2,48
3,34

1,14
1,15
3,40
4.67
1,30
1.30
t,90
1,99

1,00
1,00

11.28

4.Í0

7,09
1,11
1,96

20.03
15,4}
2,09

3.10

B.09
5,05
4.76
3J0
Í.78

11.87
1?.!0

3, «9

O.M
0.«

e.ts

_ m

,<-.-¦

QTD.
_!

100
3066

120 000
1 400
1 200

19 500
19000

I 000
28 000
20 000

100
10 200

283 720
928

5 719
288

19 000
100

122 000
296

13 250
290

1 500
14 982

1 039
15 652

000
000

522
I 267
1 303

21 445
15 395

1 041
20 391
4000

887
205
105
360

16 000
2000

585
110
744

1000
8 740
8 949

17 270
1 500

27 700
44

333
I 898
1000

170
8500

420
5000
5000

28 500
35 900

144 020
100

I 710
2500

33 500
5000
2500
9366

26 482
MOCO

567
360

1 200
ia roo
2660

603
073

.5 946
1000
6."Kl
5000

102 935
400»
10»

347 000
20000
33 363
n 622
30 030

437
#00

.6 050
40M

54 0»
7400
OM

3000
6000

37 I»
20103
57 130
54 111

700
«O»
120»
iV»

10»
4SW>

S70Ü0
033
«*.}
4CO

310»ttm
2 31»
ítWJ
3009

*i_
1.)

? Ot»
34 «XI
16 ««Kl
4*03

!<K0
SC09
i _r»

iet»í

» a»
SM

««9
«900
• •09
se_s

ííO»
ll»

n «.

MAX. MIN.

TITUIOS MÍDIAS

4,24 3,95
5,00 4,70
3,95 3,60
3,40 3,16
6,90 6,40
3,66 3,66
3,70 3,70
2,78 2,78
2,50 2,35
2,50 2,50
1,60 1.50
2,40 2,20
2.87 2,07

10,45 10,45
11,30 11,30
14,40 14,40
4,10 371
4,00 3,55
2,10 2,05
2.70 2,70
3,00 3,00
2,08 1,87
2.08 2,08
4.99 4,00
3,85 3,70
3,65 3,65
1,90 1,90
5,30 5,30
1.00 1,00

24,65 20,79
32,11 29,52
2.01 1,95
1,27 1,25
1.12 1,12
1,00 1,00
2,38 2,38
2,60 2,45

11,10 10,50
20,70 20,00
1,55 1,50
2,00 2,00
2,50 2,50
2.06 2,00
1,90 1,90
2,80 2,60
5,10 5,10
2,80 2,60
1,55 1,55
1.75 1.65
3,70 3,50
3,12 2,60
2,70 2,70
3.62 3,62
1.76 1,53
1,15 1,15
1,10 1,10
2,00 1,99

10,90 10,90
1,05 1,05
1.05 1,05
2,50 2,40
3,40 3,00
1,73 1,50
1.30 1,13
1,15 1,15
3,40 3,40
4,90 4,00
1,30 1,30
1,30 1,30
1,90 1,90
2,05 1,97
1,90 1,80

1.00 1,00
1,00 1,0.1
1.00 1.00

11.50 11,10
0.80 0,80
0,60 0.55
0,61 0.59
0,90 0,85
3,00 3,00
3,00 3,00
4,20 4.20
2,30 2,20
1,40 1,40
1,85
'.00
7,«>
1.»
2.15
6.00

20,10
!í,$0
2,33
2.40
i.55
7.10
1.S0
l SS
8,»
530
4 83
3.81
2,60

13,00
17,10
3,41
I.»
1.25
0,85
li»
SM
i.êJ
300
«,J0
1,54
1,1)
teeÔO
1*0
!,99
1,37
3.S3
3,10
1*3
3.13!,»
1*1
1.10
!M
_.«_
í/*_
tia

1.85
0.95
7,00
1,06
1.93
5,70

30.03
15.35
7.00
3.40
1,45
3.10
l.W
• 45
8,05
4.90
4.75
7^3
2,55

13.»
17,10
3,40
I 25
1.23
e,»s
0,V3
SM
1.63
a.»
s.30
Í.54
1.13
3.30
1.63ti.n
1.07
7M
3JI; •-
3.19
J.03
a»a
I 19
Í.53
3,»3

(Não integranfas do INBV)
i_

F. Luz de M. Gerais o/p c/bon
Fcrliplsn o'p 
Fertiplan p/p 
F. Tcc, D. Rosa p/p c/direit«
F. Guimarães o/p c/d 
Fundição Tupi
Fundição Tupi p/p a 
Fundição Tupi p/p b 
Feriam do Brasil o/p 
Feriam do Brasil p/p 
F. Nacional de Vagões p/p a .
F. Nacional de Vagões o/p ....
Financiamenlo Bradesco o/n ..
Financiamento Bradesco p/n ..
FcrtÍ5ut o/p c/subs
Fcflisul p/p c/subs
Fipar o/n (PR) 
Fipar p/n (PR) 
Friçjobrás o/n

Gemmer o/p
Goiana o/p c/08
Garcia o/p c/b/subs
Garcia p/p c/b/tubs. . ......
Germani p/n endossível 
Glit- p/n cx. (RS) 

Hime o/p
Hinie p/p
Hércules p/p cx/direiios 
Halles Financeira p/n
Halles S, Paulo o/p 
Halles S. Paulo p/p 
Hindi o/n endossavel 

Indústria Villares o/p
Indústria Villares p/p
Isam o/p
Isam p/p 
Içí.a p/p
ícisa o/n 
IAP o/p c/01 
Iguaçu Café Solúvel p/p 
Indústria Hering p/p a c/08 ..
Indústria Hering p/p h .......
Indústria Micheletto o/n c/d ..
indústrias Micheletto p/n c/d ..

Kasson o/n 
Ltgllt O/p C/07 ...... e . e , I .... e

Lioht o/n e*/dlv.
tacta o/p
Lado n/p .,,.,...,
LIO o/n 
1TB p.o c/05 
lojas Renner p/p'(RS)
lojas Renner p'n (RS) ........

Mal, Abramo Eberln p/p
Melboramentoi S. Paulo p/n .
Melhoramentos S. Pauto o/p .
Melhoramentos S. Paulo o/p .
Moinho Fluminense o/p ex/bon
Mft, Barbará o/p .,,,..,....,
Met, Aços o/n end
Met, Aços p/n «•nd, .,,.......
Móveis Cimo p/p a c/7 
Moveis Cimo p/p b c/7 ......
Móveis Cimo o/p t/7 ........
Madequtmica p/p
Madeirit o/p ................
Madeiftt p/p 
Magneilt* p/p a c/3 
Manah o/p
Manab o/n
M*q. Pitatinlnha p/p ........
Met. Ia Fonta o/p 
Met. Ia Fonte p/p
Mal. Wallln o/p 
Met. Wflilín p/p ,.,
Met. Wallla p/p b 
Mundial o/p
Mundial p/p

Otarol p/p ....,.,,
Orntex. o/p
Ornltn p/p 
O.Io. do Br.ill o/p c/dlv. ..
Odurich n/n (R51

PattoUo Ipiranga o/p ei/div, ,.
.'•i-.- O/p r. . . h-, ...
Pftremínai p/n
Proçj. Ind. Bangu o/p tx/tubs.
Paraná tquípa^ento» p/p tit/l
Paraná CQUipamcntoi p/n (PR),
P«t1, . Vai, o/o
Per. Barreto 0'p .........
Pçt, ¦;-,-'. II- 'A o/p .........
Pet. lonti lb«u o/p 
Pai lop.i lb»i» p/n  ,.,.
Pl.jr, do Beiill p/p b .
P.flw p/n «nd. ,...
Proidocímo e/p t-SS ....
Ptimiv.it Cení. p/p
PiMtobtii p/p c/7

Mlnul. Utili* m/n
t«l!n*tl« Ur.!»o p/n tt/dlr.
Ráilntol. p/p ,-. i
S**l Pitt. » Adm. e/n ,e.
P.fpi Pèü, « Adíti. p/n *.¦
Rea' Iri*5, Cr#d. Ro, pm (MG;.
!.«¦#. In*. Cr«d. fin- o/n W«...
S«l. Par»ni e/p t/17 
M, P.eewi tios t/9 ........
Mc tu Ind. Ceem. p/p (SS) ....
CM P*l. lt>' «-«a p/p aa. («31
•rnn.e Htemênn p/p ((St 

|,<t«>u.o.tl M.»e.i-,o« ....
i p b. r/dív. «/boo,

SM. Naiion.l p/n »'$p*apgfrf 
Adm.íal o/p -.,,.,.

Speensia» Admir.) p/p
ieft» d». Sialíl «s/p c/3 , .
&'ÍC0 (i© fo#4ií p-p í/1 . .
$»saa_ulrnl. e-'p
tetant» p/p «./4 , ,

%*i,t CwweaiB» p/n «mi. 
.SM Set, Paxl. tts-». o/fl
$vd«!« «'"p

¦ p
I- P

BVRJ BVSP OID, MAX. I MIN.

3,60
l,°5

1.30
1,88

5.9Á
2,90

2,00

7,70
a,36
5.07
2,18
2,77
3.00
«,92

4,60

1,93

1,80
A.,49
1.55
1,59

1,10

1,n4
1.96

3.30
1,42

2.90
4,00

3.55

11.50
1,7$

3.31

6,73
7,26

2,40
2,27
2,49
7,35
7,35
1,31
1,24
8,21

12,39

2,30
5,76
3,15
1,19
1,69

10,82
14,40

1,60
1,61

8,10
7,33
3,77

1.88
1,95
1,55
1,54

7,01

2.76

2.00
2.19
1.45

1.57
1.54
7,50

19.20
17,00
4,5.
7,5»
9,05
0.94
1,35
1.17

1.68
6,10
4,11
4,60

3.73

1.00

3,79
0.M
0s3
1.14
0.94
5,51
Í.40
3,37

1.9»
3.74

1,33
1 44
4.74
3.19
o.S4
SA?
3,09

29 000
8 100
3 500

000
16 000
12 300
21 345
70 610
47 800
11 000
21 000
4000

100
100

1 000
Í3 000
2000

132
313

57 10O
13 100
15000
15 500
3000

350
18 OCO
19000

8 000
500

5 000
2000

20 850
100

31200
14 700
15 500

2000
5 400

500

297
260

1 300
339 290

5 436
500

1,20
7,10
7,30
3,80
1,95
2,45
2,34
2,55
7,40
7,35
1,40
1,25
8,25

13,10
1,30
1,90
0,99
1,50
2,30
6,00
3,30
1,28
1,69
2,00
1,30
7,70
8,50
5,07
2,18
2,77
3,00

11,00
|4,J0

1,60
1,62
5,40

8,20
7,50
3,87

4,05
6,80
1,88
2,10
1.58
1,56

800 7,10

3.48

! *«'•* m
: ¦ - 1 ¦

* tttiH* *

14 * -,-.

;¦"

11,00

5.00
J.M
4,04

1 At
9,70
4,00

1,13

7,3_

3J0
33.09

1,7*
íit

7.99

Í.Í0
1.90

3,17
1,30
9 ;.

1251

2.75

4.7Í

..!_

3.*»

:,• .... gyu
p r "«- ... **S

t ti
s.IÍ
íjÉSr*

tjwia «*# *.*¦* »•***'»->¦•* 9t% ** ' x* . t S*
í^n m pi pp ."-¦* . 

'?9

. - ¦ - ...... 3*í t»
:,.... r - ..- «.0» *M
t>;*a» Omm «•''*>• .. .. í96,le*

Vaàt *» tm ¦•«•. !>¦* » Si •
iPwaaef #"'<¦ J.JJ. - -Ç-S*.

„..'.« .a. , !• ?.7S

*Í4

7-.,.

2 771
087

8B950
67 9CO
2J000

000
33 000

500
10 500

500
7 000

19 100
100

3000
1000

250
9S39

300
4 700

12000
000

16 700
35 050
41 000
30 000
1000
1600

17 000
300

10001
1000

444
000

ÍOOO
135

11 S0C
4000

11000
10000

700
26 BCO

384 000
3TO0
5500
17S0
4 10»•.«vo
'000
2000
3400

76140
23 410

1000
6500

10 ICO
lí 775

011
6 600

41 700
109

ÍOOO
sooo

10000
1500

431000
4 oco

J*»Sn soo
3 661
3 9»

teoao
6 009

30 000
57000

147090
}<m

411 809
3*53

«31
4009

*:(•*»
31000

»n»
110' SW

!0ÇO
teootm

13 93*
39 900

Iftsflwiw
l)Usma

mt»
«ms»«M

WlIstB
tt MO> t: '

•> W*rf

9.81
9,40

3,80
1.8S
6,70
1,55
1,60
2,00
3,33
1,45
1,11
1.60
1,60
7,50

19,20
17.00
4,65
8.00
9,05
1,07
1,35
1.31
1.64
1.96
1,68
6.10
4,77
4.65
1,50
3.75
1.43
1,00
3.00
4,00
3,34
2,90
0.88
0.(5
1.15
0,94
S.S5
3.55
7.40
3,37

11.S0
3,01
3,91
1.3!
1.23
1.74
SOO
3.30
«.34
5.75
3.00
5,70
7.00

1100
•,00
S,0O
3.80
4.30
3.30
3.50
le»
9.70
4.00
3 21
1.33
%n

13.70
'.95
J.7S
M*
3.30tm
47J
JJ0

33.00
J.SSt
1.71
3,30
3,19
075
ÍS.44
eji$
4.»
I.í-Í
íjo
1,4»
3UD
34»
4.*1

fstíoo
i.S
&M
3.»*n

,- %Ms
\'A
um

1,10
6,30
7,25
3,80
1,.5
2,30
2,25
2,40
7,35
7,35
1,25
1,24
7,40

12,50
1.30
1,85
0.99
1,50
2,30
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Recolhimentos em todas
as Agências do

Banco Central não reduzirá já
a margem em dinheiro do termo

O diretor de Mercado de Ca-
pitais do Banco Central, Sr. Fran-
cisco de Boni Neto, disse ontem
que a reação demonstrada pelo
mercado de ações mostrou sua pu-
jança. não havendo razão para
uma imediata redução da margem
exigida em dinheiro para as ope-
rações a termo.

Explicou que nos contatos man-
tidos com a direção da Bolsa do
Rio, houve concordância de posi-
ção. Por esta razão ficou decidido
que serão mantidas as margens
atuais de 40r; em dinheiro e 20%
em títulos. A proposição da Bolsa
do Rio era no sentido da redução
da margem em dinheiro para 20%,
com elevação da margem em titu-
los para 50%. A medida, segundo a
Bolsa do Rio, permitiria a recupe-
ração dos negócios.

BALCÃO

Quanto ao mercado de balcão,
o diretor do Banco Central expli-
cou estar aguardando os estudas
das instituições financeiras para
então acelerar a conclusão do le-
vantamento que está sendo feito
com vistas à sua regulamentação.

Fontes ido mercado, por sua
vez, adiantaram não terem as au-
toridades determinado a proibi-
ção da divulgação áa& cotações.
Para estas fontes, as autoridades
deveriam promover a rápida regu-
lamentação desse mercado, com a
centralização das informações re-
lativas às cotações, Inclusive crian-
do condições para a divulgação
diária da quantidade negociada.
Com Isso evitar-se-iam eventuais
distorções.

RESOLUÇÃO 39

O Sr. Francisco De Boni Neto
observou que a Resolução n.° 39,
do Banco Central, que rcgtilamen-
tou o funcionamento das Bolsas de
Valores no pais, precisa realmente
ser revista. Isto para melhor se
adaptar ã nova realidade do mer-
cado.

Paralelamente aas estudos que
o Banco Central vem realizando a
respeito, informou que outros as-
.suntos estão sendo levantados,
como a regulamentação da figura
do agente autônomo, a exigência
de auditor independente para as
empresas que tenham papeis ne-
gociados em Bolsa e a padroniza-
ção contábil.

COMISSÃO

Para o diretor do Banco Cen-
trai, ainda c cedo para se pensar
na criação de uma Comissão de Ti-
tulos c Valores, a exemplo da "Se-
curlties and Exchange Commis-
sion" iSECi, dos Estadas Unidos.

Acredita que. no momento, ai-
gumas das atividades que seriam
exercidas por tal Comissão ainda
precisam ficar sob o controle do
Banco Central. Para tanto, man-
temos um contato permanente com
os principais Bolsas de Valores do
pais, destacou.

Direitos iIoh
investidores (*)

.\V:t.\'ur<;!'(-ii Barbará — Boni-
íícaçào: a AOE de 1 de Junho dl-
Umo deliberou a distiibuiç&o de 3
ações novas para cada Krupo de 11
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nado a 3X-2-7I. A partir do proxl-
mo dia 30, m acionista*, poderão
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pessoas furtcaa e às terças e quin-
tas para as pessoas jurídicas, no
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Distribuidoras debatem mercado
São Paulo e Belo Horizonte

(Sucursali — A inclusão da Co-
missão Nacional de Distribuidoras
no Conselho Consultivo do Merca-
do de Capitais será debatida du-
rante o I Congresso Brasileiro das
Distribuidoras de Valores, que tem
inicio hoje, na Federação do Co-
mércio de São Paulo.

O Ministro da Fazenda, Del-
íim Neto. e o presidente do Banco
Central, Emane Galvèas, deverão
participar do Encontro, que prosr
seguirá até sexta-feira, com deba-
tes sobre Mercado de Balcão, Pro-
cesso e Quantificação de Pagamen-
to de Comissões, Problemas Éticos
e As Distribuidoras c os Incentivos
Fiscais.

A delegação mineira apresen- ,
tara duas teses no Congresso. A
primeira trata da padronização
das contas e balanços das dlstri-
buldoras, já que existe a padronl-
zação contábil para os bancos co-
mercials, os de Investimento e as
sociedades de crédito, lnvestimen-
to e financiamento.

A segunda propõe a modifica-
ção da Resolução ir? 88, do Banco
Central, que exclui as distribuído- '
ias de valores do processo de re-
gistro de emissão de ações. A en-
tidade mineira (Amdival) entende
que se é permitido às distribuído-
ias realizarem o underwritingr, tra"--
ta-se de um absurdo negá-las o
direito de responsabilidade por seu
registro junto ao Banco Central.

Bolsa teve queda em S. Paulo
São Paulo (Sucursal) — De-

pois de reagir por duas reuniões,
o mercado paulista de ações vol-
tou a cair ontem. O índice Bove.s-
pa baixou 38,2 pontos (menos
1,84'.r) e o montante foi inferior
em Cr$ 9 milhões ao registrado na
última sexta-feira, não passando
dos Cr$ 35 736 080,57.

O acompanhamento do com-
portamento das 63 ações do Índice
revelou que 35 sofreram prrdas, 22
cresceram e seis permaneceram es-
táveis. As maiores desvalorizações
aconteceram com Magncsita (OP
c/ 6) 10,0%; Drcher iOP> í).8r;;
Sid. Rio-Grandense iPP c/ 4)
6,8%; Const. A. Lindenberg iOPi
6,7%; c Cônsul (PP/B c/ 221 6.1r;.
As altas: Cica 1PP1 8,5%; Aços
Vilares iPP/Bi 7,7%; Ind. Hering
iPP/Ai 7,lrr; Embrava IPP c/ 2)
5,1%; e Lojas Americanas (OPi
3,7%.

Os papéis mais negociados em
cruzeiros foram: Belgo-Mineira
lOP» Cr$ 5 535 980,80: Vale do Rio
Doce iPP) 5 114 732,50; Acesita

• OPi 3 384 732,00; Supermercados
Peg-Pag iOPi 1 965 550,00; c Ban-
co do Brasil (ONi 1 856 552,00.
Não houve negócio no termo. O
mercado de ações registrou 2 957
operações, envolvendo 5 923 365 ti-
tulos.

RIO O. DO SUL

Pôrlo Alecre iSucursali — A
Bolsa de Valores do Rio Grande
do Sul registrou, ontem, um movi-
mento de 215 499 paneis, no mon-
tante de CrS 2 078 711,81. Metade
dos títulos manteve-se estável,
enquanto baixaram 37% e valorl-
zaram 13r;.

O papel mais negociado, em
volume, foi Petrobrás IPP), res-
ponsávcl pela metade do movi-
mento da Bolsa: CrS 1 024 mil.
Trata-se de vários lotes totalizan-
do 57 mil ações, adquiridos pelo
Fundo Bansulvest. Outros papéis
mais negociados: Banrisul (ON),
com Cr$ 153 mil, a Cr$ 4,00 —¦ es-
tável; Distribuidora Ipiranga IPP»,
com Cr$ 121 mil, a Cr$ 5,90 — me-
nos 1%; Refinaria Ipiranga (PP),
com Cr$ 92 mil, a CrS 5,70 — es-'
tável; e Albarus <OP ex-diri, com
CrS 64 mil, cotado a Cr$ 11.30 —
menos 2':',.

Foram transacionadas 213 540
ações do mercado nacional, além
tle 180 títulos públicos, por Cr$ ...
10 350.00. e 1 779 Letras do Tcsou-
ro do Estado, por CrS 304 400,00.

MINAS GERAIS

itclo Horizonte (Sucursal) — O
mercado de ações cm Minas ini-
ciou a semana em queda de 3,51%.
com o Índice BV-Mlnas flxando-se
em 245,1 — menos 8.9 pontos que
o anterior. Foram realizados 300
negócios com 358 655 ações, no va-
lor total de CrS 2 534 815,64.

Das 24 ações que compõem a
carteira do Índice da Bolsa de Va-
lóres de Minas, seis subiram de co-
tação, sete mantiveram-se estáveis
c 11 caíram. Mais negociadas: Va-
le iPP». no valor total de CrS . . .
775 258,00, a cotação média de Cr$.
36.31 — menos 4,92% sobre a co-
tação de sexta-feira passada; Bel-
go-Minelra iOPi. no valor total de
CrS 601 704,80. a CrS 11,17 — me-
nos 5.58%; Acesita (OP), Cr$ . . .
484 154,50. a CrS 5,25 — mais
6.00 %.
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AVISOS RELIGIOSOS

RAUL MATTOS SILVA
(MISSA DE 2." ANIVERSÁRIO)

Sua família convida para a missa que man-
da celebrar, quarta-feira, dia 25, às 9 horas,
na Igreja de N. S. da Conceição e Boa
Morte, Rua do Rosário, esquina de Av.

Rio Branco.

+
(P

^ -j . / Patrimônio entra com ação
Foliciais paulistas matam najustiçaparagarantir

direito de reformar igreja
outro à moda do Esquadrão

DR. LAURO VASCONCELLOS
(30.° DIA)

Maria da Glória Gonçalves de Oliveira

Vas.oncellos, Crrite. Luiz Augusto de

Vasconcellos, senhora e filhos, irmãos,

cunhados, sobrinhos e demais parentes, con-

vidam para a missa de 30.° dia que em inten-

ção de sua boníssima alma, o Conselho de

Contribuintes do Estado da Guanabara fará

celebrar no Altar-Mór da Igreja do Carmo, à

Rua 1.° de Março e para a da família no Altar

do Bom Jesus do Iguape, na mesma Igreja, na

4a. feira, dia 25, às 11 horas. Antecipadamen-

te a família agradece.

General Deodoro Sarmento
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Margarida Carneiro Sarmento, Ney Deodo-
ro Sarmento, senhora e filhos, agradecem
as manifestações de pesar recebidas pela
morte de seu inesquecível esposo, pai, so-

gro e avô DEODORO e convidam para a missa de
7 ° dia que será celebrada em intenção de sua
aíma, amanhã, quarta-feira, dia 25, às 9h30m, na
Igreja Santa Cruz dos Militares.

MARIA ELISA PONTUAL
VILfviAR

(FALECIDA EM S. PAULO)

+ 

Raul Pontual de Petrolina e .enhora,

Jorge Pontual, senhora e filhos, Mar-

ceio Jefferson de Oliveira, senhora e

filhos, Francisco de Paula Vilmar, senhora e fi-

lhos, Murilo Gondim, senhora e filhos convi-

dam para a missa de 7.° dia que mandam ce-

lebrar por alma de sua sobrinha, prima, cunha-

da e amiga MARIA ELISA, hoje, dia 24, às 9

horas na Igreja de São José da Lagoa.

São Paulo (Sucursall — O as-
saltante de bancos Altalr Gonçal-
ves Nunes, o Bardai, que no dia
1.° último conseguiu escapar de um
cerco da equipe do delegado Sér-
gio Paranhos Fleury, no bairro de
Vila Mariana, foi morto por poli-
ciais paulistas à maneira do Es-
quadrâo da Morte, num sítio do
Município de Palmeira D'Oeste.

Segundo informação da poli-
cia, antes de ser morto crivado de
balas, Altair Gonçalves assassinou a
jovem Maria Paula, sua refém, no
sitio de Eduardo Desorde, no bair-
ro do Sucuri. Transportada ainda
com vida para o Hospital São
Francisco, daquele município, a
moça morreu minutos depois, de-
vido a um ferimento a bala na
cabeça.

ANTECEDENTES

O lavrador João Gomes, dc 40
anos, encarregado do sítio, contou
que no dia 15 chegou uma sua pri-
ma, acompanhada de um casal. O
rapaz deu o nome de Jarbas e a
moça o de Paula, e pediram que
os deixassem ficar hospedados ai-
guns dias. O rapaz mancava da
perna direita e lhe disse que se
machucara num Jogo de futebol.
Pouco falavam.

No dia 19, pela manhã, João
Gomes saiu para trabalhar e em
seu regresso, espantado, viu a casa
cercada pela policia. Jarbas entrou
em seu quarto, ouviu-se um tiro e
logo a seguir verificou-se um tre-
mendo tiroteio, tendo João, atemo-
rizado, fugido para o mato.

QUEM Ê O MORTO

A perseguição a Altair come-
çou no dia 1.° último, quando, às
ÍO horas, verificou-se um tiroteio

no Largo Ana Rosa entre ladrões
de bancos e policiais do DOPS,
chefiados pelo delegado Sérgio
Fleury. Na oportunidade, morreu o
assaltante Sebastião Rodrigues, e
foram presos Odair Antônio Trin-
dade e Jorge Ivo de Oliveira. Um
assalta.nte não identificado, dirigin-
do uma C-14, atropelou dois agen-
tes de polícia, foi baleado numa
das pernas e conseguiu fugir. Era
Altair Gonçalves Nunes, o Bardai.

PLANO ANTERIOR

Sebastião Rodrigues — conde-
nado à revelia pela Justiça Militar
a 28 anos de prisão por assalto_ a
banco, juntamente com seu irmão,
Benedito Rodrigues, e Claudoir da
Silva — arquitetou um plano para
libertar o irmão e seu companhei-
ro de assaltos.

Unindo-se a Odair. Jorge Ivo e
Bardai, assaltaram o Supermerca-
do Morita, no Itaim, Rua Tabapua,
dia 5 do corrente, e o Supermer-
cario Peg-Pag, na Avenida Santo
Amaro, no dia 7, para conseguir
dinheiro que permitisse a liberta-
cão dos presos. Com parte do pro-
mito dos roubos, Odair comprou
uma das viaturas utilizadas contra
a policia. A outra, a C-14, eles rou-
baram no dia 4, assaltando Amai-
do Falcomer, na Rua Américo Bra-
siliense. Queriam, com as duas via-
turas. interceptar a escolta que, no
dia 6 de agosto, faria a apresen-
tação dos dois presos no Foro de
Os a sco.

Por falta de escolta os presos
não foram apresentados e o plano
gorou. No dia 10, no Largo Ana
Rosa, vizinhos desconfiaram da
viatura ali parada desde as pri-
meiras horas da manhã e avisa-
ram à policia, dando origem ao U-

roteio que se verificou na noite do
mesmo dia.

Sebastião foi morto, Odair in-
dicou onde era o esconderijo da
quadrilha, na Rua Galvão Bueno,
e Jorge Ivo, que estava na C-14
com Bardai, foi preso no esconde-
rijo, enquanto Bardai, mesmo fe-
rido, conseguiu fugir. Êle obrigou
sua namorada, prima de João Go-
mes, a arranjar um lugar onde
pudesse se esconder e levou Maria
Paula, amiga da jovem, como re-
fém.

Ao ser descoberto pela polícia,
que obteve com sua namorada a
indicação do lugar onde se oculta-
va, considerou-se traído e matou
a refém antes de ser morto pelos
policiais.

Apesar do cerco, que culminou
com a morte de Altair Gonçalves
Nunes, ter sido feito no dia_ 19 úl-
timo. somente ontem a notícia foi
liberada pela policia paulista.

INTERROGATOR IO

Quatro policiais — um investi-
gador, dois carcereiros e um guar-
da-clvil — foram interrogados on-
tem, na comarca do Município de
Guarulhos, acusados de participa-
ção no trucldamento coletivo de
oito presos, retirados no dia 17 de
julho dc 1970, do Presídio Tiraden-
tes, na capital de São Paulo.

O assassinato foi atribuído aos
componentes do Esquadrão da
Morte, sendo que o delegado Sér-
gio Paranhos Fleury, do DOPS pau-
lista, consta também nesse proces-
so como um dos acusados. No de-
poimento de ontem, prestado ao
Juiz Mário Fernandes Braga, os
acusados negaram não só conhe-
cor a maioria das testemunhas de
acusação, como até ''mesmo algu-
mas das vítimas."

Recife (Sucursal) — O Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional impetrou ontem — e já ganhou
a liminar — um mandado de segurança na Justiça

federal contra a demolição dos prédios vizinhos à

igreja dos Martírios, para que se possa restaurar
logo o templo, cuja torre desabou na sexta-feira.

Arquitetos e professores de arte se solidariza-
ram com o Patrimônio. O Instituto Arqueológico e
Histórico de Pernambuco hipotecou "irrestrito

apoio" na luta cóm a Prefeitura do Recife, que quer
acabar com a igreja dos Martírios para prolongai1 a
Avenida Dantas Barreto.

trospecto dos fatos e diz
que no dia 17 deste mês a
Prefeitura mandou arrom-
bar a igreja, expulsando os
operários contratados pelo
Patrimônio e destruindo
todo o serviço que vinha
sendo ali executado.

O ex-Secretário de Plane-
jamento da Prefeitura, ar-
quiteto Valdeci Pinto, disse
que na administração an-
terior a Avenida Dantas
Barreto poderia ser alarga-
da sem prejudicar a igreja
dos Martírios, mas atual-
mente existem muitos in-
terêsses em jogo.

O coordenador da área dê
arte da Universidade Fe-
deral de Pernambuco, pro-
fessor José Luís Meneses,
acusou o prefeito Augusto
Lucena de "impedir a pre-
servação de uma obra de
arte por mera vaidade pes-
soai."

PODE SER SALVA

O Patrimônio continua
insistindo com a tese de
que a igreja dos Martírios
— erigida em 1791 e tom-
bada em 1961 — pode ser
salva sem prejudicar o pro-
gresso da cidade.

O assessor do Departa-
mento de Assuntos Cultu-
rais do Ministério da Edu-
cação, Sr. Augusto da Silva
Tales, encontra-se desde a
semana passada no Recife,
mas até agora não conse-
guiu audiência com o pre-
feito Augusto Lucena. Êle
tentará um acordo com a
Prefeitura para solucionar
de vez o impasse.

O diretor do Patrimônio
Histórico em Pernambuco,
Sr. José Ferrão Castelo
Branco, enviou um relato-
rio ao Ministro Jarbas Pas-
sarinho no qual faz um re-

Irmandade é
à queda dos

favorável
Martírios

Polícia não acha seu comissário

Roberto Villela Fernandes
Seus colegas do Banco do Brasil ("Fun-
ei" e Agência Centro) convidam pa-
rentes e amigos para a missa que será

celebrada em sufrágio de sua boníssima alma,

dia 25 de agosto de 1971, as 11,00 horas, na

Igreja N. S. da Conceição e Boa Morte, Rua do

Rosário, 71.

A Secretaria de Segurança e
as delegacias, assim como a Inter-
pol e a Polinter, Ignoram comple-
tamente o paradeiro do comissário
Alfredo Olímpio Barbosa, acusado
do planejamento e morte da cos-
turelra Teresa Ferreira Correia e
tentar contra a vida de seu marido,
Jorge Antunes Pereira, no dia 6 de
junho,

O policial é ainda acusado dc
ter assassinado o primeiro marido
de Teresa, o marginal Luizinho Pé
Queimado, que o assaltara em 1968,
om Botafogo. Ao saber que seria
acareado com a costureira, o co-
míssárlo tramou sua morte, envol-
vendo os investigadores Luís Vítor
Dantas Lomba. Marco Antônio de
Morais e Barras e o cabo da PM
Moacir Mendonça. Com exceção de

Alfredo, os outros são do Estado do
Rio.

NO EXTERIOR
Embora não haja confirmação

por parte das autoridades respon-
sáveis pela saida e entrada de pes-
soas no país, circulam comentários
dn que o comissário Alfredo Olim-
pio Barbosa viajou para os Estados
Unidos, onde teria parentes, aos

quais visitava periodicamente.
O certo é que até o momento

todos os órgãos da policia desço-
nhecem o paradeiro de Alfredo
Olímpio, que teve carta7.es manda-
dos confeccionar pela Superlnten-
déncia de Policia Judiciária, para
distribuição em todas as delegacias.
as tais cartazes, porém, nâo são
vistos nem nas delegacias especla-

lizadas, como é o caso da Delegacia
de Vigilância, que tem uma seção
cuja finalidade específica é a de
capturar os que devem à Justiça.

DOPS TEME FUGA

O interrogatório do policial Sil-
vio Carneiro, o Silvlnho, marcado
para as 13 horas de ontem na 2a.
Vara Criminal, fot transferido pa-
ra hoje às 15 horas. No final da
tarde, por volta das 17h30m, o di-
retor do DOPS comunicou ao juiz
sumariante do II Tribunal do Júri
sou receio de que Silvlnho fugisse
novamente.

Através de entendimento tele-
fònlco ficou decidido que o acusado
Silvio Carneiro comparecerá ao in-
t.rrogatório com escolta reforçada
e algemado.

O presidente da Irman-
dade tias Igrejas de Santa
Cruz, Sr. Rui Sampaio, con-
siderou sem sentido a insls-
tèncla do Patrimônio HIs-
tórlco para preservar a
Igreja dos Martírios, "por-
que ela já perdeu todas as
suas características de arte
e não foi cenário de ne-
nhuma importante decisão
da História.

Especialista em Igrejas e
arte sacra, o Sr. Rui Sam-
paio explicou que a igreja
dos Martírios já teve seu
altar restaurado por duas
vezes "e numa delas troca-
ram o nicho, parte mais
importante, por dois anjos
barrocos. Sua fachada, ou-
tro aspecto artístico de re-
levo, já está totalmente de-
formada."

TOMBAMENTO

Citando o Código Canònl-
co, "que manda se colabo-
rar com o desenvolvimento",
o presidente da Irmandade
das Igrejas acha que a Pre-

Ao Menino Jesus
de Praga

Afliodeço ptn* íl'«nÇaK)«.
ti A

DR. PEDRO PAULO PENNA E COSTA
(MISSA DE 7° DIA)

+ 

Hello Penna e Costa, Arnaldo Penna e Costa, Sra e filhos,

Álvaro da Silva Costa, Sra. e filhos, Jorge D'Escragnolle Taunay,

Sra. e filhos, José Francisco Castro y Calvo, Sra. e filhos (ausen-

tes) agradecem extremamente penhorados as inúmeras manifestações

de pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu querido pai, so-

qro avô e bisavô, PEDRO PAULO, e convidam os parentes e amigos

para a missa de 7.° dia, a ser rezada em intenção de sua bondosíssima

alma, amanhã, quarta-feira, dia 25, às 11,30 horas, na Igre.a de Nossa

Senhora do Carmo, na Rua Primeiro de Março. I.

EDELIRAUT SCHULÍZ WENK
(FALECIMENTO)

A Diretoria e os Funcionários da RIO MOTOR S/A., pesa-

rosos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento de

sua saudosa diretora

EDELTRAUT SCHULTZ WENK
ocorrido, domingo, dia 22 de agosto, em São Paulo - Capital.

WILLIAM WALLACE
KILPATRICK PATERSON

(FALECIMENTO)

Ê com profundo pesar que a Diretoria, funcionários e

operários da Motores Rolls-Royce SA, cumprem o dever de

comunicar o falecimento do seu Diretor-Gerente, ocorrido

na Escócia, no dia 22 de agosto de 1971.

EDELTRAUT SCHULTZ WENK
(FALECIMENTO)

A Diretoria e os Funcionários da AUTO INDUSTRIAL S/A.,

pesarosos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimen-

to de sua saudosa diretora

EDELTRAUT SCHULTZ WENK
ocorrido domingo, dia 22 de agosto, em Sâo Paulo - Capital

WILLIAM WALLACE '

KILPATRICK PATERSON
(FALECIMENTO)

É com profundo pesar que os Diretores e funcionários

éê Âogto Brasileira de Comércio SA, comunicam õ faleci*

Hálito do Diretor-Gerente da Motores Rotls-Royce SA,

reerrido na Escêca no *a 22 efe agosto de 1971,

EDELTRAUT SCHULTZ WENK
(FALECIMENTO)

Adolf Amstein e senhora tem o grande pesar de comuni-

car o falecimento de sua boníssima amiga

ETA SCHULTZ WENK
ocorrido domingo, dia 22 de agosto, em Sâo Paulo - Capital.

feitura do Recife, o Patri-
mónio Histórico e a Arqui-
diocese de Olinda e Recl-
fe podem entrar num acôr-
do que acabe de vez com o
problema da demolição ou
não do templo.

Sobre a insistência do
Patrimônio Histórico no
iombamento do secular
templo, êle comentou:

— Existem três requlsi-
tos para que um prédio se-
ja tombado: história, arte
e conservação. A igreja dos
Martírios não tem nenhum
passado histórico, não é
mais original na sua parte
artística, e nem tem con-
servação.

O Governador Eraldo
Guelros telcgrafou ao dlre-
tor do Departamento de As-
suntos Universitários do Ml-
nistério da Educação, pro-
fessor Newton Sucupira, pe-
tllndo sua intervenção pa-
ra evitar a demolição do
que resta do tempo, confor-
me deseja o Patrimônio
Histórico, que insiste na
restauração.

Sunab fecha
frigorífico
de Nilópolis

A Sunab Interditou ontem
o frigorífico da Marchanta-
ria Resplcndor, na Rua Car-
mela Dutra, cm Nilópolis,
depois dc comprovar que ele
havia ultrapassado a cota
de abate determinada pei.i
Portaria n.° 31, de julho
deste ano. A Interdição vi-
gorará «te 30 dc jielcmbro,
por força da Lei Delegada
n.° 4.

Ate ontem, não havia si-
do entregue ao superlnten-
dente da Sunab, General
Glauco Carvalho, a liita do»
frigoríficos que caiào ca-
brando a taxa de carreto
por fora da nota^lacal. for-
çando o aumento do produ-
U>, c que havia nido prome-
tida peto Sr. Mário Robalo.
preaidente do Sindicato dos
Varejista* de Carne.

Concorde
chega ao Rio
no dia 6

rarts «UPI-JB» — O De-
parlamento Aepo-E.*pa«-ial
da França anunciou on-
tem, ofkâalaienii». qw a
»*i«.e de transporte* .«ur*r-
A&níco Concorde, de iates.-
cação angio-francesa, cbe-
irará ao Rio de Janeiro no
próximo dia fi. apõ* ma
primeira framsHüa do Atlas-
ttco

Ao Menino Jesus
de Praga

mnit

À Nossa Senhora
da Me^aiha

Milagrosa
Siffi»
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Noel decidiu carreira
bem lançado por Marden

¦MMMjgMgUÉ

Noel. sota a direção de Marden Alon-
so, entrou na reta de chegada do quln-
to páreo da reunião de ontem à noite,
na Gávea, com muita disposição, doml-
nando El Malak e resistindo a volta do
competidor, já que Ayacucho sentiu a
longa ausência das pistas, esmorecendo
no final dos 1 600 metros de percurso.

A quarta carreira da mesma progra-
mação foi vivamente disputada entre Zi-
zatael e Daniele, obrigando o juiz de
chegada a solicitar a revelação do pho-
tochart, que acusou escassa vantagem
para Zizabel. muito bem acionada pelo
aprendiz Miguel Hévia.
RESULTADOS DE ONTEM

V> Páreo — 1 200 metros — AL
V> Marjolaine. F. Estêvcs, 57
2' Abadena, L. Garcia. 55

Vencedor i2i 0.29. Dupla i24i 1.56.
Placés: (2) 0.22 e 161 1,06. Tempo: lm
17sl/5. Treinador: Ernani ris Freitas.

2' Páreo — 1 200 metros — AL
V* Angico, A. Ramos, 57
21? Estang, O. Cardoso, 57

Vencedor (3) 0,15. Dupla H2i 0,19.
Placês: (3) 0,10 e (1) 0,11. Tempo: lm
16s3/5. Treinador: Rubens Silva.

Vencedor (51 0,33. Dupla (131 0,55.
Placés: (5) 0,21 e 121 0,32. Tempo: lm
23s. Treinador: Zilmar Guedes.

51? Páreo 1 600 metros — AL

39 Páreo 1 200 metros — AL
l1? Alloy, G. Meneses, 57
29 Zogarina, P. Lima, 57

Vencedor (31 0,20. Dupla < 241 0.62.
Placés: (3) 0,18 e HO) 0,57. Tempo: lm
17x1/5. Treinador: Jorge V. Viana.

49 Páreo — 1 300 metros — AL
19 Zizabel, M. Hevia, 54
2" Daniele, F. Estêves, 57

19 Noel. M. Alonso, 57
29 El Malak, R. Ribeiro, 56

Vencedor (2) 0,52. Dupla (12) 0,31.
Placês: (2i e (4) 0,23. Tempo: lm42sl/5.
Não correu (61 Estingo. Treinador: O.
M. Fernandes.

69 Páreo — 1 200 metros — AL
19 Pinóquio. M. Alonso, 57
29 Zoltan, A. Ramos, 57

Vencedor (91 0,34. Dupla (44) 0.78.
Placês: <9i 0,26 e (10) 0,30. Tempo: lm
16s. Não correu (61 Camping. Treinador:
O. M. Fernandes.

7'-' Páreo — 1 000 metros — AL
Io Saráu, R. Ribeiro. 55
29 Japerl, G. Fagundes. 55

Vencedor i4i 0.20. Dupla (241 0.32.
Placés: i4i 0,14 e HO) 0,34. Tempo: lm
03s2/5. Não correram (1) Jacinto, retira-
do nos trabalhos de alinhamento e (7)
Chambertin. Treinador: Bertúcio Carva-
lho.

89 Páreo — 1 200 metros — AL
19 Ultrònla, A. Garcia, 58
29 Ogala. J. Reis, 56

Vencedor ili 0,26. Dupla Ü4i 0.22.
Placés: (1) 0.14. i9i 0.15. Tempo: lml7s.
Não correram: (2) Bonté e »6i Chachtil,
Treinador: Célio Tourinho.

Movimento geral de apostas: CrS .
986 051,80.

Little Rose confirma favoritismo
Little Rose. mantida nos últimos

postos pelo jóquei Oli Nobre, levantou
o GP Duque de Caxias, domingo, no hi-
pódromo da Gávea, em pista de grama
leve, cobrindo os 2 mil metros de por-
curso em 2m03s, redondos, com Juturna
na formação da dupla 14.

Madrid assumiu a liderança após a
partida, com Remonta e Aerinla em sua
perseguição, melhorando Little Rose pa-
ra o quinto lugar, para decidir o páreona reta de chegada, com ação firme, sob
a perseguição de Juturna e Luisa de
Tróia, mantendo Madrid o quarto lugar.

RESULTADOS
1.' Pírao — 1 SM metro» — Pista: Al.

Prêmio: Cr$ 7 .nnono

1* Dury, O. Cardoso  ... 0,34
J." Atmanl, XI. Ribeiro ... st? 0,33
3.' Corjfttie, J. Brlzola 38 0.33
4." Oertrud. P. Hstívea 56 0.1»
:>.' Níivy, J. Machado 38 O.tS
fl * Venenos», L. Ouvia, í.08

Naa correram: Satisfactian e Itcsy.
Diferenças: vtrto» aorpoa a melo cor|io —

lYmpo: Im37«4/S — Vencedor: (6| 0.24 — Du-
pia: (34) 0,40 — Placea: 16* 0.14 e (51 0.1.1 —
Movimento «to páreo: Or$ 66 928,00. DUTtY —
1*. A, três ano». — SP — Q.irbo!e*o * amorna

Proprtetfrto: eitud Ra^glo — Treinador;
K Gamoso — CriMlor; Haraa 8*0 Ptuilo.

2.* Píreo — 1 ;bo metros — Pista OI,
Prêmio: Cr» S SOd.ofl

J EveníaH, J. Machado ..... .17 0.14
Primor, A. Porwlho «I 0.4»

3.* Quatraln*. J. B PauUC.o .. 57 0.43
í-,:r.«o:. A. Raunoa 38 o87

3 (<*e'.«no. O. Mr.-icw 54 S.3S
*," Verwrtto. O. P, Almeida, 34 4.64
. Xorort. C. ValtM ..... 0,98
8* Clncerro, C Penaabri» ...... 03 1,27
9- H»*ed*. O. MílMte* &3 041

Nào correram; PortocaJo • Queime.
Diferenças: várn» corpo* • <tot» corpo» — Tem-

po: JmllatVi — Vencedor: (91 0,14 — Dupla:
(341 0,33 — Fi»c#»: (9| 0.13 • (4| 030 — Movi-
rr.ewo do pareô: Cr$ P« 020,00 KVtsxFALL —
M A, «n«s aao» — SP — ampyre-.i • Tacaraa —
Pttjprtetárto: eTtUd BoS tfppemxt — Treinador;
t. Per.*;»» — Criador. Hiral ri» .'» Antt* S/A.

3- rttttt, — 1 3*4 metro» — Ptiia: fit.
Prêmio: I rt 1 SM.5*

3 * FedatiM KxSd. A Ramo» ... M 0.31
1* CaumatUiO, A. Oatx.1* 3» «33*** nafta aam*. S, nm .. « «jh
4.* Eamun, 3. R fc»titse§« -*• 1.37
*• Mappf ParaOm, O Utttatm 4*7
S* Happx Pptaasm, O Meitèsa* S» OJti*
»? DerS"» ralar». C, PirVsa .... a» é:M

yp» <t»t*u: *»«(*».
tMfannen», -ãtmm rarpo/t* s»tt tftMto «tKpo—•

7acr.pt> — iesltaS/3 — Venta»*»; tii a.iê — Dtt-
pi» »!8! 0^2 - Pt*c*» «31 0.11 * (Si an —
MertBSMste «to páreo «Sr» *• lót.fl* PKfflBtAtf
KIOO — MA tim pom — «P — CaptaJli KttM
H • atuou — PjtsílfWPsAr». SsMd VenrSt • Pr#H>

Tf»tsa«**: P. «««««« — Ct**sm. Mame Pat-
paena.

%' pétet» — IM» uselt-» — Pttta: €JI. —
Prrnt* ir» * t*»ja».

tt.» Paamrp. i. Jttwfca*» .. » aM'%.- 
«Hastas, A. «Ja»» W ***

»• »»oaj»t»tt. r. mt.*vt» .... »? t.»
«* rmimp. O, i-mtmam .. <¦¦ ts%
»* AtaM», «• famiam . i. M»
ê* Laaraneav P Ua*A «.5*
t* i?sa T»N« O.. M»a*.** •«:

IMlrw««**' â-'f •> ir«»wi> « t-irw# ratps* -
T»*»»*: lavai» i'í — Haammtts itu a.H - »B-
p«»' iss- **- - rmta itt? *m * tti *,« -
matmimt» am ****-> Pt» mtmm mm»o -
tt. *r « •*«* ¦•. ar - m * c*k*p». « Pr»-
pnatàfm P--.S -;¦»"' ,-,. : r «„»»
¦~* t»ta*>"! B*:** m- < •

a ¦ Pa*»» <** i «aat aaa*a<a« — P**». ».l. -
t-ti-am ares m am •» »,**¦«?» r«*«t»« »!»n
tt« fA*M»
!* t#SM* ma». O. IN»»» t* PM
í:* SwtmH», Á Srtm.m (d %pt

Rf^lLTAIMi
DOS CO.NTUBSOS

MIO OC SfTf posto,

t »—it»i<aii Uasam: Crt . .

ttttw üwno
#ô ||y?!Íii|i>|ffi|ff*Tt^ 9ã&wQ&-.'. $*$%

1 ftt.W

n.n Lulza de Tróm. E. Amnrtm ... fil 0.35
4." Mndrid. F. E.stéves 58 0.6,3
5." Remonta. P. Alves ss 0.33
6,' Aerinla, A. Giirrin 61 0.04
7.* Tri'9 Violetas. L. Santos 58 1,06

Diferenças: 3/4 de corpo e U/4 de corno —
Tempo: 2m03s — Vencedor: 18) 0.2R — Dupl»;
(14i 0,:ifl — Pineis: (61- 0.16 e 11) 0.25 —
Movimento do pãreo: CrS 96 830,00. UTTLE
ROSE — P. A. 4 anos — SP — Roynl Clilef e
Llnleretie — Proprietário; Haia» Malurlca
Treinador: V. Sobreiro - Criador: J, C. Btieno.

CAMPANHA

IMÜ» Rose alcançou domingo a segunda vi-
loiitt rlf,hnlí*n úç tiitíi canipiinhA, tanbfl» con-
niiiMtudiis no Rio, pois ttntets vencera o GP
Diana. Amou em duaj* outra» oportunidades
na GAvra, lermlnaiido deaoolocada no OP Cru-
«eiro do am e obtendo h terceira, poalç&o no
OP 11 de Julho. Km Sito IVMilo. no Htpddro»
mo de Cidade Jntdlni, participou de 14 cnrrel-
ms, tranalormando-iu em tres 6sttos, eets co-
locaçAeH e cinco descolocitçoe». Seu» prêmios «o-
mim CrS 141 400.00. acndo que Cr» 129 mil em
primeiros lunares.

PEDIGREE
LITTLE ROSE — Feni. Aluz. -
14-09-67 (4 mio!.) — S. Paulo -

(Fam. 3)
., _„. .g___™_.^.

_. Prmce Ro»»ri=S3=Ê:*• iPrms^e Che-; jlndolence' i v*M*r Li. ._ lAbüã^a Bpeèdjcut^rt» lasüs
;Nearco 

~

», Chtne»* Cra-;_ íKob» Letrend
U ! c'"r .. ... jRuatorr; Paaha

May Woiik L„— —-

W iBurpliam f^"L^-~IS^
C_ 'Trotiaia |K —. -

Doubiur»

f~: Phtdiaa" if^ãzzm
% lUttíitm 0.n l'",k•

Isbasuta ^moni .. .
<_. .Ukrasu» p/Kaar

«.* P*ieo — i toa metro» _ pttta: Ai. —
Prêmio: ri» : ioo.oo

i Ossrdtno. j Santana 5« s l«3* Maiacara. h. Santo» ãi 026
3* «Jtrjr Vic. tt. Ribeiro 1'"!.
4.» Puiy tujif, p. btêtr» .. .« b"m
S Mimo», A, Samoa ... ;js 8,1»

Dltetenea»; 3/4 de corpo * varto* «OrptW —
Tampo^ imtl» Vencedor- «Si J.14 — Dupl»í3l 0>4 - PI»»**»; «Si i.JH e i;i OJM - Mo-ísmento do jaieo Cl* 11083009 OIARDIKO
M. C 3 *B<a - SP _ Oiaiioid * Tarem»
rmpf «Hid Meatrano - . Trelnadcs; |t C*»l»-~ «Traadar: Nartu> Pir»»»uoisiM*.

».* Pirea — | -*. mttt.,. — pttta; At.
Ptatnta: Cr» • -*m «a

1* Hi,-rí«e«j, p Pm r ií «44
r*-*n»*rt. P. a«t«iM 0.4»»-*r. PateWr». O. P A<mnda . «.TH' Ett*. A ti*.-»™- .. jt gj»

1 -Í3A. I, teüKa», fj a^j

t*fer«6ti»»;: s,'2 «strp» * tèrte» twrpo» —. fam-
m*-- tmtaasfi — vtmtpaatz t»i e.44 — o-^r»*-
m» «*1 - Píat**. «tt «x> • 13» %3S — atett^
Bwei-.O «» père* Cr» as *S*m RARltiaCMt —
U A 4 MM» — PR _ AfflelíjtjBtd,! « Kiilaimii»

PsrjiesiíeaKSft. «tua tTataupam — Trtutaatrtt.
tt Os««» — «aiSattae Rar*» Mo lattt «Jauat-s»
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iTtmmraay.. O. Htraniaai < f<«4
;' t msiêasap. s. » t%aWlt> . , * a»

ataútt ¦»».. O CM**» M tí»
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Lií«e 7?o.se esperou a reta, dominando Madrid e não foi mais alcançada, com Juturna em segundo

Cl 11 cia manteve condição
de invicta em São Paulo
no GP Barão de Piracicaba

São Paulo (Sucursal) — Cincia, a potranca in-
victa em cinco provas importantes em São Paulo,
venceu no domingo, em sensacional carreira, o
Grande Prêmio Barão de Piracicaba, primeira pro-va da tríplice coroa para éguas de Cidade Jardim,
na distancia da milha com o tempo de dois minutos,
18 segundos e quatro décimos.

A filha de Flamboyant. de Presnay o Us-ité do-
minou Spadavecchia ria última curva de Cidade
Jardim, vencendo a prova. No inicio da carreira,
Quarana. a faixa de Cincia, saiu na ponta, seguida
da lider da geração, vindo depois Yasha, Spadavec-
chia e as outras concorrentes. As potrancas cariocas
Ecintia e Noira chegaram em sétimo e décimo lu-
gares, respectivamente.
RESULTADO

Grande Prrmio Barão do
Piracicaba — 1 609 metros

- CrS 40 mil. I" prova da
tríplice coroa paulista para
éguas.

19 — Clncla, J p.
Martins  56

2n — Spadavecchia, J.
Borja  56

3" — S a m p ana, E.
Sampaio .... 56

4o ~ Soit DEspaRnc,
J Alves  56

5" — Soland, A. Mas-
so  56

8o — Quitie, r, Oya • 56

7° — Eclntla, M. Sil-
va  ... 56

80 — Q u a r a n a, U.
Bueno • 56

0í> — Yasha, L. Cava-
lhelro ...... 56

10° — Noira, G. Mas-
soli • . . 56

11° — Evenness, J San-
tos  . . 56

Vencedor: 0.15 — Dupla:
(15i ~ 0.23. Placés: 0.11,
e 0,14. Proprietário e cria-
dor H a r a s Pirajussara.
Treinador: V, G, Tosta
Tempo: 2mias4. Movi-
mento geral de apostas em
Cidade Jardim: Cr$ . .. .
1440 331,00.

Quedílio tenta a terceira
vitória domingo em 2200m
atuando na Prova Especial

Quedílio, que vem de conquistar dois expressi-
vos triunfos na raia de areia, volta à mesma pista
para disputar a Prova Especial de domingo, no per-curso de'2 200 metros, enfrentando Caractere, San
Quentin. Roquefort, Menfolado, Ourovl, Zero, Bufo
c Ri vet, sob a carga de 55 quilos.

Vinte e sois páreos foram programados para as
próximas três reuniões, sendo que nove formam a
reunião de sábado e outros tantos a de domingo.
Nesta última, lambem merece destaque a segunda
carreira, em 1 600 metros, destinada a animais da
nova geração. Competirão Happv Musical, Babaréu,
Taifu, Quidrige, Kurós, Quanzoe Kamel Kin.

SÁBADO
! — fCiramrO — 1 400 — Cr*

«500,00 — Tlie Table 57. Jour de
Brtse 57, Epstrln 57. Rojral 57.
Hsittaon 57. negai 57. Donclgal
57. Toronado 57 a Upwüa 55,

— (Qriun.il — | 500 — Cri
« 500,00 — tnifVlii 57. Dam Dnrmi
57. Onrda 57. Pturn 37, Colmy
55, DeHeasA 57. OuerrUlni 57. D«.
t»rlna 57 e Oril-Oru 57.

— 1 800 — Crt 4 500,00 —
Kxpo-«7-57, .Ilnttle Boi! 50. Eslp.
elo 53, Jits! n Penny 58. Normatt-
do ..a, fü Malak 50 e Nalttinho 57

— I 200 — Ct* 7 500,00 —
i.•.«!.:> 58, Cm?. A!t» 58, Qiulxl58. ned Ooat 58. Intuía 58, Vlo-
lieir» 58, Apim 58, Manila 5« e
KoítU 58

3 — I 200 — Cr» 7 500,00 —
AmeraUa 58, Mrmeiro *!*. Jarlc
Dalon 58. liappr Parat1i«« 58,
Vai?w.e 58. Jtn-iif.i» 58. Vintcn
58, .Vxe-O.iv 58 • Oamtartitn 38

8 — 1 200 — Cr» 7 500,00 —
Zopeiro 58, Dux 58. MuJUplic 50.
Ul>ir»tan 58. Alctmtm 58, Que-
ohant 58. El Oh.i7.i 58, BerkU-
ment. 38 e Oüf.t 38.* 

7 — 1 300 — Cr» 3 300,00 —
Velraty 58, P»tn«l 57, Sol Dmt-
iwlo 57, Monte Bonito 57, Flint
5S. Knolor 54. Jlirtitl 53, Jiicojxt
57. Shellon 58. Hjdtnirtnn 58. De-
asilo 57, rílii-Uio 58, Graveto
38, Ttrwtu 57. Court rage 57 a
O-.ir Queen 55.

— I 300 - Or» 7 500.00 —
Porundnb» 38, Bolpeba 58, Qiií-
kaia 58. Ores- Dam* 38. Dr.uut
38, Macia 58, Sotoba 58, Serl-
Sltata 38 e Aerei 58,

— ! 200 — Cr» 8 300,00 —
Kolmor 3", JeqtiltMu 57. Movam-
OO 37. B:.«á>|-.> 57, ZolUUl 57,
r.i'H.ii-i!i 3*. CBpKletui 37, Bnuida
37 • dtasiano 57.

Nova geração do Cristal
tem Estagiária como líder
da ala feminina de 3 anos

Porto Alegre (Sucursal) — Estagiária, poti-an-ca que apenas perdeu na estréia, alcançou sua quar-ta vitória, ao vencer na tarde de domingo, no Hi-
pódromo do Cristal, o Prêmio Imprensa, em 1 820
metros. E" agora a lider da nova geração, já quederrotou os melhores representantes das alas mas-
eulina c feminina, asm três anos de idade.

Tragi-Parsa, a segunda colocada, a três quartosde corpo, que formava com Estagiária a dupla de
éguas da competição, dominou com grande valeu-
tia a Chabu. Jonquil. Conjuntural. Estnbado, Oplon
e Lord Chueco. que terminaram a seguir, sendo queChabu chegou a estar em segundo lugar, mas es-
morcoeu nos momentos finais do páreo.
DOA RESI8Tftí»€lA

Logo depois da parUdn,

DOMINGO
t - I»0O — Cr» «SOO.OO —

nilfno 37. r*!*l4o 3*. Antaxstiito
37. Catuto 37, Ladlro 57. «eo 37,
Monat 57 * t*mpo 57,

- 1800 — Cr» 7 500.00 —
Happy Mua9<-a4 Sf, B»bar«u 52.
Tatíu 58. t>,iMrls» 38. KtinS» 38,
0<i«n»> 58 t Kamel Km 38

J ~ ! #90 - Cr» » 300 0» —
randr» 37, D« Taiuep 37. Ma»l-
millMio 57. UtHO 37, Tli-Jatio 57,
Intaetsm 37. Man 37. IB Pam-
ttftario ti a YatMKr 37.

— 1 am — Cl» 7 300.09 —
ÜWWWI K, Vfhftnla» 34, Bn-
attftia j*. M.wni A SiMrcUo 38,
P*Ur 31. Oeiir» Pa3ac* Si. Ar-
raant 38 Vatxia 54 r Nonato S».
I>I«I>MI 5*0.0» -

tUttanat i%. TtnkarMI S», Um-,
S% Kinnatay» 34 Wlmbua 33.
t*ji»mi»f 33, Jatftè $7.. Ca«»|itiry
íí. Omttta »â. Conilstu Hi, ftstv
t*o 34 • .Vit»*.»n-ia 34.

« _ J joo — (Aralal — Ct» .
í mri — Prova fepeci»! — Que-
fllllo SJ. Caractere 50. í»»s Q iri,-
tln 50. n«trt,ierfir; il Mrrttolado
80. Oumrl 31. Zero 20. Bufo 31
Wve! 34

— ! 800 — IAr*!»t — Cri
s soo.» — UbartUi sa Oimíb ».
H»ppy MaíUiíie 54 !t**j rkieiw
il. 4?aat«t U. R?!t>rs« 3», t*t-
muara 50, Jocral 57. l*st p»t S3,
Jaisii ta Abtmba st.

— t J0S — íAseiai — C?»
4 300.00 - Peli 50, rtewty .•*
Latia D*íi'f 5* vis* ftatm ta, in-
Xrncm 33, Timor.rlte 34, QutCB
OamtM 33, O-.**»?» Vetn» 3».
*U!pa Si, Wieanns 34 i*tm Oan»
rha 37 a IstibUn» 30.

» - BUt rAMMt — W» 3 iflO.oti
- Hei* 37. Qtlaiasi 34. GMDo M.
Al»ata4»r 37, Sant *-mmki 34,
OaJmim 34. Samttt 37. UaaoMrot: » i* nuMim» s*.

em que sf «irtuou Chabu.
tomou a ponu Lord Chtie-
m. Uma srsnUtlo de Eütagiá-
tia. na altura áo» 1 000 me-
tTo» íirjaK Lord Chueco
aDtearntou »4nal» de ran-a-
co. pefrostindo qua E*ta»lá-
ria aanuaine a primeira co-
locação. No início do direito
Trairi-FSraia e Chaba aran.
e*rarn iôbre a ponteira, tíjae
registai»; tno»1raViaiaO tr»**-
tencia

O ptWtte da t-ar«hat»om, A..
K*p5ac«iwt < ojweiruíu ma»*
it#» «lért** i*« tarde dr do-
SKinçti e tm êle tewpre
(Smm «cm pre «xrattBãâa tes-.
i*ríana t,m üamente per-ém m. ma priaeir*.ataaçis. por ter íaef aã**
wwa atraso. E*tairiana * <úa
criaçi© e .f^íprtetSaâe tio
Haraa «to Atado t ali» do
Presto íapne»a*. canhão
%tma prma aas»M», © Pr*-
*^-í- ím\m\WmsmíWm\*wmÍ . mMf§^iÍãm% X i IA
e OP s\m»mmm\ tetailtarod»
Cri Wlmm am ¦ pamatim
l*** mmà pfttpn» de 1»-
%»t%m, tm mmm» Aüítlé'
m mm%^m*mtm» $mim mâ-
a ador ®rWmmW Lopwt
wsiwmjtãixm

** Plewi — i 3m mmm
— I* CSwse* *mw%%<msiímK

A. Bsplnoxa — 2® Hajrkara3» Ne»Ub ~ Tempo:
Iin26vr i

2» Páreo — 1 300 metros1* Huari «Arfotiaçon A
Alraat — a» Atta«urm — 3»
Acoratada — Tempo:
!n-,2J<2 i

3* Páreo — 1 390 metro»I® ChipolíU «Eatrama*
daí*. A Saitba — 2» Kaia3* Primitiva — Tempo-
Ittím

4» Páreo — l «ao tnctaiw!? Dwbohèmia »Ai Msb>-
mi; 3. túpraxt » ta Oran>-- Oa«;« 3* Atir^tUr -
Tampa: ImXta.

mi Páreo — 13» aMtttta!• OoldtW «>»*« *Pa-
tacha... A. fàüpínosa - 3P
Catísapsir -*. p> Pattea -
TeSpo: H&fSa.

•* Páreo — I S2S maina1* ÉMatiriáfia aMeiiso»
e Be *Sca A. E*pi»a«a - St*
Tratg-Patm — 3* Chaba *»
4» iarmtaã - » Qmsastm
tm — T*«i«e; ifcss»

1* P*reo — iWa twtirm
t* msíttm. «itójsfjiitt.»» a,

Wsgmam ~ 2* «a? -Paf — -
3* Aafaçio - im*m.

f Pi*e® — iam mmtum¦~ 1* Itofal -Jfólsf «fm>
¦aaWBI»^ a*. araWWla — ~

mm. •*- f»

SKíil.M) A-HIH \
P — tspansmtp a a«irni«tai«

tí» Ja, a t» nutaxeriaa — 134*
— «rt 4 3444» - ta>srü«f« 33,
Ootaaa .s*. Arm * t%*aa 3*. na.
tit» SS. Mato*,* Aa 34. anta
*& ***m 3». aja«*» »t. Utacira
3* Ttwt* «twac 44 ? P?<*»i»altg M

¦ •>»•»— <M 9 344.0» -
7isn>íia»ra st... JaUm U. •»*.».*•
Si» M, P-aaita 31 i*p% 33 tf**-
rtap* (t Jtisptaai 3! p taantt 34.» -* i tm — eu • sota» -
Itof»»*» W, tVaai ». 1*44» m) Ist-
tmm H P»*»**» i? * me, tf

a — iam ~c*.imm~T*r*
m, apmm m, o* a »n u$.t*%
mt. TaafMfeít SlH %*---mWi&mmm&t1.. 3t*% afcSafc*-
*» K. t-t-lirWtta tt, tü» S» t»»t*
amam*, st * r-i».# mm *s

* ¦ ;- aas ~ «sr» »j

V, cttert UNW 3*. QMMM St.
K Ctr*4 34. JíattwO H, Mima i
*T. Attuthnao 37, Rate?» 94. Co-
4Mítf at tattaa» 34 • fta:*tn sã.

t -. i rm» _ c:« $344.4» ...
Cwanwai St. Itwaaw as. Baaa>
M m, <fr*ai*psm St. SJ»at St. Cai
»taaM St. tasKti* tf, »m*%mp
S7. Pv-aa»»»» St. PMar-att>ar.tat St

St • B T**> m,
t »»* — er» s mm -

m. Siwtaàa* M, mm-
mmmm St, <CMa»t St, CM» m.
OMKB%. 5* Wm\t*/&mVmmW$ $m%. ¦
m p wnm-*maM- m.
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Telefone p/222-1818
e faça uma
assinatura

do
JORNAL DO BRASIL

BINÓCULO
./. C. Moraes

São Paulo está pràti-
comente com dois calen-
dários clássicos, pois a
realização ão Carioca, na
Gávea, é decidido sempre
por representantes d e
Cidade Jardim. A snperi-
oridade de Little Rose,
Juturna, com campanha
em Cidade Jardim, eLui-
za de Tróia, no desenro-
lar do GP Duque de Ca-
xias, foi indiscutível,
com Little Rose mantida
na expectativa, nos últi-
mos postos, iirmanão-se
em quinto na metade do
percurso, para decidir o
páreo na reta de chega-
da, bem lançada pelo jó-
quei Oli Nobre até cru-
zar o espelho.

Juturna deu o seu rc-
cado, mas, evidentemen-
te, estaria 7nais à vonta-
de em raia de grama de
macia para pesada,
terreno em que conse-
guiu suas últimas vitó-
rias, e Luiza de Tróia,
clássica e atropelaãora
chegou próximo, em ter-
ceiro, também corrida de
alcance.

Little Rose vendeu
11 946 de pules de vence-
dor, para o total d e
49 962, com Juturna so-
mando 6 S93 contra
9 681 de Luiza de Tróia.

LEILÕES NO CRISTAL

A Comissão de Fomen-
to do Jóquei Clube do
Rio Grande do Sul, reali-
zou no Cristal, o leilão
de produtos de 2 anos,
que se estendeu de sex-
ta-feira à noite até do-
mingo, pela manhã, sen-
do negociados 32 ani-
mais pela soma total de
CrS 355 200,00.

Os preços 7nais altos
corresponderam a Prin-
cclinc, por Profundo e
Plinéa, de criação do Ha-
ras do Arado, adquirida
pela importância de CrS
21 500,00, c Dangoba,
por Sabõl e Bine Eycs,
licitada por CrS 20 mil.
Seguiram-se os de Ana-
coreta, por Anatol e Co-
rona Suave, do Haras Ci-
namomo, e de Fantil,
por Fanfar c Elatéa, do
Haras do Arado, que ai-
cançaram CrS 18 500,00,
cada um, Foram apre-
sentados 74 animais.

FRACASSO
EM NEWMARKET

Crowned Prince, o po-
tro mais caro do mundo,
fracassou em sua primei-
ra corrida, já que Jaunc
Prcmicr foi o vencedor
do Prêmio Park Lodgc
Amidcn Stakes. no Hipô-
dromo de Newmarkct.
na Inglaterra. Crowned
Princè, nascido cm Kcn-
tucky, e vendido nos
leilões pela soma recorde
de 50S mil dólares (CrS
72S mil}, finalizou na
sexta colocação, surpre-
endendo os observadores,
jms tinha as costas o cx-
traordinário Lcstcr Pig-
gott, o melhor jóquei bri-
tanwo, c estava catado
como o grande favorito
da competição, explican-
dose por ser um desceu-
dente de Itaisc Native e
ttoyal Chagge, trmâo de
Majtttlc Prince, ganha-
dor do Derby de Kentuc-
kg, entre outros cláss.-
cos, e adquirido recente-
mente pela canadense
Frank htcmahon,

DE TUDO UM POUCO

O treinador Ftdéhs So-
breiro infarmanda após
a realização do GP Du-
que de Caxiat, que tMtlc
kme atuará na semana
do GP Certo» Peliegiiní*
em Buenm Aite*. tm
uma pmta destmaàa a
ègtta*. na distancia de
2 0**0 metrtm. m> mi$ de
novsTmi\*v- , Jorge
Pinto será o foquei de
C-7perntqT*e no GP Pratt*
éemiê Cmts t $*hc. mo
práiimo dta 7 de icítm-
hm, em doa quMmetret.

Francisco da Süm
Machado, o F iiaehad*.
ãoi pmçmmm dfeiei*.
hffmtio pm- t&ntrmio eo
Sin-â BenmrMieo, pi Ü-
bersâm $mm Cmmtséo áe
Co^fiSe*.. podendo, tupo-
rev mmíor vtttm ¦ «jttstf»

-i* eMattsslfi tle
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Jerônimo defende na CPI reabertura do autódromo
Brasil fica
em sexto no
remo europeu

Copcnhague (Especial pa-
ra o JB» — A Alemanha
Oriental foi a vencedora do
Campeonato Europeu d e
Remo, ao conseguir quatro
primeiras colocações e três
segundas, nas sete provas
válidas pela final.

O double-skiff formado
por Harry e Belga se classi-
ficou em sexto lugar — fato
considerado inédito para o
remo brasileiro. A grande
surpresa, porém, foi a vitò-
ria da Nova Zelândia na
prova de oito, superando os
alemães orientais, que ha-
viam vencido o Campeonato
Mundial, realizado no Ca-
nada, por grande facilidade.

RESULTADOS

Foram os seguintes os re-
sultados d o Campeonato
Europeu de Remo. disputa-
do no domingo, nas raias
do Lago Bagsvaerd:

1'.' Páreo — Quatro Com
Final: 1? Alemanha Oci-

dental, 2? Alemanha Orien-
tal, 3^ União Soviética,

2'í Páreo — Dois Sem —
final: lv Alemanha Orien-
tal, 2? Tcheco-Eslováquia. 3?
Polônia,

3" Tárco — SiiiRlc-Sliiff
Final: W Argentina, 2?

Alemanha Oriental, 3o Nova
Zelândia.

t» Páreo — Dois Com —
Final; l? Alemanha Orien-
tal. 2*? Tcheco-Eslováquia
3^ União Soviética,

51 1'áreo — Quatro-Scm
Final: 1? Alemanha Ori-

cntal, 2? Noruega, 3? Alemã-
nha Ocidental.

6o Fárco — Üouhlc-Skiff
Final: 1" Alemanha Ori-

ental, 2".' Noruega, 3" União
Soviética. 49 Dinamarca, 5'-'
Bélgica. 69 Brasil tHarry e
Belga i.

7W páreo — Oito — Final:
V> Nova Zelândia, 2' Alemã-
nha Oriental, 3' União So-
vlétlca.

Doubli* mostra
caminho certo
Antônio Maria Filho

O sexto lugar conseguido
por Harry e Belga, no Cam-
peonato Europeu de Remo.
pode ser considermlo como
um resultado excepcional,
mesmo porque è a primeira
vez que uma guarnlçâo do
Brasil passa por todas as
eliminatórias c chega ã fi-
nal de uma competição de
âmbito mundial.

Embora seja denominuda
de Campeonato Europeu,
desta prova participam re-
maiores de iodo o mundo
e está num mesmo plano
que o Cawpeotiafo Mundial
r as Olimpíadas.

Harry e Belga, que vence-
ram o Pan-Ãmerictmo de
Càli. tiveram brilhante
atuação, pois o próprio téc-
nico Buck se mostrou sur*
priso com a classificação
do doublc paru à final. A
colocação, no entanto, po-
derla ser melhor, não jror
culpa dos remadores ou do
treinador, c sim pelo pouco
tempo, ou quase nenhum,
que tiveram ;h.to se prepa*
rar visando a viagem a Dt-
namarca.

Os argentinos, por exem.
pio. logo no dia seguinte a
competição de C6U enibnr-
corem para Copenhague.
onde vma flotílha já at es-
perara pronto para ser ma-
da. O* brasileiro» não: «d
fírerom o certeza de que
iriam para o Europeu de
Remo, quando voltaram de.
Câll e depois de ficar oito
díet sem remar, parque seu
berro hatia sido encaitota»
da topo opõt oí Jogo* Pm-
Americanos.

A tktgem roJea como pri»
vúo aos atleta i e oo me**
ma tempo foí «slfo pmeti*
iam parm o remo brmâeí*
ro, porque além de dar anoti
expertêmeüt «o* remado***
a iemu.o Batk pôéê re* e
tf atuaHsa* de meérdo com
o* memores equipe* do
manda. Mas. me fada etU*
rr*r ptemejmào kê aamtt
tempo, o maU&âo pomeraa.
ter uso btsa melhor
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— O funcionamento do
Autódromo Internacional
do Rio é de interesse nacio-
nal e indispensável ao turis-
mo do Estado — afirmou
ontem pela manhã o Briga-
deiro Jerônimo Bastos, pre-
sidente do Conselho Na-
cional de Desportos, ao de-
por na CPI instalada na As-
sembléia Legislativa para
apurar irregularidades que
determinaram o fechamen-
to daquela pista de corri-
das.

O depoimento do Briga-
deiro foi o último a ser
prestado a CPI. que inicia
agora a elaboração do rela-
tório final, cuja conclusão
é esperada para o dia oito
de outubro. O relator. Depu-
tado Heitor Furtado, garan-

te que a julgar pelas infor-
inações recebidas nos depo-
imentos a melhor solução
para o problema do auto-
dromo será a desapropri-
ação pelo Estado.
GRANDE IMPORTÂNCIA

O Brigadeiro Jerônimo
Bastos procurou evitar co-
mentárlos sobre os fatores
que determinam o fecha-
mento do autódromo. Seu
depoimento foi calcado em
afirmações da importância
do autódromo para o turis-
mo e para o automobilismo
c ompetitivo propriamente,
pois essa atividade a seu
ver podese constituir em
motivo de propaganda do
Brasil no exterior.

O militar ressaltou ninei;.

a importância do automobi1
lismo de competição para o
desenvolvimento das indús-
trias de autopeças, para a
implantação de novo mer-
cado de trabalho e para o
rápido desenvolvimento da
área onde está situado o
autódromo, a Baixada de
Jacaarepaguá.

Acredita êle que o auto-
dromo seja até autofinan-
ciável, pois é grande o inte-
rêsse que despertam a s
comp etições automobilis-
ticas no povo da Guanaba-
ra. Em sua opinião, deve ser
logo achada uma solução
para o problema, pois uma
grande parte da população
está privada de assistir ao
esporte com o fechamento
do autódromo.

Celso Franco é a favor
da intervenção estadual

Desta vez Mandarino não pôde classificar o Brasil, perdendo para Tiriac na última simples

Romênia vence por 3 a 2 e
elimina Brasil da Taça Davis

São Paulo i Sucursal i —
ARomcnla classificou-se
ontem para decidir a Taça
Davis de tènls contra os Es-
tados Unidos, pois eliminou

o Brasil por 3 a 2 na série
realizada no Clube Plnhei-
ros. Thomas Koch e Edson.
Mandarino, que chegaram a
estar na frente em 2 a 1

com a vitória na dupla, do-
mlngo, por 1-0, G-3, G-3, 4-6
e 6-4. não conseguiram
manter o mesmo nível de
suas atuações e acabaram

perdendo as duas simples
finais, quando Ille Nastase
superou Koch por 6-4. 6-0
e 8-6 e Ion Tiriac a Man-
darino por 6-0, 6-2 e 7-5.

Koch e Mandarino. esforço solitário
l.uis Lara Resende

Para quem presta
atenção no tênis apenas por
ocasião du Taça Davis, a
derrota do Brasil para a
Romênia, depois de consc-
guir uma vantagem de 2 a
1, foi uma grande decepção.
Há quem diga mesmo que
foi falta de garra. Mas pura
quem conhece pelo menos
um pouco o tênis brasileiro
r. acompanha a trajetória
solitária de Thomas Koch
e Edson Mandarino, êlcs al-
cançaram em São Paulo
uma magnífica vitória para
o Brasil: terceiro lugar no
campeonato mundial de tê-
nis por equipe.

— Eu concordo com os
que dizem que eu não tenho
progredido como todos, in-
vlttslvc eu, esperavam, Mas
se exigem tanto de mim no
Brasil, por que não me
arranjam u m professor?
Sozinho eu levo de cinco a
10 anos para corrigir um
defeito de estilo que um
professor poderia corrigir
cm doh anos no máximo.
E muito mais fácil uma
pessoa corrigir os defeitos

de outra do que os seus pró-
prios. Os adversários nunca
dizem de graça quais sáo
os meus erros, pelo contra-
rio.

Estas declarações de Tho-
mas Koch talvez foram da-
das num momento de
amargura, mas refletem a
pura verdade do que ocorre
no tênis, ou melhor, em to-
do esporte que não seja fu-
tcbol no Brasil.

Thomas Koch, Edson
Mandarino. Ronald Barnes,
Maria Ester Bueno, foram
ou sáo heróis como um Ade-
mar Ferreira da Silva ou
uma Aída dos Santos. Tudo
o que conseguiram, c não
foi pouco, deve-se exclusiva
mente a seu próprio esfôr-
ço e à boa vontade de al-
guns pouquíssimos abnega-
dos do esporte amador.

Duranlc quase todo o
ano. Koch e Mandarino
correm o mundo de quadra
em quadra, levados pelo seu
prestigio pessoal c muitas
de suas grandes vitórias
nem mesmo chegam a ser
anunciadas no Brasil.

Quando voltam para casa
não têm contra quem jogar
ou com quem treinar. Não
há intercâmbio, porque não
existem condições para tan-
to. Falta nm ginásio, faltam
quadras c. sobretudo, falta
dinheiro para que federa-
cões estaduais ou a Con-
federação Brasileira promo-
vam torneios capazes de in-
cluir o Brasil no circuito in-
lemacional do tênis.

Se um garoto quiser se
iniciar no tênis no Brasil,
encontrará quase que só di-
ficuldudcs pela frente. O es-
timulo e nenhum, o esporte
è caro, e as quadras púbH-
cas só existem na promessa
daqueles que apenas se lem-
bram do esporte quando o
esporte pode lhes dar juros
imediatos. Dos poucos que
conseguem superar os obs-
tàculos, só um ou outro en-
contra boas perspectivas
pela frente, pois vai para
o exterior, como Carlos Al-
berto Kirmair, Joaquim
Rasgado e Ricardo Bernd,
atualmente est u da n doe
competindo cm universida-
des norte-americanas.

Diante de tantos proble-
mas. Koch e Mandarino sáo
verdadeiros campeões mun-
diaís. Ano após ano. deixam
de lado as injustiças c se
juntam para representar o
Brasil na Taça Davis, sem-
pre com dignidade c muitas
vezes arrancando resulta-
dos extraordinários como
aconteceu este ano. O im-
por tan te agora ê que as 7
mil pessoas que disseram
presente aos três dias de ;/o-
gos em São Paulo contl-
nucm prestigiando os tênis-
tas, para que não ocorra
mate uma queixa como esta
de Koch:

— No ano passado eu tive
hepatite. Estava com falta
de peso. sem condições jisi-
cas c técnicas para jogar.
Mas aceitei defender o Bra-
sil porque não tinha nin-
guèm jmra me substituir.
Joguei sem condições e não
foram poucos os que afii-
maram que eu não jogo na-
da. que eu não quero nada.

O que è preciso é que
Koch saiba que o seu tênis
é orgulho para qualquer
brasileiro.

O diretor do Departamen-
to de Transito, comandante
Celso Franco, defendeu on-
tem a necessidade da inter-
venção do Governo estadual
no Autódromo Internacio-
nal do Rio, dizendo que sua
reabertura, sob o controle
da ADEG, "poderia inclusi-
ve nos ajudar a resolver o
problema social representa-
do pelos jovens que promo-
vem corridas de carros nas
ruas."

— Esse problema, que
vem-se agravando no Rio,
não tem nada de policial.
Depois do futebol, o esporte
que tem mais adeptos no
Brasil — e onde o brasileiro
mais se destaca pela perícia
— é o automobilismo. Mas
para onde um jovem vai ca-
nallzar sua tendência a esse
esporte se nossa cidade, por
incrível que pareça e vergo-
nhoso que seja, não tem
uma única pista de corrida?

RECUPERAÇÃO

Enquanto o autódromo
não foi interditado pelo
Corpo de Bombeiros p o r
falta de segurança, o De-
partamento de Transito lhe
deu toda a assistência, in-
clusive sinalizando suas pis-
tas c pintando as faixas.
Mesmo o acesso — dlficll
e pouco conhecido — foi de-
marcado com placas de sl-
nalizaçáo. atraindo os mo-
turistas que passassem pela
Barra da Tijuca.

— Embora pequeno, o au-
tódromo era bem situado e
podia se tornar uma grande
atração turística. O negócio

começou até bem, mas em
pouco tempo fomos perden-
do as esperanças. Agora, só
um proprietário idôneo po-
deria atrair novamente a
confiança de quem quiser
investir no autódromo para
recuperá-lo. E esse proprle-
tário tem que ser o Estado.

O comandante Celso
Franco ainda defende esse
ponto-de-vista por outra
razão: o autódromo, segun-
do êle, é um negócio alta-
mente rendoso, e o Estado
poderia tirar grande provei-
to financeiro promovendo
corridas. As despesas com
as obras de recuperação e
aperfeiçoamento - • è sua
sugestão — correriam por
conta de firmas partícula-
ligadas a indústria au-
tomobilistica,

— Todas elas se interes-
sam cm vê-lo funcionando
novamente e eu tenho cer-
teza de que fariam tudo
com gosto, inclusive pela
propaganda que poderiam
obter. Mas o Estado agora
teria que aproveitar para
fazer um serviço completo:
tudo que precisasse ser rc-
feito e mais o que ainda
falta e é indispensável a
um autódromo de categoria,
desde um posto de serviço
médico até bares e restau-
rantes, para trunsformà-lo
realmente num recanto tu-
rlstlco.

ATRAÇÃO

Outro ponto de atração
para as Indústrias e para
o próprio esporte nacional,
explica o comandante, é a

possibilidade d e surgirem
novos ases do volante. Éle
acha que a Adeg, depois de
passar a controlar o auto-
dromo, devia promover cur-
sos de pilotagem "e peque-:,
nas corridas caseiras."

— Um Fittipaldi, por
exemplo, é fruto de muito
amor ao esporte e bastante
teimosia. Nas atuais con-
dições, será um milagre
aparecer outro. Se nem pa-
ra aprender a pilotar um
jovem tem local próprio,
que fará para treinar e se
aperfeiçoar. Mas esses cur-
sos poderiam trazer boas
surpresas.

As pequenas competições
serviriam para incentivar
nos jovens o espirito da.
disputa puramente esporti-
va. evitando que as corri-
das na Curva do Calombo,
em volta da Lagoa e no Al-
to da Boa Vista, "perigosas
e arriscadas", continuas-
sem.

— Olha, quando eu era
pequeno vivia correndo da
policia por causa das pela-
das na rua. Um dia alguém
convidou nosso time para
jogar num campo gramado.
Nunca mais quisemos saber
de outra coisa. O dia em
que essa garotada puder se
divertir num autódromo co-
mo o da Barra, esse proble,-
ma estará solucionado. E'
u m problema puramente
social, e só depende do Es-
tado sua solução. O que não
tem sentido é o autódromo
servir apenas para alguns
privilegiados que querem se
ape rfeiçoar. Privilegiados
como eu — sorriu o coman-
dante.

Vitória de Jurema Silva
no salto em altura foi o
destaque no Troféu Brasil no hipismo

Guanabara
vence final
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O VI Troféu Brasil de Atletismo, segunda cta-

pa. apresentou um resultado surpreendente no
último dia de competição, domingo, quando a atlc-
ta Jurema Silva, do Grêmio Estudantil Arte e Ins-
trução, do Rio. conseguiu no salto em altura a
marca de l.GOm, cinco centímetros a mais que
Maria da Conceição Cipriano nos VI Jogos Pan-
Americanos.

No revezamento 4x100 feminino, a equipe do
Botafogo, formada por Aida dos Santos, Silvina
das Graças Pereira, Sônia Maria c Solange. bateu
o recorde do Troféu, que era de 48s5d c estava cm
seu poder, com o tempo de 48s. O Pinheiros eon-
firmou seu favoritismo sagrando-sc campeão, com
191 pontos, ficando o Vasco cm segundo lugar, com
98. c o Botafogo em terceiro, com 93

Resultados

Jurema Stim féz mm bomlo mlin e conseguiu uma marca superior a que Ciphano fez em Cáli
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Os rcMiltado'. da~< provas
de domlnito Juram oa se-
jruinles: 200m rasos, mascu-
!ln« ~ 1 — Jonte Nasci-
mento Matias. Vasco, 25t*
Paulo Sémlo Pereira. Ti-
nhetros. «sM. 3 - Jorge
da Siiva Samuel. Grêmio
EstudanUl Arte e Instrução.
lÉAL -lOOm com barreira*.
rsa.seullno: 1 — Dorival Ne-
f-rteoil. Santo André. M*3d
2 _ José Antônio Rataasa.
Ptahttrat sssid. 3 — cio-
«ioaído José Rowsl, Colégio
Paraná, í>6s»sJ. 1 500m raso».
ma.»eullno: 1 - Pauto **a-
ma*ushf. Pinheiros.
SmSÜOd: 2 - OsvaWo Uk
OmUl, namenw». 4ml»"d; 3

IÍlHhmi Oomr* da «Ura.
Poliria Miiltat de «ao Pau-
Io. 4m2!*d. Arm»**» de
pè*a. mascai!?»; I - tel-¦ptãm ài«K Aiíétíco Minei-
ro. !$.JWm, 2 — José Lati
Cmt*l**mU>.. Wxmt*o Pré-
te. lOftn: 3 - ttarci loko
Masíã. S&® ftaüe, Uüfi.
lOMXis. rasos, masculino ;

Pasto YauawFiuafci. PI*
iohttKML. »ja»te»d; 2 — ls*e
direita Botafotto.
XSm&üstM. 3 — Antônio Fter-
xtatsâes nsbot. Easío André.
ttmrliW. âxwmèsm ét dar-
ét% mmesítim; 1 — tt*
JUmet tmaite, Gtia» tü>*
tmãassm Arte e lt**Jara&aX
mMm: t — $9* Aafstt®
M****m*m ... 9%a*wem,
mmm «—<»«%»» ttwâ-
ti. aaefst» AawSté. SSiBía Si:-
is Md «ara. it.il**-s'.;~''> 1

©ter IteaiÉL Pltíte^ss,

3fl0m; 2 — SlBfrldo Vacaro.
numtnense. 3Wmv. 3 Ri-
ophl MteakawsL, Püihetros.
.'ãOm. Salto cm distancia,
masculino: 1 Homero Al-
tes de Oliveira. Vasco.
«"•Im, 2 - Jurenal Lul»
Romio, Sinto André,
6 53m. 3 — Amilcar Branco,
Santo André. 6.63m 2t»m
rasos. lemlMno 1 — Stlvi-
na das Graças Pereira. Be-
talORO. 24s"d; 2 - Atda do*
Santos. Botafoí». 2Ss2d: 3
— VaSdéa Maria OOÊ**»
Vasco. 2as*d. t»Om rasos, ie-
minino. I — Maria Berna-
dete da Silva. CamfAnas.
2ml8s3d: 2 - Rosar.tela
f.Uns Veríssimo. O r é m S o
Estudantil Arte e Inatraç&o.
2m23sSd: 3 - Vera SHra
Plnheírw,. lm»a. telt» em
altura.. íemiíiifso; I ~ lote*
ma Süra. Grêmio Esis«J»n-
tü Art» e tnslra#o. l.Mcn:
2 - Aida dos testes. Bota-
tem i.Sêm: 3 — tírtaiü
SasaaBlatos. nttibcirtts.
LHhl htremêsm de diswt*
fffaaíiMse: 1 — Oáete Ots-
miUTtfas. Campinas, «72??,
2 — Maria Anceüna Boscso
t#í5e»ís PaaiistajL. 3» 3SSn. 3
— iraai JUEtene.. Botoctslá.
MJMkitL- RatTeraíãseSítô 41 x
WO, íestiinií»; I ~ BMafo-
lot, «te 1 —¦ %ra*o*. ¦•»,*?«:
Í ~ Saate AS3d.ré ÈêsM. He-
?«áaaseaste f * OOp. íb»mí*1S-
mm % -a. aOe»09 Ptmm*,.
XteJnsM:' È — tetií© htWté.
3mmam -
t*t.-& S--- '*"f I" '"" 2i*1 '

A equipe da Guanabara e
o major Álvaro Ortiz, da
AMAN, foram o? vencedo-
res das provas de domingo,
válidas pelo Concurso Hípl-
ro Nacional oficial da Se-
mana do Exército, que ter-
minou Iopo apôs estas pro-
vas com a realização da cc-
rimímla de cntrcRa dos pré-
mios conquistados durante
a eompetleSo.

A prova final. Exército
Prasllelro. tipo Brasil <Na-
cóc*i paro equipes, com
duas passagens, foi vencida
jtela Guanabara, com certa
facilidade, po'8 enquanto
ela perdia 40 pontos, o ti-
me do Paraná, que classlfl-
cou-se em segundo lugar,
perdia 59.5 pontos.
RESUI-TAIXJS

Os principais resultados
das provas de domingo:

Prova Comissão Coorde-
nadora río Cavalo Nacional,
tipo normal, com rrondme*
tro pela «»t*'a c- i3° P°r
í ffl metros.

I - Major Álvaro Orti*
iAMANi montando Don
Bolinha. 4e»1/S; 2 - te-
nente Armando Rafael «Po-
liem Militar SP» eoa> Ciclo-
ne. 46s 3/â; 3 — capitão
.fatures Marean *AMANK
com Amoets» 4"*: 4 — eá-
pltâa Artel Decunto tE«rc4a
de tSquItaeâo ExércIUii mm
Diamante, tf?» t/â; 5 — Ar-
IMto Jaoome *GB*. com
Carnaval 48 4/ü.

Provj» Baército BrasUciro.
^tm Bn»slL para e^uiraf*-
íua* pasatens. 1.» por 2,t»
swtro».

i - Guanaoara — «An?»-
nio Carlos áe CarndbA.
com Bo«a. O+tfoa afemiet-

B^cfwt» asas Penem»., a Laí*
i>mpr> -Aarredo con teis
Patrtcls» «so 4» pwiic»; 2
_ Patsssa ítapitAo Oiaw
Castro, mm ttttfcsMi 'tOfH*
iào Ak*w Batata «9» fâ^
Batwtoi, mromí Sa** SWh-
tedw mm Gmpaztsâ. * ta»
fMM C*a» Vatent*. aom
'Msísot-* ¦* t/# p?wSa*: 3 --
m*a Pasi* iaatyasêi Bata/Ka:-
f .¦ *t**sta* aem* aíbitsÍ*,*. Ofcte

.'• cxnaBm ceai

ClíííSÇBa *
Affte* 4B

¦-masKVbaa Se 'tisímigJÊO

%n mm%%Oa% *

»- CllIMUlli '-.
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Mais um domingo, novas decepções para o torcedor

carioca, cjue contava pelo menos com a

vitória do Vasco. Mas foi exatamente seu lime *

que fêz o pior papel, perdendo para a

Portuguesa por 3 a 0. Em Fortaleza, o Fluminense
confirmou sua má campanha,

ao perder para o Ceará por 1 a 0, enquanto

Botafogo e América conseguiram empates de

1 a 1 e 0 a 0, respectivamente contra Grêmio e
Santos. Outros jogos: Esporte

0 a 0 São Paulo, e Coriliba 1 a 0 Santa Cruz

-Na grande área

Portuguesa dá
no Vasco sem
maior problema

Botafogo joga bem e
alcança novo empate

Flu mostra que não
é o mesmo de antes

O placar de 3 a 0 que
a Portuguesa impôs ao Vas-
co só pode surpreender aos
que não foram ao Mara-
cana. Se o jogo detnorassc
mais 90 minutos, ai equipe
paulista seria capaz de fa-
zer mais três e os cariocas
p r o v àvelmente continua-
riam sem encontrar o catui-
nho do gol. Há muito tempo
o torcedor não assistia a
gols feitos com tanta facili-
dade como os cíois primeiros
da Portuguesa. Cabinho e
Dirceu chutaram livres, de
dentro da área, sem que
qualquer dos sete ou oito
jogadores adversários — o
Vasco jogava num 4-4-2 —
aparecesse para ímportu-
ná-los.

A primeira vitória da
Portuguesa no Campeonato
Nacional — depois de três
derrotas seguidas — foi in-
contestável. Sua equipe jo-
gou solta, correndo o campo
inteiramente à vontade, c
a liberdade de movimentos
com que articulava suas jo-
gadas foi menos por meri-
tos próprios do que pelas
facilidades que o Vasco ofe-
recia. O timr carioca atuou
sem qualquer disciplina tá-
tica. Com quatro zagtteireos
abandonados pelos quatro
jogadores no meio de cam-

Carlos Eduardo Novaes

po — nenhum deles se pre-
ocupou em dar cobertura à
zaga — um esquecido na
extrema direita e oturo so-
brecarregado na frente, a
equipe parecia mais interes-
sada em empatar.

No primeiro tempo a par-
tida se desenvolveu quase
toda no meie de campo,
mas não era difícil perceber
que a Portuguesa, pelo me-
nos, tinha mais gente pre-
sente cm seus ataques espo-
ràdícos do que o Vasco, que
dependia exclusivamente de
um milagre de Dé. Durante
o intervalo os alto-falantes
do estádio anunciaram a
saida de Bouglcux, substi-
tuido por Ferreti. A torcida
vislumbrou nessa modiji-
cação um companheiro pa-
ra Dê c as esperanças de
uma reação. Inexplicável-
mente Ferreti continuou jo-
gando pelo meio de campo.
A situação da partida não
se modificou c os gols da
Portuguesa foram nascendo
naturalmente. E se a equipe
paulista cm nenhum mo-
mento se preocupou cm se
defender, quando o jogo es-
tava 1 a 0, foi porque o
Vasco, mesmo perdendo, em
nenhum momento soube co-
mo atacar.

Porto Alegre (Sucursal i
— Dessa vez o Grêmio con-
tou com o apoio de sua tor-
cida, o que não vinha
acontecendo ultimamente.
Mas não conseguiu vencer
o Botafogo, embora marcas-
se um gol logo no primeiro
minuto de jogo. circunstan-
cia que significa quase a vi-
tória para quem está jogan-
do em casa e é um time
forte. Os gaúchos tiveram
o comando da partida ape-
nas nos 20 minutos iniciais;
partir dai foram empur-
rados para seu próprio
campo pelos cariocas, que
chegaram ao empate aos 24
minutos do tempo final, gol
conquistado por Roberto. E
o Botafogo teve outras
oportunidades para chegar

à vitória, principalmente
em lances criados por Ze-
quinha — passou sempre
por Everaldo. O Grêmio,
acostumado a jogar na de-
fesa, explorando o contra-
ataque, ficou meio perdido,
mesmo depois de seu gol,
Isso porque tinha a obri-
gação moral de atacar, en-
contrando a defesa do Bo-
tafogo muito bem plantada.
O gol gaúcho foi marcado
por Lolvo, quando muita
gente ainda estava procu-
rando um melhor lugar nas
arquibancadas do Olímpico.
Ambas as equipes se man-
têm Invictas no Campeona-
to Nacional, o Grêmio com
duas vitórias c três empa-
tes e o Botafogo com quatro
empates.

Fortaleza iCorrespon-
dentei — O Ceará conse-
guiu sua primeira vitória no
Campeonato Nacional e o
técnico Zagalo deve estar
meio desapontado: antes do
jogo em que seu time per-
deu para o Vasco, por 1 a
0, já fazia as previsões, di-
zendo que voltaria com três
pontos do Norte. Agora o
time vai a Pernambuco e
o máximo que pode alcan-
car são dois pontos, contra
o Santa Cruz. O Fluminense
atacou mais, mostrou me-
lhor domínio de bola, mas
a vitória do Ceará foi justa,
porque se defendeu bem, te-
ve tranqüilidade para sair

das situações difíceis e ain-
da fèz um gol, através de
Vítor, quando faltavam 10
minutos para terminar a
partida. O maior erro do ti-
me carioca foi insistir em
atacar pelo meio, deixando
esquecidos Cafuringa e Lu-
Ia. Na metade do segundo
tempo Mickey entrou no lu-
gar de Cláudio, mas logo
foi forçado a sair, devido
a uma contusão num lance
com Mauro. A equipe viu
então diminuir bastante as
chances de empate. Com es-
ta derrota, o Fluminense
.somou cinco pontos perdi-
dos — tem apenas uma vi-
tória em quatro jogos.

Jogo: Grêmio 1 x I Bolafogo
local: Estádio Olímpico. Porto Alegre
Juix: Oscar Scolfaro
Renda: CrS 130-37,00
Equipes: Grêmio: J-ir, Espinosa, Ari Ercilio, Beto e Evoraldo; Torino,

Jsdir . Gaspar (Caio); Flecha (Bíra), Neslor, Scolta e loivo.^ Botaiorjo:
Ubira|ara, Mura, Brito, Osmar e Vallencir; Carlos Roberto e Luís Cláudio;
Zequinha, Roberto, Nei Oliveira (Silva), e Paulo César.

Gols: loivo «os dois minutos do primeiro tempo e Roberto aos 24
do segundo tempo.

Pele sai triste
com mau futebol

Jogo: Ceará 1 x 0 Fluminense
Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza
Juii: José Clemente de Oliveira
Renda: CrS 98 259,00
Equipes: Ceará: Podrinlio, Cruz, Mauro, Nagel a Carlindo; Edmar «

Joãozinho; lima, Erandi, Vítor e Da Costa. Fluminense: Félix, Oliveira, Ga-
lhardo, Assis e Marco Antônio; Denilson e Didi; Cafuringa, Cláudio

(Mickey), Ivair e lula.
Gol: Vitor aos 35 minutos do segundo tempo.

COLOCAÇÕES DO 1.° CAMPEONATO

CHAVE PG PP GP GC

Jc-i- Portuguesa 3x0 Vasco

local: Maraecni

Juli: José Cavalheiro de Morais

Renda: Cr» 142 565,00 (2B93B pagantes)

Equipas: Porluouêsat Orlando, Arenghi, Darcio, Isidoro « Fogueira;

Dirceu, lorico • Basllio; Ratinho iluí» Américo). Cabinho a Prau (lata).

Vascoi Andrada, Haroldo, Miguel, Moisés a AHmète; Alcir, Bougleux

(Ferreti) a Afominho; Alan (luis Carlos), Dé e Rodrigues,

Gols: Cabinho aos 44 minutos do primeiro tempo; Dirceu «os 8 a

Cabinho aos 35 minuto» do segundo tampo.

Esporte e São Paulo
só teve um bom lance

São Paulo (Sucursal) -
Após o fraco jogo cm que
Santos e América empata-
ram de 0 a 0, Pele, ainda
suado pelo Inútil esforço,
fêz o comentário: "o proble-
ma é que no Bra.sll futebol
c espetáculo e do jeito que
caminham as coisas ele vai
acabar." O atacante explica
que "atualmente todo mun-
do joga fechado c até o
Santos precisa atuar assim
para não perder. Agora os
times tom de três ou quatro
jogadores no meio de cam-
po, o que enfela o espetãeu-
Io." No domingo. Santos e
América parece que só ti-
nham um objetivo: deíen-
dor-sc. Entre os cariocas,

Tadru também voltava pa-
ra ajudar Badeco, Antônio
Carlos e Edu, permanencen-
do na frente apenas Sérgio
Lima e Tarclso. No Santos,
Pele iniciou o Jogo no ata-
que, mas logo depois se viu
transformado em meia-de-
ligação, porque sentiu que
Dica, Léo c Jáder não se
entendiam nas suas fun-
ções. No segundo tempo, o
time paulista tentou jogar
ofensivamente, mas encon-
trou multas dificuldades
em razão do excelente bio-
quelo da defesa do América.
No todo. a partida foi mo-
notona, os torcedores che-
garam a vaiá-la em alguns
momentos.
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PRÓXIMOS JUGOS

QUARTA-fEIPA

Recife (Sucursal) — Uma
bola cabeceada por Zé Ro-
berto na trave foi o ünico
lance de emoção do jóço Ei-
porte 0X0 Sào Paulo, na
Ilha do Retiro. Desde os
primeiros minutos o time
pernambucano demonstrou
que nho tinha multas pre-
tensões ofensivas, provável-
mente ponrue estava des-
falcado de seis titulares. Os
paulistas também comrca-
nm cautelosos, wm Oér.vriti
e Tonlnho. mas quando o

técnico Osvaldo B r a n d & o
percebeu que o Esporte nào
saia para o ataque, mandou
sua equipe forçar o jogo,
tentando chutes de longa
distancia. O São Paulo do-
minou nos primeiros 45 mi-
nutos. o Esporte reagiu no
inicio do segundo tempo e
dal para frente houve equl-
llbrlo A melhor figura da
partida foi o goleiro per-
nambucano Toblas. que ti-
rou dos paulistas qualquer
possibilidade de gol.

Jogo Sanles 0.0 América
local: Parou» Antártica
Juii Manuel Amaro d» t.ma
Randa. Cil «8 159,00 (13 810 pagantes)
Equipes: Santos — Ja*1 Orlando, Oberdi. Man;*) t Turcae; l*n «

Dícij )tdt<. MíitWio, Pele t ídu. América — Alberto, Ojair, Tiêo. Wt-
reco t Zt Cariei. Badeco e Tedeu; Tarttso, Antônio Carlaa. Edu t Serg<s
Uma (Paraguaio).

Ris: Botafogo x América MS
São Paulo: Palmeira» x Cruieira
Salvador: Atlético * Bahia
Curitiba; Cor>tiba * International
Perto Alegre: Grímio X tico"»
RetiUí Santa Ovi » fl-minem»

QUINTA-rtlRA

ti«t Amérit* x Hamenrjo
Sào Paulo: Cocinüant x Portuguéta
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Armando Nogueira
Antes de começar Portuguêsa-Vasco,

o Embaixador Fragoso, de Portugal, di-
zia pelo rádio que ali estava -para assis-
tir a um jogo em família. De fato, uma
partida entre irmãos, mas que família
desunida, gente: a irmã lusa paulista só
não disparou, uma goleada no mano ca-
rioca porque, nos minutos finais, o go-
leiro Andrada, com sua classe e com suas
traves tambétn, evitou dois ou três gols
certos.

A bem da verdade, porém, os fados
andaram ajudando a visitante, pois a
Portuguesa só jogou bem melhor que o
Vasco parte do segundo tempo, quando
o principal jogador da tarde, Afonsinho,
machucou-se e ficou fazendo número na
ponta direita.

O elemento marcante da superiori-
dade da Portuguesa, no duro, foi a luta
infatigável de seus jogadores. Santo
Deus, como correu domingo o time da
Portuguesa! De tal maneira que, do pri-
meiro ao derradeiro minuto, o time pau-
lista pôde aplicar a correta concepção
de jogo segundo a qual, sem a bola, todo
mundo tem que defender e, com ela, todo
mundo tem que atacar. Claro que não
subia a defesa inteira, mas os laterais e
os médios, esses, apoiavam com decisão.
E para fazer isso, durante hora e meia,
haja pulmões.

Onde os jogadores da Portuguesa fo-
ram arranjar tanto oxigênio, não me per-
gunte leitor, porque desconheço os mé-
todos de trabalho da equipe. Que não es-
perava aquele show de exuberância fí-
sica, sinceramente não esperava. Afinal,
o time da Portuguesa tinha perdido os
três primeiros jogos do Campeonato Na-
cional, correndo menos, muito menos que
no domingo.

O time do Vasco da Gama revelou,
acima de tudo, uma clara inferioridade
física em comparação com o adversário. O
problema, aliás, deve ser do conhecimen-
to pleno do supervisor-técnico c do pre-
parador físico que são grandes autorida-
des na questão. E duvido que Coutinho
e Chirol consigam, da noite para o dia,
apurar o estado da equipe: em período
de competição, o mais que se aconselha
é um programa de manutenção de for-
ma. Intensificar o treinamento, a essa
altura, é uma precipitação de todo de-
saconselhável.

Em razão do baixo rendimento físico
de alguns jogadores foi que o time do
Vasco acabou dominado pela Portuguesa
de Desportos: os dois laterais, por exem-
pio, perderam cedo a capacidade de de-
fender c atacar; a meia-cauclia resumiu-
se a Afonsinho e Alcir, pois Bougleux
não tem resistência para ir c vir no rit-
mo conveniente. Resultado: êle está sem-
pre no meio do caminho, atrasado de
Afonsinho c de Alcir na hora de bloquear
e atrasado ríc Dé na hora de atacar. E,
por fim, os dois extremas quase nào exis-
tiram: o paulista Alan, com a atenuante
de estar estreando c Rodrigues, ao con-
trário, com a circunstancia agravante de
não se empenhar devidamente.

A direção do Vasco da Gama precisa
saber que uma boa defesa não chega a
formar um grande time: a base, real-
mente, o Vasco já tem, com Miguel, Al-
finête, Afonsinho, excelentes jogadores;
mas está faltando, ainda, um grande
atacante para fazer os goli que os me-
diocres não fazem. Do contrário, o time
do Vasco da Gama não escapará à velha
máxima do saudoso Gentil: "em futebol,
quem não faz leva..."

O Vasco perdeu de vez a partida
quando tomou o segundo gol. E, ali,
constatei um erro de concepção que, de-
pois dos dois últimos mundiais (66 c 70)
time alçum tem o direito de cometer: du-
rante toda a ação que antecedeu o gol.
havia lá na frente, inteiramente íora de
jogo. quatro atacantes do Vasco. Eram
eles: Alan, Ferreti, Dé e Rodrigues. Pelo
menos dois dos quatro deviam estar com-
batendo na zona de perigo. Não se pode
nem pensar em ordem do túnel, pois me
nego a admitir que o treinador Paulo
Amaral, homem absoluto em dia com a
evolução do futebol, tivesse mandado íi-
car à margem da luta pela bola mais
de um terço de sua equipe. Lcnibro-mc
bem. o time da Portuguesa, naquele mo-
mento. tinha sete jogadores diretamente
empenhados na parada do gol, ficando
os outros quatro (três beques c o goleiro
Orlando) desentinela. Quer dizer: o Vas-
co cometia, então, a imprudência de en-
fiTntar sele com apenas seis (Andrada
à parte), sendo que a bola estava cm
poder dos sete. O time do Vasco, portan-
to. contrariou a liçào maLs positiva do
futebol moderno segundo a qual. na arca
de defesa como na arca de ataque, te-
nlia sempre mais jogadores do que o
rival.

Enfim, a Portuguesa respeitou o fi*
gurino e. por isso, como diria o \ a-scaíno
Chacrinha, palmas pra ela que ela me*
rece.
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Paulo Amaral foi demitido e Chirol assume

o

SÚMULA
9 Jeremias seguirá hoje às
lOhliOm para o Recife, onde se
incorporará ao time do Flumi-
nense que amanhã à noite en-
frenta o Santa Cruz pelo Cam-
peonato Nacional. A viagem
de Jeremias c motivada pela
contusão que Mickcy sofreu no
tornozelo, contra o Ceará, e
também porque Cláudio não
esteve bem naquele jogo
Mickcy, com o tornozelo imo-
bilizado, regressou ontem mes-
mo ao Rio para iniciar o tra-
tamento.
0, Enquanto no clube asso-
ciados comentavam que o Flu-
minense deveria renovar o con-
trato de Flúvio, lembrando que"em quatro jogos o time sõ
conquistou dois gols e mesmo
assim contra o Coritiba", o
vice-presidente João Bouèri
dizia que continua aguardando
uma resposta do Porto para
negociar o passe, do artilheiro.
O preço ainda c o mesmo, de
CrS 600 mil a prazo.
0 Será amanhã, às 7 horas,
na Igreja Nossa Senhora da
Glória, no Largo do Machado,
a missa de 30." dia da morte
de Romeu, ex-jogador do Flu-
minense e da Seleção Brasi-
leira.
9 Sem Clodoaldo. contundi-

do, e apresentando como maior
novidade a presença de Manoel
Maria — parado há muito
tempo, após um desastre de
automóvel — o Santos seguiu
para Caracas, onde enfrenta
amanhã o Boca Juniors, da
Argentina.

9 Sábado, a equipe brasilri-
ra estará em Bogotá jogando
contra o time do Milionários.
Por cada um destes amistosos
receberá 20 mil dólares — rir-
ca de CrS 100 mil.
tf Rivclino reformou contra-
to com o Corintians, domingo
â noite — confirmando as in-
formações da direção do clu-
lie "dc que tudo seria acertado
dentro de 24 horas." O jogador
tem contrato por mais dois
anos, num total dc CrS 700
mil, recebendo Cr$ 3.W mil a
vista, c a outra metade em
prestações.
O A partir de hoje, os tor-
cedores do Coritiba poderão
depositar qualquer Importan-
cia nas cisas bancárias da ei-
dade para ajudar d clube a
comprar B dupla 1'aqulto —
Tián Abatia. A Idéia partiu da
diretoria do Coritiba, depois
dc receber Insistentes pedidos
do técnico Tim para conseguir
os dote atacantes em defini-
tlvo,

9 O União Bandeirantes,
que emprestou os jogadores ao
Coritiba durante o Campeona-
to Nacional, está pedindo Cr$
400 mil pelo passe de ambos
e. scpiüido calculam os diri-
gentes, até o final do ano os
torcedores terão depositado
toda a quantia.
0 Com os IT jogadores vrs-
lindo terno alaranjado. rami-
sa preta e gravata vermelha
estampada, a delegação do Ks-
porte Clube Recife desembar-
rou em Porto Alegre para *
partida de amanhã ã noite
contra o Grêmio,
0 José Luis Osório de Al-
meida Filho e Bobby Falken-
burg lideram, no golfe, a Taça
Dunlop de duplas, após a
disputa de duas das três ro-
dadas programadas, com uma
vantagem de quatro laçadas,
sobre Mário Gotuaíct Filho t
Stephan Otxrord que esfdo em
segundo lugar,

% A competição, que terml-
narà no pr«\imo sábado, está
prátlramente restriu a esta*
dua% duplas já que C. l.lndrifr
e Jim MiuUgomerv. que r*Uo
na terceira cotocacio, tém "SS
tarada*. *rtr a mais que os li-
dere».
• Ertck Tinoco Marques.
Valdtmar Arena, jtbtlio de Al-
meida e Júlio de La mate soo
o* «oro» membro» do Conselho
Nacional de Desporto que /o-
ratn empossados onirm. em
cerimônia presidida pelo JKft-
nittro Jarbas Pastorinha.

Sa occHán, o Brigadeiro
«Terfliilmo Bastos, presidente do
CND. liberou peta a AÜIta
t Adminittmçio dm Kttadiot
da Guamneret, Cti I milhão.
para que o Sr. AbrSard rrença,
re «ore e ii«mt«oçiin do Mera-
cenú.
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Sõ resolveu tirar o técnico*Paulo Amaral, a jim de continuar as modificações no Departamento de Futebol

Fia contrata L. Alberto
e pode escalá-lo logo

Certo dc haver reali~.ado um sonho
em sua carreira. Luis Alberto, zaquei-
ro. 2S anos dc idade, campeão carioca
pelo Bangu em 19GG, assinou contrato
até 31 dc dezembro com o Flamengo,
ontem, a pedido do técnico Fleitas
Solich, que deverá lançá-io.

Luis Alberto receberá mensalmente
CrS 6 mil e se for aprovado, terá
seu passe comprado por CrS 120 mil.
Solich deseja aproveitá-lo o mais rápt-
do possível, pois sabe que Reycs neces-
sita parar para um tratamento na
virilha direita. Esta estreia devera
ocorrer, dominga, contra o São Pauto,
no Morumbi. Enquanto isso, Tales foi
devolvido ao Corintians c o zagueiro
Jair poderá tr emprestado para Ban-
gu ou ülarta.

ULTIMA CHANCE

Aos 2S anos de idade, Luís Alberto,
o ultimo do time campeão de 1966,
vtu um velho sonho ser realizado; ío-
gar no Flamengo.

— Pelo menos por algum tempo pu-
de sair do Bangu. jiois pensei que fa-
mais o conseguiria — comentou o ta-
guelro.

Êle era o único que ainda restava,
do lime que durante multo tempo foi
o principal do Rio. Daquela formação,
Vblrajara, Fídclis. Mário Tito. Luis Al-
berto e Ari Clemente: Jaime e Ocl-
mar: Paulo Borges, Cabralzinho, La-
deira e Aladlm. a maioria se trausfc-
riu em seguida.

Ubirafara 'Botafogoi. Fldills (Vas-
co>. Mário Tlto (Cru:elroi e Ari Cie-
mente tparout: Jaime 'Palmeiras) e
Octmar tparout: Paulo Borges 'Corln-
ttansh Cabralzinho tFluminense. Pai-
melrasi. Ladeira fOuarani* e Atadim
(Corintians/.

Muitos clubes tentaram me com-
prar, mas o Bangu sempre recusou
ncuociar-mc. Parece até um sonho que
acabei tendo uma chance — coníi"
niiou.

Explica Luis Alberto que esta era
sua 'última, oportunidade, pois reco-
nhece que, na sua idade, não teria
outra. Por causa disso pediu aos dirl-
gentes do Bangu para que o ajudas-
sem, facilitando sua saida.

Eles compreenderam c agora vou
mostrar que nâo acabei para o fute-
boi, como alguns pensam. E1 uma
questão de chance c, finalmente, che-
gou minha hora. O Flamengo, c sua
Imensa torcida, verão que ainda tenho
muito peta frente — finalizou.

TORCIDA £ ESPERANÇA

Num ambiente dc tristeza, o Fia-
rncnao treinou individual, ontem pela
manhã c à tarde. O único motivo dc
alegria foi a volta dc Zico, que, recu-
perado da torção no joelho, poderá
enfrentar o América, quinta-feira.

Até mesmo a despedida de Tales
contribuiu para entristecer aluda
piais a Gávea, já que seus compa-
nheiros o admiravam muito.

Frcd, que se tem destacado bastan-
te, era um dos mais aborrecidos, pois
havia sido apontado como o culpado
pelo gol do Atlético quando nâo esta-
ra nem mesmo perto da jogada.

— Jogador quando está começando
sofre mesmo. Veja que o Llmtnha
errou a tentar tirar a bola de Lola,
o gol saiu. c eu, que eslava longe,
é que fui apontado como o autor da
falha — disse Frcd,

Umlnha comentou brincando que
•quem está começando tem dc pagar."

Joelho de Roberto está
melhor e Luís Cláudio é
mantido na vaga de Nei

Roberto, que voltou de Porto Alegre queixan-
do-se de uma contusão no joelho, esteve no Bota-
fogo ontem à tarde e, depois de examinado, foi
considerado em condições de jogar amanhã, mas
Nei ainda continuara de fora, substituído por Luis
Cláudio, que para os jogadores foi a melhor figura
do jogo com o Grêmio.

Hoje haverá apresentação, revisão médica e
um treino de recreação, seguindo o time logo de-

pois para a concentração. O técnico Paraguaio
assegurou que manterá a mesma formação que
empatou no Sul.

ESPERA DE NEI

Paulo Amaral foi demiti-
do da direção técnica do
Vasco ontem à noite e o
vice-presidente de Futebol
Carlos Alberto Cavalheiro
programou uma reunião do
Departamento para hoje de
manhã, a fim de escolher
o seu substituto.

Os dirigentes do Vasco,
em principio, estão pensan-
do numa solução doméstica,
entregando a responsabili-
dade técnica da equipe a
Admildo Chirol e Célio de
Sousa, por considerar que
os principais treinadores
estão empregados no mo-
mento, mas não escondem
que no final do ano ten-
tarão contratar Zagalo.

PRECEDENTE PERIGOSO

A dispensa de Paulo Ama-
ral foi resolvida ontem à
tarde, após um almoço en-
tre o supervisor Cláudio
Coutinho e os dirigentes de
futebol Carlos Alberto Ca-
valheiro e Altino Teles, na
Subsistência da Aeronáuti-
ca.

Cláudio Coutinho, antes
da conversa, afirmou que
era favorável à permanên-
cia do treinador.

— E' um precedente mui-
to perigoso demitir um téc-
nico por causa de u m a
derrota. O sucessor não po-
dera ter tranqüilidade para
trabalhar por esse mesmo
motivo.

Essa opinião do supervi-
sor, porém, foi vencida na
reunião. Carlos Alberto Ca-
valheiro explicou que 

"está

na hora de mudar para, pe-
Io menos, manter a torcida
motivada."

Grande parte da torcida
do Vasco era contra a per-
manênoiá de Paulo Amaral.

Os dirigentes sabem que a
única maneira, pràticamen-
te de classificar o time para
a fase semifinal do Campe-
onato Nacional é por renda,
por isso resolveram atender
aos apelos.

LIBERDADE DE DECISÃO

Antes mesmo de conver-
sar com o presidente Aga-
tirno da Silva Gomes, que
lhe havia dado inteira li-
berdade de decisão, Carlos
Alberto Cavalheiro foi à
noite na residência de Pau-
Io Amaral e comunicou a
dispensa.

Paulo, segundo êle, enten-
deu a situação, mas não
quis dar qualquer decla-
ração.

Após a reunião com o téc-
nico, o vice-presidente de
Futebol foi à casa do Sr.
Agatirno da Silva Gomes.

O presidente 
'do Vasco

havia informado que por
êle Paulo Amaral não sai-
ria, mas aceitou as expli-
cações.

Ó Sr. Agatirno da Silva
Gtfmes, porém, fêz questão
de comentar que a Co-
missão Técnica, daqui para
a frente, tem que trabalhar
unida, trocando idéias e
opiniões.

O contrato de Paulo Ama-
ral não tinha multa rescisó-
ria. Assim, o treinador rece-
berá apenas Cr$ 24 mil, re-
ferentes ao pagamento dos
quatro últimos meses de
contrato.

Chirol, Coutinho, Hélio
Vigio e Célio De Sousa se
reunirão hoje de manhã em
São Januário com Altino
Teles e Carlos Alberto. Chi-
rol e Célio de Sousa deverão
ficar como responsáveis di-
retos pela direção técnica
do quadro.

Alan é operado e eslá
com carreira ameaçada

Luís Alberto ficou feliz cm acertar sua permanência na Gávea

O único que se contundiu
na partida contra o Grê-
mio foi Roberto, que levou
uma forte pancada no joc-
lho direito. Ontem, porém,
depois de cxaminndo no
Departamento Médico, na-
da de sério apresentou, ten-
do apenas feito aplicações
dc ondas curtas e forno.
Sua presença na partida dc
amanhã com o América dc
Minas é certa.

Nei. no entanto, que vi-
nha scBUlndo todo o trata-
mento prescrito pelo Dr. LI-
dio Toledo e tinha esperan-
ças dc voltar ao time. con-
tlnuará dc fora, porque o
derrame no tornozelo ainda
não cedeu por completo c o
medico prefere aguardar
mais Alguns dias.

Luis Cláudio continuará
em seu lugar. Na oplnláo de
todos os Jogadores, o melo-
de-campo foi o melhor do
time no jogo com o Oremio.

ELOGIO DO TÉCNICO

Ontem, o técnico Para-
ffualo disse que nos dois úl-
tlmos jogos sentiu que os
Jogadores t.m demonstrado
(trande vontade c espirito
de lula Salientou que do-
mlngo. em Porto Alegre.
mesmo sol rendo um gol de

saída, o time não desani-
mou e só não venceu o Grc-
mio por falta de sorte em
dois lances, um deles quan-
do a bola bateu na trave
depois do goleiro vencido

— o Botafogo está jogan-
do bem — disse Paraguaio
— c os jogadores estão dis-
postos a lutar pela classlíl-
cação. Estive conversando
com elos e senti que estão
feridos em seus brios e que-
rem mostrar a força c o
valor do time. O quadro
acertou e se ganharmos
amanha, o que espero, creio
que Ja podemos pensar em
classificação.

Paraguaio confirmou que
vai manter a mesma forma-
çôo para a partida com o
América Mineiro c disse que
está satisfeito com as atua-
çôcs dc Luis Cláudio, prin-
clpalmente cm Porto Ale-
grc.

O técnico citou como
exemplo da vontade dc ven-
cer dos jogadores a atitude
dc Silva que. mesmo dls-
pensado. ípi ao clube ontem
à tarde c participou do trcl-
no dos reservas

Para hoje. Paraguaio pro-
gramou um treino de re-
creaçâo, mas antes haverá
revisão médica e um leve
individual. A concentração
será iniciada logo depois.

O ponta-dircita Alan foi
operado ontem à tarde dos
meniscos e ficará inativo
quatro meses no mínimo
podendo ate mesmo nâo
voltar a jogar mais fute-
boi, pois sofreu também
ruptura total dos ligamen-
tos do joelho direito.

O presidente Agatirno da
Silva Gomes, que visitou
pela manhã o jogador cm
companhia dc Afonsinho,
na Casa de Saúde São Bcn-
to. diante da tristeza da
mulher dc Alan. afirmou
que o Vasco cumprirá tú-
dps as obrigações com éle
"e irá até mesmo além, se
for necessário."

DOVAL OU BAYLON

O Dr. Arnaldo Santiago
nâo permitiu que Alan fòs-
se fotografado e nem que
recebesse multas visitas,
porque isto influiria psico-
logicamente mal no pacten-
le e previu que o jogador
ficará Inativo peto menos
quatro meses.

Tudo vai depender, po-
rem, da- reação de Alan no

período de recuperação
pós-operatório, mas ele não
esconde a gravidade da
ruptura total dos ligamen-
tos do joelho.

O Sr. Agatirno da Silva
Gomes, interessado cm nâo
desmotivar a torcida do
Vasco, pois o time prática-
mente sõ se classificará
pura a fase scmi-final por
renda, informou que já está
á jtfocura de um novo pon-
ta direita. Os dois jogado-
res cogitados sáo o argen-
tino Doval c o peruano
Baylon.

Os jogadores do Vasco se.
apresentarão hoje dc mu--
nhü. Em principio, está
programada uma caminha-
da nas Painciras.

O supervisor Cláudio Cou-
Unho, Intc/cssado cm que
os jogadores não pa^ficl-
pcm muito ativamente dos
comentários e das campa-
nhas que surgirão no clu-
bc durante a semana — por
causa da derrota dc ante-
ontem — quer levar a de-
lega/çáo para Curitiba va
próxima sexta-feira, A vta-
gem estam marcada para
sábado pela manhã.
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Ganhadores do teste 55
fazem 12 pontos e fieam
com CrS 235 mil cada um

Sc alguém rasgou seu cartão com 12 pontos,
no teste 55 da Loteria Esportiva, terá agora dc
fazer um requerimento ã Caixa Econômica Federal,
solicitando uma cópia do cartâo-matriz, pois só
assim irá receber um dos 46 prêmios dc
CtS 235 887.81 dislribuidos esta semana.

O resultado oficial foi divulgado ontem, às
17h30m. apontando 20 acertadores cm Sâo Paulo,
15 no Rio, quatro no Estado do Rio. dois cm Minas
Gerais, Paraná c Goiás, além dc um em Brasília
Ganharam com 12 pontos, mas o Rio Grande do
Sul. que participou do 2^ teste, desta vez. nâo teve
ainda nenhum acertador.
DOIS CARTÕES

Entre m acertadores, o
Sr. Ago-tlnho Pereira da
Silva, do Estado do Rio. íl-
coa em situacio privilegia-
da. pois o computador o
apontou com dois cartões
rewedore*- üttm fartado,
ganharam ainda Manuel
Henrique e Kiloo P Santo»
Em SkUnai Gerai*, foram re-
lacionados iosé A de-Sras*
e S_Jc*r.Í» Jttseift
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to, Jo»ã Jacinto de Souta
Filho, Moisés Saciu, Ffellpe
Airtr e $élson Sonei

Alegando ter Selto 13 pon-
\m. apareceu ontem à tarde
na íede da Loteria um **»
nhor que M IdentUicou tm-
nas como CMsio. dlaewio
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me Ricardo Colma, Unham
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Paulo Amaral foi ídemitido e Chirol assume
SÚMULA

0 Jeremias seguirá hoje às
10h30m para o Recife, onde se
incorporará ao time do Flumi-
nense que amanhã à noite en-
frenta o Santa Cruz pelo Cam-
peonato Nacional. A viagem
de Jeremias é motivada pela
contusão que Mickey sofreu no
tornozelo, contra o Ceará, e
também porque Cláudio não
esteve bem naquele jogo
Mickey, com o tornozelo imo-
bilizado, regressou ontem mes-
mo ao Rio para iniciar o tra-
tamento.
0 Enquanto no clube asso-
ciados comentavam que o Fln-
minense deveria renovar o con-
trato de Flàvio, lembrando que
"em quatro jogos o time só
conquistou dois gols e mesmo
assim contra o Coritiba", o
vice-presidente João Bouéri
dizia que continua aguardando
uma resposta do Porto para
negociar o passe do artilheiro.
O preço ainda c o mesmo, de
Cr$ 600 mil a prazo.

0 Será amanhã, às 7 horas,
na Igreja Nossa Senhora da
Glória, no Largo do Machado,
a missa dc 30.° dia da morte
dc Romeu, ex-jogador do Flu-
minense e da Seleção Brasi-
leira.
0 Sem Clodoaldo. contundi-
do. e apresentando como maior
novidade a presença de Manoel
Maria — parado há muito
tempo, após um desastre de
automóvel — o Santos seguiu
para Caracas, onde enfrenia
amanhã o Boca Juniors, da
Argentina. (-,
0 Sábado, a equipe brasilei-

ra estará em Bogotá jogando
contra o time do Milionários.
For cada um destes amistosos
receberá 20 mil dólares — ecr-
ca de CrS 100 mil.

0 Rivelino reformou contra-
to com o Coriiitians, domingo
à noite — confirmando as in-
formações da direção do clu-
be "de que tudo seria acertado
dentro dc 24 horas." O jogador
tem contrato por muis dois
anos, num total de CrS 700
mil, recebendo CrS 350 mil à
vista, e a outra metade cm
prestações.
0 A partir de hoje, os tor-
redores do Coritiba poderão
depositar qualquer importan-
cia nas casas bancárias da cl- .
dade para ajudar o clube a
comprar a dupla Paquito —
Tião Abatia. A idéia partiu cia
diretoria do Coritiba, depois
de receber insistentes pedidos
rio técnico Tlm para conseguir
os dois atacantes em iir.ini-
livii.
0 O União Bandeirantes,
que emprestou os jogadores ao
Coritiba durante o Campeona-
to Nacional, está pedindo Crs
400 mil pelo passe de ambos
c, segundo calculam os dih-
gentes, até o final do ano os
torcedores terão depositado
toda a quantia.
0 Com-os 17 jogadores ves-
tlndo temo alaranjado. eaml-
si preta r gravata vermelba
estampada, a delegação do Es-
porte Clube Uerlfe desembar-
roti em Porto Alrgre para a
partida de amanha á noite
contra o Grêmio.
0 José Luis Osório de Al-
melda Filho e Bobby Falken-
burg lideram, no golfe, a Taça
Duntop de duplas, após a
disputa de duas dat tris ro-
dadas programadas, com amo
vantagem de quatro tacadas
sobre Mdrlo Gomalez Fitho r
Stephan Ostcard que estáo em
secundo lugar.
0 A rompetlçáo. que terml-
nará no próximo sábado, está
praticamente restrita a »M-s
duas dupla», jã que C. Undner
e Jim Montgomrry. que ettãn
na terrrlra lolnrarân. lém SS5
tarada*. M-tf a mais que m li-
dere*.
0 Na ocasião, o Brigadeiro
jrrénimo Basto», pretidente do
CND. liberou para a APKC,
lAdminlstraç&o dos Ettádlm
da Guanabara). CrS 1 milháo.
paro que o Sr. Abelard França.
renoce a iluminação do Mara-
cana.
0 Cuba drt rolou m Estado»
Vnidti* por II a 15. IS a 6 e 15
a 8 * Tfflrru o Tomelr» \mè-
rira d» SarU * AnUlha». de
Voleibol. A partida detKIta
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«tt. Juntamente raai «» Br*«0.
ramifi" da _5««va sat na*
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Fia contrata L. Alberto
e pode escalá-lo logo

Certo de haver realizado um sonho
em sua carreira, Luis Alberto, zaguci-
ro 2S anos dc idade, campeão carioca
pelo Bangu cm 1966, assinou contrato
até 31 dc dezembro com o Flamengo,
ontem, a pedido do técnico Flcitas
Solich, que deverá lançú-io.

Luis Alberto receberá mensalmente
CrS 6 mil c se for aprovado, terá
seu pusse comprado por CrS 120 mil.
Solich deseja aproicitá-Io o mais rápi-
do possível, pois sabe que ftcyes neces-
sita parar para um tratamento na
virilha direita. Esta estréia deverá
ocorrer, domingo, contra o São Paulo,
no Morumbi. Enquanto isso. Tales /oi
devolvido ao Corinlians e o zagueiro
Jair poderá ir emprestado para Ban-
gu ou Olaria.

ULTIMA CHANCE

Aos 28 anos de idade, Luis Alberto,
o último do time campeão âc 1966,
vtu um velho sonho ser realizado: fo-
gar no Flamengo.

— Pelo menos por algum tcinpo pu-
de sair do Bangu. pois pensei que ja-
mais o conseguiria — comentou o za-
guciro.

Êle era o tiiiíeo que ainda restava,
do time que durante multo tempo foi
o principal do Rio. Daquela jormaçao,
Vblrajara, Fidelis, Mário Tilo, Luis Al-
berto c Ari Clemente; Jaime c Ocl-
mar; Paulo Borges, Cabralzinho, La-
dclra e Aladim, a maioria se transfe-
riu em seguida.

Ubirajara <Botafogo), Fidelis (Vas-
co;, Aídrío T«o íCriueirOr c Ari Cie-
mente (parou); Jaime (Palmeiras) c
Octmar (parou); Paulo Borges (Corin-
tlans). Cabralzinho (Fluminense, Pai-
meiras). Ladeira (Guarani) e Aladim
(Coríntians).

Muitos clubes tentaram me com-
prar, mas o Bangu sempre recusou
negoclar-me. Parece até um sonho que
acabei tendo uma chance — conti'
nuou.

Explica Luís Alberto que esta era
sua última oportunidade, pois reco-
nliccc que, na sua idade, não teria
outra. Por causa disso pediu aos dirl-
gentes do Bangu para que o ajudas-
sem. facilitando sua saida.

Eles compreenderam c agora vou
mostrar que não acabei para o lute-
Iwl como alguns pensam. E' uma
questão de chance c, finalmente, che-
gou minha hora. O Flamengo, c sua
imensa torcida, verão que ainda tenho
multo pela frente — finalizou.

TORCIDA í: ESPERANÇA

Num ambiente dc tristeza, o Fia-
¦mengo treinou individual, ontem pela
manhã c á tarde. O único motivo de
alegria foi a volta de Zíco. que, recu-
parado da torção no joelho, poderá
enfrentar o América, quinta-feira.

Até mesmo a despedida dc Tales
contribuiu para entristecer ainda
mais a Gávea, já que seus compa-
nheiros o admiravam muito.

,Frcd, que se tem destacado bastan-
te. era um dos maLt aborrecidos, pois
havia sido apontado como o culpado
pelo gol do Atlético quando nâo esla-
va nem mesmo perto da jogada.

— Jogador quando está começando
sofre mesmo. Veja que o Uminha
errou a tentar tirar a bota de Lola,
o gol saiu. e eu, que estava longe,
é que fui apontado como o auior da
falha — disse Frcd.

' 
Uminha comentou brincfliido que

•quem está começando tem dc pagar"

Roberto recupera-se mas
vaga de Nei continua com
L. Cláudio muito elogiado

Roberto, que voltou de Porto Alegre queixan-
do-se de uma contusão no joelho, esteve no Bota-

fogo ontem à tarde e, depois de examinado, foi

considerado em condições de jogar amanhã, mas
Nei ainda continuará de fora, substituído por Luis
Cláudio, que para os jogadores foi a melhor figura
do jogo com o Grêmio.

Hoje haverá apresentação, revisão medica e

um treino de recreação, seguindo o time logo de-

pois para a concentração. O técnico Paraguaio
assegurou que manterá a mesma formação que
empatou no Sul.

ESPERA DE NEI

Paulo Amaral foi demiti-
do da direção técnica do
Vasco ontem à noite e o
vice-presidente de Futebol
Carlos Alberto Cavalheiro
programou uma reunião do
Departamento para h,oje de
manhã, a fim de escolher
o seu substituto.

Os dirigentes do Vasco,
em princípio, estão pensan-
do numa solução domestica,
entuegando a responsabili-
dade técnica da equipe a
Admildo Chirol e Celio de
Sousa, por considerar que
o s principais treinadores
estão empregados no mo-
mento; mas não escondem
que no final do ano ten-
tarão contratar Zagalo.

PRECEDENTE PERIGOSO

A dispensa de Paulo Ama-
ral foi resolvida ontem à
tarde, após um almoço en-
tre o supervisor Cláudio
Coutinho e os dirigentes de
futebol Carlos Alberto Ca-
valheiro e Altino Teles, na
Subsistência da Aeronáuti-
ca.

Cláudio Coutinho, antes
da conversa, afirmou que
era favorável à permanên-
cia do treinador.

— E' um precedente mui-
to perigoso demitir um téc-
nico por causa de u m a

. derrota. O sucessor não po-
dera ter tranqüilidade para
trabalhar por esse mesmo
motivo.

Essa opinião do supervl-
sor, porém, foi vencida na
reunião. Carlos Alberto Ca-
valheiro explicou que "está

na hora de mudar para, pe-
Io menos, manter a torcida
motivada."

Grande parte da torcida
do Vasco era contra a per-
manêncla de Paulo A.naral.

Os dirigentes sabem que a
única maneira, pràticamen-
te de classificar o time para
a fase semifinal do Campe-
onato Nacional é por renda,
por isso resolveram atender
aos apelos.

LIBERDADE DE DECISÃO

Antes mesmo de conver-
sar com o presidente Aga-
tirno da Silva Gomes, que
lhe havia dado inteira li-
berdade de decisão, Carlos
Alberto Cavalheiro foi à
noite na residência de Pau-
Io Amaral e comunicou a
dispensa.

Paulo, segundo êle, enten-
deu a situação, mas não
quis dar qualquer decla-
ração.

Após'a reunião com o téc-
nico, o vice-presidente de
Futebol foi à casa do Sr.
Agatirno da Silva Gomes.

O presidente do Vasco
havia informado que por
êle Paulo Amaral não sai-
ria. mas aceitou as expli-
cações.

O Sr. Agatirno da Silva
Germes, porém, fêz questão
de comentar que a Co-
missão Técnica, daqui para
a frente, tem que trabalhar
unida, trocando idéias e
opiniões.

O contrato de Paulo Ama-
ral não tinha multa rescisó-
ria. Assim, o treinador rece-
berá apenas CrS 24 mil, re-
ferentes ao pagamento dos
quatro últimos meses de
contrato.

Chirol, Coutinho, Hélio
Vigio e Célio Dc Sousa se
reunirão hoje de manhã em
São Januário com Altino
Teles e Carlos Alberto. Chi-
rol e Célio de Sousa deverão
ficar como responsáveis di-
retos pela direção técnica
do quadro.

Alan é operado e está
com carreira ameaçada
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Luís Alberto feliz em realizar um velho sonho

O único que se contundiu
na partida contra o Grê-
mio foi Roberto, que levou
uma forte pancada no joc-
lho direito. Ontem, porém,
depois dc examinado no
Departamento Médico, na-
da de sério apresentou, ten-
do apenas feito aplicações
dc ondas curtas e forno.
Sua presença na partida de
amanhã com o América de
Minas é certa.

Nei, no entanto, que vi-
nha seguindo todo o trata-
mento prescrito pelo Dr. Li-
dio Toledo c tinha esperan-
ças de voltar ao Ume, con-
tinuará de fora. porque o
derrame no tornozelo ainda
nfto cedeu por completo e o
medico prefere aguardar
mais alguns dias.

Luis Cláudio continuará
cm seu lugar. Na opinião de
todos os jogadores, o melo-
dc-campo foi o melhor do
Ume no Jogo com o Orémto.

ELOGIO DO TÉCNICO

Ontem, o técnico Para-
gualo disse que nos dois üi-
tlmos Jogos sentiu que os
jogadores tem demonstrado
grande vontade e espirito
de luta. Salientou que rio-
mingo. em Parto Alegre,
mesmo sofrendo um gol de

saída, o time não desanl-
mou e so não venceu o Gré-
mio por falta de sorte em
dois lances, um deles quan-
do a bola bateu na trave
depois do goleiro vencido.

— O Botafogo está jogan-
do bem — disse Paraguaio
— e os jogadores çstão dis-
postos a lutar pela classifi-
cação. Estive conversando
com eles e senti que estão
feridos cm seus brios e que-
rem mostrar a força e o
valor do Ume. O quadro
acertou e se ganharmos
amanhã, o que espero, creio
que j«t podemos pensar cm
classificação.

Paraguaio confirmou que
vai manter a mesma forma-
ção para a partida com o
América Mineiro c disse que
está satisfeito com as atua-
çòes de Luis Cláudio, prln-
dpalmcnto cm Porto Ale-
grc.

O técnico citou como
exemplo da vontade dc ven-
ecr das jogadores a atitude
dc Silva que. mesmo dis-
pensado, foi ao clube ontem
à Uude c parUclpou do Irei-
no dos reservas.

Para hoje. Paraguaio pro-
gramou um treino de re-
creação. mu antee haverá
revisão médica e um leve
Individual. A eoncenUaçáo
será iniciada togo depois.

O ponla-direita Alan foi
operado ontem à tarde dos
meniscos c ficará inativo
quatro meses no mínimo
podendo até mesmo nao
voltar a jogar mais jute-
hol pois sofreu também
ruptura total dos ligamen-
tos do joelho direito.

O presidente Agatirno da
Silva Gomes', que visitou
pela manhã o jogador cm
companhia dc Afonsinho.
na Casa dc Saúde São Bcn-
to, diante da tristeza da
mulher de Man, afirmou
que o Vasco cumprirá to-
das as obrigações com ele
"e irá ate mesmo alem, se
Jòr necessário."

DOVAL OU BAYLON

O Dr. Arnaldo Santiago
uno permitiu que Alem fés-
se }otografado e nem que
recebesse muitas ülsiías.
porque isto influiria psico-
logicamente mal no pavien-
te c previu que o jogador
Jicará inativo pelo menos
quatro meses.

Tudo vai depender, po-
rem, da: reação dc Alan no

período dc recuperação
pós-operatório, mas êle não
esconde a gravidade da
ruptura total dos ligamen-
tos do joelho.

O Sr. Agatirno da Silva
Gomes, interessado em não
desmotivar a torcida do
Vasco, pois o time prática-
mente sô se classificara
para a fase semi-final por
renda, informou que já está
à procura dc um novo pon-
tu direita. Os dois jogado-
res cogitados são o argen-
tino Doval e o peruano
Baylon.

Os jogadores do Vasco se
apresentarão hoje de ma*-
nhã. Em principio, esta
programada uma caminha-
da- nas Painciras.

O supervisor Cláudio Con-
Unho, Interessado cm que
os jogadores não panttcl-
pcm muito ativamente dos
comentários c das campa-
nhas que aurglrão no clu-
be durante a semana — por
causa da denota dc ante-
ontem — quer Icinir a dc-
Icgimváo para Curitiba •>«'

práríma sexta-feira. A via-
gem estava marcada para
sábado pela manhã.

Ganhadores do teste 55
fazem 12 pontos e ficam
com CrS 235 mil cada um

Sc alcuém rasgou seu cartão com 12 pontos,
no teste ôb da Loteria Esportiva, terá agora de

fazer um requerimento à Caixa Econômica Federal,

solicitando uma cópia do cartão-matriz, pois so

assim irá receber um dos 46 prêmios dc

CrS 235 887,81 distribuídos esta semana.
O resultado oficial foi divulgado ontem, às

nh30m, apontando 20 acertadores cm São Paulo,

15 no Rio, quatro no Estado do Rio, dois cm Minas

Gerais, Paraná e Goiás, além de um em Brasília

Ganharam com 12 pontos, mas o Rio Grande do

Sul, que participou do 2* teste, desta vez, nao teve

ainda nenhum acertador.
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DOIS CARTÕES

Entre os acertadore*. o
Sr. Agostinho Pereira da
Stlra. do Estado do Rio U-
cou em situação priviireta-
da, pois o computador o
apontou rom dois eartfes
vesneedonw. Jíe*se Estado.
ganharam ainda Man»ei
Hf nrUjar e K«do P Santo*-
Em Mina» Oeral*. foram re*
laftanatlcv* Jow A de S&i»»^
e Satooaio ütmet.

m Paraná: Erallto PterU-
do Ceie e Ad $m*fvk: mm
CNsà*»: VaMitUa» P. OmtttX
t ifísçaiss C. Cartr?: e rir:
BnuOU rrmcii**) Ision Ca-
MieMtt» ü» relação * Sio
pasÉko * Loteria díralfsa
Uirnv «tstaera de gani»-

. WS0^m" •»<¦

Üa ommIski. i®t*m
ft*»frfil*iftír» tetos!» Pwrtra
SíH»to. lo*o 4m- Cmxn. Fnsls-
ds» « ite^tde. iiewir*
ss» a. iOmkmÊm. im*t kí*
m*WÊL ú*w*Mm tknáM. sSe
Jesük. êmá füa* mt mmm.
WStWéWm fVítsaftâft'- tm-»-
mm r. âamst, €»-**»»?• I
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to, Jo»í Jacinto de Sousa
Pilho, Motsé* Satks, FcSIr*
AtrU e Nelson Sonel

Alegando ter feito 13 pon-
tos. apareceu ontem à tarde
na se<le da Loteria um *-
nhor que M idcaUilcou ape-
na* como CTérto, diíarfidi»
que èie e um ámllto. de no-
me Ricardo Colma, Unham
acertado cem n» !o*o de
Crt tm. mp**M <fe terent
teto apenas 4 ponto» r.am
entro fègo «fe Ctt ioí BR.

nr-mrm
r*rii!fn iC&tmtsem-

ÉMbÚ — O Rsa«*a«»arte
musàtàpiá Joae Adalberto
de Olrwt» *al «s«e__SÍlsár
adtxfaáo para FX-fír da Lo-
t^rU ü^ostit* o pacair.rc-
to d# todé * fsrtete d» te»**
». ,á «jwe i* «-,£i«SfTi e
ésàtm fasliaês* <*» ¦ i *
f«wsto*. O «Mriti Ar AÜ-

]f«i}«l«s. -'' 
ar»» *m> fwtmm •¦ ¦
de* ^t*Mm taten-B-sÊa*
sjgwr ífreO-sra, wpttAtW: p_f»
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A parte que considera sã de Maquiavel; ai-

guma coisa de Anatole France; influências |
iniciais de Raul Soares — o único Ministro

civil da Marinha — Artur Bernardes e An-

tônio Carlos Andrada, "políticos eminentes

da escola mineira", e muito do que 
"a vida

ensinou" resumem o homem Francisco Ne-

grão de Lima. Êle chega hoje aos 70 anos de

idade, com os cabelos brancos mas tranqüilo

por 
"nunca ter feito nada contra a consciên-

cia, contra os homens ou contra o Estado."

Negrão de Lima, não 40, mas 45 anos de vida

pública, desde os 25, quando chefiou o gabi-

nete do Secretário do Interior de Minas. De-

pois, Deputado duas vezes, Embaixador cm

três ocasiões, Ministro de Vargas e de Kubits-

chek, conspirador do Estado Novo, prefeito,

Secretário de Estado, finahnente Governador

da Guanabara. De tudo, resta uma confissão:

— Preciso trabalhar para ter um resto de

vida decente. Tenho rendimentos razoáveis

que precisam ser reforçados com alguma ati-

vidade, para seguir a viagem com decência e

conforto

NEGRÃO
Adriana entrou pela ante-sala do

escritório, um enorme pacote vermelho
na mão. A seu lado, D. Jandira, a mae.
Um beijo na face serena onde as olhei-
ras nitidas são o sinal de muitas noites
mal dormidas. Era véspera do dia de-
dicado ao pai. Adriana, a neta, Jandira,
a filha, o presente era desta, mas a frase
foi daquela:

Feliz Dia dos Pais.
E, aberto o embrulho, um conjunto

— blusão e short — branco: para usar j
na praia mie êle não perde, toda vez que ;
o sol abre um pouquinho mais, em Ipa- ;
nema, a alguns minutos da casa rosa da :
Lagoa. Dali a 18 dias êle chegaria a Ida-
de.que definiu assim:

— Ohego aos 70 anos sem amargo-
ras nem desilusões. Considero positivo
o meu saldo. Jâ ouvi dizer que a todos
chega o momento na vida em que se co-
meça a perceber sua linha de sombra,
conforme a idade que se tem. Para uns,
ela se situa na cercania dos 50 anos;
para outros, na altura das 60. Não ha-
via eu até agora me dado conta dessa
linha de sombra, mas acredito que nes-
te 24 de agosto me chegou a hora de
percebê-la. Mas, como a esperança é a
última coisa que se perde, a esperança
ainda não morreu no meu coração.

Francisco Negrão de Lima, dono de
muitos títulos, pai, avô, um homem que
conclui uma grande etapa de sua vida:

Considero encerrada a minha car-
reira política. Ê hora de vir outra gera-
ção Já fiz a minha jogada; agora é hora
da jogada dos outros. Não deixarei, po-
rem, do me interessar pela vida publica,
queé o dever de todo cidadão.

A partir daí. começou a falar de sua
extensa vida. das coisas que acontece-
ram nela, "antes que a linha da sombra
se torne mais visível."
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CADERNO

JORNAL DO BRASIL,

RIO DE JANEIRO,

TERÇA-FEIRA,

24 DE AGOSTO DE 1971

UM HORIZONTE AOS 70
ra que, em oração à belra-túnvulo, disse
de Raul Soares: "E aqui estamos em no-
me do Brasil, pranteando nesta vida que
a morte extinguiu a luz que a morte apa- |
gou." Não é lindo?

E falou de Artur Bernardes "pela de-
terminação e firmeza":

— Pela capacidade de escolher um
objetivo c marchar para êle sem temer
obstáculos.

De Antônio Carlos, outro nome que
o marcou:

_ o político descendente dos Andra-
da, cuja estirpe honrou de todas as ma-
neiras. Elegante de maneiras: orador no
melhor estilo parlamentar. Com nr bri-
tanico, clareza de raciocínio e fulminan-
te na réplica.

Na estante atrás de sua mesa, ador-
mecida, a obra completa de Anatole
France, de cuja leitura assimilou bas-
Um te Agora, o Embaixador Negrão lê a
vida de Abraão Lincoln, três volumes que
ganhou de presente de uma livraria.

— Evidentemente que a minha for-
mação iTOlitica, que se iniciou desde a
Juventude, desde os tempos de estudan-
te. terá recebido a influência de perso-
nagens políticas da época em que com
eles convivi. Mas muitos das coisas vie-
ram do berço c outras aprendi com a vi-
da. com o trato dos homens, nos acon-
teclmontõs e da experiência.

() poli l te o

Auto-retrato
Muitas perguntas, todas respondi-

das. Primeiro, o auto-retrato, ditado
assim:

— Fui educado num velho lar ml-
iv-iro E herdei a.s virtudes que ae culti-
varam toam ambiente Nunca fui nem
sou violento, a não ser que se configure
um caso de defesa de minha honra Nao
me considero nada fora tíc iêrte. Tenho
uri temperamento comunlcatlvo e culU-
vo o bom humor, Nunca H*c invejas:
rcíubilo-ine com as vitórias dos meus
amigou. 8ran falsa modéstia, podam dl-
tm que nunca alimentei ambições vulija-
res c medíocres Tenho verdadeiro h«r-
rw a tomar o luwar do» outro». me**pe* ¦
rai- «cm me cansar da espera. Não me •;
aíUjo e nâo «osto de «*»•*** M pwsMtt j
eme me cercam ou com as qnsi* tem»
relaçém, Nunca variei e sempre me tdwv-
Üfhjud comigo mesmo Não me deixa da-
minar por pâixom.

fisne é o hfflaam saldo da Puruldade ;

de twreíto de Belo Hortíont* t*»»P«_ <
mSísmo que Já se formava em filo*»!.» :
política no Partido Pi^ressutU qa* o
vtSho OtaígJifto Macàei fundava na *#?•- .
tal de Minas-.

_- Existem O pt»Mtfliimo e o minei- j
rftraa tknwflMm * eseoía da pmártxm e
da «aedoria peiitíra. i qual me tWfã ro» -
iiiteMt d» mint»* vida paUHM- 9* n*<» «
orocara sapem* a ve*%Mémáe ene» mMttm :
e ftmti-Uft. 9* procam temr «a t*m* \
nheainen ta lãmo d» 1WW» 94* q**e dt- ,
mm**tt- a mm asaaçào. «sdai eoa» o» ;
nawfaat»» t» m_r WMWin *» oW<te»»*
tpe « «fjwwwtfc» «o m«*9 99* i%m**-

o m-€m*mwtmw *m*%m**mm*í-m'
— ¥%km*m ms-Me «a*»» «ses** min»*-

ta * pai»»»., m mm é \vrdmút. 99*9
í 8 _?B_o «fMtii- «w* * aawai iatairts,
ttr wiâário * JKJíwnssr

iipta tt__|Mfe. asná» PWR, 4994
*Èt mámw*m *9 tmâ& memmm de mo»
r*» ú* Hm**, *m \ti*. Vt*BrU de 1^»*
_, rota tv mem9xm\ em • P*» 9 ¦&****
assssa — «siuttíWii *&** 'BtWetd*' qs*19 *&**¦
«gtjgg^eitfaca toutumie. R»wá Saurea. 4*4
"¦ _. Há _, _, __________ _ ___i______ * 1 1'* iliT^yS* aBatoUo d* MHlBÉ» «JWHtr *9 999,

. mméw- :m*smàmm o> *csa» o»»» «
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A carreira política nasceu por obra
de seu irmão, o coronel-engenheiro da
Forca Pública mineira Otacillo Negrão
do Lima. duas vezes prefeito de Belo Ho-
rizomte e ex-Ministro de Dutra. Quando
Olegárlo Maciel fundou o Partido Pro-
gresslsta chamou Otacilio para um dos
cargos de comando.

— A Ema morava no Rio e havia
vindo para cá, disposto mesmo a advocar
por aqui. Foi então que surgiram as noti-
elas de que seria convocada a ConstituUi-
te — de 1933 — para dar no pais uma
outra Constituição. Otaeülo loi preveni-
do por Olegúriv». que lhe comunicou estar
assegurado um lugar na chapa do Parti-
do. Meu irmão, porém, teleionou-me. Ele
achava que era um engenheiro c nao
entendia de Constituição e me convon-
eeu a ir era seu lugar, por ser um bacha-
rei. Depois. OMcillo ganhou vôo próprio
e eu também. Assim, entrei para a poli-

se estabeleceu pelas mesmas razões pe-
ías quais se fêz a Revolução de 1964.

— Instalada a Constituição de 1933
e promulgada a 16 de julho do ano se-
RUinte, a Assembléia dissolveu-se e fo-
mos às urnas para o Parlamento orclma-
rio. Começou, então, uma crise política
no pais. O taitegrailsmo foi fundado e
espalhado pelo Brasil todo, onde se viam
os camisas-verdes. As forças de esquerda
juntaram-se na Aliança Nacional Liber-
tadora e se criou a radicalização: o ías-
cismo de um lado e o comunismo do ou-
tro, sem meios para a manutenção da
democracia de centro.

Em conseqüência, deram-se os acon-
tecimentos de 1935 no Recife e na praia
Vermelha. O Governo queria c precisava
de podêres maiores c os solicitou da Ca-
mara. Naquele tempo não se usava a ter-

j minologia estado de sítio e sim estado de
I ciien-a. O líder era o Pedro Aleixo. Vo-
I tomos. Criado o conflito no plano Ideolo-
I pico. o pais emergiu na crise e dela sur-
| giu a idéia do Estado Novo.

Esse foi o episódio cm que 0 Embai-
xador Negrão de Lima, então Deputado

I por Minas, participou como integrante
do golpe de 1937.

— Ttecebl a incumbência dr articular
os Governadores para o golpe. Num pe-
mieno hidravião viajei ao Espirito
Santo. Rio Grande do Norte, Maranhão,
Ceará, Pará e Amazonas, procurando
mostrar a situação c comover os Gover-
nadores para o que se pretendia. Eu ti-
nha a garantia dos militares, pois o Mi-
nlstério da Guerra estava articulado. O
Dutra era o Ministro na época. Lembro-
me de que Francisco Campos me deu um
exemplar do projeto da Constituição que
afinal seria proclamada depois.

Os cigarros se acumulavam. O cx-
Governador fumava Marlboro usando pi-
teira e fumava multo, cigarro após ei-
garro. Vez cm quando, um gole de água.
Nenhum cansaço nas horas seguidas
sentado, levantando-sc apenas três ve-
e«j: uma para procurar a Constituição
de 37 — leu a Introdução de Francisco
Campos que élc classifica como iwrfelta;
outra para tentar encontrar um recorte
de jornal que reproduziu trecho de sua
carta ao escritor Ivã Lins. A última para
apanhar um exemplar de sua celebre
carta dirigida a Carlos Lacerda em 1958,
"episódio do qual não Interessa mais
falar."

uma composição democrática de centro,
fora dos extremismos. Não sendo um re-
volucionárlo de 64 senti mais do que to-
dos e me integrei no processo. Certos
costumes não podiam mesmo continuar,
não é verdade?

E adiante:
— A revolução corrigiu muita coisa,

está acelerando o desenvolvimento na-
cional, há mais respeito pela vida publi-
ca Acabou-se a demagogia insolvente
que levava o país a um abismo. Sempre
defendi a lese do federalismo coopera-
tivo como regime em que los Estados
sendo apenas entidades autônomas
e só a União tendo soberania 1 e
forçosa a colaboração dos Estados com
a União e desta com aqueles, em benefi-
cio do interesse público. Devo acentuar
que durante o meu Governo só recebi
provas de deferência e apreço dos três

, Presidentes que subiram ao Poder depois
I de 1964: Castelo Branco, Costa e Silva e
I Garrastazu Mediei, os quais nunca Inter-

feriram na minha administração, a nao
ser naqueles casos em que a colaboração

! se impunha, ditada jíclo alto Interesse
público. Depois que deixei o Governo, fui
honrado com a Medalha do Pacificador
a mim conferida pelo Sr. Ministro do
Exército, General Orlando Geisel.

Foi essa Integração que nunca dei-
xou o Sr. Negrão de Lima temer a cassa-
çáo de seus direitos poliUcos:

_ Essa hipótese nunca foi por mim
considerada, mesmo porque o verbo te-
mer não to parte do meu dicionário. Nos
postos que sempre ocupei procurei1 sem-
pre fazer aquilo de que talava Gilberto
Amado: aderir à minha tarefa como a
pele adere a meu corpo. Atribuo a esse
fato ter estado sempre tanto tempo na
luz da ribalta. sem hiatos.

JUVENAL PORTELLA
FOTOS DE EVANDRO TEIXEIRA

Paulo, misturando-se ao povo. Êle o re-
conheceu e o cumprimentou.

O humor

Os guias

Í4ea,
FJríto Deputado a Assembléia Na-

eional OonsUtutnte, com a sua dissolvi-
câo foram convocadas eleições para o
Parlamento ordinário. De novo se ele-
na Corria o ano de 1935. Dois ano» mais
Urde e até 1940, serviu como chefe de
Rabinete e Ministro Interino da Justiça
_U que nesse ano foi levado para o car-
go de Embaixador na Venezuela, eonti-
naando na vida diplomática de 1912 a
mi, na Embaixada do Paraguai- de on-
de saiu para Dcar dois tnfMtt como re-
presenUnte brasileiro na BéUtlca.

Voltou à atividade assumindo a Se-
fretaria de Adminl«tra«ao da *99ortt_-
mvar* do Dütrfto liderai, de IM até
193«. *end» chamado por Oetúlso Var-
iras am ano depois para o cargo de MB-
cistro da Justiça, onde psrrnaneeca at*
im. meSaslve. Ja em im **"**• *
rancho de prefeito do DF aí* J9S« B»

I i»58 Juiceiino KuWtseheat nomeou-o
Ministro das Retoco** 4*94*m*t4, rte*m

: am ano «d. pois foi levado ao mp p*r*
ofc 9M prática a Operação Pm'**"*!_:' 
caiu, ideattoda pelo *x-Pw»»*«rt*- »sn
.segsssja ««sapa» o lagar de Easbaiiaoes

; *m Portagal — de UM a *9**
— YoNri **m 19** t en»*rt «a t*n-

| tm99 da *»a poSMâea. •« 99* ***¦ **4t**\
3 CfevtfissSet'.

O coitepirailor
H_ ém «ws*-***» «a* a Sr. ***«-

1 mm m***» «• ***** «dana* *m**9t9
| itmmw 1» Ria, fossa de Ratear •*¦
¦ *mt Wm é a tStWetsçie de Hü — ^«r*
I *_t-4*H stm prt&mm9mm* — ps*» Se» **<*-

: tm. a *\>êmim*m%êo *m li», fwwwp™»¦' *m IW... 'O «*» •** * «*¦_» Wmx *m
MBr?. m**99mw 9 «-<_»í»»«1_«#Br «W *4t

A revolução
. Eu não po*» dizer que seja um

revolucionário porque nào lui convida-
do para participar da revolução

Na verdade, o 8r Negrão de Lima
estava em Lisboa c de Ia. confessou, sen-
Uu qi» a revolução era Inevitável, "como
foi"*

— Nlo vi outra «alda. pois o am-
biente catava *endo muito radJcathrado
e nâo estava vendo nada marebar pftt*
__________ ______________ ________ m

B^aP^ÜBI __B 9______________L- I

w__*__\ __P___\

_________¦ '^V___r '% __________¦

»«i \ ^3 ___F 
' 

_¦ 
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Wm 'JSPVS'' ''"^*_9*^__W*_______4
, m-9 ¦¦grng W/ t ,_ * ju_F-«. _______m_________________\\/ ' I '"^9^Jm

Sorte, malícia, ajuda, poder de per-
sua-iáo exjierlenelas «simulada*. Para
o Sr Francisco Negrão de Uma "as qua-
lidados formam todos os «Versos In-
grcdlontes indiapcnsavelt a conduua po-
hUca."

— Seria protonafio afirmar que as
possuo tôdw. mas creio que V*™*™
pouco de cada coisa fiz para «erçltar
a minha variada vida publica Queria
oselnroeor que sâo bons guias da vida o
sentimento e a mzao. ou ambos Bem-
nre procurei uma resultante de uma des-
tm formas de comportamenío humano,
usando uma ou outra, mas nunca aeca-
dindo sem razòo» Quando «tou con^•er-
sando pot*n. eneonUt» as formulas pa-
ra nunca motivar um choque, mas nem
mesmo eu sei explicá-las,

FOI por isno. talvez, que tivesse con-
linuado Embaixador em Portugal no
Oovferno de Jânio Quadros, rnesno de-
pois déate diáíogo desonrolvido em I_a-
boa:

Oostitria que prtmantxe** tm
poeto.

Preaidente. es&ou honrado com o
convite e «S* mmvèm, 1_«*J»«*^ "»*
eaiXiVando a* minhas eolsaa Pemria per-
•***m*\9 para lhe dia«* da importância
pelítiea do canm. * am «W» «If6 "^
node ser útil nas «*a» jojwsfa* políUca».
Di^-Ih* tím àtrdúo â minha vtvéMl*.

l***ã-tx do que a minha.
Nem tanto Bm 13 ata" o Se. ?et

âe wsreadar a PíwsàJenííe ***** Repôtatòsa
Mm twço q«*Sâo qw eontiniíe.

®m portder»KÍo nio «em v»_h_*d>.
__ 03ST4S pxxétfmmx m* perssrt*.»«

nio l-l da mm pontâca ****** «e*e4 par»
v*? _ m nio dbm* a ia», por «»*ar «a*
4_4M do Bí__C o que * ora» *™ha *•***
me txtS*****- l«r» wssado «em o 9*m f*r-
%ân o f_Et

_. irtatMa túSt* tem l_^pat?tK-*fc.
tm**m m *te»à—s «üSçie* «o «tolga» pe-
P_j_r e aãti* am I^rwdos trà*rmmm-9m*

| _t hr—»—*. ? P» 9tm msfcio,
l_gMKS e tf»»»—-—a O iSr ?sej__»t» <Se

- i_~a aoH*tea9* 99 f_t_»»_--»ta «m í***-' _aa, s_m iwm-jq* « «m***» « ^f^ l_aa_ i_m. ciiulmncNt qpm- «^ «—**-
«sarado «em -tajHtm «a f»Wt9 m V9t-
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Certa feita, quando Jâ Governador,
uma comissão de moradores de uma rua
em Botafogo foi reclamar de palavrões
dos empregados numa obra pública:

— A Sra. já foi ver Navalha na Car-
nc? —•indaguei de uma senhora da co-
missão. — Lá a Sra. paga para ouvir pa-
lavrão. Pot que não ouvir de graça?

Outra vez foi uma comissão de mem-
bros rio Ministério Público: leram-lhe
um memorial reivindieatórlo om tôrmos
"até desrespeitosos." Mas nem por Isso
deixou de decidir o assunto com impar-
cialidade. Estes e outras momentos, po-
rém, não superaram o maior de todos,
em sua opinião:

Tor sido eleito para esta ctda-
de difícil, por maioria absoluta, depois
de apenas 22 dias de campanha, sem ter
lutado para ser candidato.

O Sr. Francisco Negrão de Lima, de-
pois de cinco horas de entrevista, encon-
trou uma definição para o político, não
aquela dos compêndios, mas esta:

O político é. antes de tudo, o re-
pmsentante. o procurador daqueles que

elegem na suposição de que no regime
democrático existe sempre um expressi-
vo grau de autogovòrno ou de autode-
terminação. Se o povo governa até cer-
to ponto, o político governa por êlo com
a autoridade do mandato conferido.

E continuou:
Como representante da sociedade

nos centros de dectsão do Kstado, o po-
lítíeo lntermedela entre o Estado e a so-
ciedade. Êlo é o laço humano principal,
entre outros, que une os dois, Na inter-
mediação, o político dirige como repre-
sentante c é. ao mesmo tempo, represen-
tante dirigido ou governante dirigido pe-
Ia vontade do eleitorado. O iiolítico que
ignora totalmente a vontade do eleito-
rado não tem futuro. O político que di-
rige precisa, jwr outro lado, saber opor-
se à vontade imediata do eleitorado ou
dos dirigido* naqueles momentos» graves
em que êle se eleva, 011 não, à altura do
estadista.

Para o Sr. Negrão de Lima **o poli-
tico c poder cm carne e osso, em figu-
ra humana. ífle Uicorpora esssa coisa
misteriosa — tal como a energia que
iuVo se vê - chamada jMxier"

— B para incorporar o poder, mn-
do dele agente eficiente e útil, o pólítàeo
tem áe ter certas virtudes, que sâo an-
tm de tudo as virtude» de TOcaçáo. tal

1 como a vocação artística. A cultera, om-
i bora o ensrandeça. nâo é o Ingrediente
í essencial do político. Or íneredmntm tò*
i qualidades em Brande parte natsaa e «d»
í Uvadas ao loniso da pffâttt» tio mfdk*

da po)ll :c '.

A sombra
Hoje» o sol de Ipinema; a rompa-

nhia de Adriana, «ttj* foto » m*4 lado
Mtá íwi%a ano o «dro da mesa de tira-
balho. os cwovtsm para aámoear e Jft«-
tar que *âo imsotttávem: a tóitss* «Má-
i_s*4l« iftnvát: o encontro emn Lincoln;
0 rs6t* aaai o«m d«wihos em t«na25_a-
de* dâfwrentes da rnessma íàf; on teMO-
nema* Dedtafc» cr->-»mçâo; Mm a pro-
tnauu o»- televisão — nio rresiia ntsn-
ea. De a—1. além dm parentes e amigos, a
rasa rossda da 1*1», emíe »era._Ma
aiwriameíito na tmm Sal, wa üfeem»
ma Se«s W'«*mf> « mÈm tm Urafla,
Ssado «ansiMdo * |-a_o„

— A «Mha mÊmt9*tM 6* hem c*0
#_ra **m**mvafm9. .

rm temm. meama «rtee» tw. cem
j a mia a» * 
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DESPEDAÇADO

DE "A MÃE" (II)
A encenação de Claude Régy é de altíssimo ga-

barito: um espetáculo de nível internacional. Nao e
que este seja o seu aspecto mais importante, mas
quero de saída chamai* atenção para a perfeita lim-
peza artesanal e bom acabamento da mise en scene,
que não diminuem em nada o seu caráter de van-
guarda, contrariamente ao que alguns dos nossos
inovadores parecem acreditar, a julgar pelas suas
próprias realizações.

A espinha dorsal da direção é uma poderosa
concepção visual, que funde numa visão homogênea
os diversos aspectos plásticos do espetáculo: a mag-
nífica arquitetura cenográfica de Joel de Carvalho,
de uma dramaticidade densa e fria; os seus figun-
nos mortuários, cujo contraste com a clareza do es-
paço cria um fortíssimo impacto visual; a tonali-
dade muito específica da luz. impiedosamente bran-
ca e dura; o estilo hierático e geométrico das mar-
cações; e, sobretudo, os tipos físicos e a caracten-
zacão fantasmagórica dos intérpretes, através dos
quais Régy desenhou no palco uma obra goiesca. A
quem disse que a noção de tipo físico já era, e que
no teatro contemporâneo qualquer ator pode fazer
qualquer papel, sugiro uma urgente visita à Maison
de France.

O tom do espetáculo é curioso, estranho. Na en-
trevista que nos concedeu, Régy explica que
Witkiewicz "...quer que o texto esteja sempre des-
ligado do sentimento, que seja ouvido como uma coi-
sa que desfila, assim como leriamos um jornal lu-
minoso desfilando diante dos nossos olhos." Na pre-
estréia parecera-me que tal proposta entrava um
pouco em choque com o temperamento dos atores
brasileiros, resultando dali uma frieza prejudicial.
Revendo o espetáculo três dias depois, não tive mais
esta impressão. Muito pelo contrário, senti que os
nossos atores souberam adaptar-se a esse estranho
distanciamento nada épico, e realizaram dentro dele,
com certeza não sem um violento esforço de auto-
controle, um trabalho admiràvelmente criativo.

Por outro lado. o tom de Régy não se limita a
esta espécie de recifacão desligada. Numa encena-
cão através da qual éíe quis explorar a pluralidade
dos planos da percepção do real, que e uma das
idéias centrais do texto, èle teria de jogar, como de
fato o fêz, com uma pluralidade de tons interpreta-
tivos. Em fração de segundos, passamos da recita-
ção desligada ao melodrama, à ópera, ao granâguig-
nol, a um comportamento quase animalesco, ou até
a uma espécie de comédia de costumes — mas tudo
isto plenamente sacramentado por uma visão dire-
torial unificadora. E Régy escora inteligentemente
estes diversos planos interpret-ativos com marcações
que ajudam o espectador, ainda aue subliminarmen-
te, a assimilar as transições. O que pode haver de
mais expressivo do que a imagem de Teresa Ra-
quel. no segundo ato. despedaçando pacientemente
o seu tricô, enquanto a situação insinua que ela con-
tinua tricotando, c enquanto a intérprete promin-
cia a fala: "Talvez soja isso a pluralidade do real...

Surpreendente homogeneidade

A performance do elenco, levando em conla essa
multiplicidade de planos interpretativos c a vio-
lenta estilizacão exigida por cada um deles, é surpre-
endentemente homogênea. Paia Teresa Raquel, o
d e s e m p e n ho do papel-título deve corresponder
a uma abertura importante: na sua composição do
monstruoso e atormentado fantoche, ela se liberta
de um certo ranço convencional que vinha jnar-
cando seus trabalhos, sem no entanto abrir mao da
sua forca dramática inata- O personagem, ao lado
da sofrida dureza que a atriz transmite muito bem.
comportaria talvez uma maior dose de fragilidade,
mas de qualquer modo. trata-se de um desempenho
de alto gabarito. José Wllkcr flrma-so mais uma vez
como um dos nossos jovens atores mais interessam
tes capaz que é de traduzir em energia corporal de
grande poder dramático os impulsos que a .sua into-
ligèneia e intuição captam no texto c na concepção
dirctorial. Seu material vocal e sua interpretação
falada não estão ainda á altura dos seus recursos
físicos, mas mesmo assim èle se move com desenvoi-
tura e adequada emoção entre as diversas facetas
que compõem o seu complexo personagem. No elcn-
co coadjuvante, quatro ótímas surpresas: Mana
Rita. compondo uma máscara e um andar impeça-
vels: Hlldegard Angel, com momentos de dureza
irônica muito sedutora: Rogério Frms que ífflia"
espetáculo com uma cena digna de Beckeü e Adei-
bai Freire Filho, cujo espião tem um colorido ext re-
mamente ameaçador Míriam Carmem é visnalmen-
te a figura mal'* impressionante da noite, embora a
sua interpretação saia um pouco da linhai gent do
espetáculo, o que nao acontece com Osvaldo Lousi-
da discreta mas convincentemente integrado na
proposta de Regv Paulo Gosa. João Carim e Maria
F^ndíca funcionam excelentemente como tapo*.

< ..!..j'ii-i.> «le íriniii» r ••«íltrÚ.W»

Bem entendido, há coisas que incomodam. Por
mai* que se «meorde em tese com a busca de um
teatro universal, supranacional, que Régy deferi-
de há na sua direção ímãs não na interpretação
dos atores, como acreditei a princípio» algo de ex-
iremamente europeu. ce«*rai que nao se comum-
ca nem conosco nem com o lado carnal da peca. As
Tese» há atam egresso no caráter hieraüeo cas
marcações, e a lentidão do ritmo é, às «ÉHt, WM
de «*at*«Mo. O tkstraüw humor do \esS» nemistmj-
prt airareee coeno devia. E iodo o cp*W-* f?f*ir
da tefiâtma cen» do «níêrm, me pâi*c*a ddi^nSe»

cio yim trata-se de a»* «ailtaçê© d* «ma serie--
dade ¦ÉÉÉiiü *tmt não f*t * ssetw «««»» m
«feito «nãrltoti. A kaxm «io é it|«Ji ««**>»• ***
ma ttmft tin*!)dMle deslifada do «oolradir. «ia i p*v
CMaHHMnlC tltAtm*ammm4mm, P*» * ,***». Í^^ «J1
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AS FORMAS DE ESCULTURA CONTEMPORÂNEA
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Pails (Via Varig) — Dois artistas
representam o Brasil nesta IV Exposição
Internacional de Escultura Contempora-
nea, uma das mais importantes, bem or-
ganizaãas e que preenchem o vazio de
Paris nesse mês de férias coletivas: Má-
rio Cravo e Lasar Segall.

Os escultores, que representam 23
países, não propõem fórmulas semelhan-
tes a tantos operadores plásticos de nos-
sos tempos — afirma-se na apresentação
desta Exposição. E a conservadora-chefe
do Museu Rodin, Cécile Goldschedier, é
mais taxativa: "A arte não é uma aven-
tura."

Cécile Goldschedier afirma ainda, na
apresentação da IV Exposição Interna-
cional da Escultura Contemporânea, rea-
lizada no Museu Rodin:

— Nós esquecemos ou fingimos igno-
rar que a maior parte das tentativas nas
quais o objetivo ambicioso é criar um vo-
cabulário plástico inédito são apenas as
últimas reminiscèncias das doutrinas ino-
vadoras do primeiro quarto de nosso se-

BEATRIZ BONFIM, da Sucursal de Paris

culo — o cubismo, o futurismo, o daãais-
mo o surrealismo, o construtivismo.' 

O objetivo desta Exposição é então de
"permitir o confronto entre as tendências
diversas de escultura no século XX, que
não se apoiam somente no caráter efême-
ro dos modismos, mas sim nos valores
eternos, sem os quais nenhuma evolução

Junto a nomes mais conhecidos, co-
mo Max Bill, d'Haese, Jacobsen, Etienne-
Martin, Armitage, Barbara Hepworth,
Paolozzi, Muller, estão outros, menos co-
nhecidos, entre os quais os representou-
tes da América Latina. Uma apresenta-
cão é feita da escultura nos países parti-
cipantes, e dos artistas. No caso do Bra-
sil foram publicados extratos do Dicio-
nário das Artes Plásticas no Brasil, de
Roberto Pontual.

De Mário Cravo, estão expostas Ger-
minacão, deste ano, feita em resina de
poliéster, e de Lasar Segall, Maternidade
(1935, bronze), Nu Sentado de Perfil
(1921, creiom, desenho) e A Fome (1927,
também croquis em creiom).
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Mário Cravo
em fase* recente:
Germinação

\% .ifSr/ A'* t ¦
m\\ -V ^SliL iammm*\\. , ¦¦

^^k ¦ 
' _7¦-^ft^MR^ll^SI WMmPmmm-mammmWmm}mW'~ I^H

^ 
'M ti L mm Ê

H^a^1:' '4r08 ^|9 H| i 
'-£¦ ÃWM

Entre oi
trabalhos de

Segall va Ex-
posição este
Maternidade

Do Canadá,
o mármore
de Hans
Schlech:
Nascimento
de Vênus
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£nfcrroii-*ic o Saldo Nacional (>(
Arte Modcma com seu orande saldo
de incorreção F.rrada a regulamento»
errado o lulftnmvnlo, jrtn n •Hirí/eipa-
«rio Sem qualquer /wlido. o frorirtc
rtiertosri <oi Vanda Pimente*., que me-
receu da critica local o mais enfático
apoio.

Ja*c Roberto Teitetra Leite, em O
afobo, apesar de cchar qur Antônio
Henrique Amaral merecia o prêmio
niirtna que muito* owíro. ítJit9Ír«lcri/e
O memwnt. mctuMivr dr »M modo
etpectal Vanda fimentel. João C»W«"
rr? e G».'i»iti", t*owft'*iií)Ji£ft» "a ariltut
forrefo e operosa ave r, Vanda Pimen-
tel mereces incluam um rolo m
ft>mpulo peml para a premmcâo ' tf»
tt í-ofe eoramo J«t dedo em abasto e
registrado em ata por Carmem Paru-
¦iho que a»»-fr,i *** rebelmt eonira a vi-
tjjhs do» dou outro* rotos.

Jaime ilaarutea, em imo coluna no
Carteio «5a Manhi, a!»re « Seta dai
ptcaenca* nstineiéreu »0 Salio éésta
ano r&m o nome de Venda Pt*aeaie1
-Venda mHbhm pata eatttérun que
esiptm aevidade Wue-1 num hmmor
mimetido « ésselpMam fimdasr O
«r-tffco f*f*r4~*e aapaiÊâmWatd ainda
a DmttÊSa" tJma, Osmar OUkm. C?*a-
4ío r*aka e Â*t*4*e 4? J«**~ Dtaia*
¦mmm em etâíimM iré* foram a*M*
tímadmt pm Pds J**'* <: ¦'cc^etfma^
té» tnaxUeire 44 memt it r*mns de*'

7f* im
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r-ofama. tmpeeMi eaa fespisttwda tM jjf**»
mttrp i»pae. ent** •» wtnsedeM 4* Sa*
im-üoaesnm é* Jiffc « -^mamwmtm-
rtrtuw- 4e tmmã* PmemM Ba
mm pemàe áWm***ç* aato* a t*e !**
e 4 444 sàat* «r#f« ' hítiérte 4e pre-
nwçé» * ema ma*» mvmpmammifm
m eptweaeTpm. ée4áe sampne. m<emm
wm iaéa éa «win1»' * fpMfâ4Ê*de

sepanée -mm maMmmma..^eeapsrn*
m Pesmm pe*dem. *mb» eammawjm
&ms*iB *m :mmtmpal, pmm n*# f*Wr»»-
te pmia,.'- emeeémmãa e<em. 4 «**
-\%mtia*aar~ '—' -*m «?##»*# da ps>^te
s«ijr-^«r^ e* füS i m -^í*s O mmm*

ndade c Fernando Pessoa cada dia es-
lá mais presente c vlro,

"Op** riu Londres

Foi Inaugurada na Hayuard Gal-
lery. cm Londres, a primeira prande
retrospectiva de pintura e desenho da
pintara ap í-nín-iícu Bridact Riiey. A
exposição consta de mais de i0
teia* e 169 desenhos. Rtlep nasceu em
393] e estudou na Escola de Arte de
aotdsmith Km 1960 visitou a Itália e
imprtMtonou-s-c com os futuristas.
"atm época iniciou uma ferie de tre-
bolhot em p?éla e branco e um ano
depr-u fazia em Londres suo pnmeim
mdiriduoS

Km ÍSS5 ««o obro toi moftrado na
cspotiçào Rêtponsite Eye. em Sota
Iorque, e pouco depois inaugurou um
prtmetre tnãieiâaal nesta ckiade. com
todo» o% qaadros trndidot ante* do
temtsmpe. SM 19U ganho* o préwío
tntervBtttonaí de pintura da Bienal de
Yeneim, A artuta éfe que stm obra es-
iâ opada às eneepk%* rPueía, e o enti-
co &mm HPbertsm asemima o miem-
te de Smpet ftÜ*T !**»• "I»***» f*'
•** dm rdadm de bem-€siar p*mt*h
em. iemêa, repmm t deMpaüBem "

SèseXee* «le ntnidaWa*-* «rialha*

O J«*. A. Cai dando rmd»4»kt4de *
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mpm IW «mtitipada com» c**ít»jajÉ#»
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4e G-^swm pwmMarp * apaepstm^tp
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musica RENZO MASSARANI

TRÊS CONCERTOS
Quarta-feira, a Juventude

Artística do Brasil realizou um
recital com a cantora Fátima Ale-
pria e o pianista Luís Thomas-
zeck A primeira, que em 1970
deixou uma impressão bastante
íeliz. desta vez apresentou sete
árias de óperas, seis das quais de
agilidades transcendentais e de
superagudos: monótonas no con-
junto, anticonccrtísticas na sua
origem teatral, perigosíssimas até
para qualquer grande cantora de
grandes recursos. Fátima foi
acompanhada por Ailton Escobar.
bom compositor de multo futuro
mas mau pianista, que adaptou
seu aleatório ao velho Verdi da
Ttmiata. Na segunda parte do
nrograma. o Jovem curitibano
Ü.osnsvsiteck evidenciou grandes
possibilidades e uma técnica brt-

. lhante. particularmente na exc-
cucào de Tocafina, Ponteio e Fi-
vai, de MarkM Nobre: obras juve-
nis mas lindas e nas quais o com-
posítor já evidenciava uma sua
reríonalídade bem demarcada

A •l«**|>«*,«li«l*

Artur JHonsim Uma «Jespe-
diu-se do Ri> NMliiMlO o Ow*t>
S5dl Qp f. d« Soiiíinann* »*e ma-
«tira lastAnte diíerw.le tía íisada
ae* TTr^maswc* 24 horas «nt«s..
memê «fr«w»*i c tmM •**_*-
tmteêéo txpt^mm. teta^tgg^l-
eâo tmmimaimVm pswto * mssa*âàúa>'
de é» mor tmmtiMm dte tt*-
im-etaaamt * wrter 4* ««tt»* tvat
«i.s rtyra-tórirss. Itatapè^^issá*-
awste- «Sta», * «*«"me pmmm *
««itóS»-4,Am IM gmnâm tostim a
Aitúrifafe imem® %4sné® «****•*>
o a-edrtal «w» «'**» ams^âámm* Sa*-
m&a tm M ü*»ar, -ée Cfeoftoi
,cegn«spái» tftr um pamu^ém «a»-
PS*. *M«WÍÍé Í mmmmm^astÊmefm*%• - .~~ y--,.,. -^t-, a*-, ^wm»
eoset *k tfwatap v***«««»*. oe *»-

esquecidas •— c com Quatro Im-
provisos Op. 90, de Schubert. Foi
possivelmente nestas obras que
éle confirmou inteiramente suas
altas qualidades de pianista sen-
sivcl e amadurecido, seguro c mu-
sical. O programa acabou sendo
completado por seis números cx-
trás.

C.klo l.i.ilim-

Se a terceírai etapa do Ciclo
Brahms da Orquestra Sinfônica
Brasileira despertou escasso en-
tusíasmo no pouco publico pre-
sente (devido sobretudo à primei-
ra s»arte do concerto, de apenas
15 minutos, composta por cinco
DançtH Húngaras), a ultima, rea-
Suada sábado no Teatro MunicL
pai, íol sem dúvida a melhor das
quatro, particularmente devido à
presença de Iara Berneie. Mas
Brahms ido «uai eu gosto tanto)
não e Bach, é Masur não c Rich-
ter: nestes dias, mais uma ve*. íl-
eou demonstrado que o programa
variado, com dtferènW» autores e
estilos, eonSínua. «íhío a solução
Ide*]. Tanto mais, porque possí-
vctat*éiiie íaltoü ao Oclo algo «4e

, mais concliuávo. sylwlituindo o
caíscelado €vwrti-íí para Viob.»»;
por **«npie. o Rtümiem Aleméo.
Sáraauto. a Stnimm &* 3 — «3a*
alias nm ê a iBi#»r das quatro 

'
— teta -atm. rwdíocTé esseeaçM
íMmUm por part* da «tetpie*rai
ma* foi CMpeMoáa pr* Com****
Íp Jf • 2. s««nasríeni« lírico c tá-
¦p&fido tão bem, si»fteii»a5i«ii*e, P
pas» â Cawwertrt. O inaótio M*»
ant 4. a <óm msftâ i**^iil»«íis« ®
«tfai^fte «^í*l; * tmtm ?flferi*i*e
itmMm iam Brafcffis de g*raride
cJasss», ésa^s.HA* »EK*Ãâad*!s
t exámtmffm e<»atrâ*l«s. *a ü^K
aie^sfe^aáe éa efe?a- O da»»
C#ff# »*"'. ' m4Ê*\
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Acidente

O Secretário de Saú-
de, Dr. Sílvio Barbosa da
Cruz. estava ontem em
sua casa, às 7 horas da
manhã, quando atendeu
o telefone. Era o Gover-
nador Chagas Freitas
que pedia ajuda: D. Zoé
levara um tombo e so-
írera fratura dos dois
maléolos do tornozelo di-
reito.

Imediatamente foi
providenciado o interna-
mento da nossa Primei-
ra Dama na Casa, de
Saúde Santo Agostinho,
onde foi feita a redução
da fratura. D. Zoé, de
perna no gèsso e moral
elevado, está felizmente
passando muito bem.

Perda

As artes plásticas
brasileiras vão sofrer,
pelo menos durante ai-
gum tempo, uma grande
perda: o pintor Ivã Mar-
quetti fixará residência
nos Estados Unidos.

Polícia trilírigiie

Turismo em mar-
cha: a Flumitur acaba
de firmar um convênio
com a polícia do Estado
do Rio, segundo o qual
um corpo especial de po-
liciais passará a apren-
der mais duas línguas,
pelo menos, além do
português.

A Flumitur pretende
formar policiais trilin-
gues para o trato com
os turistas estrangeiros.

"Cantei"

• O Embaixador da
Espanha e a Sra. de Pan
de Soraluce recebem ho-
je para jantar.

Tonv• Carmem
Mayrink
hosts de um jantar na
quinta-feira.

Veiga serão

• Na sexta-feira, o
jantar será em casa do
Sr. e Sra. Teófilo de Aze-
redo Santos.

Conclusão
• Admilindo-se que os
nossos hoiéis cobram diárias
altas demais, uma vez que
recebem isenções e incenti-
vos fiscais, e aceitando, ape-
nas para argumentar, que
as boates e restaurantes po-
ciem cobrar o que bem en-
tenderem porque a elas só
vai quem quer (havendo lu-
gares mais baratos), sou le-
vado a concluir que não faz
sentido estarem os restau-
rantes e boates pleiteando

do Governo estadual incen»
tivos fiscais e isenções.

9 De qualquer modo, em-
bora sem ter a experiência
pregressa de outros, sou de
opinião de que o que se de-
ve desejar é que um número
cada vez maior de pessoas
possa freqüentar os melho-
res lugares sem correr o ris-
co de sofrer verdadeiras es-
poliações. Mesmo porque
pagar caro (e receber o equi-
valente em troca) é uma coi-
sa e ser explorado é outra
inteiramente diferente.

• Aliás, nem todos os
que freqüentam os lugares
da moda pagam suas con-
tas pelas mesmas tabelas.

Data incerta

A confirmação ain-
da depende de alguns pe-
quenos arranjos, mas em
princípio foi marcada a
data de 9 de setembro
para Mário Reis subir ao
palco do Golden Room
para a primeira da sé-
rie de três apresentações
que fará. A impaciência
entre os seus amigos e
admiradores é total.

Vaivém

O Number One co-
memorou em grande es-
tilo, no domingo, o seu
primeiro aniversário. Da
música mansa de Marcos
Vale à música clássica
de Jacques Klein, a noi-
te foi um desfilar inin-
terrupto de estrelas.

As irmãs Hero Or-
temblad e Elizinha Mo-
reira Sales circulando
em São Paulo.

A missa cie hoje na
Candelária pelos 70 anos
do Sr. Negrão de Lima,
celebrada pelo Cardeal
D. Eugênio Sales, será
cantada pelo Coro à Ca-
pela da Associação de
Canto Coral, regido pela
professora Cléofe Person
de Matos.

Música
Em visita a vários

países da América do Sul
o Conde Serge Konownit-
zine, representante da
Trasat, que é a empresa
a qual pertence o tran-
..atlântico France. Como
se sabe, o navio passará
por vários pertos do nos-
so continente no próxi-
mo mês de janeiro.

Agora o piá: está nos
planos da Trasat convi-
dar os artistas brasilei-
ros que melhor aparece-
rem no próximo Festival
da Canção para fazerem
uma série de shows a
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A Embaixatriz
Bcnabud, do Marrocos,

uma das turbinas da
vida social do Rio

bordo do France no per-
curso que levará o navio
do Rio a Valparaíso, no
Chile. Os entendimentos
com os organizadores do
FIC já foram iniciados.

Férias

João Conde e Maurí-
cio Bacelar vão partir
juntos de férias para a
Europa. Aliás, na volta,
o Sr. Maurício Bacelar
deixará de ocupar a che-
fia do gabinete da presi-
ciência do Banco Cen-
trai. Para o lugar irá o
seu amigo José Antônio
Berardinelli.

Por ai. . .

O Sr. Jósio Sales co-
memorou ontem seu ani-
versário oferecendo um
grande jantar.

O Sr. e a Sra. Antô-
nio Salgado convidando
para drinks no dia 8.

A galeria de arte do
Copa abre hoje a sua
sala para a exposição do
japonês Waishi SutaUa,
mestre de artistas como
Toyota, Tomie Ohtakc.
etc.

Rio social
Na sexta-feira

O Embaixador da Bélgica e a Sra. Patcrnottc de
Ia Vaillée (ela exibindo um vistoso sarongue) rece-
beram um grupo da sociedade para um jantar
black tie em homenagem a amigos belgas que estão
de visita ao Rio. Em seis mesas de oito lugares a
hostess distribuiu seus convidados, entre os quais
os Embaixadores da França. Sr. e Sra. de Labou-
laye, o Embaixador e a Sra. Geraldo Eulálio do Nas-
cimento Silva, os Srs. e as Sras. José Colagrossi, To-
ny Mayrink Veiga. John Gardner Williams (Teresa
com um estampado de Givenchy, muito elegante),
Artur Alves de Sousa, Ivo Pitangui, os Srs. Álvaro
Americano e Gilberto Chateaubriand.

Na mesma noite, o Embaixador Leopold Scng-
hor foi homenageado com um grande cocktail-sou-
per oferecido pelo engenheiro e a Sra. Marcos Ta-
moio. que encheram a casa de amigos e figuras do
mundo diplomático.

Era sentado e em black tie o jantar com que o
professor e a Sra. Jorge de Resende homenagearam
o ginecologista francês c a Sra. Paul Morin. O me-
nu cordon bleu, regado a champã Laurent Perricr,
teve a degustá-lo, entre outros, o Embaixador e a
Sra. Pio Correia, o professor c a Sra. Carlos Chagas
e o Sr. João Ncdcr.

No sábaclo

Os inúmeros amigos do Almirante Valim Vas-
concelòs reuniram-se no sábado na bela casa de São
Cornado para homenageá-lo pelo seu aniversário.
Vera distribuiu as mesas pelo jardim e havia músi-
ca para dançar para os mais animados. Foi uma
noite simpaticíssima.

O Sr. c a Sra. Olavo Egidio de Sousa Aranha,
que estão de partida para a Europa, despediram-se
dos amigos no sábado com um jantar sentado, que
reuniu :>5 pessoas.

A Sra. Josefina Jordan recebeu para um jantar
informal, c muito agradável, reunindo um grupo
pequeno de amigos e fazendo-os sentar cm mesinhas
armadas na sala de jantar iluminadas a velas.

Uma noite perfeita, como só Zela sabe organi-
zar. cujo objetivo principal eram as despedidas do
diplomata Huliv Weinschcnk, que assumirá esta se-
mana seu novo posto em Montevidéu. Presentes os
casais Álvaro Catão, Didu de Sousa Campos (Teresa
de smoking), Baby Bocaiúva, Willy Weinschcnk
(Nenettc o melhor papo da noite), a Embaixatriz
Celinha Bastian Pinto, a Sra. Çlaudine de Castro.

Ponto final
Danuza Leão rea-

parecendo na noite do
Jirau, no domingo, com
seu new look.

Mir eill e Mathieu
sondada para estrela da
entrega do Molière, ano
que vem.

O Sr. Antônio Cláu-
dio (Guingo) Bocaiúva
Cunha promove hoje na
Faculdade de Direito da
Universidade Fluminen-
se uma mesa-redonda
sobre tóxicos, com a par-
ticipacão de um- psica-
nalista, um sociólogo,
um médico-legista e de
vários juristas. Um de-
bate que promete ser ex-
celente.

A nova sala de reu-
niões do Conselho Fe-
deral de Educação, em
Brasília, terá o nome de
José Barreto Filho, que
por três anos presidiu o
CFE. Barreto Filho dei-
xou a presidência por-
que preferiu continuar
vivendo no Rio.

A torcida do Fia-
mengo chegou a uma
conclusão, sábado últi-
mo, no Maracanã: está.
sendo implacavelmente
gozada pela diretoria do
clube. Só coino gozação
se pode entender a en-
trada do ponta Buião
para armar o jogo-

O Vice Rademakcr
está patrocinando a ex-
posição do pintor Lima
Castro, que, juntamente
com sua neta Maria Lú-
cia, estará mostrando
seus trabalhos na Mont-
martre q partir do dia
31 próximo.

Os Marqueses Ludo-
viço d'Incisa estão con-
vidando para um cock-
tail em homenagem à
oficialidade do navio San
Giorgio. Dia 26, a partir
das 19h30m.

Zôzimo Barrozo ilo Amaral

panorama ESCOLA DE MARIDOS CONTINUA EM
CARTAZ NO TEATRO COPACABANA

DA MÚSICA

ORQUESTRA DE CÂMARA _.
A Orquestra de Câmara do Brasil
anuncia um concerto para amanhã,
às 21h, na Sala Cecília Meireles, sob
a regência do maestro José Siquci-
ra e como solistas Marlos Nobre, P.
Nardi. A. Pissarenko. R, Leve e E.
Ranevsky: no programa, Concertino,
de Nobre, Concerto Grosso, de Haen-
dei e Concertino para Oboé, de Sl-
queira.

QUARTETO MELOS — O con-
junto alemão tocará quinta-feira,
às 21h. na Sala Cecília Meireles,
quatro obras de Mozart, Schubcrt,
Debussy e Glan Francesco Malipie-
ro; o concerto é do Instituto Cultu-
ral Brasil-Alcmanha e da Pró-Arte

DOS CURSOS

• RE1J.ÇÕKS Pl-BLICAS K III*-
MANAS .VA EMPRESA — O Curso
Equipe % atra»1-* de seu Dejmrta-
mento de Curas* de Extensão Téc-
nica. organiíou um curso de Rela-
cotai NbUeat * Humanas na Em-
presa. Terá a duração de dois me-
ses, com duas aulas semanais, e foi

.jj-t^rarnado especialmente para
peswil d* nívei médio Inicio a 2
de ae!cm»»co-. l-rerlçà» atsetta* na
Secretaria do Curso Equipe ?, à Rua
Akindo Guar.Ã^ssra. IS —- sala 1103»
d»a ha mente de 12h áa 19h3Ctni

DO TEATRO

• ful!__C.l — Mar** Pwsifta, He»-
'rtqaeía __tít&ft» -Bsamam* Faâaá» Cteo-

\ i* Biiiiaiitt, €ã»!*Éía Màlüw, Vai.
. çskria* C-slaim, %l-__-f3âa Valü So-

teàlít lama* Wtm ifeet*. Vtar*
I -O^Êé%W^r^*Sxgte*&*mu*^m-

res compõem o elenco de A Casa de |
Bernarda Alba, de Garcia Lorca, j
que B. de Paiva dirige, e que deve j
estrear a 15 de setembro no Teatro j
João Caetano, numa produção de ;
Maria Pompcu, com cenário e figu- }
rinos de Flávio Febo.

• COPA — Continua no Teatro J
Copacabana a temporada de Escola
de Maridos, de Molière, protagoni-
zada por Procópio Ferreira, enquan- ;
to prosseguem os ensaios da come-
dia Querido, Agora Não. que Sérgio !
Viotti dirige para a Empresa Casa- í
li. A estréia da comédia, em princí- ;

pio marcada para 1? de setembro,
deverá ser adiada; enquanto isto,
Procópio vai ficando.

• VERBAS — No gabinete do Se-
cretárlo de Educação foram assina-
dos ontem os termos de compromis-
so relativos às verbas a serem con-
cedidas às seguintes produções do
primeiro semestre: Cego, Surdo. Mu-
do, porém Sensual (CrS 8 mil): O
Camarada .Mioussov (CrS 20 mil):
Seu Tipo Inesquecivel (CrS 10 mil):
Um Violinista no Telhado (CrS 15
mil); Chicago 1M0 (CrS 25 mil);
Os Últimos (CrS 15 mil); Alzira Po-

.ver (Cr* 10 995,00); As Hienas (CrS
24 600,001; Seuhoiita Júlia (CrS
27 320.00); Vivendo em Cima da Ar-
vore (CrS 29 400,00); Cm Vizinho
cm Nossas Vidas (CrS 13 727,00);
O Marido Vai à Caça (CrS 50 mil,
teto máximo permitido); Tribobó
City (CrS 40 mil); Tudo no Jardim
(CrS 30 mil).

• SEMINÁRIO — Foram prorro-
gados até a próxima sexta-feira as
inscrições para a nova etapa do Se-
minario de Dramaturgia mantido
pela Escola de Teatro da FEFIEG.

Y.M

CLÍNICA Jüljp
Direção Médica
DRS. PENHA SCHUELER - C.R.M. 6593

ODETTE BERNARDES - C.R.M. 7650
HELIER COLLARES - C.R.M. 6798

NUTRIÇÃO - FISIOTERAPIA - ESTÉTICA
Av. Copacabana, 895 - cobertura - 256-9304

BAND
nova seção
"boulique"

presentes fino»
«

I57} fcor.ri beiro

ALMOCE n.
RINCÃO

R MAftC.CS CC VAUNCA. _J - TIJUCA

Telefone para 222-1818

** faça uma assinatura

do JORNAt 00 BRASIt

COMPRE SEU QUADRO E GUARDE ÊSTE ANÚNCIO POR 10 ANOS
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petite galeria
1961

CRIAMOS 100 NOVOS MltlONARIOS NO PAIS:
Vendemos a 100 compradores diferentes inúmeras obras de artistas brasileiros
cujo valor variava entre 30 e 200 cruzeiro.. Hoie elas valem algumas dezena* de
milhares de cruzeiros. Um investimento fascinante, para nao falarmos no
prazer de conviver com uma obra de arte.

1971
SEJA VOCÊ O PRÓXIMO MILIONÁRIO.
leiloaremos Hoie. amanhã e quiota-feíra. as 21 horas, em nmsa nova sede
(Rua Barão da Torre. 220, en, Ipanema)
m»-t% de duzeolas obras de arfislas como Portinari, D» Cavalcanti, Ismael Nery,
Voip*. Guígiwd, Pwtcefti P-costa. Rego Monteiro. Víiconf.» Tararia, íügaud, Gexa
Hei ler, Gfâs^mann e outros.
Você terá também a oportunidade de escolher entre os. artistas jovens os <fue
emanhá %etèo os Qtêrtéc* meitres»
it TaEfONES: 267-0921 e 287^231.

<»UIG?<«]A£D "Ve» de Fíor.**" petite galerie I t ti.mi ljriloeiro K
CfiPtG

PARTICIPE DOS SORTEIOS DAS OBRAS QUE A PG OFERECERA DIARIAMENTE AOS ARREMATANTES
v¦ -i i ,*,,' ,: -. — *:t
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mulher HELENA CHRISTINA (interina)

ARLETTE CHABROL E BEATRIZ BOMFIM
D» Sucursal de Parii
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palavra que ca
ràcteriza a mo
da outono/in-

verno 71/72 é elegàn-
cia. Depois de uma era
de extravagância e
fantasia, a costura se
volta para uma linha
civilizada, oferecendo
à mulher uma sobrie-
dade refinada. Chega
de bossinlias. Os cos-
tureiros sentiram o
perigo da liberalidade.
O resultado é o triun-
fo dos 30 anos sen-
suais, cheios de dra-
peados, plissados e
jiervuras.

Reunindo fotos de
Saint-Laurent, Cha-
nei. Fcraud, Nina Ric-
ei. Lanvih, Cardin e
Balmain — eis o ba-
lanço da nova moda,
uma visão geral dos
detalhes, linha, teci-
dos e cortes dos prin-
cipais costureiros pa-
ra a próxima estação.
Ponto por ponto, os
coordenadas são essas:

comprimento: rs-
tabilizado à altura do
joelho;

linha: ombros
acentuados, cintura
marcada e saias am-
pias;

mangas: ajusta-
das c terminadas por
punhos; raglans ou
capelinas para mau-
tôs-capas;

o manió: nos se-
guinies estilos —
princesa: com busto
fino e saía èwsèe;
btournn; com pregas a
partir da cintura; re-
dingote: com ombros
realçados e gola exa-
gerada: ixirapf wic;
com mangas raglans
e gola avantajada: co-
lanie: alagando o
corpo com busto es*
irei,». Os tecidos são
algodão, flaiwla, ia esn
cores francas e vivas ¦
azul. wrde. winelteo
e amarelo:
• o íalüeur: mm
saia*calça ou com
saia reta e pwft^liwioa
a *paiiír do« quadriê-
AssiMnpatihain *res!es
compridas miwcatid©
3 jtilíiiiií-.jii ittísiii ímj «a*fís

com panlalona estrei-
ta e colante,
• o vestido: é a ve-
dele das coleções. Fi-
no, leve, muito temi-
nino, foi aceito por to-
dos os costureiros, em
linha princesa, jum-
per com mangas es-
fcreitas, talhe e busto
folgados, saia êvasêe
ou chasuble, aquele
para usar com casaco,
fazendo o modelo c/ic-
viisier mais completo,
e finalmente, o estru-
turado assinado por
Courrèges, com cortes
bem marcantes; e. pa-
ra a noite, os vestidos
moles de musselina,
com sofisticadas man-
gas morcego, sem fa-»
lar no tafetá em mo-
dclo de babados, ca-
racterística de Saint-
Laurent.

a panlalona: a
grande volta é a po-
laina de Laroche, com
abotoamento lateral.

o slwrt: quase
nulo nas coleções —
dois em Saint-Lau-
rent. tres cm Férauri
e a novidade das
maios hípicos de Un-
garo.
Di.» i-«»»turviro*,
a* imlirncõf*»

Saint-Laurent: que
nâo dispensa o gorro
na metade da cabeça,
a estamparia miúda e
a saia pregueada,

Chanel: a manulen*
cão do ttrilieur em ta-
pecaria.

Féraud a silhueta
da mulher colegial.
Sua tônica: o taiUcur
de saia ligeiramente
ampla com casaco de
mangas justas.

Nina Ricca: a saia
pregü-ada c o laço co-
iegial com a boina en-
terrada na cabeça fa-
z«ni o seu estilo para

fiicfiíe v*eeé... Oa-

La i\viu: romanl uso
itoo%-iiftc*o aturo gotEm tr**trm*i '-**» í**'^ *fc-',:, ¦ &

tido» e a linha de 40
mm iailieurs de saia

Balnialn: a seríetla-
ée do prelo no bran-
co. com palas c
nhes ""

Cajuíf, A ::;.?-'» *8rS-
'tv.r.z"- tm t»esi*«s-
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| SAINT-LAURENT:
o vestidinho -para
usar todo dia.
Saia mais ou
menos ampla,
pouco abaixo do
joelho, gola-
écharpe, ombros

•: marcados. Na
cabeça, o gorro-
vedete. Sapato
bicolor, sola dupla,
pulseirinha
no tornozelo

_a___ £ «^-^ js^^'--v _&___?¦ TZSEif^^SE-*; í^*S§_2

_r ___4___>'_^^Cj ____, ^ I ftpm t-_^__P__*'.' ^^ "¦'í^r» ,ej_* i^^H ^^^r l^"l _^^ft »¦ -jp, **'' ' S1'
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;V/Ar.4 /7/CC7: «a
iiíi/ia í.9,50, cintura

marcada por cinto
de verniz, saia

plissada, ampla.
tecido xadrez,

punhos c gola. de
fustão branco.

Dctallics: o laço-
gravata de tafetá e

e o gorrode 
'feltro

m

BALMAIN: vestido de veludo preto, com
punhos e plastrâo de cetim branco, pespontados.

Detalhe è o laça-nravats, presente cm varias coleções

C,4/?iO/»V; corte estruturado, reto e marcado por
pes.pontos. A saía do taitleur é évasée e pouco acima do
joelho. 0 detalhe è a pala geométrica,
toda pcsponteida

OVERNADOR
H AGÁS FREITAS

ESTA PRONTO

AO SEU
SUBSTITUTO

Dia 12 de outubro, 14 jovens irão tomar posse
no Governo da Guanabara.
Ê a promoção 

"Cidade Jovem" do JORNAL DO BRASIL,
a mais vibrante experiência de civismo
e integração entre gerações.
Os jovens que governarão o Rio serão sorteados entre alunos
e alunas de ginásios, públicos e particulares, da Guanabara.

E irão substituir por um dia o Governador Chagas Freitas
e seu secretariado.
Incentive seu colégio.
E participe você também da "Cidade Jovem".

Seja governador da CIDADE JOVEM
Promoção do JORNAL DO BRASIL
Informações: Relações PúbHcas
Av. Rio Branco, 110/112- Io andar
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©que há para ver *À Confissão", de Costa-Gr avas, agora no circuito Vi-

Lória © Rio em Dois Tempos, exposição do MEC

cinema
Adiado o lançamento de Mosaicos de So-

nlios, que deveria ter estreado ontem. AÇon-
fissão saiu do Roxy para o circuito Vitoria,
Car uso, Tijuca. -.ato

RECOMENDAÇÕES — A Confissão, A Fi-
lha de Rvan; Queié do Pajeú (reapresenta-
cão) ¦ aventuras com Tio Maneco (ate_ quar-
ia-féira); Investigação sobre um Cidadão Aci-
ma de Qualquer Suspeita. Extra Jso hoje): 
Assalto ao Trem Pagador; Uma Lição de Amoi. 

fggfrQ
(E.A.)

de (Holanda). Hoje, 18h30m, Cino-
mateca do MAM. ,

CINEMA NAS PRAÇAS — Filmes cul-
turais em praças públicas, a partir
das 20h. Hoje, Praça Seca, em Ja-
carepaguá. Amanhã, Largo de Ma-
dureira. Dia 26, largo da Penha.

•Dia 27, Praça Guilherme da Silvein,
em Bangu e Praça Felipe Cardoso,
em Santa Cruz.
CINEMA NAS BIBLIOTECAS - Fil-
mes educacionais e recreativos. Ama-
nhÃ, às 18h, na Biblioteca Estadual,

Av. Presidente Vargas, 1 261. Dia
26, às 20h, na Biblioteca Regional
de Botafogo, Rua Farani, 53. Dia
27, às 17h, na Biblioteca Regional
de Santa Crui, Av. Isabel, 47.

CINE HORA — Comédias curtas, do-
senhos, atualidades. Sessões de ho-
ra em hora. a Dartir das lOh.

// ,//
DIVERSOS - Café Sem Concerto,
no Canal 6, às 20h30m. AI6 Brasil,

Aquele Abraço, no Canal 4, às ....

20h30m.

HORÁRIOS — Os horários dos pro-
aramas de cinema divulgados nmU
roteiro são os fornecidos pelas cm-
nrêsas e. oortanto, de exclusiva r»**
oansabilidada dos exibidores-

ESTRÉIAS
IRISTANA - UMA PAIXÃO MOR-

BIDA (Ttislana), de luis sunuel.

Trislana entre seu tutor (que a se-

duz) e o amor por um pintor. Com

Calherine Deneuvc, Franco Nero,

Fernando Rey. Baseado, no romance

de Benito Pcrez Galdós. Produção

franco-espanhola cm Eastmancolor.
No Supcr-Bruni-70: 14h, 16h, 18h,

20h, 22h;_08_arios)!

UMA SOMBRA ME PERSEGUE (Cover
me Babe), de Noel Black. Um dite-

tor cinematográfico envolve seus

amigos em situações que pretende
utilizar em filme. Com Robert Fors-

ter, Sandra Locke, Susanne Benton,

Robert S. Fields. Filme americano cm

DeluxeColor. Palácio, Copacaban»; ..

UMOm, 16h30m, 18h20m, 20hlOm.

22h. (18 anos).

NUM DIA CLARO DE VERÃO (On i

Clear D.iy Can See Forcvet), de Vin-

cento Minnclli. Versão do musical

tealral escrito por Alan Jay lerncr,

com músicas de Urnor e Burton la-

ne. Reincarnação e percepção cxiia-

sensorial «ão os ingredientes da In-

ma que aproxima Barbta Streisand

de Yvcs Montanl. Com Bob New-

nhart, larry Blyden, Jack. Nichol-

son. Filme americano em Tecnicolor.

Roxy: 14h30m, I6h55m, 19h20m, ...

21h45m. (14 anos).

RÍFIFI NÓ HARIEM (Colton Comei

to Harlem), de Osiic Oavis. Come-

dia & aventura: dupla de detetive!
negros em ação. Baseado no roman-

ce de Chesicr Hitnes. Com Raymond
St. Jacquos, Godfrey Cambridgc,
Calvin lockharl, Judy Pace. Filme

americano em Dcluxe Color. Odton.
14h, 16h. I8h, 20H, 22h, (18 anosl,

"Õ 
ESQUADRÃO OAS ÁGÜfAS (pro-

dueào italiana) de Enzo G. Casiel-

larí. Espiões alemães procuram vul-

neiar a tesistência inglesa na II

Guerra Mundial Com Frcderick Sul-
ford, Francisco Rabal, Evelyn Sle-

watt, Van Johnson. Filme italiano

em Tecnicolor. Versão em ingléi.
Melte-Copacabene: l3h, I5hl5m, ...

17h30m, l.h45m. 22h. Melro-Ti|uea:
14h20m, 16h50m. !°h!5m, 21h30m.
lagoa Orivf In: 20h30m, e 22h30m.

(18 anos). . 
JESUS CRISTO- EU ESTOU AQUI

(BrMÜeiro!, do Mor.ol Silveira. Co-

média: doü corottéii do Interior em

conflito por causa de uma piocissao.
Bateado na peça d» HentiOue Pon-

getti. Zefa Enlte oi Homen». Com

Zé Trindade. Coslinha, Cole, S6n'a

Maroeric, Rodolfo Arena, Sueli fi-

gueíré. Em Ea«tm«ncolor. Capitólio:
Uh, 15M0m, 17h20m, 19h

S0h40m, 22hI0m. Arl-Palácio-Copa-
cabina. Art-Palacio-Tiiuca, Att-PiU-

tio-Maier, AtlPaiicie-Madureira, Ipi-

„nge lu», Arl-PaUeie-Peltépelii:
Uh, 16rt, 18h, .Qh.jj^ljjnwj.

O QUCÍRA-CABEÇAS CHINÊS (C«i»e-
lata Chinoil peur Ia Judok»), d*

Maurice labre. Espionagem interna-

óenel. Cem Maré Rtiand. Mat.lu Ta-

Ir. Mtri» Minh. Filme f'»n-tl «"'

íastmancoto». Cendor-Copecibina,
Cinem» dt Art» Maibla. Paralede»-.

Uh, 16»', l.ts. 2<X J3h. Magíi ...

15!. 17h. 19h. ?1h. (14 anos).,

CAIU UMA MOÇA NA MINHA SO-
PA (Thero Is a Girl My Soup), de

Roy Boulling. Comédia. Uma garò-
ia provocante perturba a vida de

um solteirão. Com Peter Sellcrs,
Goldie Hawn. Filme inglês em cores.
Plaza (a partir de 10h'„ Pax, Rio:
UH, 16h, J8li^20h^22M__8_anos)_
AVENTURAS COM TIO MANECO

(Brasileiro), de Flávio Migliaccio. Co-
média com Flávio ,'Mglia.ccio, os me-
ninos Mauro, Luís Mário e Maurício,
Odeie Ura, Vélter Forster, Rodolfo
Arena. Em cSrea. Paittandu.: (tlvte).
INVESTIGAÇÃO SOBRE UM CIDA-
DÃO ACIMA DE QUAIQUER SUS-
PEITA (Indagine su un Cittadino
ai di Sopra di Ogni Sospetto), de
Elio Polri. Drama:' um policial mala
a amante e planta provas contra si

próprio. Com Gian Maria Volontè,
Florinda Bulcão. Filme italiano cm
Tecnicolor. Bruni-Copacabana: 14h,
16h. 18h, 20h, 22h. (18 anos).

A FILHA DE RYAN (Ryan'i Daugh-
ter), de David Lean. Os dois amô-
res de urpa jovem irlandesa insatis*
feita. Com Roberl Mitchum, Trevor
Howard, John Mills, Sarah Milcs.
Filme inglês em Mctrocolor/70mm.
Melro-Boavisla: 14h30m, 18h, 
21h30m. (18 anos).
ÜmX DUPLA EM SINUCA (Ona Mo-
re Timo), de Jerry lewis. Jerry le-
wi» dirige (sem aparecer como alor)
esta comédia com Sammy Davis Jr.
e Pclcr lawford. Filme americano
em Deluxe Color. Alameda (Niterói):
com O Senhor da» Ilhas, somente às
19h. Paz (Caxias): cem Popí, és 1 Ut,
)7h35m, l.h20m, (14 anos).

UMA HISTÓRIA DE AMOR (lova
Stoty), dç Arthur Hiller. O romance
de Erich Segai, sucesso de livraria

que fè/ o mundo chorar, lem Ali
McGraw e Ryan 0'Neil no» ptin-
cipais papéis. Também com Ray
Milland. Kalherine Balfour, John
Marley. Filme americano em core:..
Vanaia, Comodoro! Sinta Alice, Ica-
rai. Patrópolii: Uh, 16h, I8h. 20n,
22h. (14 anos).
O PADRE QUE QUERIA CASAR-SE
(II Preta Sposalo), de Marco Vi-
cario. Comédia, lando Buzzanca é
o padra siciliano tranifetido pata
Roma, onde se apaixona por Rossa-
na Podaiti, Com Salvo Randone,
Magali Noel, luciano Salce, Barbtra
Bouchet, Entico Maria Salcrno. Fil-
me italiano em Eattmancolor. Con,
dor-largo do Machado, Palha, Ca.
rioca: 14h, 16h, IBh, 20h. 22h. {18
anos).__
Ó PÁSSARO DAS PLUMAS DE CHIS-
TAl (l'Uiccllo delia Pium» di Cria-
telle), da Dario Argc-no. Suspanii.
Com Ttvny Musanle, Susy Kendall,
Enrico Matia Salerno. filma italiano
cm Eíiiim»ncolor. Jáia, Sio Rtnto,
Casablanca. (18 ínot)
MULHERES DE MÉDICOS (Decíot»'
Wi.ai), de Gcorge ichaflnet. O as-
latlinalo d» um médico por oul.a

pêe tm evidencia variai criiei con-
jugati. Com Oyan Cannon, Rtchaid
Crentí», Rathtl RobetH, Janict Rult.
Film* americano tm côrti. Patii-
Pel.:. trüínia, »iwni-Méítr, Btsini-
P.adada, Aliar, Mtls ifenha CirtwUr)
I4h. 16". 18h. 20b. 22h. 118 anoi
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PROFESSORES NO SENAC

O programa O Professor Vai ao Teatro,
do Departamento Educacional do JOR-
NÀL DO BRASIL, leva esta noite um
grupo de professores ao Teatro do Scnac,
para assistirem e debaterem O Marido
Vai à Caca, de Feydeau, na versão diri-
gida por 

'Antir 
Haddad, com Fernanda

Montcnegro, ítalo Rossi, Sérgio Brito e
outros

i5t% l/n. IV". mlt*, \tn m.»v*t* «•».., ...... ¦-¦-» -- r --

tSQÜAOKÀO ANTIOANG (Brinde REAPRESENTAÇÕES
Anté-Gan»). Peitai b.itado tm um ,

mmarvtt de A-Huite Ia Breton. Com

Robtn Ho»i«<n, Raymond PtllMim,
G«b>'*n« Tíwi, rH«f* Ctomtnfi. "1-

irve Ifancâi tm Eaiimarecolor. Caiai,
>.-' ,i.. Tiiti«e-"»latt, «••!. Mm»-

.01. Alfa. MaliWt. (18 anoal.
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lUA-Dt Mil * AMENDOIM tfitiiit*-
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QUElt DO PAJEU (Braiiltito). ds
Anatlmo Duatte. U"'a h;»t4»i* dt
vingança no Noedait* tgiiado de»
cangaceit». Com T»r;í»,o Mt-ra,
Rosaana Ghesia. Iitbel Crinin», Séh
g 0 Hingsi t parlKipacio tipeciat
dm J»tt Valadao. tm ítaitnarKolwi
TPmrn, ô»t»a: líhJOm,. I7h, , ...
)gt>30m, Ilh. <I4 artot).
lf. l. MINHA ADOIAVIl I Vi* D.
liitg lilil, d» B<»kt Eflwaidt. Jul a
A«td»a*« somo uma tttpít ta I
Gumttt ttttnétml, Cow-d'* tem «nú
Ut*, também iso «etnso: Soe* Hwá'
io«. itlftet mtmrttttm mm Teínicerle-.
Oétmm ptmtm ISh. »?*»»»«. ,—.
|«M_)n, Jít» rt".-e
A OUID* 00 IMMtlO ROMANO
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Amhwtf ttptm. Watt**. C*» So-
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irs-.iv*.. iiw»*, fartam em* O»
tm «ama**»*» 14»»*»», 3*. mm
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O JOGO DA VERDADE - Coro
dia de Aurimar Rocha. Problemas do
casamento e desquite cm debate.
Direção de Aurimar Roch... Com
íris Bruzzi. Ncusa Amaral, Aurimar
Rocha, Susana Vieira e outros. No
Teatro d» Bolso, Av. Alaullo de Pai-
va, 269 (287-0871), 21h30m, sáb.,
2lh t 22h45m., vesp., 5a„ 16h, t
dom., I8hl£m.

UMEdTfÍCIO CHAMADO 200 - Co-
média de Paulo Pontes. Como ven-
cer na vida atravé» da lotetia Ei-

potliva. Direção do José Renato.
Com Milton Morai», Ev» Chtlitian,
Angela Valeria. No Teatro Casa-
Ctande. Av. Alranio de Melo Fr»n-
co, 290. Tel. 227-6475, 21h30m.
sáb-, 20h e 22hl5m, vesp. 5a., ....
17hl5m, e^clom.. I°h30m t; 21ti30m.

A MÃE — Tragicomédia de Stani»-
lasw Witkiewicz. Récauiem surtealista

por uma família desaclente. Direçãs
de Claude Régy. Com Tctesa Raquel,
José Wilker Hildegard Angcl, Ma-
ria Rita, Osvaldo tomada e oulroi.
No Taalto Malion d» Franc», Av,
Pisiidenlti Antônio Catloi. 58 

(252-3456). 21h30m. láb. 20h e ....
22h3Cm, dom., 2lh, vtip. 5i.. I7h
t dom.. I8h e 21 h,

ESCOIA DE MARIDOS — Comédia
dp M?!iSío Trél iir;»;!..* dfipoil.
Ptocõpio reapiestma um doi seu»
lucestos eláHico». Dínçáo d» Pro-
copio f «teíra. Com Ptecópio letr*;.
ra, Nétiors Maríani, Celio Cíidoio,
Cccílí» Fi_»ueítedo e outte». No Tt*-
Ir* Copacbirt», Av. Copacabana,
327 (237-1818 R. Teattoi 21h30m.
sáb., 20H30* e 22rt3Sm, vtip. 5a.,
17t< t do»»- iS .

tONOt DAQUI. AOUI MESMO -

Sátira d» Anién«o B.var, Um conta
d« fadai pa»a m»«ot«i de 18 ano».
D>'»c»o dt AntdrtiO Abuiamta. Com
Nélia Paula leda Zepeli». Rubtm
Ataúio, »in* Pttttaglía # outro».
No Teatro Opiitüo, Rua Siqueira
Campe*. 143 1235 21195. 2!h30m
».b ÍOÍn * ?íh»m, veip . 5» , I7h

20h e 22h30m.. dom., lSh e 21h.
Treços populares. Somente alé do-
mingo.
TÔDÃ FERA TEM UM PAI QUE E
DONZELO — Comédia de Emanuel
Rodrigues e Coslinha. A recupera- _^____m
çao de um viúvo irrecuperável. Com a———

Coslinha. Vilma Fernandes, Andréa aaa./a e 11-"1
e outros. No Toalro Dulcina, Rua !||UI>IV,Cl
Akindo Guanabara, 17/21 -
(232-5817). ?lhl_m., iéb„ 20lt
22h., vesp. dom,, 18h.

TEATRO 1
BADEN POWEU E DORI CAÍMI UM
SHOW INFORMAL — Produção de
Paulinho Soledade, direção de Car-
los Lira. Na boate Drink à )h30m, p
de 4a. a domingo. Av. Princesa Isa-

____. 82-A - Tel. 255-3855. ;

TÕ COM FOGO NA MIRÓNGÁ -

Revista de Ângela Leal e Oscar San,
com Jacqueline. No Teatro Rival,
diariamente, das 18h à meia-noite.
Rua Álvaro Alvim, 33. - Telefone
224-6625. ,
FICA COMBINADO ASSIM — Rolei-
ro c direção de João Bcthencourl,
com Anildo Ribeiro, Pedrinho Mat-
tar, Pcri Ribeiro e Renata Lou. Par-
ticipação do Quarteto Somterapia.
Cenários e figurinos de Arlindo Ro,
drigues. No Teatro Princesa Isabel,
às 21 h, Av. Princesa Isabel, 186 ....
(236-3724), sáb. 20h30m, 22h30m.,
vesp., 5a.^6h_e_d_om., 21h30m,

MARÍÃ^BÊTÂNIA rosa dos ven-
TOS — Show musical de Fauzi Arap.
com Maria Belânia, Terra Trio. No
Teatro da Praia, às 21h30m. Rua
Francisco Sá, 88. Tel. 227-1083.

ÊTÂS^QÚEREM É LEITE - Revista
dirigida por Berla Loran. Com Brigil-
le Blair, Carlos Leite, Sônia Machado,
Marília Gibaldi e grande elenco.
Teatro Miguel lemos (Rua Miguel
lemos 55 - Tel. 236-6343), 3a. a
6a., 21h30m, sáb.. 20h30m, 22h30m,
dom., I°h, 21h30m., vesp. 5a., 17h-

quem" não se comunica" se
TRUMBICa. — Revista de José Sair

paio, com Cole e Eloína. No Teatro
Carlos Gomes, 3as., e 4as., às 20n
c 22h, 5a-., 6as. c sábs., às IBh,
20h, 22h. Dom., às 17h, 19h e 21h.
Tel. 222-7581.

CASAS NOTURNAS
ALMIRA — Show com o conjunto da
Chinoca, com Roni Ferreira. Na Cer-
veiaria Schnitt, Rua Voluntários da
Páttia, 24.
SAMBA NÕ CAPELA - Show de
samba com Ubirajara e seu Conjun-
to. No Nova Capela, Av. Mcm de
Sá. 96 (252-6228)."mÍLTINHÕ 

E ZÜIUCÃ - Todas as
noites no Sambãe, Rua Constante
R.iilói, 140 - 1.° andar (237-5368).

BANDINHA DO ALEMÃO - lòd.is
as noites com Staubcr, Juarez, tve-
rardo a Maria Helena. No Biarldíu-

se, Rua Ronald de Carvalho, 55 .
(237-1521 e 235-2777).
ÊLLEN DE LIMA E PAULA RIBAS

Todas as noites com o organista
Mário Simões e Adélia Pedrosa. No
Lisboa à Noite, Rua 5 de Julho,
312 (257-7706).
OSMAR MUITO E SEU CONJUNTO
E ELVERT BRANDÃO E SEU ÓRGÃO

Todas as noites, a parlir das 22h,

no Number One, Rua Maria Quiléria
(267-2231).

ZIRIGUIDUM, OI — Show de sam-
ba com Osvaldo Sargenlelli. Na Su-
cata, Av. Borges de Medeiros, Lagoa
Res. 227-3589 c 227-6686. p

TuTÍTcÀRLOS VINHAS QUINTETO,
JUAREZ SANTANA, ROSE -

Todas as noiles no restaurante a
bar Flag, Rua Xavier da Silveira, es-
quina de Aires Saldanha (255-0735).
ARMANDO" DE SOUSA UMA - Õr-

ganisia. Com participação do seres-
teiro lônio Roberto. No restautante
Ganga-Zumba, Rua Visconde de Ou-
ro Preto. 39. (255-0735).

EDUCATIVO - Artigo 99, Canal 6,

j, uh. — TV Educativa, Canal 4,

às Uh. — Curso de Madurezo, Ca-
nal 4 às Uhl5m.

INFANTIS — Super-Homem, Canal
4, às 16h — Capitão Aza, Canal
6, às 15h. — Os Três Patetas, Ca-
nal 13, às 15h30m. — Ciranda, Ca-
nal 13^ às 16h.

HOrtÁRIOS — O» horário» • a» in-
dicaçõel doi programa» são da rol-

ponsabilidade das respectiva» amil-
toras.

artes plásticas

SHOW DA VILA — Show musical
com Carminha Mascarenhas, Caubi
Peixoto, Evandro, conjunto Os Gri-
los, Dila. no Bigode do Meu Tio,
Rua Teodoro da Silva, 668. Telefo-
ne 236-0267, em Vila Isabel.

ZÉ MARIA — pianista. Todas as noi- .

tes a parlir das 20h no restaurante
Forno e Fogão. Rua Sousa Vimn, 48.

GILBERTO UMA — pianista e orga-
nista. Todas as noiles no restaur.-in-
te Vivará, Rua Afrànio de Melo
Franco, 296 (247-7877).
ATHIE BELL — Diariamente o pia-
nista Alhie Bell e Gérson Jones,
das 2lh às 2h da madrugada. No
restaurante Sol a Mar Av. Nestor
Moreira, ¦ 1.
LEONARDO LUZ - Pianista --

Todas as noites no Cave Bar Snoo-

py'i, embaixo do La Pslclle, Av.
Copacabana, 1 142. Tel. 256-2966.

ELISÊTE CARDOSO — Show mus!-
cal de Elisete Cardoso produzido
por Bibi Ferreira. Canocão, Av.' Ven-
teslau Brás. 219 (2460617 e 
246-7188). De 4a. a sábado, à meia-
iioilc
TITO MADI, VALESCA E RIBAMAk
— Todas as noiles na boate Fossa,
1.° andar do Bierklausa, Rua Ronald
de Carvalho, 55. Tel.: 227-15.21.
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TSUTAKA EXPÕE NO COPACABANA

O pintor japonês Waichi Tsutaka expõe
a partir de hoje na Galeria do Copava-
bana Palace. É sua terceira exposição
no Brasil. "A pintura é a única certeza
da liberdade" — opina o pintor

UBItOADi PARA A. BORBOltTAS
— Comé-tfi» dramétit» de leofitrf
Otnh», Um rapa* eetyo d<ip»n»tÍo
f>«',« svreatmi» « pe* um* «.mo»»-
da. D-tnèo da Vtto» »t{b*t* Com
Grttitsiit» it-, teev^de» M»v«». Smtdm
mtmt, Jtwge Bo»»**. ?»» Ttan» 0*.
«è.tKa. A». (M*it ptmP», W

tM\-mimm% Uh, ta*. Xh m .-,¦
i»ISm. «5#i|». Sa.ja d__^_K_.
Ã"v»A~^tKRA»_lÍÃOA'"~ Ce****»
mmsàui tem »»»ee d» •»*»?* «**"
«*tr»e> • •¦-,-•.* M leteetto Cario».
A» e. • r «tr,» aaiita» «$«

»*'»)* rttKjMti árt *-S5ÍÍ** tis» s>«
#»*«»!»* IVtç.»» rte tmttiie tm
mrm. ttm Mtatiã» t*r», Cuia» **p>
tw. *A»»t« í*a.««5 * emet. ?*» tt»
M* IpaeMMaa, Pm P>vémt<m. è* **»
te*, ti* attm**% S\t--
Wm t »JeO» *t

CMICACO It»

O SANTO E A PORCA — Comédia
de Ariano Suasiuna. A clássica (4-
bula do avatenlo transposta para o
interior brasileiro. Dir. de Sllnel Sá

queira. Com Cleide láconls, Germa-
no Filho, Oscar Felipe e oulios.
TNC, Av. Rio Branco, 179 (222-0367)
3a., 4a., 5a.. 6a, at 21h!5m. »íb„
20h t 22h. vesp. 5a„ 16h t dom.,
IBh e 2thl5m.

BALBINA DE IANSÀ - Coméd,a d*
Plínio Maicos, baseada tm tema»
folclórico» efro-br»«ileiro». Dir. dt
Cariei Albotto. Com lona Maga-
Ihiei, Cario» Alberto, Cléia Simoe»,
ritmilta» t pa»»i»ta». No Taatto Sai-
rador, Rua Senador Oanta», 13 
(232-8531) 21h. sáb.. 2Ih30m, vtsp.
Sa.. 17h. e dom IBh t 2ln,

OS RAPAZES DA BANDA - Come-
dia dramática de Matt Crowley.
Alegrias t ttilleiâ» de um» festa
do gay pewar nova-iorquino. Dite-
táo de Maurice Vaneau. Com Raul
Cottés. Paulo Céiar Ptrtlo, John
Heibett. Jo>ge Gome» t outro». Te»,
lie da Ugee, Av. Borgei dt Mede.-
ro», I 426 (227-3589 e 227-6686).
de 4a. a domingo, a* 21h30m, sab .
2CM0m t 22h3Cm. dom., I9h a
2iM0m
1UDO NO JARDIM — Comédia dra-
màtk» de tdward Albee. Uma mu-
Ih»r bem talada e o poder corrup-
tor do dinheiro, Düetío de flivio
Sunge!. Co« Maria dtlle Con», Ce-
,i Iture, Napoleão Morslz fteite e
Outro». Ho Teatro Sant» Io», Ru»
Viitencie de Pitai*. 22 (2476MII.
21h30m, tab. SOh e Jíh-Om. vtsp-
cem.. ISb, P<e<í>i ecpul*'ei

O MARIOOVAI A CAÇA - Vau-
dív.ll» de Georgtl fevililtu O ma-
làJo e • muthei «aftw á» tKO**!-
rfn, itdt un 4* ma IttJ». Osrtféa
ti. Am* Haddad. Com ttmand»
M_fi<»íwg»a, S«tg*o Pite, t»ri» **»¦
< lettMtttnt lt_ter«e « •»««_.
teatro SatMM, Sm Pereem» touteitg,
44 12561641) í>MSm. ta», .—.
IWsiSm * ííhjôm. tmw d__ '»?;

ORQUESTRA DE CÂMARA DO BRA-

SU — Marlos Nobre como solista e
regência do José Siqueira. Amanhã,
ás 21h, na Sala Cetllla Meireles.

PETER KASTER - Pianista. Sexta-fei-
ra, ài I9h, no ICBA. No programa,
Bcelhovcn, Ravel, Brahms, Debussy
e Albeniz. Av. Graça Aranha, 416.

QUARTETO DE CORDAS MEIOS -

Quinta-feira, as 21h, na Sala Ceei-
lia Meirelei. No Programa, Mozail,
Malipiero. Schubert e Debuisy.

MANON - Opera de Masíenel, com
lúcia Barroca, Georgei liccloni, Fet-
nando Teixeira e Hervrl Pevtioie».
No Te»tte Municipel, sexu-feita, í»
21 h e domingo, ai 16h.

CLÁUDIO ARRAU - Sob a regên-
cia de linac Karabnhcvs>.y e a OS3
dia 28, ai 16h30m, no Tealre Mu-
nliipal. No ptogtama. Schumann,
CKopín * líitt.

CHARLES GROVES E PEIER FRANKl

— Concerto com a OSB, 10b « re-

gência de Charle» Groves e «olisla

Pcier Frankl. Dia 30, à» 2lh, na Sa-

Ia Cacilia Meireles. No programa,
Mendelssolin, Nicolau KioVon e Bcr-

lioz. .

PEDRO SOIER — Guitarrista flametV

co. Dia 31. a» 2lh, na S»la Cacilia

Meireta».

PRIMEIRA CLASSE - Hoie, na RÁ-

DIO JORNAL DO BRASIL. »» 22h,
— Camena Oallitum, de Samuel

Scheidt (Eastman Btais Quintal) /

Concêtle N.e 2, de Banok CWciisen-
beto e Orq. Filadélfia — Ormandy)

/ O» Pinheiro» de Roma, de Rei-

pighi (Slnl. Chicago - fntz Reiner).

discos
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GRAVURAS DE ADOLESCENTES -

Gravuras dos alunos do Clube de

Gravura Osvaldo Goeldi, do Centro
Educacional de Niterói. No Museu
Nacional de Bclas-Artcs.

ANA MARIA DO AMARAL - Pinlu-
ras. Na Real Galeria de Arte. Rua
Visconde de Piralá, 168. Telefone
227-9771.

ERNESTO BARREDA -- Pinturas. Na
Galeria Bonino, Rua Barata Ribeiro,
578.

WAICHI TSUTAKA - Pinturas. Na
Galaria Copacabana-Palace, Avenida
Copacabana, 291 — Tel.: 257-1818.

JOÃO IEME — Pinturas. Banco An-
drada Arnaud, Rua Figueiredo Ma-

galhaos, 263. Tol : 236-1117._

ZAIUAR - Pinturas e desenhos. Na
Galeria Grupo-B, Rua il*t Palmeiras,
19. Tel.: 2460281.
ALBERTO CASTILHO - Pinlura». Na
Galeria Omatus, Ru» Dias da Ro-

_che, 20-B.
VANDA MARQUES - l.epecaria. Na
Galeria Monlmarlra, Rua 5ao C,5
mente, 74 — Botafogo
MÁRCIA BARROSO DO AMARAL -

.Pinturas. N* Galaria da Att» Ipane-
ma, Rua farme de Amondo, 56. Tel.
267-1897. . _
CARLOS OSVA100 - Primeira Ex-

posição Póstuma, Na Galetla da
Aliança Ftanceia da Botafogo, Rua
Munir Barreto. 54,

COLETIVA - Ana Bela Geiget, Ana
leiicia, Antônio Maia. Dionisio det
Santo. Edilh Behring, Eduardo Sued,
Glauco Rodtigue», Joáo Henrique.
Joté Uma, Kmcibetg, Mtrilla Rodri-

guei, Newton Cavalcanti Nmiia, Ni-
tete Sampaio, Raimundo Coletes,
Stliar, Teresa Mlftnde, Uiian t Za-
luar. Na Oaleiia Eipaco, ao lalàa
de e«poti.oe» do Bigode do Meu
Tio. Rua Teodoro da Silvt, 6P4.

MARCOS RIBEIRO - Gravura». Na
Aliança ErameM da Tijuca. Rua CI6-

Vs« Br*V'--* *JUí», 67.

JOSt BARBOSA - Emeíbet e de»*-
nho». N> Galeria Wandini, Ru» !*•-
K>t.f« ct* Melo. 3<1
IBANK SCHAtntR - Ouatfeai Na
Galaria Stgdtu», tu» da» Utanttir*»,
49B.

HERMA BIBERSCHICK - Trabalhos
em cobre esmaltado. Na Galaria Es-

cada, Av. San Martin, 1 219.

NUGRASP — Núcleo de gravadores
de Sao Paulo. No Museu d» Arte
Moderna.

PINTURAS CONTEMPORÂNEAS DA
ÍNDIA — Expressão contemporânea
das arles plásticas da índia. No Mu-
sau da AH» M_d»rn.t.

ZU CAMPOS — Entalhei. Na Gala.
ria Chica da Silva, Av. Copacabana,
1 146.

KAIUCA — Pinturas. Na Calaria
Marta 21, Rua Farm» d» Amoedo,
76 — »obreloi».
DECIO NOVIEUO — Serigrafia», na
Piccola Galaria, Av. Copacaban»,

919, lobrcloja.
SUNYEE — Pinlura». No Museu Na-
cional da Bclat-Arlei, Av. Rio Bran-
co. 1«9. .
ALBERTO NEPOMUCENO — Baixo-
relevo de Auguíto Girardet, tm
bronze é ¦> poça do inê». em expo-
»lcáo no h»H principal do Muiau
Nacional d» Balai-Attai.

ORLANDO TERUZ — Pinturai. Ni
Celina Detoracóe», Rua Teíxe,'« d»
t^lo, 37 — Ipanema.

ACERVO ARTÍSTICO - Pinturas d»
Di Cavalcanti, Diansu. Aldtmir Mar.
nn» e Carlos Scli*'. Na lede nova
da Caixa Econômica, Av. R,o Bran-
co, 174.

EXPOSIÇÃO DE VALORES NOVOS
— Catlo» Albctto Ribeiro, Carlos
Re!s do Andrade. Edson Cruz Ma-
nttaei, frarvíiieo Jost dt Costa Al-
meida, Jeanele Bieln.how»ky. luis
Catlo» Peíianha, Manuel Miranda
Campo» t Marí* Elii» Aitteda Are-
vedo. Na Galaria de IBEU, Av. Co-
pacabana. 690 — 2.° andar.
MARIIIA PIRES - P ntuta». Na Ót-
le na l«cada, Av. General Sen Mtr-
t.n, I 219.

COLETIVA - PÍrituta» t ó"Íto dt
Raieutdo Manzké, Ubifaci Pinte, Km
to) réosuix, Rrstllt, Pasco»!, gtavu-
»a>, «itognvsita» e d.tenHo* dt Dja-
nèrt, Vara lupmamb*. In.m*. Mari»
Helena AndnH Na Oitltitt ttt Arle
Ven Ot»K Ptaca rte lítte, n» Sa!»
do )u-**U#
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VAMOS AO TEATRO
¦¦

Si
TEATRO DE BOLSO - Av. Ataulfo de Paiva, 269-A

Ar refrigerado — Tel.: 287-0371
Uma fastinha d* "caiais", onde acontece de tudo um pouco

0 JOGO DA VERDADE
Comédia policial de AURIMAR ROCHA

Elas: íris Bruzzi, Neuza Amaral • Suzana Vieira
Eles: Aurimar Rocha, Hilton Prado e Nelson Caruso

Cenário de Flávio Perroni (Velha Bahia) ¦- Varsano e Ana Paula
vestem o elenco. Hoie, às 21,30 — 5."-feira, vesp. is 16 ns. (8,00)

e ás 21,30 hs.

TEATRO RIVAL - R. Álvaro Alvim, 33 - Tel.: ?24-6625
DIARIAMENTE. DAS IS HS. ÀS 24 HS.

A revista de ÂNGELA LEAL e OSCAR SAN

TÔ COM FOGO NA MIR0NGA
com JACQUELINE

(o HOMEM QUE VIROU MULHER)
Direção: Manuel Vieira

C0LÊ falou e disse:
"Quem não se comunica se trumbica"

de Jo:é Sampdío
A REVISTA-CAFONÉRRIMA - Com a bela ELOINA.

A maior trama em mulheres — erotismo — malícia e strio-teaie
HOJE. ás 20 e 22 hs.

TEATRO CARLOS GOMES - Reservas: 222-7581

2.° ano de absoluto sucesso
TEATRO DULCINA - R. Alcindo Guanabara, 17 - Res.: 232-5817

C0STINHA "0 donzelo" de
TODA FERA TEM UM PAI QUE Ê DONZELO
O público exige e COSTINHA continua com a maior comédia do ano)

com WÜma Fernandez, Andreia, Sebastião Apolònio • Fininho
Hoje: 21,15 hs. — Irr.pr. 18 anos — Ar condicionado

3as., 4a;„ 5as. e doms. Estuda.! 50%

£¦ /*V íl» ^Z-*VICT0R BERBARA APRESENTA

t£& /^J-yWBERDADEPJlBJl
^^&ÍW HS BORBOLETAS
iíS rí^JfP 6." MES MAIS

£wa. íbMvX^ DE GRANDE DE 200
KVà^jC^I SUCESSO REPRESENTAÇÕES
WUK WfpJ TEATRO GINÁSTICO
i*am \ InW tv. tiiaia Aunm Rcscr.av 221-4484

Hoje: às 21 hs.

A COMÉDIA DO ANO
CLEYDE YACONIS ft GERMANO FILHO

OSCAR FELIPE
em

0 SANTO E A PORCA
de Ariano Suassuna — Dirçção: Sllnei Siqueira

Hoje, $àl 21,15 hs. - TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
Reservas ». inf.; 227-03&7 — Centura livre

TEflTRB SENflE
RUA POMPEU LOUREIRO, 45 - TEL. 754 36tl

Hoje. ás 21,15 hs. (em ponto) (desc p/esteds., às 2^5., 4"as. e Sas.)
à', 2as„ alas. e 5Jt.)

FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRUTO - ÍTALO ROSSI"0 MARIDO Vfll «fl EflÇlT
de Feyticau - Dir.: Amir Haddad

com Jacqutline laurence — Xabanca — Luiz Armando Qutirox —
— Augusto Olimpie — Matia Helena — José Carlos e Lull AugustoüI^*\

¦¦ *f . r~~te%\W •¦

l*Wi

MIL POSSIBILIDADES TE ESPERAM
de Antônio Bivar

Cer. • Fig.: Anísio Medeiroí Dlr. Antônio Abultmra
HOJE, ai 21.30 hi. - Eitudi. 50% - TEATRO OPINIÃO

P. Sloufi.a Car.,-;oi. 141 - R.i.rv.i: 235-7119

MAIS DE 100 REPRESENTAÇÕESímm isso
Tradução, »i'*p!,.r«o t rlfoçío de João lethencourt

Cenário* • fío/udnott Arlindo Rodrigues
'im orer-de elerrso desla-.andoi Jotcje Dótia, fttoolenlt, Milton Car-
neito, OtJuvaldo Viana Filho. Yara Cortei — Sucesso am toda •
Europa. Aoc<« rio TEATRO GtORIA IHoie' Olaria) — Rei. • inf».:

265-3436 - Hoje, ã» 21,30 ht

RIGIITI BIAIR >(1
//"ELAS QUEREM È LEITE

A REVISTA «AIS IADAIA0A CO ANO!
TEMPORADA POPULAR - 10,00 a S.OO

ÚLTIMOS D<AS - S* MES Dl SUCESSO
TEATRO MiCUU lt<V.OS - R M-cval UfROt, SIM

MOJF, ai 21.30 hs, - RESERVAS: 236-630, A MhJwLr, a «tv!»»,
"O RitU ( DIlAt"

MARIA
BETHAMfl m "°tf

i.ua nm Bwrw4 otJtmt

Ho* èt 21.30 li

»- *** ÉfloflM '•
•-.-.¦> A'«t |'UM VIZINHO EM NOSSAS VIOAS"
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th
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MILTOM MORAES em ANGELA

UM EDIFÍCIO CHAMADO 200
(Uma comedia do brasileiro de hoje)

de Paulo Pontes

Cenário Fernando Pamplona • Direção José Renato
TEATRO CASA GRANDE . Reserva 227-6475
Av. Aframo de Meio Franco 290

Finalmente.'iberado. —.Hoje,.às 21,30.hs.
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Hoie, às 21,30 hs.
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Desc. p! Estuds. 4as e Vesp. do Dcms., em grupo de d
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6 ÚlTIMOS DIAS

8 CRUZEIROSrnmzm
DELLA
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"TUDO NO
JARDIM"

FíJwjrd Albce
TEATRO SANTA ROSA

Res. 247.8641
Hoie. às 21,30 hs.
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Nelson Manam
Celso Cardoso
Cecifa Figueiredo
Josoe Farias
Lea Viana
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ÚLTIMOS 6 DIAS - Hoie t am.-nh;. lotação e.Saotadj

VAMOS A MUSICA
TEATRO MUNICIPAL

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
9.° Concerto de AiSlnatura

Síbado, 28 de agõsle, ài 16.30 hi. - Programa: SCHUMANN —
Concerto em lá Menor, p; piano e orq- CHOPIN — Concerto N." 1,
p! piano e oro.; LISZT - Concerto cm Li Maior, p! piano e orq.

Regcnie: ISAAC KARABTCHEVSYK. Solista: CLÁUDIO ARRAU
ingressos à venda. Infl.i 222-2885 e 222-4592

Gov. Ett. GB — Sectet. Cult — Dep. Cultura
TEATRO MUNICIPAL

Empresa ViQçiéni #presínia
MASSENETMAN0N

lucit Barroca, Geotges Liccioni (da Ópera de P.irli! femando Teixeira,
Heni' Pcyrotiei (da Ópera de Pariil Geraldo Chagas, Ruth Slaetke,

Gisele Pereira, Antônio SV.ibin, Wanda Spinelli,
Nico>ino Cupello, Giibeno loz/i

Regente: JACQUES PERNOO - Regisse-ur: HFNRI DOUB! IER.
Sexta-lr.ra, 27, ai 21 h» — Domingo, 29, ai 16 horai
Bilhetes à venda das 9 as '9 hi.

QUARTETO DE CORDAS MEL0S
DE STUTTGART

OUINTA FEIRA, 26 DE AGOSTO, 71 HORAS
SAIA CECÍLIA MEIRFIES

Obrai: Moztn. Mellpieto, Schuberl, Oebuny
ICBA em colaboração cem ,- Pro-Arlc — Ingrtlioi no local
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JOHNini MATHIS
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| BOITES & RESTAURANTES :

AI$YRIU$
O bar mais sofisticado

da américa latina
AV R» BWANCO. 277 • tktrto*» • T* 232 1029

Bar
Resfaurant
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Raios laser a
serviço das

telecomunicações
Considerado, até pou-

co tempo, apenas como
teoricamente possível, o
emprego dos raios laser
no campo das telecomu-
nicações, já está garan-
tido para um futuro pró-
ximo. Diante dos cien-
tistas reunidos em agôs-
Io do ano passado em
Kioto, Japão, durante a
VI Conferência Interna-
cional sobre Eletrônica
Quantica — cujas con-
clusões foram divulga-
das recentemente —os
físicos norte-americanos
Otis Peterson e Sam
Tuccio relataram os re-
sultados de importantes
pesquisas que desenvol-
veram sobre o assunto,
nas quais conseguiram
lasers de produção bara-
ta e altamente eficien-
tes, que, aperfeiçoados,
poderão ser usados para
conduzir sinais de tele-
fonia, televisão, rádio,
telex e demais sistemas
de telecomunicação.
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Cientistas ameiicanos conseguiram lasers de produção

barata e altamente eficientes
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JOFFRE RODRIGUES aoresenla

No BIGODE DO AAEU TIO
Todo Di* Uma Ftita — 6 horai dt ihow
PAULA RIBAS - CARMINHA MASCA-

RENHAS - EVANDRO - DILA
CHIA REIS

e ? coniunlus mutkâtli
"OJ ORIllOS" ¦ "PAULINHO TRIO"

Rua Teorioro da SIK'4. 6uB
RES: ?38-0267 - Vil* tuo.l

NEW JIRAU •preient*

O maii teniacional conjunto do momento, il Kgundai • ti... n,
tem ceuvirt:

BAY MY RECORDS, às 23,30 hl.
Jotiat Faz O Soml Rutrvai: 3SS-700&

R. Siqutirt Campoi, 12-A — Copacabana

bar & restaurante
R. Maria Quitéria, 83 - Pça. N. S. da Paz

- Tel.: 287-1273

narroU et churrascaria
MSSÍIO

1/ ^^ACHIMNIA UIAHlAMINtl

GREGORIO BARRIOS
CEDA PAIVA - RUBEN ZARATE - JUAN DANIEL

Coniunln ESQUEMA 4 c ARARYPÉ
Ri-» d-- Passaio. 70 - Tel.t M2-0HB

i ' ifs

ADEGA DE ÉVORA
Agradável iliow com

MARIA DA GRAÇA
JOAQUIM PEREIRA r ao plano

HIRAN TRINDADE
tt. Santa Clara, 292 - Rei.; 237.4210

Torne útil sua última
homenagem a um
parente ou amigo
enviando um
cartão"In Memoriam'",
da Pro Matre.
Seu donativo,
qualquer que seja,
seri sempre bem
recebido.
Sua lembrança ira
%o transformar no
ti'riso de uma
criança que nasce.

AJUDE UMA
CRIANÇA A i
NASCER NA
PRO MATRE

PRO MATRE
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Carlos Drnmmond de Andrade

FUMACINHA

D. Marcos Barbosa confortou-
me ao elucidar a posição da Igreja
Católica em face deste assunto
considerado ainda meio tétrico, e,
por isso mesmo, fascinante: a cre-
mação de cadáveres. Depois de
recordar a antiga oposição de Ro-
ma a essa prática, oposição fun-
dada no princípio da imortalidade
da alma, que se pretendia negar
pela queima de defuntos, nosso
querido monge indica uma abertu-
ra que me agrada: a Igreja não tem
mais interesse em impugnar a cre-
mação, se a lei civil a permitir. E
como no Brasil nenhuma lei a im-
pede, segue-se que...

Obrigado, D. Marcos, pelos es-
clarecimentos. O senhor fêz a res-
salva de que não é apologista da
cremação. Tanto melhor, trata-se de
testemunho isento. Mais de uma
vez, em rabiscos de jornal, pleiteei
que a instalação de crematórios
fosse promovida no país, para uso
facultativo. Com isto, não fazia mais
que secundar colegas merecedores
de atenção, como Elsie Lessa, Ru-
bem Braga, Paulo Mendes Campos
e outros, coincidentes em solicitar a
mesma coisa. Argumentávamos

com os motivos de higiene e de
inexistência de áreas urbanas dis-
poníveis para novos cemitérios, a
que D. Marcos se refere de passa-
gem, em seu artigo Seremos Cre-
mados? Tínhamos em vista o pre-
ço esmagador de enterros e sepul-
turas, qüe faz a pessoa morrer de
susto e não de doença. Não falando
na morbidez de ritos fúnebres sa-
domasoquistas, pela angustiosa exi-
bicão do cadáver como elemento de
produção de dor pública, muitas
vezes entre conversas de dinheiro e
piadas cabeludas. Nossas razões ex-
cluíam qualquer apreciação de te-
mas metafísicos ou teológicos. E
mantinham implícito não só um
grande respeito à morte como à
concepção que cada um tenha de-
Ia. Os partidários do jazigo perpé-
tuo continuariam a tê-lo garantido,
deixando aos demais, que não po-
dem comprá-lo eu não simpatizam
com esse tipo de residência póstu-
ma, a conversão em modesto paço-
tinho de cinzas.

Nossa campanha nem chegou
a merecer nome de campanha. A
gente é assim: somos lidos, porém
não somos ouvidos. A Santa Casa

de Misericórdia do Rio de Janeiro,
detentora do privilégio dos enterra-
mentos nos cemitérios públicos da
Guanabara, não se animou a juntar
este serviço aos muitos que há sé-
culos vem prestando ao povo. A
causa da omissão terá sido, ao que
presumo, o receio de ferir a tradi-
ção religiosa, que condenava a cre-
mação como obstáculo à ressurrei-
ção final, com que a esperança ca-
tólica acena aos fiéis. Ora, este re-
ceio já não tem razão de ser, co-
mo acaba de demonstrar D. Marcos:
Deus dará um corpo novo a cada
um de seus filhos. A Igreja revê
seus pontos-de-vista. Por que. não
reconsiderarmos também este item
da organização das cidades?

Ouço dizer que Porto Alegre já
tem em funcionamento seu serviço
de cremação, ao dispor de quem
quiser. Em São Paulo, há outro já
pronto ou em vias de conclusão
(não consegui apurar). Enquanto
isso, no Rio cogita-se de edificar o
primeiro cemitério vertical brasilei-
ro. Tenho confiança no bom-gôsto
de Maurício Roberto, encarregado
de projetá-lo, mas confesso que me
causa certo mal-estar á idéia de um

alto prédio de mortos a vizinhar
com os cubos superpostos do con-
domínio dos vivos. Foi posta em

prática no estrangeiro? Nem por
isso me parece desprovida de hu-
mor negro. Será uma solução provi-
sória, não uma rima para a vida ur-
bana. Outro paliativo, este paulis-
ta: o caixão plástico, com válvulas
de polietileno, que se abrem 15
dias depois da inumação, para que
a natureza faça sua obra. Tão mais
simples e limpa a cremação! Claro,
não obrigatória. Não devemos ter
medo excessivo da morte, nem ado-
rá-la como deusa. E para muitos, a
fumacinha resolve. Inclusive para
vosso cronista. Notando-se que a
fumacinha da combustão não dará

para aumentar o índice de poluição
universal. Pelo contrário. E' coisa de
nada, no interior do forno. E uma
discreta cinza prateada (ou sem côr
sugestiva), sedosa, consolante, po-
dera alimentar as saudades de
quem as cultive, muito mais que a
lembrança de ossos subterrâneos.
Não esquecer que é dentro de nós
que os mortos verdadeiramente es-
tão sepultados, em ternura ou es-
quecimento.
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O Grupo Fala e Lisa Bravo, esposa dc Rodrix, apresentaram Cusa no Campo

DE FORA
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MAIS 
dc 300 mil habitantes, 5 mil

universitários, Juiz dc Fora abri-
gou neste fim de semana o seu IV

Festival de Música, encontro que reu-
niu diante de quase 4 mil espectadores,
em três noites, um repertório conslde-
rado por participantes e convidados co-
mo de qualidade média raramente re-
glstrada anteriormente em festivais, no
Brasil.

O concurso, aberto na sexta-feira c
no sábado com dois espetáculos prévios,
levou para a final, no domingo. 14 con-
correntes, selecionadas de 30 semiíina-
listas. Promovido pela Secretaria de
Cultura local, foi transmitido ao vivo
por TV para Minas Gerais c gravado
pela televisão para transmissão poste-
rior em rode nacional.

José Rodrix Tavfto. com Casa no
Campo, foram os vencedores (CrS 10
mil. troféu e inclusão na fase nacional
do HO num resultado violentamente
contestado pela platéia como "carioca"
e que incluiu Luis Gonzaga Júnior em
segundo c três músicas locais nos luga*
res seguinte* Os prêmios, oferecidos
pela Secretaria de Cultura, totalizaram
CrS 27 mU —- inclusos os de arranjo çintérprete, ganhos por O Têrco e Zet*
Gonzaga Na parte cxtracotnpeUliva, se
apresentaram. entre outros, Chico Buar-
que e o MPB-4.

O Festival

Brtíemam«Ble ptefudícadt» nos
gem resultados frend», a partir do voto
político da grande ffitósla dos re-pre*
sentantes locais no corpo dt furados,
conseguiu, no entanto, e a par do sa-
cesso imediato que o espetáculo peoro-
«r_„ produzir alguns resultados efetivos
e mmrcmntes tm terra» mas* larjr* —
M .a escelcnte tmm&m no «ratado
é* ter -pwp&rzi-ynstâo & MPB sitia dose
faastante tHtBÉMH de tussa de í&íotíbé*
ções es.fr* «MMfMtftewrea. mmüxtK ta»*-¦ preces e *liM£ftÍMtsNSu Heasla,. esa JfSsSr.

1 de Fora, um grande número dc nomes
muito importantes do meio musical que,
agrupadas cm torno do acontecimento,
antes, durante e depois das recitas, ti-
veram uma oportunidade rara de
discutir entre si seus próprios trabalhos
e caminhos ou a MLPB, num sentido
geral.

O repertório

A fatia que os organizadores bus-
caram no Rio. sorvida na forma de 15
convidados de gabarito, foi de uma qua-
lldadc média poucas vozes obtida antes
cm festivais, no Brasil Com a vanta-
gem de ter oferecido uma variedade am-
pia dc opções, quase sempre no mesmo
nivcl — do vencedor (José Rodrix >. com
uma experiência constnnda a partir de
uma filosofia internacionalista. ao sam-
ba de Sídnei Miller ou ao trabalho de
Osmar Muito, passando por toda uma
estupenda série: Luis Gonzaga Júnior,
Toninho Horta Brant, Sueli Costa Tite
de Lemos. Luis Carlos Sa. O Têrco, Mô-
duk> Mil. Sérgio Faliu*. Vitor Martins,
César Costa Filho, etc, etc.

A fatia local. frunentàvelmcntc, so-
fmi. por moU«* circunstanciais, as
conseqüências do voto politíco também
na comissão ÉtkthmtdOlÉ (os 15 eandl-
datas Ltocais saíram de 300 inscritos ini-
cialmentc) — o repertório não repre-
sentou a parcela efetivaznenic atuante
da cidade que tem oferecido, constante-
mente, nomes da rsaior competência pa-
ra o elenco nacional da MPB tPaixma
paru ama Farinam.*** Morta, de Gibran
Helaiet ter* sMo. per acaso, uma exce-
ção, ainda que e-rf&nteníente tímida
diante da força do reptrtor» não local).

0

Cos lasse m «aqaewa enmpefrtr-o
asaalB-esie a tifaíatóio em íest Irais. no
Brasa, o afférto d® V* Fea*t*al de Jsü
de Fora para premiar os -seSMPS* tf*»

Durante trôs dias. com a realizarão
do IV Festival de Música, Juiz de Fora
reuniu aipins dos nomes mais expressi-
vos da música popular brasileira que,
no decorrer c depois das apresentações,
tiveram uma oportunidade para discutir
entre si seus próprios trabalhos e. caiai-
hhos ou nossa música em um sentido ge-
ral. Durante o Festival um incidente: a
contestação do resultado — José Rodrix
e Tavilo com Casa no Campo foram os
vencedores — que a platéia considerou
carioca.
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José Rodrix, o vencedor
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Jorge Amidcn e a guitarra de três

braços que êle mesmo construiu

balhos nao féz honras à qualidade me-
dia do repertório. Os eventuais juizes fi-
caram atados ã necessidade dc classifi-
car (5° a 1°> e sem a liberdade de pro-
porcionar um resultado aberto que etll*
muíasse. oaralelamente. os pontos mau
altos das várias tendências em logo. A
briga ítcou. ainda uma vez. "-obre** o
terreno esportivo, e os pirados foram
obrigado*, mais uma vez, a entrar num
emaranhado comparativo absolutamen-
te lato e injusto: concluir que a
música tal. de tendência tal. era melhor
que a rnúska qual, de tendência qu&L

O hteidrate

Como habitualmente costuma ocor-
rer debaixo da estxtttum paternalista
que «ostenta, no contexto de* tocaias,
a MPB. pressionado pelas mÈm—íhbSSo
rsaturais — de ura púbiko «rapusBi-
veimente t»irrts4a, o diretor -geral do
FíC fura do» oaoidenadores de cm*»-
»l rmaieou. na tentativa de botar égua
fria na ferrar*. © argurnesto de sen-
pre.: pedia siSêntio e Jogou, esa vte. so-
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O cello elétrico de Sérgio Hindu

bre a platéia, a toalha rota dc tantos
outros festivais, separando também,
para a fase nacional do Festival Inter-
nacional, a terceira colocada — a mar-
chinha local que o público desejava cm
primeiro. (Foi a nocaute cm seguida,
quando a platéia, devidamente informa-
da da sua decisão, voltou a vaiar copio-
samente o resultado que considerou
"carioca").

f) vencedor

O vencedor foi José Rodrix, mais
que o parceiro Tavíto — na medida
em que fazia também a sua estréia in-
divKiu.ii de intérprete depois de duas
experiências anteriores em grupo, com
o Momento-4 c com o Som Imaginário.
Fundamentado por uma filosolia de di*
zer sim ás coisas certas ("cansei de di-
zer nâo às coisas erradas"!, èle usa um
instrumental jovem e ainda rebelde pa-
ra transmitir um aparente (ou momen-
tàneo) lirismo (um lirismo consciente?1*
que êle traduz também como a sua ma*
ncíra de se despir diante de um público
curioso. "Por que * que vocês me olham
com olhos tão grandes? Eu sou um cara
igual a vocês, lenho uma mulher que
espera um bebê, uma família e idéias "

A Ide»

Eu quero Mmm ema no campo Os-
de tis potm compor mmtm tvtím mran.'
Ê lenha semente a emfem #w emígò*
4ú peito e imââ mau 'Km q**m mmm tmm
m campo Omée es posm perna- do ia***-
nhoámp&z *B tenha temente a dttila*/
Dos lijwífat do corpo t naém mmtít/tm
qvero cmrnettm e aakmí PastemÊ® «*f-
ne» so mem pstrúlm Ca qmem o $Mimem
das Unamos canssâms Cs qvero a etpt-
rança ée écsãm "E o p&a «e caca iegáL,'
.Em quem pU^iar e coiMr «xm a mée
A ptsmemia. e o smi. Sm quem ama emm
mo campo-'Dm tamanho üeai. ptm^p-
mm e mam Omêe em. pa» ptamtm mmm
amrçm krm distem '# ti&m-E mm
msás.
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Rio de Janeiro - Terça-feira, 24-8-71 Parte inseparável do jornal

CLASSIFICADOS HÁ 80 ANOS
VENDEM-SE escrivaninhas de 110'compartimenibs; lan-

chás de luxo c para passeios; motor a gás ec-iiô-
de dois cavalos de força. Aparelhos aulomá-

para registrar dinheiro procedente de ven-

i retflU.o — artigos cujo único agente no Bi.*,-
do Rosário, -2. BRAZILIAN TRADE

(54 de agosto de 1891)

miro,
ticos
das •
lil fica na Rua
COMPANY.

Imóveis - Compra e Venda - Imóveis - Compra e Venda - Imóveis^-CoiTt^yend^^
IIIIWYV,!- VV"T,U ** -¦ _•- 

_.___„,-, .oamcma _ Ótimo COPACABANA - Exctl.nle UM POR ANDAR. t •« ,_._, 
salão 120rn2, «crlt.. 4

ÍNDICE
IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
IMÓVEIS - AtUGUEt
UTIUDADES 
OPORT. E NEGÓCIOS
MÁQUINAS - MATERIAIS
ENSINO E ARTES 
SERVIÇOS PROF. DIVERSOS . . .
ANIMAIS E AGRICUtTURA 
DIVERSOS 
EMPREGOS 
PROFISSIONAIS LIBERAIS
VEÍCULOS - EMB. - ESPORTES

3
4

PÁGINAS
1 a 3

e 4
e 5

5
5
5
6
6
6
7
7
8

ZONA CENTRO

CENTRO

6 e

7 e

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS
CENTRO

.»-• — Avenida Rio Branco, 112
lip». - Avenida Mem de Sá» 147
Rodo vi iria — Estação Rodoviária
Cinalindi» - Rua Santa luzia,

Térreo .
- Tel.: 2520571.

Novo Rio, 2.0, loia 205
827-A.

ZONA SUL
Flaman.o - Rua Marquês de Abrantet, 26 - loia E.

Botafogo - Praia de Botafogo, 400 - SEARS.
lama - Rua Prado Júnior, 48 - loia 20.
Copacabana - Av. N. S. de Copacabana 610 - G. Ritz.

P6.tr. 5 - Av. N. S. de Copacabana, 1 100 -- loia E.

Ipan.ma - Rua Visconde de Piraié. 611-C.
ZONA NORTE

Prata da B»nd«ira - 1'ca. da Bsnd.ira, 109.
Campo Gr.nd. - Av. Cesário da Melo, I 549 - Ag. dl

Guindu Veículos.
Catetdur» - Av. Suburbana, 10 136 - largo Cascai, ura

Madurair» - Estrada do Portela, 29 - loia t.
_¦„,., - Rua Dias da Cruz, 74 - loia B.
Penha - Rua Plínio de Oliveira, 44 - loia M.

São Criilóvio — Rua São luis Gonzaga, 1IV C.

Tii-ca - Rua General Rocca, 801 - loia F.
-onlticasto - Rua Bonsucetso, 404 - loja -.

ESTA0O DO RIO
Duqiia d. C»«i»t - Shopping-Center, loiat 36A

lei.: 2903.
Nltiiói - Av, Amaral Peixoto, 116, grupot 703

lelelones: 5509 e 2-1730. ,„".". ...
Nova Ia""'" - Av. Governador Amaral Peixoto, J4

- lei.: 30-60.
Nil.noli» - Rua Antônio lo*-* Bittencourt. 31

APARTAMENTO - Centro quar-
lo, sala separado c sinteco de >
frente bem conservado. Entre- ;
go vazio vendo barato. Aceit-i i
Volks parte pagamento. Tel. |
222-8069 e 242-3002. Seg.-feira i
Sr. Vilela ou Alves prop.

ATENÇÃO - Prédio pronto cen- ¦

tro terreno 2 últimos aptot. '

à venda c/ sala e qto. sep.r. j
dep. compl. serv. e empr. c/ i
garagem. Entrada fácil, saldo j
Í0 anes. Diariamente 13 ás 18
— Rua Maia de Lacerda. 222.
Estácio. Detalhes SOI I DE R
IMOB. 236.6309/255-1473. CRE-
Cl T170.

BARATISS1MO - R. Riachueio,
' 32/502 - V. amplo sala, quar.

to, sep. coz. banh. sinteco,
etc. 28.000, sendo. Entr. 14.000
facilitados, rest. 35x400, s/
iuros. Ver port. e trat
252-6569.

CENTRO - Apto. kitch. CrS . .
16.000, Rua Carlos Sampaio,
351 apto. 319. Ver no local
cl Sr. Januário e trt. c/ prop.

ESTACIO - Apto. c/varanda. I
li., 5 qts., coz., banh., Àr-t., t
70 mil c/50%. Saldo 36 - |
1 162.49 sem correção. São •

Carlos, 168 ap. 101. Tratar SER |
GIO CASTRO. Assembléia, |
40-129. 231-3629 - 231-0898. I
CRECI 22.

GARAGEM AUTOMÁTICA. Van- I
do Av. Presidente Vargas com I
Miguel Couto Bale CrS ... !
25 000,00 tratar com Oon» NA- |

i NETE fona 224-1508. , I

PRÉDIO NO CENTRO COMER-
! CIAI — Vende-se prédio com-
! posto de loja e mais 3 pavi- J1 mentos, de ótima localização i
I à Rua 7 de Setembro, ideal .

j para grande organização fman- ]
I ceira ou outro negócio de vul- t
! to. Informações Rua Rodrign '

I Silva, 18 »/ 803 - 252-2645
í sábado e domingo — 268-4637

CRECI 2.

SOBRIEDADE a TRANQUILIDA-
DE — 3 q-*-. **m- on-buticios,
2 b. tociais, garagem p/ (1
ou 2 carros), copa, co_. «tP„Ç°-
sas. CRECI 1450. Aceito B.B.
e Cx. Econ. Tratar Rua Gago
Coutinho 62 ap. 601 - Tel.
225-6092.

Casas e Terrenos

Tc

36 B -

704 -

. loja 12

Tel.: 2461.

CENTRO — Apto. frente. Sala
ql., banh., kit. Pintura nova.
16 mil entr. saldo 36 x 531,42.
Gal. Caldwell. 187 ap. 1101.
SÉRGIO CASTRO. Assemolc.a,
40-129. 231-3629 - 231-0898.
CRECI 22. 

CENTRO - Apto. sal, qt., coi.,
banh., 12 mil enlr. saldo 36

prett. 431,78 sem correção. Ria-
chuclo, 271 ap. 510. Ch. por.
lelro: Tratar SÉRGIO CAS1RO.
Assembléia, 40-129 and.
231-0898 - 231-3629. CRECI 22.

DEZ MU ent. saldo 600 mês
a„to pint. c/ «int. _ tl. qt

! sep btn, coz. ¦ R. Rischuelo
í 119. . Tel. 221-8245 ã noite.

VENDO ap. 70° novo. Rua do
Senado, 311, quarlo, sala, co-
zinha, banheiro .sinteco, por-
sianas CrS 700, por mês en-
irada combinar. CRECI 400 lo-
cs! 9 às 16 hs. portaria.

VENDO excelente apto. coniu-
qado nâvo. B. Fátima. Cr$ . .
17.000,00. Tel. 222-7277.

PINHEIRO MACHADO, 99
locação, constr. GOMES DE
ALMEIDA", frte, iunto Palácio
c Fluminense, c/2 qtos., sala.
dep compl. c garagem Ver
aotos. 1404 c Washington na

portaria ou SOLIDER IMOB -

236-6309 e 255-1473 ale 22 hrs.
CRECI I17JX

p_Ò>rbRTlZ MONTEIRO, 276'
404 Duplex frte. garagem ,li-
ving, 3 qtos. c/arm. (1 tuite),
2 ban diariamente 9 ns 13
_ 14 às 18 hs. ou SOLIDER
IMOB. - 236-6309 - 2551473.
CRECI 1170.

VENDO apt. conjugado grande.
Novo. Kitch. Banh. Laranjeiras
336/1102 B. Chave porl. Pre-
ço 25.000,00 combinar 256-6672.

BOTAFOGO
E URCA

Casas e Terrenos

CASA a 150m R. Acre. Sl. 4

qls. 2 bns. p/resid. dep. eu
fiscrit. c/cstacionamcnto livre.
CrS 22 mil. Facilito. Dono tel.
225-1256.

VENDE-SE terreno de 2 frentes
no Centro prolongamento da
Av. Chile, inicio Av. Henrique
Valadaris, planta aprov. para
7 0DOm2 e 60 vagas para
carros. Infs. Tel. 237-5181 d-
proprietário. Facilito pag. CRE-
Cl 713.

MAPA DO TEMPO-JB

ZONA SUL

-*-A_4__l Tnm .ti» V^Lwí ) ^--

_^ I
¦"* NA.

GLÓRIA E
SANTA TERESA

SANTA TERESA--"'^"Oriente,
386 - ap. 401 - Vendo -

12 000 tala - qt. ¦- bh. -

kit. - Cha. - c/porl. Inf.
- 2_7_7___ .

Casas e Terrenos

SAN1A TERESA Próximo Ca-
tumbi. Vendo ou troco cata
centro terreno retle fine. Caixa.

: 10 anel 500 mental. Tel.
i 222.5327.

CATETE E
FLAMENGO

SINOTi «. DO MAPA DO DEPARTAMENTO
CIONAL DE METEOROLOGIA INTERPRETADA PCIO JB -

Fr.n-a lr,a |i-al.».da na -Mi» dnt EtladO» Ho Paraná a
San". Catarina pilo litoral, attendendota para o .menor
na direção NW Ptt«ando ao Su' d. Mato Gro.to. Frente
.... «cundárl. localizada tòbt. Mcnt.vldéu t Butne. A,-,».
Anticielon» tropica mar limo t/eenlro d» 1022 MB. Ant.-
ciclên. polar c/etntro d. 1023 MB localizado ,3» t, SI»*,

ctrilre do anti .icl.nt polar d»_ frtntt «ecundarto c/etntro
d» 1030 MB etle to.tli.t_o a 37°i e B.nv

NO RIO O SOL

^v"T _. 1*m*éf

BOM. NtBUlOSIDADl,
NfVOA SICA.
MAXIMAi 31,0
Mi Ml.', A ia.»"temperatura

E TEMPO
NOS ESTADOS

____

AVFNIDA RUI BARBOSA.
Vitts «píilíittenlo - Prtço ...

SOO 000. - lnlotnt»«ê-l • »'" • '

245.3517

A RUA ANDRADE PER-
TENCE, 27 apt. 301-

I De frente, com salão,
! 2 quartos, deps. com-
! ptet_s, 2 por andar. —

] AceHo Banco dwBrasil,

j Ver local de 14 às 20
! horas. (C. A. Gélio -

CRECI 449) 231-0524.
AVENIDA RUI BARBOSA

. Grttidt • l.«-o»o apto. c. 450
m_ Fach. mármore. Vidro» lu-

i mét. ftova-ria» dt ahtmtnto.
, Hv-nQ. Sl. l«i«ltf tMWMi 4 _r«n
' 

cttt oto».

APARTAMENTO com girag-tm
na etaitura, Hali, sala iardim
inverno quarto amplo*, con-
nhi c;?t. irmartis cmbut.-dci e
exaustor, peraianM. secador.
Vendo per CrS 36 000 entn.
dt e "Ido 30 prt»'açôei de
CrS 1 000, Rut Silveira Mar-
tfc-is 157 apt 507. Ver 3a..fa. ]
domingo de 1 at 13 e 15 as i
19 h».

COMPRO uii)«nt» ap. tl 1 qt». i
»la d»pt ft-nt» c/ou t/g»- '

r»_»m, do Citei» » Botafogo, j
Pago a vista a também poiso
dar 1 tp. c/ tia. qlo. d»pt
comp. »lc. como P P«9__¦ _•_•,
imad. Inf. 356.6258 . «»;060'

D. MARTINEIU. CRECI 3407.

CIRAL venda R. Mai_u*« da
Abrantet apt. 90m2 3 qls. 1

sl cor, banh. área * oept.
emp. r vicia dr naranem. Pcp.

; 100 mil 50"- ent. laldo comb.
C.ral Baraia Ribeiro 428 Tel.
2361-6303 e 256B440 CRECI B96

F.2.

FLAMENGO - Rua Watiliü RI-
baito *¦*> 35 »p. I0J l»«quina
»/ Rua São Sílvadet) da Iran-
ta.' S»l». 2 qu »«P •""_ •

qaragtm »»t tonv«nc»o. Int.
35 000 a 24 pt«tl«(-»i d» 
1 650 CRECI 1450. Tal. . ¦ .
225-6093.

APRAIA BOTAFOGO. 460/1 231
Conjugado vazio, pintado, vis-
ia p/ o mar. EnJ H mil a
500 mensais. Ch. port. Antônio
_ Inf. 236-5882. Ribeiro.
CRECI - 348.

Ã~PRAIA BOTAFOGO. 460/1 124
— Vista p/ o mar. Lindo con-

i jugado vazio c/ armt. Ent. 10
í mil e 470 mensais. Ch. port.

Anionio Inf. 236-58B2. Ribei-
ro. CRECI - 348. 

APARTAMENTOS NOVOS - Hu-
maitá. Rua Macedo Sobrinho,
38 com 2 e 3 quarlos, sala,
d-pend. compl., gara_em. En.
irada CrS 737,71 s/paro inter-
mediirias. Ver local. Tratar c/
Mariano. à Rua da Qu.tandt
n9 19 tl. 410. Tel. 224-0515
- CRECM76;

APARTAMENTO PRONTO Sala
e quarto conjugado, novo, c/
banho, em còr, pronlo para
habitar. Ótimo para renda eu
moradia. Praia de B-tafogo,
316119 and. Chavet e mait
informaçõei c.Moacyr Santot.
Tel. 232-4800.

A RUA B. ÍTÃmS 61/401 «t;..
g»r»g»m, 3 qtt. tl «rm. emb., }
boa «la-, todo pint. a ol«o, |
*p d* prop. de Funt. do B.B.
Var local. Tr. 256-6258 
2560601. 0. MARTINEUI -
CRECI 3407. Preço 90 mil -
Acfilo Caim, B. Biatll __«__•_

! APARTÁMENTO1005 Praia Bo;a-
logo 324 tia. ato. Ite. cUn.
emp. copa cot. área 15 mil
ent. retto long_ piajo «/jurct
Chvt. c/port. JS-'._6I CRtCl
_?i_- ¦

BOTAFOGO - lindo apart. Ia.
locaçio qto. t «ala tepar-doi,
banh.e coiinha, muito claro
vltta e»pet»cular. Cr» *0 mil
a comb. Rua Joio Alento, 49
aotrl. 1109 c/ porteiro. Tel.
256.2533. 222 0623, 367-9147.
CRECI 1330.

BOTAFOGO

ATENÇÃO COPACABANA - En.
triga certa em 30/05/72. Rua
Pompeu loureiro, 87. Etlrutura

_ alvenaria prontas. Preço fixo,
iireajustável, sem juros e sem
correção monetária até a entre-
ga das chaves. O rettante fi-
nanciado am 10 ano» pela RE-
SIDENCIA - CIA. DE CREDITO
IMOBILIÁRIO, ou em outra»
formas de pagamento. Sinal de
i_n.il 1.300,00 e prastações
rrensai» d» 520,00. S»láo, 2
quartos, 1 banheiros sociais,
copa- cozinha, dependências
tompletas de empregada. Pré-
d:o sobre pilotis. Fachada em
eairilha». Apenas 4 aparlamen-
lot por andar. Pitcina exclutiva
do* moradores no último andar
e playground. Vaga de gara-
gem em escritura. Acabamento
da luxo. Conttrução com garan-
lia da MARCOS ESQUENAZ1.
Venha verificar à Rua Pompeu
Loureiro, 87 — quase esquina
re Bolívar,
Olímpico. Informações ate
7\ horas inclusive aos domin-
gos, ou diretamente em nossos
escritório» à Av. Rio Branco,
156 - Grupo 801. - Tels.
232-3438, 222-8346, 222-2793 a
252-8774. JÚLIO BOGORICIN -

C RECI 95.
ATLÂNTICA, 40"ó6 - Apto. 908

frente ampla sala, 2 qts da.
pendências, garagem. H0m2.
Vendo 100 mil » vista rest. ate
34 tn. Tal. 247-3312.

A VENDA ap. excelente and.
alto elev. exelus. c/slão, 3 qs.
c/armários, lindo banh., cor.

grande, área. dep. completas,
etc, 35 mil entrada restante
Ia financ. Caixa. Ver Av. Co-
pacb , 862/1002 das 10 as 12,
das 14 às 17 hs. Trat. ç/O.
V Ribas. Hil. Gouveia, 66/716.
T 55-1433 - 363138 - CRECI
1100.

BARÃO IPANEMA - Ótimo COPACABANA
grd. Visitas SOLIDER

IMOB. 236-6309 255-1473 até
22 h. CRECI 1170.

COBERTURA Posto 4. 440 m2
— 1 salões, 5 qls 3 banh so-
ciais, terraço, varandas gara-
gem etc. 235 000 50% em 12
meses. CRECI 1450 Tel. . . .
225-6092.

COPACABANA - Apartamentos
financiados até 60 meses sem |
correção monetária, na Rua Ro- 1
drigo Silva. 18, s/803 -
252-2645 — Sábado e domin- '

go 268-4637.
COPACABANA - V., conl.

apt1?., J por and., living, 2
salões, A qts., 2 banh. soe,
copa, cor.. 2 qts. de emp.,
garage, linda vista - Pça. Arco
Verde — 350m2 - Bom nego-
cio — financio - o ouiros
- Alvim - 236-1700 -
232-9354 -- CRECI 374.

frente »o Clube | COPACABANA - Vdo 2 qts sl
ban coz cores Ia l-c dep emp
Garagem, fundo amplo so! ma-
nhã apenas 120 fin 2 anos -
R. F. Magalhães 257-9919 -
236-4736. CRECI 318.

COPACABANA — Posto 4, rua
calma, vdo 3 qts sl em éle 2
ban. soe. coz. azul. leto luxo
dep emp. Garagem escrit. 1
por and. 5° pav. entrego livre
desemb. sc<n desp. prento 30
Msr 72. Inf. 257-9919 - ....
236-4736 - CRECI 318.

Ferreira. Excelente preço. Sa-
lão, 3 qlos 2 banhs., gar. JAR-
D1M_237^39____^I____L__!5:

VENDO — Av. Copacabana, 337, !
ap 505, grande conj. CrS 15
mii entr. e 20 fac. Chave p=rt.
Prop. Sra. Machado. Tel.
225.7366.

VISTA DO MAR - Prédio novo,
R AAin. Viveiros do Caslro,
18 apl. 1202 sala, 2 quartos,
banh. côr, coz. dep. emp. área

garagem e tel. Preço 100 mil
c/ 45 entr. saldo 2 anos. Ver
e/ port. Trai. V E L A S C O
IMÓVEIS, Av. Copa., 583 s/
1209. Tels.: 237-1564, 57-2042.
CRECI 1602.

c/ ar-
frente-,

c do-

ATLÂNTICA"- 370 m2 Rico
e luxuoso apto. living, 70 m.2,
3 grandes qlos. (:ram 4), e

e suiie. Copa-coz. c/finos
arfr.s., 2 ótimos bans. soes.,

qlos. emp., grande área. Vis-
ta espetacular. Garage. CrS 650
mil financ. (Aceita ofcrlas). J.
E. AGUIRRE. CRECI 1276.
256.4296 e 236-3551. Temos ou-
Iro por CrS 500 mil.

ATIANTICÀ COMPRO - Apto.
de luxo, Prefiro novo e Posto
6. Para "bachnlor". Salões, 4
Qto».. etc. Ofertas J
AGUIRRE. CRECI
236-3551 e 256-4296.

Ã AV\ COPACABANA 109/1203
•p. tipo cobertura c/
forma d» terraço,
qtt. c/ arm. emb
cot., ban., comp

33

E
1276.
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_Ü_I

»»0 ¦- NtttW-i r»_«__»___!

m**s.**>* *»*¦***"__*¦_.»
StWlUN « !*•**__!_.!™*t^__..____. _MAei. __ia__---_i-l_F.

, r.tffct-C*-**
¦ »-¦ t _^tf_rW_WÜW--

TEMPO NO MUNDO (UPtJB)

^3** __»:-:-.r- .¦ »--írir**-iÉÍ_fe-

»«_^&(_jÍ_;

¦*y. ¦,*¦¦ 
¦

itM-_MttV Ufa*.
«_• «t-MtMib ttmm,. __*¦ *««t'lar.'*.-- 

J--- *********
-.««te. ?"- *' *_« »__^_*<___r
_____)_; -*«-* sí?- *^W"_____?S'

«ft» *!ft*«-Si- <-___*««"*- ,____*__.

__»____»«__»_¦- ¦_-'-t*«_*__¦"*•"___'*'
tmm. tm. ** *»»*>*¦ *¦ '

3 h*nht. tots.
Cooa<£>»., 3 qtei. 1
t g»ra_t (21. Vitta ,
« tela! da Bí.a d»
CrS 700 mi! tint"> j
utjvldad* dt i< t.
CRECI 1276. T«H

, 256479-. Vnita» tt
hr't rt>*t£*d«.

AlMIRANtl" TAMANOAH' -
53/702, Van-o 6timo «P- *
q.».. 2 banh.. 2 «lt.. 2 •••
o**m* e -tP- rodo rrnov*do.
C^r«t e/'l*-*ttlf*«

ATENÇÃO - Negócio
<___ bons Tempos. Fi-
nsneiado em 80 meses
sem ccrreçèo e sem
equivalência. M_gniií-
cos apts. quase pron-
tos, entrega em de-
.embfo. — Loctvlízados
numa das mais trsdi-
ciosas ruas da Zona
Sul. Salàc, 2 ou 3 qts.
2 b-nhs.. deps e ga-
ragem. Préák> s«3»>re

píloti*. centro de terre*
no, «sabamento de lu-
xo. Preço» excepeío-

; f,s«_. Apenas 9 700,00
| de tsnwvida, uma p«-
; quem parcela n« eh»-

j ves • o taWo «n. 80
i meses a p-*»"* da en-
? treflw das chaves. -
i prest li-a» de 883,60
' Nào espere o lança-
• moio, antecipe a s«ja
rese-va oa nossa k__*
« Rua Marquês de

. Abr antet I'. Ttleíooe
.' 265-9676 d»èrla«n_t.te
_m8.t 22 hs PAN -
SMOVfrtS. Rua México.

hlO, Gr. ÉtOI- Tel*,:
2*2-7035 e 252-5256
CSfCl J-306

UAMFNGO - Coberlurt confor-
távtl, vmíí, vende-se c/ viit»
maravilhota c/ 2 qlot. c/ arm.
emb., tala, grandt irta livra,
cope-cor. b*nh.» dep- emp. -

Vtr Rut MarciuH de Abrantot.
64 ap. C03. lrat. ANTÔNIO
NONATO VIEIRA IMÓVEIS, -

Av.Rio -tanto. 156 t/ 2210
Ttl». 252-7956 - 231-0804 •
231-0994. CRtCl 232.

FLAMENGO - Vtn-» ollítt» apt. j
da tala a quarlo ton|. bam
latilitado V«t a » M»rqoat
d» Abiantat. 37 - 201. Cha.
v«t </• tin_.il».

: FIAMINOO • \v«b rm p'Wio
: do luto Ia. lo*. o« lindo» ,'¦ 

aptot. 601 » »02 Imo atab. '*

, •»;» 3 a*«». atmt. «mbt. 2
l»»nl.t, em cdr «m|)t« roí. dep.
«»(«0«m R. 2 dr DíMmrwo
I2S Stw. Ramo» tt. 2244J35

721333* CRECI 619.
•tAMENOO - UIANJtl«AJ -

Apld d« 3 «ti att. e_aw»r»ftdj.
»t * «itla. Inl. p/t»l. 2656753.

KAMtNSO - »»• Matqwil da
Abtattte-, 17» - Pi»»t» »""
mttar. Na mait ímtttmmtt ***•
ét 4* baixa li...-. ... ata-
..-•'. tam tal. 3 «t-aiia».
4*pttmé»«t4 s tew»Ut»i tn,.its
at ,ki> d» t.»»-» t««-i »'tta
ntata»illit»» • tt<»»mínt» mda-
... ..i Otittt» Ptédt» da
, ., .•»,.¦. i». tflat»
an ¦. .-.<i-i H* »«>¦«••» C«S
2-744.00 • • *M* »•««"»«-
é» **** 60 »»•»« «•« ItrMta.
tttt «•»-»«• «H» • •h___,~
»,,.<!.. n__t_mt«ttM cono
CAIXA r« fatmalra - »*'«
»_, tt... tt»_ • «*'• _•__•;
twtll HiVtNCO a M l»í*N
t »IUI»--U**H - A.nd» ******
ri*** 2 •••»»»»»!»»•« ««*»<•

l»'.i ***** 1-* «"1 «ad» v*
lM.i« «MW*** ** ••«*' l *****
«»i, «• Atoa-HM, 171, «• *
.„,-,-.. «Ml -«..-«
rf*. »i» -*. t** ll—J*

Poda
236-3497

Princeta Itabel.
1217 Inf. e

local tal» 219 -
CRtCl 3214.

tua-
is* -

331-Í-2Í •
" 

iwio »O«0«ICIH - «I-
Cl u

PtAtA-l W*Í*0<>t - Ã-«íl9
J <,«. .«t et*. t>me tl« «*__
t, |»,i di-OSS. t»t«t«d«, ««»

H !*i-7JSt.
»AtA OSJt»" ***** *

_, _ Mttjiinwi »•«««-_»»"-••
tr «a*» S» tH-t*< *«•*¦ «•»
_/ «ne». <«_». *_•» • «J»««-
», IM «-U aja. 1 _•__ «-*»•

S» , .tM*..* t«tell«*ll*
t. -. ** »"*?*• *> »•»».

rij.Tta» »>«»¦»» »•*» «**»
MM vi* VfMtlt* 4 * dM«* Wt*
t.Kt 7»*

» nis-tt - *-*¦* *v* ''- *

R. Arnaldo Quin-
6*102. Oilmo «Pio, Ia.

ioc, tala, 2 pio», batih. Mt,
deo. compl. 40 mil « vitta,
chv. pori. 364M57. CBECI \W>.

BOTAFOOO - Vèndate ótimo
apto. »m prédio pequeno, com
•..;«.. 3 qto». c/am.eriot, de-
pendência» completa» o 9«'«;
gem. Ver apõ» 13 notai a
Rua Jornalítia Orlando Danltt,
14 (Trantvertal Ru» faraini) Tia-
tar 242-9691 • 221-9024. CRE-
Cl 1441. __

80TAFOOO Apto. t»ll •
quarlo tapetado», to»., btnlt.. i
d»p». compl. tmptta.. *<*» d
itnqua. 40 ml £/20 mil anlf. I
Hldo Iin»nc. Gel, S-vatimo,
40 ap. 717. SÉRGIO CASTRO.)
Aitembiéi». 4012». 231-0898- 

'
•>3l -3429. CRtCl 27.

COBIRtURA NO HUMAITA' ¦

»'endo na R. Marí» tu_-nu 6* j
t/01 com tale>t, »«l* ot ««•
i»t, »»la de ianiat, eraintlc coi.
3 qlo».. 2 lindot banh». 10-
tlait. 5i»nd» «atenda, depend.
da empie... lettt(o. jWJt1»
^ »i«v»ídcr índ'¥idü(i'. N.B. t»-
ta mobilado, com lol. t t«-
lentSo, mal» 2 alai. £>»'» "6»-
___•!, m»i» quarto, *«!•, cot,
banti, e *'»* indtpetvd. Pirca
financiado a «pmblr.. -¦»«••'
eom __<;m. tal. 230-*°3. -

CRtCl 1354. |
1'UMAITA - Vt«dã tp». 704 dt i
tua Matado Sobtirtio 31 tem !
tl. ql. iiWi ord. btntt. «on-pt. ,
cor. otd, áte» c/itno. ta. loca»,
{4o. Sinal 2S mil **** I'- y
t«ttt.-o- <*•»- P_!-»,_| »*•

. M-dttto. t'«ttr com Sa. *_»___

«íe 8 a» 20 h». A.. Cc>»»»««b 245 ;

MO» NA IONA $U- t««ta »
f„l. tem r-. ¦¦* * tottdit*»»
4» -vh..b., t*a Votttal-iltlt
da flttla. ISO - ********* *¦*
19 d* «»»t»a«e, At»«tt«»<««t«
,. tal» I a- 1 n»»-'-< <•"•
•th., batttiaito »»t>al. a»»'t»

banhai» de »*»»t«»«da.
.... d* »»«»«»• it" *******
t-dat a» tt-te» de t»**t« I»-

••». ««tal d» I 700 «72 • *'**•
t».f". »«•*»»*¦» ^» ws oo **•*
mm *•/• trm »*».«*> Oi*Htffl
intlvtda »• l»ttt «Veta Im.
p*r,*****.i* fa «-_»•_>¦ *** ***
tt_-t_, Ob-a »» t« M» tat-a-
él •*• MtfÍ_-bM t.a**d*_ »im»*»*

_ »'.» • tt_n -*• it-tí».
Ai»b»««»»t» •• 1» *-»!-»»•«
. •¦ -. I-..1 _»»><»«-»»¦«» *•!-_•
itM ... <»---.•« »•* »« **
****** M *•»<«<¦>»"*" •*> <___
Mt »_.»».»« i A» •¦» »•»•"
<• IM - &•»»- »*t Tel»

: . -i:t 271414» T7U?»1 •
.jl-tr?» IUHO »vo«otici»«
. citei n

rtt*«!i»CH» 
' 

tf.»»-» *«__|

__: «t_»t «vt**»-» __?-_*_í'«-. t #*«*, Vtí*. __* *
«o *r.i t se5» »- ao..
w _ut» c*h.» Pm

var. em
_! amplos '

. boa tala,
ótima área. !

CrS 65.000 aceito 8. Bratil, |
Clixa etc. Ver tl porl. e Ir. !
Rua 8. Ribeiro 774/410. Telt.
356-4258 » 2560601. D. MAR-
TINElll - CRECI 3407.

APARTAMENTO Cop«c»-«na -
Potto 3 - V»ndo tal» 1 qu«r-
tot 13? »ndar - Actllt-t» P»r
te pagamento «m a.ó«v
ser vitlo hoje. Tels
355-4806 255-34*1.

ADIMINAS - Vende coniyoado»
1». locacio Av
7 apiot. 31"
_h«vci no
256-0973 --

ATENÇÃO DOMINGOS EERRET.
RA -¦ Q. pr*'*. vendo Itndo
apiP Irenit Ia. locaçio, 3 quar-
to», «alio, »»la de ianlar, 3
banh». toe». Molivo viagem -

Preço: CrS 190.000.00, financ.
ou 170 * vitta. A. C. B. Bratil.
Inft.i/ Silvio Fleury Imovei»;
255 0330. CRECI 580. FER: 600.

AOUI VENDO -AptVsi"Farrei-
ra n? 63 aptb 1.203 - salão,
tala d» ianlar, copa, coz., 3

qls.. arm/emb. 2 banh».
scclait/ 2 ql».. emp. garagem.
Chavtt e/ porteiro. I'»__ _._„¦
vio fleury/ In*».; 255C330
CRECI 580.

AOORA: COMPRE LUXUOSO
Ai-t" - Av. Atlrnlíeat

I »/ itnl.. 3 qts- c/ atmt.
' 

3 banh», »oct„ copa
i qtt. rmo, garaatm,
1 em ménnore

COPACABANA - 3 qts.
mário. sala, todo de
garagem, qto. de emp
Dertdêr.c.-., 2 p/andar. Rua Be-I-
fort Roxo, 316 apt. 703. Tratar

proprietário. _____.237___1__
COPACABANA - Vendo belo

apt° sala, quarto ..cparados,
co.:. ban.i. área c/tanque, dep.
empr. compt. Ru«i Conitflnte
Ramos, 164/504. Ver local ato
às 17,00 hs. Tratar ECO
Adm. Rua Santa Clara,
611/12. Tels. 256-2533
222-0623 - 267-9147 - CRECI
1330. ,

COPÃCA~B - Conjugado - lim-
po pintado c/ tinte-o, banh.
e kitch. í 17 mil a combinar.
Av. N. 5. Copacabana n? 1241,
apt. 326 - Telt. 267-9147 -
256-2533. CRECI 1330.

COPACÁB - Otimoapart. íren-
te, 3 dormi!, salão, depend.
empreg. pintado, pronto para
morar." % 100 mil ê vista. Barata
Ribeiro, 189 apart. 50! c/por-
leiro. Tel. 267-9147 - 256-2533.

_C___C__J330- j
CÒPACAB -Quarto e stla se-

parados, cor. e banh. com mo* ]
lad. $ 39 mil a comb,

mesmo para quem gosta d
formas. Vendo sala 3 quarlos,
do frente. So 8 mil de entra-
da. Tel.i 21-9893 CRECI 1961.

CÕFÃCABANÃ - Rua Mascare-
nhas de Morais, 124 - Junto
a Tonelero c ao Colégio Sacro
Coeur de Marie. Ultima oportu-
nidade para apartamentos de
sala e quarto totalmente sepa-
rados. Banheiro social, copa-co-
rrha, quarto de empregada,
benheiro de empregada. Prédio
cem apenas 4 apartamentos por
ai dar. Preço fixo e irreajuslà-
vel. sem juros e sem correção
monetária até a entrega das
chavas. Financiamento em 12
anos após a entrega das cha- } _
ves pela VERBA S/A., ou em :
entras modalidades de paga- ; |D AM _____ A
mento. Edificio s-bre pilotis. ,rM'N 

, 
"f*

A.abamento de luxo. Vaga de | C LEBLON
g.vagam em escritura. Sinal de j
.-renas 1.108,00 e prostaçõet |
m-nsals de 415,50. Construção
com a g»ranlia do CHOZIl EN- ]
GENHARIA S/A. Não perca et-
ta oportunidade. Vá hoje mes*
mo ao local ou^ diretamente j
em nossos escritórios à Av.
Rio Branco, 156 grupo 801.
Tels. 232-3420, 2 2 2- 8 3 4 6 , |
212-2793 e 252-8774. JUIIO
BOGORICIN - CRECI 95. |

DOMINGOS: FERREIRA - Ótimo
negócio apt. c/ 90m2 prédio
de gabarito, sala, 2 qts. c/
arms. emb. gde. coz. banh.
clep. emp. área e garagem alu-

gada. Só 86 mil fin. cm 2
anos. Chaves Av. Copa., -BJ/
1209. lei. 257-2042, 37-1564.
CRECI 1602. Velatco.

DOMINGOS FERREIRA - Amplo
apartamento de Frenlo tl 2 sa-
Ias, 3 quartos, 2 banht, cor,
deps compls. e garage 90 mil
onlrada o 2 anos ou a,_»»••¦
V.r tl PIANEJA IMOBILIÁRIA,
R Farme de Amoedo, 55 -
!„.,„ 227-7596 287-0793. CRE-
Cl 3-269. ___.

DA ROCHA 71 - Sl. 2
arm embut. dep. compt.

local o tr. SOLIDER
255-1473 ate

22 hrs_. CRECI 1170. 
riAS DÁ 

"ROCHA 
71 -- Frente,
escritório, si.

CIAS
cios.,
Ver
IMOB. 236-6309

Barata Ribeiro n9 96 apt. 413.
Tel. 267-9147 - 256-2533. CRE-
Cl 1330.

FIGUEIREDO DE
663/101 -- Cl
separados c/ ar
compl. e área,

COPACAB - lindo apart. fren-
te, 2 qts. sendo um reversível,
com armários iacarandá, ótima
cot. e banh. c/ box, a»U -ran- \
de, irea c/ tanque e banheiro i
empreg. $ 60 mil * vitta. |
Constante Ramo», 164 apt? 90! \
tl porteiro - Tel.i 2679147 - j
256-2533 - CRECI 1330.

COPACABANA - Belo" apto.
fre-itc, 3 dorm*.. 0*1-0, de
pend. cotispletas, armário», em-
bui. CrS 95 m« * comb. Barra»
Ribeiro. 189 apto. 204 c/por-
teiro. Tel. 256 2533-2220623
e 367_9!47 - CRECI 1310.

CIRAl VINDE - R. Contlanie
R?mo«. apt. !30m2, 3 qts., 3
a's, conj,, \ varanda, C02.,
ba-ih.. área a dapt. emp.
ccmplt. Pço 140 mil, 50%
ent., «aldo comb. Gral. Barata
Riheiro, 438. Tel. 2366303 c
2564440. CEFC1 896F-5.

Casa* « Tr-t«p«»

iw_» ««^'._i_.*»í,>*7_.'

. >

*'!»»C*0 «Ama
.. .. ta «-? 1

'.* *

«t*.

-T?^'

TfMPIRATlitAS Dl AGÔS.O

_->-_rt-Ati>mi"'-" C*o>***«**i* 
'

«¦• <bmm *** •»• aa*» _*-
mm****. lf*W)t */**<* ****m 1
**, tt a__- «__»». ********
ri m» ** _*-*•«->¦ J - •
«8> «•«__.. í__M-_--t *m SS&Jím'
»_,«. *. » v* 5t_ v
sa . íikj nt*

•tmcao câtm - -,
__» -m ****** | xSôm ******* -- * •**£ mtm, *-«_ •

«a-. Í3* _s_B ¦ tíà

»____¦______

_-_ fa-»__Si"Mtm*.*
_< «a», ***** mm *» »°,i. 

tt.«h i2. n a» _» __
w_fil«~_»'''ã«'tí*i ;-»**.*•»¦

pm_i. as. mt* *__*l___L
f*0r?> # *_-#__.-*-••.. V, Ííot ¦•¦

i '-»_*-«

»-.*.«,.» pÕWtl- 2 »____»__»

«*»»» ***** fat»_»«« t»' * *•»
-»» tanta-».** •*•'? «___ •
***** t ** (wiaaã» «as
n* < su
«Nt ItUt

t_ãêá «¦ t.

-alio
mbi-. 1

COI. I
»rd' inv.;

traian SIIVIO
Fie-RY'. 255t)330. CRECI -80. I

ATINC.O" ¦- C-b»nút« O, ptfa |
PAtto 4, linda vitta o' mar- j
monunha, 3 quartot, t«l»o, t' j
Itnl., 3 banht. toe»., c-Pi-co»-.
bar, lertaço Inlo tem naraormi |
Oootiunídade única. F-reco: CtS ,
190.000.00 avilte, l.n«n a;
combnar. A. C. B. Br«>«l. tt*-1
lari SIIVIO F l l U R Y -
3SS033O. CRtCl 580.

ANDAR Atraí 
""Um. 

CINI
MEtRO Vendo étima »olc
3 qvaflot. «t!*o dept. »mp.
p.iaorm sfundot tlttot. t*lt_«i
100 mil tí SOS. &»ldo a tem-
bintr, At. », «"«ii. eu Ca<»a

, tesnomit»! trata»! __J__y t]*jt-
: tv - 355*330. CRECI i-0.
! fiai ¦ 602 , _ , 

ATtNCAO - Vtndtl» Av. N.
! S' ttwukw- 1137 - Pá.»
í 6 - m* *** ^ ,*1** *•¦**
I outtto, vítia r»r m«r. P»*«o
i Ct$ 4».OCO00 - *«-««_ e
1 é*\f** P*0i°. Att'»'í 

vi«tê. CH_v»% rsís-t*'!
I t^. 2374)214 - t». «
1 Cl 1904

APART A WIN tO 1» «•«»•• *
Ideal «ala a «»• t«p»'«det
u,-<• ¦•— Onadta -•»¦>
!*:>*¦ 7J7.198I Clt:i 

~

AVtNÍDA AHAIOICli, 2710 IC2
- .r'. tP. .... . 7 «-
... in «•" at««» «ii*o, b»«h
<*m*P tefiacei 9*é» »r»»»l*
!••-»••» « ttflta ooana. *•»••
**** Uto, ***<-¦¦¦* alto »»>•>

• ¦>*¦ I r ****** O******* »•¦
!>...,-..->»» Ot__-H «-««! «9
t»ü. »aK>* 3 e-*t V»« l-aal.
»»**•* «t-r^fi*»»*!1!*» 3
tSI-UTa - ctin IM

AHANtl-A 6'5 -2. *******' 
__»». Om e-at-lio. S «-*-«. «
t*iat* ot.-»»»-*»-» »»» ijo *****

• K!«t. C» 1.108 «••' 3t ACW!»
1 tt Ctttt 127* - -3».-SSl
; » }í*4?**

* vlttUA _»í'. *•»* <_» -aww»
( »,.t» .»»l»t»».»..-»"»»«*« t*l*_,

I mm * «m »>'«*___*», J •• «»•.
I ****** <im, 4E- «a » -tt""*.

I t-_tt.*_t •*_?__• *.J_f**-- -
I »3vm - cate» i «e.
íà^*«»*^tir'il-^> »».»«•:
! «ti. **«* á»»»»* * aj*_#. **-• |

«a»; t-V«J «tia,, d _¦_. «fwMt te-,
, Mt, •*. *» >**' a «gj*. an

étXt - 5*3'Si. I

CÍRAl VENDE - R. Dll» d«
Rocha, apl, Ilt., alto,- 2 tl».,
3 Qti. c/armi., sendo 1 iulle,
2 banh». toe., deot. emn.
ce-mpla, -»rça serv. Pço. ícVO
mil. frcilltar. t.»«»r Ciríl *•• **
'¦(--•¦ •.'¦ Tet .2364303 e
3'".8440. CRECI B96I1.

COPACABANA - P..4, Trndo
ap. *' *5 mil. talSo, 1-om
ouarto. cepa-toi-, -•¦•* <' J»n*
flue, d*n. »o««p nx *>rwp, ^Jf*!'
rf» onoit Atrito B. Bia-H, Cal.
ia «It. Vet »' potl. R. Fia.
Manalha.t 9IS 402 I* ap

naragem, sl
il-nlar, 2 ótimos qtos. arm. I
emb. 2 banh. e dep. compl.
Oportunidade local da 9 as
18 hrs. ou SOLIDER IMOB
dé 22 hrs. 236-6309 e 255-1473 1
CRECI I170._ 

EDMUNDO LINS - Urgente. Sl-
Ia. 2 «lot., banheiro, coilnha,
dep. de empreg. Cr$ 80 mi

financ J. E. AGUIRRE. CRECI
1276. 236-3551 - 256-4296.

"MAGALHÃES,

sala e quarto
i. embut. dep.

... Visitas SOLIDER
IMOB. Contlanie Ramos 114 li.

«tí 22 hs. 236-6309 - 255-1473
CRECI 1170

FIGUEIREDO MAGALHÃES 341
ap. 706. Fie. vazio, 1 qlo.

sla. scp. c drpt. «m. 3?
mil c 22X1.000 - Ch. c/porl.
Tr. 235 6474, ÇRfCJJJ*7._

IMOVIl ITDA - Vende com
facilidade de pagamento, r>

magnífico apl° 501 d» Ru» Bel-
lort Ro«o, 271 - um por anriat
- comp. Hei 3 quarto», 3 saü*.

banh.. i"i. cope, cot., dep.
emp. < garagem. Chaves 

ç,
porteiro. Traiar na IMOVU
ITDA. Av. Pret. V a r g tl,
417-A-1I9 andar. Tel, 2244520
e 224-8901. _£_____.____

IMOVU ITDA - Vende apl?
406 na Rua Vitconde de It-

gueiredo, 36. de: 2 quírlos.
tala. cox.. banh., dep. emp^
Chave» tí porteiro. „''*'«',ní
IMOVU ITDA. Av. Pre». Var-
oas 4I7A-II9 andar. Tel.

2248520 e 224-8901. CRECI J.
224. _______

IMOVIl ítÕÀ Vende ««cclenle
«pto. 102 Copacabana, na Ru«
Bulhões d» Carvalho n? 355.
comp. de 2 ouarto», «ala, to...
banh , d» o. »mp. garagrm. Ver
r-Q '«*!. tf* ter
ITDA. Av. Frei, V
119 mdar. T.l 724 8520
224 8901. CRECI 224.

ATENÇÃO LEBLON" -'RUA 
j

PROFESSOR ARTUR RAMOS n.
132 Iquaso esquina do Gene-
rei Vcnancio Flòrot, entrando
jpela Rua Dias Ferreira, antes
da Av. Ataulfo d» Paiva). Em
fase final de aiuleio. Ótimos
apartamentos com sala, 3 quar-
los, 2 banheiros sociais « co-

pa-cozinha azuleiados em cor
alé o teto, loucas em cor, de-

pendências completas do em-

pregada e vtga garagem em
escritura. Apenas 2 p/ andar.
Prédio sobre pilotis de mar-
nicre. Financiamento em 80 me- |
ses c-.m sinal do apenas CrS I

5 000,00 e mensalidades equi-
valentes a um aluguel - Nao j
exigimos declaração d» renda j
familiar. Construção a pre.o ;
fixo, por conta dos tncorpo-
raderes os eventuais aumentos
dos materiais de construção. -

Obra com a qarjntia do Ri-
BENBOIM ENGENHARIA LTDA.
Vá ainda hoje -o local ale as
22 heras ou diretamente em

nossos escritórios na Av Ri°
Branco, 156 - grupo 801 -

Tels.: 232J428 - 222-8346 -

222-2703 » 252-8774 - JÚLIO
BOGORICIN - CRECI 95.

ATENÇÃO - IPANEMA - RUA
AlBERTÕ DE CAMPOS n? 93

O melh.r trecho da ru) -
Farme de

taC'0, saião
qts. c/arms.( 3 banhs. c/c
cor. 430mts. - 257-4940. CRECI
3195^ ___—

ESPETACULAR - Av. Vieira
Souto, 500m2. vendo 3 <ipts.
no mesmo prédio, um por _an-
dar, superluxuoso. Informações:
SILVIO FLEURY - 255-0330
CRECI______Wj_8J_/j^J83_;

IPANEMA - Apto. novo, frente.
Sala, 3 qts. c/ arm. 2 banhei-
res, coz. dep. empreg. área,
garage. 50 mil entr. sald fi-
nr.nc. 3 anos. Nascimento Silva,

I 7 ap. 906. Ch. porteiro. Tratar:
SÉRGIO CASTRO - Assem-' 
bléia, 40-129 - 231-0698 o
231-3629_-^_CREC__22;_ ,

IPANEMA - Vdo. ap. sela, 3
qis., 2 banhs sociais, copa-coz.,
cépSt empreg, garage, frenic,
final construção. 75 mil financ.
om 2 anos. Ver R. Nascimento
SMva, 4 apl. 1204. SÉRGIO
CASTRO IMÓVEIS - R- Barata
V beiro, 396 s/208 - 235-1585
- 256-37-8__CRECI__22.

IMPOSSÍVEL NAO! -

fim Moreira,
diariamente.
p/ andar, c/
65m2, sala iantar,
2 suites, 3
copa, coz.
preg. qto._

820/401. Plantio
500m2 área. Um
hall, lavabo, salão

5 qts. sendo
banhs. cm côr,

adega, 2 qts. em-
.. motorista, 2 vagBS

garagem. Ótimas co"dicôet pa-

gamento. Tratar:. 236-2066. Cel.

so Andrade Imóveis - CRh-l
n87. ——

IPANEMA - Gomes Carneiro -

Apio. v.\*. var., 2 qtos., banh.
coz., dep. empreg. Propr, von-

de. - Tel. 2674)022.

IPANEMA - LEBLON - Compro
cara meu uso apartamento
pronto, d: sala. dois quartos,
-arogem c He frente. Quadras

3a praia. Pagamento a vista.

Telefone 221-1451
me r c i aL

JOAOUIM NABUCO

Horário co-

Entra Montenatiro
Amoado. Ótimos apartamentos
com ampl» sala. 3 quírlos, 7.

b.nhtlrot sociais a copa-coti-
nha azuleiados em cor ate o

teto, loucas em cor, dependem
ciai c-mpletas de empregada
. garaoem em etcrilura. Ap;- i
nas 2 p-r andar. Prédio to- ,

bre pilotis de mármore. - H;

nancfamtfila em 80 meses c/

sinal de apenas 3 600,00 • 
j

preslsções mensaii d» Cr> .... |
1 260 00. Sem necestidada de |
comprevar a renda familiar - ,
Ccn-.lruc5o a preço fixo, por,
ccnl» dot Incorporadpr»»
i»v»ntuai» aumentos
riait d» c;ntlrut»o. P'fa
lreSa »m 13 (dez»! meses
r.,.»-» e"m a rurantt.i oe

BENBOIM engenharia ltda

Vi ainda hoje an local ale

23 hsrat ou direi»
nscrítório

Hm mate-

RI-

_ JUUO~_ 
CRECI 95.

48
c/ prop.
224.8731.

IMOVIl
qa». 417 A

it
rm

 _x, R'°
Branco. 156 - Grupo 801
Te!,. 232-3438, 322-8346
222-2793 • 2524774
BOGORICIN

ARPOADOR 
™Uml 

pichlncl
3 o. s. coz. copa c dep. o
grande irea. 56 10 da sinal,
30 na esc. e o rest.
n do I mil. Trat -

Jatton am 252-9237_ __
ARISTIDES ESPINOIA 8/204 -
*?.'{, 

I 
'.os. 

c/arm. d.p «mol

.B^ru.ToLID^-Mol
2-6 6309 - 255-1473 alt 22
ht CPECI 1170. _ 

ALBERTO" CAMPOS !
S-ilinh* «mplo
jeparsdn
«nâtlt.» Ve>r t/porteiro c ««¦-*'
SrSOUOERÍMOB. Consia-ite
Ramo» 114 l »'_„" __íí}
5366309 e 755-M73 CRECI
1170.

au»ri«-
banh. ce

mU

«/

»pd*r, Irtntf).
774/410. ttlt.
?«.n*0l - D.
CRECI 3407.

Tr. 8. Ribtlt
-,**;¦•¦* 

• ..

MARTINEUI -

- c*t

!**
34»

COPACABANA -
mal» bentt» * <
ntl. * 100 ml»
titã li nlt t.
b

•tr

17

CIICI

ItMf
t/JOml,

F ] vandn o
>»l »pl t 200
da Av. ¦•>•¦¦¦
arm. taUit. 1

. ,4f, copa, toi
*,' í,«t d» »«tr. Id. lu.e.
att st. Attll» * ítttll, Cal.a

linant. at* 30 mete»
• «omb. N«<| dt «oa-i

„ mot I. malot. Va; «/p«.l
_. 10 •< 17 « da» 1* »«
ht tv» ». '«?» t'4 • ••
756*35* • }J»0*01 da»
10 tV D MARTINEUI
,*W ,. IIMl «ma --»-?»

CO»l*IU*A em Copas . c/»iH« ] »
pimar. $»lt. «wtrW *_P- «_
banh. tm «*'• «•«** ,.</
atvitiot «o «ata. ««•«'«* «»«>
. ttnttM *****. *'r* »«;»'
l1C-«2. B»rte 55 DOU a »«•*.
T*>! J57'-Ô4ííJ. í •^T!!,rs"-,f#**,t?:.";.

COtACA»*NA ¦•" VanSft' «p UMt
«__« ttl» 3 e. í h**** tt**'» > --»¦•
* a»c t-««. f.*. ««'*«*«. (,. •
Va* th* »*¦ Vi» d» C~**'*
i__ast «.. 'Tuáf. »«' > • -*.•
ew 3Í4>*'9* d"!

C04>AC»*ANA 
"_¦y««*»'i'* au»'

t*Mm ***** ** a *s'°' _?
, t»\* • *m*rx> *«».•-«.. wf";

l **• *»'_r'-j*.**5c^
' }»-4lS cuc «-*.
| C0l>*-M.AHA

2 tttt. *.*'*'**.
,._, mt****** tt»**- t»»t*»
**,,--:,:* *m- *"*'__ '*''
<Hhí. ?*+»« '"?•¦ »•t',' «
¦ÍK*>ft ***'- O** 1 ~-: L 

s

vi II-
CRECI

JUNTO A PRAIA - Dom. Ftr.tl-
,a 15.1001. !•••> «Ho,, tia, de

Untar, 220 mt». 3 «mplo» ql».,
cepa «o».. 2 ql». d» «mp. ?»•
taotm «o n. da tua. At»ilo
t Biatll. Cai.a «l«. CtS •••
190.060 Vtt tl porl '',;._
t Ribtlro 774 410 - T«'«

2>.6J58 • 3S6060I D. MAR-

TINElll CRECI 3*07.

íimí"- Ótimo apto. itçti»
i ord« i^.* v*f 2 <»*¦• *5
í n»r.!. tet. 258-5729. -

í 1963-
Vendei 

"ap. 
l»t. and.

2 qlM*. f/1c*«,1 ttrf*.
,, b_-*i tet. •"« «-».•»»
aluminto. copa-co».. .d«i,

n 6tin-a <t»i»do. 715-i"J
23665B4 CRECMW5 .

.ril. ds (tttUi i
i,' and»' 2 ck»mit6fct od».

3 ,»ui cotK/coi. atma». emb.
«n>. 5S mil* o i*ida * Isnao
p,u* »' ívret- *»;"> "JJÍS
J, Oetati*» tí AGI. _*.7»8J.
CRECI 301*.

| 11 "*.. Con|W|A-a^ l**«fSBO*
p* «»í#-h li*liff1. ffl^*9*

,., Vt«Jt t* * *¦•'•• v«*

- 
'OvMt 

ÀsittWit- vtilt
mg/t, t r**»*« %& ¦¦'¦^¦í* * *' '

APARTAMENTO tMtltnle l
Ia, SI Jantar, 3 quailo»
armt. 3 b»nht, dtp», «omplt,
. qaiana 160 mil »m ' '"'*
V.rt PLANEJA IMOBILIÁRIA.
R. r«rm, d. *"'"'(,_, ssr.Ç
lp,n 337-759* 28741793. CRI-
Cl J-769.

APARTAMENTO «Ia. 3 t-t»; drm.
H.p.i-d. - oarao-m ttctl. Ver
BPnidtfltt Moftlt, S1°, «Pto-
304. fdot, Ituhtr P/«"»d«,'i„
íorltdori. Vi-.l» r>'<?*f*.P,t*le
3 and. c/2 ao»ot. p/ »no. CRE-
Cl 3S93 - 254-3131.

ATENÇÃO }*ÃMMA 
~ V«do

l;ndo api9, te"! 2 .*»to*_ *
ou,.te.Pc-«m. tmbt b£
toe, cop*- «««¦ J ""¦ .
«,?.».. ire- o> «ttvlto. 0«'»9tm ,
tem *ao*t P»« «l*1 e*_??'

VIO HEU»V - 3550330 CRECI
„ jsj Ref-7 - «31.

I AOül"no"l"ONtO"lMOVfÍl, -
I Itm-t a *»«ri» tp!».. sa1*^ •
; , J ,.».. d«P. CW «^
! Ví« flèrt», 2Í-5-A - 247-76.B

rafei 13!*
AOUI «s PONTO IMÓVEIS «?

; nn» a v*«l* tan.
i . j a»» . t-tp. C*«!
í /«l n/V-4 '**•*

t «ici J•_».
««tNCAO H»lOI»

— Ótimo
• banh. kit. Visitas

SOLIDER IMOB. Constante Ra-
,„„_ 114 Lj. 236-6309 e
255-!473_ÇR_ECI H_0__

JOAOLÍRA 32/401 - Sala 2

qlos. dep. .compl. e plav
n-ound. Diàriamonlc no locai
eTsOlIDER. IMOB 236-6309
c 255-M73 ale 22 hrs. CRECI
1170.

LEBLON' APTO. MOBUIADO -

Com 1«l.. 3 "tos., garagem,
d,pC„ds. do emprcp., Inanelo
50?- Chaves cm SAIIM. lei.
Wfl-_.93. CRECI 135-- -

LEBLONi 
"- 

Quadra da praia,
apanamtnto lu«o 1 por andar
?., tranqüila. Tratar com Rufmo
_ 267-6149. CRECI_______

LEBLON - Aptos, pron-
d-n sala, 3 qtos. 2

deps. e gara-
Prédio sobre pi-
leleforve interno,

em mármore
xal valorizadfesi-

mo do bairro. Preços a

patrtrr de 130 000,00.
Apervas 27 000,00 de
entrada e o saldo «W
até 30 meses a combi-
r>3f c/ os corretores
"Senhor" da PAN -

IMÓVEIS à Rua Mar-

quês de Abrantes 11,
loia. Tel. 265-9876 dià-
ri-imente das 8 às 22
hs. ou Rua México 119
Gr. 801. Tel. 242-7035
CRECI_J-308.
IIBIÒN - Unco no Rio. Apio,

700m2. CrS 9(X) mil. fora
de sèr,«. J. E. AGUIRRE -
2363551 o 2564296.

tos
bat-ihs.
gem.
lotis,
port&ria

I

3 hw

m htréi. ....

W*T?im "-.»«•''
»t«jt!*o catei 3*8

IMOVU -.•»*-' VtfwtV «_ **_•'
», »,;..»»...» «tua. *9* <«»>
,.,,.. , , . » l-« 5a»í« l^f

ha»*

tlfUtt
SbD M. J'0

IEBLON -Aptos, pron-
tos de sala, 2 qtos.
dops. e gangem. Alto
luxo. Rua Gal. San
M3ft.n, 900 «3 100 ms.
d a prii.1. Prédio sobre

pilett-, afastado da rua
c/ bo«TÍ!o p-ídim na
frente c play-ground
nos fundos. Preços a

partir de 118 000,00,
\\ Aper*». 10% de entra-

da e o saldo em 24
meses a combinar c/
os corretores 

"Sênior"

no local das 8 às 22
hs. PAN • IMÓVEIS, lo-
ja à Rua Marquês de
Abfanfe^ ' • - Telefono
265-9876 diariamente
dís 8 ás 22 h$. ou Rua
México 119 gr- 801.
Tel 252-5256 - CRECI
J-3C8.

S-Ukt
tt c«*. i
J 47 767» j

dt

fssoj», cnci

r*-^ tff

•¦-

_ttt«-t *•'•
wacwH »"
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__t

» fc »» tit-t-t

AVsNlOA VIHRA SOU-
TO e o meShof ap*»- •»*
10 Ujaò 1 pof a^d**,
500 m2 novo -wra^Sr-^
r«o SiMo íle^f *<_.•
sk-4211. c«a sao.
aü."*««o -
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5-*

.*¦¦¦;.
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IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

HORÓSCOPO
GERALDO ZIEDE

Signo solar vigente — Virgem — (23de agòs-
to a 22 de setembro) — Conforme cálculos ba-
seados nas Efemérides de Rafael para o ano
de 1971, o Sol ingressou no signo de Virgem
às 16hl6m do dia 23 de agosto e passara ao
signo seguinte, o de Libra, em 23 de setembro
ã_ 13h47m hora legal do Rio de Janeiro.

Influências astrolõgicas no signo de Vir-
gem:

Planeta Regente: Mercúrio;
Elemento: Terra;
Dia favorável: quarta-feira;
Pedra zoáiacal: Opala;
Metal: Mercúrio (mistura de ouro e prata).
Signos compatíveis: Touro, Capricórnio,

Câncer e Escorpião.

Aspectos básicos para o presente horóscopo:
Sol e Vénus em Virgem, formando quadratura
com Netuno em Sagitário e negativando a nona
casa astral. A Lua em Libra, forma trlgono com
Marte em Aquário, positivando a décima-prl-
meira casa. .

Horóscopo solar para hoje, terça-feira, dia
24 de agosto de 1971:

^_
ÁRIES
21 de março a 19 de abril

M

Não se envolva hoje em transações finan-
ceiras com parentes de associados ou parentes
por afinidade, pois os resultados seriam desas-
trosos. Se tiver de locomover-se para locais dis-
tantes. redobre os cuidados. Bmo dia para reu-
niões em grupos de amigos.

TOURO
20 'de abril a 20 de maio

Dia movimentado em assuntos sociais, com
possibilidades de contatos proveitosos com pes-
soas que ocupem posição de influência c po-
derão ajudar a concretização de seus planos.
Desfavorável para assuntos judiciais, cobran-
ças de débitos antigos c negócios com imóveis.

GÊMEOS
21 de rraib a 20 de iunho

Assuntos religiosos c intelectuais c contatos
com pessoas distantes estão favorecidos neste
dia. Bom também para viagens c anúncios lm-
portantes que produzirão melhores resultados.
Desentendimentos com associados ou cônjuge.
Modcrc seus impulsos.

CÂNCER
21 de iunho s 22 de julho

Deverão apresentar melhores resultados ho-
<e as iniciativas adotadas em assuntos de bens
imobiliários conjuntos, quando todos estarão
propensos a a«ir em lwrmonla. Não se preo-
cunpc com eventuais divergências com colegas,
í.âo fnça extravagâncias r cuide tia saúde.

M

W

m LEÃO
23 de julho a 22 de eo&sto

Evite preocupar-se com passatempos ln.ru-
tileros, recusando convites que poderiam desviar
suas atenções dos interesses principais. Bom pe-
riodo para Iniciar novas associações e melhor
entendimento nas já existentes. Aproveite nes-
te setor c obterá bons resultados.I VIRGEM

23 de ag&slo 22 de telembro

^

A f-aúde niio apresenta problemas c os co-
lesas, dependentes c supervisores estarfto hoje
mais compreensivos em seu setor de trabalho
Entretanto, poderáo surgir problemas cm seu
ümbiente doméstico que causarfto preocupações.
Procure nâo misturar os assuntos.

LIBRA
33 d* telembro * 22 de outubro

ObslAculos tm seus contatos com pessoas
oue residam nas proxünidades de «eu lar ou
que exerçam atividades nas vizinhanças de seu
local de trabalho. Evite viagens a localidades
próximas. Boas perspectivas no campo senti-
mental, com possibilidades de encontros Inte-
reasante*.

ESCORPIÃO
21 d* ogtutwo « 21 d* no*"**-.

Condições favoráveis e clima aRradávcl re-
jocianados com o» assuntos ían-Uíarrs. especial-
menu« para soluções de eventuais divergências
cem pessoas de mais idade. Nos assuntos íinan-
c-irr* Individual», proceda com prudência, não
se arriscando em negócio* duvidosos.

SAGITÁRIO
22 é» vtiinâfrt » 21 ét ê*ttft£*a

.\Jkí> »e «Scu-e lmptmsosiar por peraamen-
tm txfaUvm e pessimista» t procure melhorar
sua aparência penteai, o «M tnSluirá positiva-
mente causando tvtttm ímpressio Estão fa-
vorrtjttss boje a* relações humana-- em «ctal
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ARPOADOR - Aps. novos, de
luxo, c/ salão, 3 «ts. armários,
toalete, 2 banhs. cm côr, copa
e coz. terraço serv. dep. em-
preg., garagem. — Fachada em
mármore C esquadrias de alu-
minio - 38 500 de entr. . . .
22 750, fac. t o rest. em 33
meses. Ver á Av. Rainha Eli-
zabelh, 458 - Vendas exclu-
sivas - WALDEMAR DONATO.
T. 221-0600 e 221-0588. (CRE-
Cl 5).

Casas e Terrenos

TIMÓTEO DA COSTA 541/110
— Sala e qto. separ. c/pint.
a óleo e sinteco, banh. kit
e garagem. Tr. SOLIDER
IMOB. 236-309 c 255-1473 ate
22 hrs. CRECI 1170.

VENDE-SE - Apt. ooni. grande,
c-2, banh, írenre. cv/port. R.
Saint Rcman 430/402. Tratar
MELLO 231-5820 R. 253.

& ?&&*â&Wtf& 0fc WKtêMi- -*- ** ias**-
éaéh, ma m «ssswa v*Sm mmm mm* «Pe*-
ia__at, m- C
*m*mmnim**Mímtm,*.^í.n«**tmmm*^Un.-,m,,,i,imfíumiimmam'mM tmmn*m-mm*-trM*m*n***i»i.tni«*i*«#***

VIEIRA SOUTO - 450m2.
cond. central. Living 90m2
jantar. 4 qtos
850 mil J.
Cl 1276 -

Ar
SI.

3 banhs. Cri
E. AGUIRRE - CRE-
236-3551 e 256-4296

A MAIS BONITA casa do i.
Bot., R. P. Laão 536 c/2 (Nao
é vila é uma r. particular on-
da só tem gani» bem). Salão,
sala da jantar, 3 ou 4 qls. c/
finos arms., copa*coz., terra-
co, 2 v. garagem, 3 bans. soes.
decorativos - CrS 300 000 -
Ver c/prop. local até as 19
hs. Tr. 256-6258 a 2560601 -

D. MARTINELU. CRECI 3407.

RUA PARETO, 36 - Ap. de fren-
te, c/ ti. e qt. sep., banh. e
coz. Entr. 15 mil. Ver cV port.
o ap. 201. Tels. 221-0600 e
21-0588. (CRECI 5).

Casas e Terrenos

PENT-HOUSE - 450 m2 piscina
majestosa. Vista total do mar.
Terraço 150m2 CrS 750 mil à
vista. CRECI 1276 - 256-4296
e 7363551.

GÁVEA E
J. BOTÂNICO

¦ Int.
Rua

2 e

APARTAMENTOS NOVOS -
cio do Jardim Botânico.
Macedo Sobrinho, 38 c/
3 quartos, saia, depend. comp.
garagem. Entr. CrS 13 426,20
e saldo prest. 737,31 sem pare.
intermediárias. Ver local. Tratar
c/ Mariano. Ru* da Quitanda
n9 19, si. 410. Tel. 224-0515
- CRECI 176.

LAGOA — Frenle Clube Piraquê,
vendo casí. 2 salas, jard. inv.,
4 ou 5 qtos., 3 banhs., jard.,
qaragem. H. C. CABRAL.
257.8396. CRECI 532.

LAGOA - RESIDÊNCIA - Ven-
do ótima casa em local resi*
dencial, toda ajardinada, centro
terreno, 2 pavimentos c/ ampla
varanda envidraçada, 2 salões,

1 suite, 4 quartes, 2 banheiros, j
copa-coz. deps. empreg. com-
pletas. garag;. Ver R. Baronssa j
de Pacone n9 122 Tralar SER-
GIO CASTRO IMÓVEIS R. Ba-
rata Ribeiro, 396 s/ 20 8.
235-1535 256-3768 CRECI 22.

RESIDÊNCIA COMPRO - Para
cliente excepcional gabarito —
Exige-se: grande terreno c 4
ou 5 qtos. Paga-se o valor real
de mercado. Urgente. J. E.
AGUIRRE - CRECI 1276 -
237-3551 e 256-4296 sab. e
dom. 266-3018 Décio.

BARRA DA TIJUCA
E RECREIO DOS
BANDEIRANTES

Casas e Terrenos
BÃRRÁ — Vendo lote residencial

área 600m2 preço 30.000. 50%
finar. Tratar Rua Accguá 101
Sr. Demitreo.

ÃÃARQU1S DE VALEN-

ÇA, 25 - Salão, três

quartos, deis banheiros
sociais, cozinha, de-

pendência, completas
e garagem. Todas as
despesas incl u idas no

preço: escritura, impôs- í
to de transmissão, se-

guro, registro, despa-
diante e garagem. —

Apartamentos a partir
deCr$ 108 950,00 e si-
nal de Cr$ 5 750,00.
Préd'io em fase de re-
ves+imento. Construção
de João Fortes Enge-
nharia S/A e financia-
mento da COPEG, pe-
Io Plano de Equivailên-
cia Salatpral, em 15
anos. Corretores no lo-
cal Vendas exclusivas.-
CMI. Av. Rio Branco,
156, grupos 1 508/11
(Ed. Av. Central). Tels.
252-7636 - 252-7537'
e 242-5982. CRECI 7. 

|
MORE NO NEÒÒCIÒ
- Antônio Basilio, 288,

APENAS 60 MIL ent. rest. fi-
nane. SI. 3 qts. arms. gar.
Vazio pint. Pça. Santos Du-
mont, 140/703 port. 257-4940
CRECI 3 195.

COBERTURA - Lagoa, Rua Satur-
nino Brito, lindo dupiex, 2 sa*
Ias, terraços, 3 banhs., 3 qts.,
¦arm. pinho Riga. H. C. CA-
BRAL 257-Q396. - CRECI 532.

LAGOA — Vdo Rua Frei Solano
14 frte Pça \_. Sta. M. Marga-
rida ap 2 qts si pap parede
b*n côr cor dep emp. área
serv 40m2 mot viag. 75 mil
Chav Av. Copac. 750/705 -
257-9919 236-4736 - CRECI ...
31S.

VENDO - Rua dos Oitis 6 apto.
305. Sala e dois quarlos. Firval
construção 30.000,00 sinal e
30,000,00 20 mtses.

BARRA - Vtndo 3 lotes quadra
4 o 1B Jardim Oceânico frente
pista principal servem p/ co* \
méretò preço 60 e 80 mil 50° o 1 > \ „ _, i„_ _t__-,4-— '
cm 30 meses. Tratar Rua Aca- 2 p /andar, de frente,
rape 85 c/ D-na Beatriz ou
Jayme.

BÃRRÃ" - Vendo próximo da
Cctel 600 m2 CrS 80.000,00
frente pista principal para co-

i mercio e m.is outros para resi*
dencia separados no Jardim
Oceânico e Tijucamar, Joa c
Itanhanga preço entre 15 a
30.000,00 de 600 a 800 m2
aceito como pagamento ações
do Banco do Brasil. Tralar Rua
Acias n° 122.

LOTE 5 q. 5 e lote 13 q.
18 e ouina Gleba B, vendo.
Plano Lúcio Costa. Recreio. 20
mil_combinar. T - 232-3594.

SAÒ CONRADO 
'- 

Vcndeso res.
lipo colonial em terreno de

1 800m2, vazia, toi., piscina,
jardim chafariz, garagens, vista
panorâmica e indevassável.
Preço 590 mil fac. P. Gabriel
Garcia Moreno, 460. Tel.
252-3445 - CRECI 3687.

APENAS 15 mil de entrada e
40 prest. de 450,00 totaliiando
33 mil, sem jivos, sem parce-
Ias sem correções, vendo apar-
tamento novo, linda vista da
cidade, na Rua Heber de Bôs- j
coli, ao lado da 28 de Setem- •

bro, tem sala, qt?, coz. banh., i
área garage privativa. Prédio
modernhsimo c/ elevadores pi-
lotis e playground. Chave c/
BUENO MACHADO R. Bario [
Mesquita 398-A tel. 34-0694 ou j
2_8.694_6_CRECI_986.

Ã GRANDE MOLEZA DÕ ANO! i
— Entrada 16 mil e 50 prest. 1
de 6)0,00 totalizando 46 000,00 !
sem juros, sem correções, sem j
parcelas, vendo lindo e espa- j
coso apartamento pronto, va- i
zio, pintado de frente na Rua
Condessa Belmont. Tem salão, |
2 qts., grandes, banh. cor. |
dep. empreg. área. Uma beleza
de apartamento. Chave c /
BUENO MACHADO R. Barão
Mesquita 398-A tel: 340694 ou
28J.946 CRECI ?86_(atéJ_9Jls). _ |

MARACANÃ - Vondo o apto. !
702 da R. São Frsncisca X.vier, ;
392, c/ 2 qls. sla., cor. banh. i
dep, emp. Chaves c/porteiro.
Tratar c/o proprietária na Ru_ ;
da Alfsnd-qa, 338-A. 19 andar. !
Tel. 224-4175.

LEOPOLDO," 731 - Último apto.
fte. Ent. vazio, 16 mil ent.
prest. s/jros. 2 qt:. si. coz.
banh. dep. de empr. ORLANDO
MANFREDO - Barão Iguale-
mi, 86, tel. 248-O804. CRECI
82^

VILÃ ISABEL _ Vendo apto.
302 da Rua Silva Pinto, 86, sa-
lão, 3 qtos. grandes copa dep.
emp. P. 70 mil. E. 35 mil. Tel. \
Tel. 38-4595.

VENDO ótimo apto. de 2qts. si. |
coz. deps, emp. garage (pe- \
ças amplas). CrS 70 mol c/|
50% e o rest. a comb. R. Vise. '

de Sta. Isabel, 460/404. Melho- i
res detalhes c/ MACHADO. Av. \
23 de Setembro, 345. Tels. . . i
2589746 e 258-0522. - CRECI ,
1275.

ATENÇÃO MADUREIRA - A
poucos mts. do mercado p>'32
mil c/10 mil de ent. s/22 mil
em prest. de 320,00 excel. apt.
c/varanda sala 1 qts. banh.
social cozinha área c/tanq.
dep. de empreg. em prédio
de 2 and. à Rua Operário Sa-
dock de Sá 54 apl? 102 a
50 mts. da Av. Ministro Ed-
gard Romero. Ver hoje e dià-
riam. c/o prop.

MADUREIRA Centro Comercial
casa com t/conf. laje L. 2 aut.
70.000 Facilito ent. e prest.
Trat. C/Prop. E. Portela 41 T.
390-2575.

APARTAMENTO - Vendo R. Jo-
aquim Méier, 229/210, novo
vazio Ia. hab. qto. e si. sep.
banh. coz. área e qto. e WC
emp. linda vista. 37 mil aceito
propostas. Ver porteiro tratar
Av. P. Vg. 590/408. Tel.
243-0030 (noite 230-4061). CRE-
Cl 1271.

ENGENHO DE DENTRO -Ven-
de-s« apts. de quarto, sala e
dependências. Construção re-
cents. Térreo com área. R.
Adolfo Bergsmini, 316 aptos.
101 e 102. Chsves com o ze-
!ad:r. Aceita-se oferta.

ENGENHO DE DENTRO - Aplo.
c/ 2 qtos. s. coz. banh. ãren,
v/ carro, c Cr$ 10.000 enl.
e prest. CrS 433,00 - Ver n
trt. R. São Brás, 84, aplo. 50<

Tel. 249-9989.

ENGENHO DE DENTRO - Oti-
mo apt. 3 qts. sala. 35 mil,
bem finrnc. T. 258-6729
CRECI 1963.

ENGENHO DE DENTRO - Apto.
vazio c/ 2 qts. si. copa, coi.,
banh., dap. comp. amp., áraa.
Rua Ramiro Magalhãas. Pr. 50
mil, enl. 15 mil, prest. 600
s/i. Tratar FRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS LTDA. Av. Brás d.
Pina 96. Penha. Tel.: 260-0665

260-7191 - 260-7451 - . . .
260-8919. CRECI 1273.

PADRE MIGUEL - Ótimas casas
Compr* hoje • muda-se ama*
nha. Cor.struicfíS em centro dt
terreno amplo. Magnífico quin*
tal. Garagem. Sala, 2 bons
quartos, copa-cozinha • depen*
dencia.. Condições nunca vis-
tas: Sinal de apenas 700,00 •
prest-ções mensais de 365,53 i
tem mais despesas. Renda fa* {
miliar exigida: 1 470,00, pe- j
dendo ser menor em casos es* j
peciais. Não perca esta epor-
nídade de morar confortável-
mente com sua familia. Vá ho*
ie mesmo to local — Estrada
General Americano Freire n?
421 - Saltar na Estrada da I
Água Branca n? 3 570 ou no I
km 31 da Av. Brasil. Tratar
com JÚLIO BOGORICIN. -I
CRECI 95. Av. Rio Branco 156 í

Grupo 801 - Tels. 232-3428 I
222-3346, 222-2793 . 252-8774 I

PIEDADE - Terreno R. Particu- '

lar - R. Ana Quintão n9 258 '
Lt. 35 - Facilito c/CrS 3.000 ,

en:. trt. c/prop. Tel. 249-9989. I

VENDE-SE 2 
"casas 

com 2 qtos.,
2 sis., coz. e banh., entr. p/ j
carro a dos fundos tem qto., 

'

si., coz. e entrada dependen-
te. Trat. c/o Sr. João Paulo
R. Manjus 283 Realengo.

ATENÇÃO - Vista Alegre vdo.
luxuosa casa nova Ia. locação
3 qts. salão copa coz. banh.
em côr gar. ent. 35 000. p/
1 000. tra. Trav. Brandura, 516
L. do Bicão CRECI 2508 -
7. 391-0195.

ATENÇÃO — Brás de Pina vdo.
suntuosa casa na Rua Abaira
4 qtos. 2 salas copa coz. 2 i .. . - --
banhs. var. jardim quintal gar. | AlfcNVAU
enl. 35 mil p/ 1 000.00 tra.
Trav. Brandura, 516 L. do Bicão
CRECI 2508 - T. 391-0195.

AVENIDA SUBURBANA, * 725 -
Vende-se ótima casa tipo aplo.
n? 202 da casa VI, constando
de grande sala, dois qls. ba-
nheiro, cozinha, área c/tanque
e deps. de empregada. Ver c/
o Sr. Teixeira o tratar direta-
mente com o proprietário. Av.
Pres. Vargas, 446, 39 andar -
Tel. 243-1753 - CRECI 1503.

VENDE-SE na Es!, do Riachuelo,
casa c/st. 3 qts. coz. banh.
e mais deps. CrS 50 mil a
comb. Barbosa da Silva 66 e-11.
Melhores detalhes c /
MACHADO. Av. 28 de Setem-
bro 345. I. 258-9746 e
258-0522. CRECI 1275.

VENDE-SE casa grande em cen
tro de terreno no Méier e
outra cm Realengo. Inf. Tel.
281^-806._ _

ZONA NORTE

P. DA BANDEIRA
E SÃO CRISTÓVÃO
SÀO CRISTÓVÃO - Apl. vatio
ti 3 qts. salão, copa, cos.
banh. átea. Rua lopes Ferrai.
Pr. 50 mil. Tralar «/ FRANCIS-
CO XAVIER IMÓVEIS LTDA. -
Tel. 260-7191 - 260-7451 -
260-6919 - CRECI 1273.

VÊNDE-SE~apisTvazios, Rua Gal,
José Cristino, 78, inlorma-se.
São Cristóvão.

com sala, 3 qtos. (1 sui
te), 2 banheiros, cozi-
nha, dep. compl. e ga-
ragem incl'. no preço.
Mens-íidades fixas de
Cr$ 950,00 até a en-
trega das chave, pela
Construtora Presidente
— Financiamento 15
anos. Ver hoje, corre-
teres no local. Tratar a
Rua México, 119 s/
1307. Tels. 222-5487
ou 224-2510. CRECI
667.

MEIER — Apartamentos
prontos para entrega
i m ediata Financiados
em 12 anos com entra-

LEOPOLDINA
AIENÇAO PENHA - Vendo fi-

n.nc.aco pelo IPEG apto. de
sala, qto. coz. banh. c/ gara*
gem, por 23 mil. Ver e tratar
com Sr. Paulo, das 9 às 16
hs. CRECI 1534.

VISA ISABEL - Aoarümento n9 i
601, i Rua luis Barbosa, 40,' ,.,,,,,
com sala, 3 quartos e demais ; de) de apenas 960,00
depw- ccmpletas, inclusive | çi r, kanl-K-i
ex.preoada, será vendido em i>a,a, _ quartOS, Danliet ,„„„„,„.,„
29 leilão judicial, com venda m cozinha (c/f OOão de ' AJEN-ÇA0 PROPR .ETARI0S, 

~

definitiva, pelo leiloeiro LE- I '°' cozlnn° lc/ T°9d° UL 
| Pr.cs.mos par. clientes aptos.,

mos, segunda-feira, 30 de j 4 bocas), área de servi-
ço com tanque. Todos
de frente com acaba-
mento de Ia., em rut
tranqüila e residencial.
Ver no local. Rua Joa-

agosto do 1971, sà 16,00 ho- \
ras, no local. Mais inf. tel. 1
222-4057. J

**Casas e Tertenos

casas e terrenos mesmo alug.
Visitamos no local tem compro-
mij.o Negócio ripido. Tratar
< FRANCISCO XAVIER IMO-
VEIS LTDA. Av. Brás de Pina
96, Penha. Tel. 260-0665 -
360-7191 - 260-7451 - 
260-89)9.

Casas e Terrenos

APENAS 15 MU de entrada ia.-
do em 50 meses sem juros.
Vendo casa de leic, pimadinha,
vejia, pronto para morar. Tem
iafdim, varanda, 3 ats. c/ af*
mário, cop», coz. varandão,
dep. empreg. ouintal. Rua lo-
poldo Bulhões, 136 (Esta rua
começa na Av. Suburbana, 323.
Chaves no local nt 17h. Dela-
lhes t/ BUENO MACHA0O -.
R. Barío Mesouita, 398-A. Tel.
34-0694 ou 28-6946 - CREU
986!.

BÍN>ieÃ~^~Vd5ri>THTi» c.Ta
c/sl.. J ms. oar.gem. quintal
• mais d«ps. OS 70.000 c/
20 000 e o rest. . comb. Ver
R. Prol. Ester de Meio 223.
Entreaa imediata. Melhores
detalhes c/MACHADO. Av 28
de Setembro 345 T. 25--974*
. J5B-0522. CRECI 1275.

RUA 00 MATOSO - Beco
do Mot. 34 vendo terreno
lOOmJ ~ I.,re. deiemti. JO
enirad. - t«ls. 222-5945-
3M.J926.

SAO CRISTÓVÃO vdo. <asa tala
3 qto» dep, completa e grde.
ar», laje - valia 40 000 «li
p, 500 ' Cear. «5 «/ 6 ch.v.
í/ 3 I. J4».»l3t - Osvaldo I
CIECI 119.

SAO~CWStOVAO 
"- 

Clia du
pie. lu.o ii * tlt. t S.IÔ.S, :
cepa, tet , J banht. ¦..•.>--

p/ 1 i.rret. dep «mp. I.v.n- :
<!•• « te»te(«, tecfieda lerami.
ca* *»nu«t elvmínte att Kua
O.n.r.l »«vte. fr. JI0 twl w
7» mil prest. 1 ""I. Trat.i• t' ,
HtANCISCO XAVIU IMOVIIS
LIDA Tel .60-0**J. JW-»J*j.
J6074JI e 360-I9I» -- C«ICI
1173

SAO 
-IISTOVAO - Vtndo te>.

r*** ,e- H4«nJ, «»w |ll.r>l«t
ií tt"t*té*t. Wat » pavitsw
>.. «uh <•<« tefc.itvrat Oe.
tvfpent*» •« e»de« - Tietê»
-.,,,-.•. t IOHU1. -
p7.t. r;. x »• tt uitija
cit. ¦ ¦¦'¦¦,' ' -¦

TIJUCA E
RIO COMPRIDO

! Acmd" cÁixAi
... Und* «P »• » 3 o'i. «.

i tnm. d<»*. P''»»'« o»**»», vj'

ÍM t'« JJ6 5**} »;iUlO

A RUA ANTÔNIO IA-

t SIUO, 7v m\bc*
i pc»!1») d» P^ci &J>*9r«' Pena. Hn»l dt com-
jíruçéo — Apto», cem
j u\a, 2 qnvttoi. b»nh«í-
{rú, átpvrtièrtovt cor^*

pte***. gtévgvWt vtst*
baem<n*o de Kj*o. kw>
ca «m côf. *íute|Oi e
ferragem decorativos,
p,jos v»*rrt<*do», £«*

ALFREDO CAVALCANTI VENDE
— rróx./Prtiçi*, apt? decorado,
todo teto rebaixado, alap.,
grande liv. 2 dorms. c/ arms.,
lindo banh/côr, Qfde. coz.
americana c/arms. seleta/
flltnôço, deprnds. compls. gara-
rjc andar alto, prédio pilotis.
Base 80 mil (ac. troca) 2340539
até 22 hs. (CRECI 1782).

ALFREDO CAVALCANTI VENDE
Novo, frente, salão, 3

dorms. c/arms. emb$., 2 banhs.
sociais, ampla cozinha, de-
pends. compls. empreg., g«'a*
gc apenas 2 p/ andar, base:
105 mil |ac. troca) 234-0539
ali 22hs (CRECI 17831.

APENAS 31 mil de entrada *
25 prest. de 2 200,00 totallran.
do 77 mil, tem mais nada,
vendo hlg cobertura na Henry
Ford esrt. di Conde Bonlim,
tem talio, 2 ais., cot. b.nh.
área, dep. empreg. Está vazio,
pintado, Chave c / B U E N O
MACHADO R, Barão Mesquita
398-A tel: 34-0694 ou 28 6946
CRECI 986.

ATE' PARECE MENTIRA - Preto
total: 87 mil c/.penas 33 500,00
de entrada e S0 proa), da
1070.00 sem mais nade, vendo
apartamento novo, vazio, pln-
tado, d* Irente. lado tombra
na Rut Uruguai c/salio, 3
quartos, banh. cot. ittf», dep.
empreg. garage. Prédio c/
pilotis, oarage e playground.
Ch.ve c/BUENO MACHADO R. ,
Barão Mesguil» 398 A t»l:
340694 ou 28-946 - CRECI
986.

ASSIM 1ÀMSEM f OEMAISI -
Imanine ti: Com . D e n as
22 500,00 d» tnl. e 45 oretl.
rie 14W.00 sem mais nada ven-
do espatoto ap. pronto, <Je
frente n. Barão Mísquit» ti
s.l*o. 3 qtl. c/«tmirioi, banh.
coí. iitt. i*P, «mpreq. Ape-
naa um r-' *t\á»t, chave - '

BUENO MACHADO R. Barão
Metquit» 398-A te!: 34 _*94 ou
2H694* CRtCl 986.

A10O MOURA UOA. vend. ap.
Ir.nt. lu.o R. Afonso P.«. -
Ótimo lotai. prõ< ã Prata.
Salão, 3 qtet amplot, tet
d.pt emp 110 mil Sinal 3t
mil Cha.et na $«lã» d. V.n-
das Utilldad. Pvbt.ca. R M».

ier A.íla 4SÍ l.ja M J«tl
371-0901 Ae.íle t. Iraiil -

CRICI 353.
; ARARTAMINTO t 3 on. í.lío
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SAENS PENA Vendo apt9 204
Ge"). Roca 426, t.ião, 2 ats.,
dep. serv. decorado, garagem,
edifício em fim de ref erma,

CrS 100 000,00 financiados.
Aceito proposta a vista, Cha-
ve apt9 201.

SAENS PENA - Oportunidade
Sala, 2 qtos., demais deps.

fiente, novo, vazio. Entrada 20
mil, saldo prest. de 1.143,00.

Inf.: 256-8175 - CRECI
2161.

AVENIDA MARACANÃ - Casa
vendo - Terreno 17,65-47,60
CrS 500 mil - J. E. Aguirre -
CRECI 1276 - 256-4296 e ...
236-355 lj

ALFREDO CAVALCANTI VENDE

r no loca
quim Méier, 747, dia-
riamente até 19 horas
e tratar com a LAR, Rua

Espetacular residência '«*<>. i Sanador Dantas, 71 —
ladeada p/ mansões, pro». I '.

Graiaú Countrv. 2 salões, 5 j 16o andar — TelS.: ....

t«Z (iMmr.oi.río.XV,'.! 2-J2-0666, 232-0875 ou ; atenção
moço, cor. americana, deps. j 242-9444. Cor. Resp. S.

AA LEVY, CRECI 1464

- J-385.

SAENS PENA - Rua Adalberto
Aranha, 47 aplo. 503 Io. Io.
caçío vista maravilhosa 2 qts,
sala coz. grande dep/completa.
Ver para crer, Ent. 24 mil saldo
a longo prazo s/juros chave
no Iscai até 17,30 hrs. c/5r.
Francisco CRECI 3016 detalhes
c/AGI 467883.

TIJUCA Junto ã Praça Saons
Pena — Vendo apto. Ia. lotl-
(ào, 2 Quartos, sala, coz. banh.
quarto e banh, de empreg. c
garagem. Preço a combinar
com SAIIM. Tel. 230-5693. -
CRECI 1354.

TÍJÜCA"™--Na~Av7-Mãr"ãcãnã",
1.334, vendo apt. 301 II.. lo-
lacio, de frente) com 3 talas,
3 qtl., 2 ban. soe., trta, dep.
de emp. e 2 vagas na garagem.
Ver no local. Tratar 336-1650
« 252-4413. CRtCl 1.077.

TIJUCA - Vendo en" novo
(OKI 3 qtos. sala e dep. com-
pletas, Av. Maracanã 1905 aplP
104 chave c/porteiro. Ent.
25.000,00 mais 40X900,00 ou
outra proposta a combinar tel.
226-0237 Sr. Darcv.

TIJUCA - Apto. Vendo va.io
q. s. cot. gar. dep. empr.

Base 47 mil finan. Olimo nego-
cio Itt. 332-6264 Leonel.

TIJUCA - Apto. vtndo fiente,
qu. ti. dep. comp. Tal.

2645093.
TÍJÜCA - Vendo 

"ípioTrâ 
tíüé

Silva Teles 10 veno c sal.
3 qtos e garagem 48,000,00
sinal 15000,00, 8.000.C3 fa-
cillledos i- taldo cm 48 prest.
658,40 PtS prop, tel
M-IBf.

TIJÜCÁ - Vtndo tptri, novo",
tri «:*b, ;..•!*, 3 Quartet
o ¦'¦¦':¦! tmbut idos, ban.»
tQt* d.», empregada, oafa^rn,
¦•¦',!• 501. t cembntr. Trat.r
c-pro», lei: 234JI3J.

TIJUCA - Alí.rtarrèntos l.ntnc'.
«dos atã 60 meses, iam
coirteão wcnet.tia - R. Redri-
ao Slv. r,P \t, s «03. I
Í57-3645, Sabido t dom^go í
36Í-4A37. „

VtNDi-Sf -"Õt.me *»"«. »t |
: ' .ta tem 3 ouvtet. talt. t>»e. j
: e*np?e^a;j» r ç*fè$tm. V»f ftuS ,
I AáaM»»» A..nh« 57 »n. 304 i

*tt>'*t Prp». V*tg*í, Sa2 ** Oi
1613 - Ttl. 24.3113

compls. garage. apenas (note
bem) 280 mil c/ 120 entr.
saldo 3 anos %/ juros. Reservar
visitas 234.0539 até 22 hs.
(CRECI 1762).

CASA tipo apto. 2 qts. sala,
co*. c/ cobertura livre c/ qto.
e banh., vale e pena ver. Cri
48 000 à vista estudo fin. Ver
à Rua Dona Maria, 60' c/ 4
aplo. 201. Chaves casa S c/

.Sr. lima. Tralar dia 264 6575

j^nojjeJ2«.3340 JSr. Hélio. _
CASA DE LUXO Dl 1 PAV.

— 3 qts. 2 sU. copa coz.
jardim, garagem e mais dept.
v/da. na R. Eng. Cama lobo. |
Melhores detalhes c/
MACHADO Av. 28 de Setembro !
345 T. 258-9746 t 25B-0522.
CRECI J27_5.

EXCELENTE CASA-- Vdo. c/3
qts. 2 itf. 3 banht. cepa coz.
deps. emp. garagem. Ótimo Io*
cal, D. Major Barrei 23. CrS
300.000 a comb. melhores de.
talhes c/MACHAOO Av. 28 de
Sef.mbro 345 T. 2589746 e
258 0522. CRECI 1275,

GRAJAU - Vende-se magnífico
terreno de Hk44 (caia valha}
muito bem localizado na Pu*
N, S. Lourdet. 96, com algumas
facilidadei Eventualmente re.
cebete casa de menor preço
no Méier como parta de pa*
gimtnto - Telefones 221-2224
e 231-0604, Sr. Martiues Pe-
ttiri. - CRECI 1433.

VIU ISAÍIl - Teodoro 3T1ÍÍ
va, 684 c 4 vd,, 2 qtl., il.,
coz., banh. comp, la]i, tacos,
prttt. i/ iuros. ORLANDO
MANFREDO. Baréo Igu.ltmi,
86 le', 248 0804.JCRECI 82_

JACAREPAGUÁ

MEIER - Vendo apto. conserva-
do i R Cestto Alves, 248/402,
próximo à Igreja Coração de
Maria e Casas Sendas c/ 2
qtos. si. demais deps. vaga
na garagem. 65 000 facilitado.
T, 229.1646.

PIEDA0E - Vendo prédio de
dois pavimentos em terreno ds
300 metros. Serve para Indus-
tr ta. Rua Gomei Seroa 156.
Condiçôei com propriei-no tel,
228-6058.

SEM CORREÇÃO MONETÁRIA -
Meier R. José Bonifcio, 927
apto. 104 bloco B, c/quarlo,

ATENÇÃO V. PENHA - Aplo.
vaiio 4 qtt. si. copa cos. banh.
c/ box, área, garagem, banh. i
«mp. Ru. Volta. Ent. 10 mil,
prest. 480 ip-fc_l.li - Tratar .
FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS
LTDA. Av. Brás d. Pina 96
loia-P.nha. - T.l. 260-0665,
260-7191, 260-7451 • 260-8919

CRECI 1273.
- V. da Penha -

Vdo. apt. 2qts. si. coz. banh.
em còr área ent. 10 000 p^
400 — Tra. Trav. Brandura, 516

I. do Bicão. CRECI 2508
1. 391-0195. _

ATENÇÃO - V. da Penha -
Vdo. apt. 3 qtos. salão copa
or. banh, ares ent. 17 000
p/ 500. Tra. Trav. Brandura,
516 - l. do Bicão. CRECI
2508. T. 391-0195.

BONSUCESSO 
"-""Vendo 

na Av.
Nova York, apto. de cobertura
tom salão, coz,, banh., poden-
do const, ma's um quarto. —
Chaves com SAIIM. R. Bon. |
sucesso. 505 aplo. 204. CRECI ,
1354,

ATENÇÃO - V. da Penha vdo. j
casa vazia Rua Pascoal n° 490.
2 qts. si. coz. banh. var. ent. i
ds carro enl. 18 000, p/ 500, ;
tra. Tr.iv. Brandura, 516. L. do >
Bicão, CRECI 2508. T. 391 0195. i

BRÁS DE PINA — Vdo. terr.
próx. est. rua calçada. Entr. 1

1 000 prest. 60. Ver tr. AD- j
MINISTRADORA LISBOA. R . \
Içapó, 45 gr. 201, B. Pina i

Tels. 260-9761 e 260-5261 !
OSCAR ou LEVY CRECI !

3523.

CASA. — OLARIA 
' - Fachada

pedra S. Tome, pintura óleo,
laje, varanda, sala, 3 qts., copa,
banh., dep. empreg., área ser-
viço. 75 mil entr., saldo financ.
3 anos. Claudionor Jordão, 69
(cnlrar R. Comte. Vergueiro da
Cruz). Inf. SÉRGIO CASTRO.
Assembléia, 40-129 231-089B e
231-3629 CRECI 22.

CASA — Transfiro excelente 2
q. %. coz. ent. p. carro, mobília*
da, ent. 10 000 mens. 200,00
s. juros urg. mot. viagem. Enes
Filho 685 c/3 B. Pina.

HiGIENOPOLIS - Casa 3 qís.
sala, copa, coz. banh. côr dep.
compl. garagem, jardim. Mais
duas de sla e quarto no mes-
mo terreno de 17 x 22. 180
mít financ. Tte. Abel Cunha,
40 - SÉRGIO CASTRO - As-
sembléia, 40, 129 2310898 e

i 231-3629. CRECI 22.

i JARDIM AMERICA. - V.nd.-s.
I 2 casas vazias c/ 2 qts. «I.

coz. banh. garagtm na Rua
Sebastião Back. Tudo 55 mil,
ent. 18 mil, prest. 400. Tratar
Jardim América - FRANCISCO
XAVIER IMÓVEIS ITDA. Rua
Jornalista G.raldo Rocha 205.
T.l.-. 391-5271 . 391-6937 -
CRECI 1273.

PÉNHA~- Casas vaiias de laia
c/ 1 e 2 qts. si. coz. banh.
área. V.nd.-sa. Rua Maragogi
73. Enl. 6 mil. Prest. 250. Var
. tratar no local. Tal. 260-7191
- 260-7451 - 260-8919. CRECI
1273.

Pavuna n/ Pça.
N. Sra. das Dores, atrás cia
ig-eja p. 44 mil, c/ 10 mil
entr. s/ 34 mil prest. CrS 450.
Oi. tc-sid. c/ 160m2 c ben-
feitortas c/ entr. independente
destinada a centro espirita,
diariamente a R. Inhumai, 111,
c/ prop. N/ ac. intermediários.

ATENÇÃO - Irajá vdo. casa
3 qto. si. coz. banh. var.
ent. 15 000 p/ 350, tra. Trav.
Brandura, 516 l. Bicão CRECI
2508 - T. 391-0195.

INHAÚMA - Estrada Velha da
Pavuna 1320 vendo 1, 2, 3, 4
lotes pla.-vcs ds 9x30 c_d-i a
500,00 e mensal 300,00 lelef.
225-4817 e 222-3344.

SAO CONRADO
piais autentico cli
serra, no coração
maravilhosa

Vendo no
de mar e

da cidad™
Residência de lu-

xo no centro comercial, em
terreno dando frente para
duas ruas, Álvaro Niemeyer e
Estrada das Canoas, com salão,
em piso de mármore, sala de
estar, sala de jantar, biblioto-
ca, 3 quartos, varanda, garri-
gem p.ra 4 carros, piscina
òuarto para hóspedes, eto --
Preço e condições a combinar
com SAUM. Tel. 230-5693. -
CRECI 1354.

ILHA
DO GOVERNADOR
- PAQUETÁ

ILHA DO GOVERNADOR -
Vendo ótimo apto. na Estr.
do Dendê, 2 quartos, sala, coz.
banh., vaga pam 4 carros. —
Prédio só com 4 aptos. Preço
50.000, com 20. saldo em alu-
quel. Chaves com SAIIM. Tel.
230-5693. CRECI 1354.

VILA DA PENHA - Vdo. os
lotes n9s. II e 13 da Av.
Brás de Pina 1705. Sr. Jurandy.
Tel. 224-2115. CRECI 1072.

VENDE-SE ca.a em Higienópolis
à Rua José Roberto - 64 -
Tel. 261-3832. C/ Sr. José.

AUXILIAR E
RIO DOURO

BONSUCESSO - Pron-
tinhos para morar! Oti-

saía^separad»"saletal érea dep. | mOS apartamenlOS de
Emrada CrS 17500 e o saldo I _¦ .)„..,.,_, J„„»„sala, l quartos, dopen-

dèncias, vaga para au-
to. Prédio sobre pilotis,
apenas A apartamentos
por andar. Entrada

.000,00, mensalidades

prest. 460.00. Sem parcela» in.
termedUrias, Ver local c/ D.
Edel d.itlamenie até 12,00 ho-
r»s. Tratar ti Mariano. R. Qui*
landa, 19 s/410. Tel. 224-0515

CRECI 176.
TODOS OS SANTOS - 

"Rua 
Slo

Brás, 184. Vend. st o .parta-
m**>to 101 í-tn !•*> 2 quartos,
coiinh», banhtiro, ére. tt i _\e 496,00 (menos quetanque, grande .r.a, ttc. Cha- ~~ * 

~>
vt» com Sm, isaias no locai, um aluguel), rtnancia-
Preço 35000.00 stndo 15 i | _,.„,. _tri i o ,-_, w„r
prar. e o nida a ienBo prajo. mento ate i B anos. ver
Tralar rei. 221-2224 • 231-0604 j- CRECI I 433, Sm. Marquts |
Pe-e ra.

ATENÇÃO - Iraiá. Vdo. ap.
3 qtos- si. coa. banh. área
ent. 10.000 p/ 300, tra. Trv.
Brandura. 516 - l. do Bicão.
CRECI 250B. T. 3910195.

APARTAMÉNTO~"vdo. vaiio
térreo, 2 qt«. II. coz. hanh.
área quintal, ót, local. Ent. 12
mil p/ 400 s/i. Inf. Est. Vic.
Carvalho, 345-B. CRECI 3189.

ATENÇÃO--"M. da Graje -
Vdo. apt. vtiio, c/ 2 qts. sala
dep. empregada, 2 áreas e de-
mais dependências. Ent. 12 mil
p 400. Trt. Est. Vic. Carvalho,
345 B. CRECI 3189.

INHAÚMA - Compr. o s.u
i,t •-1 • t.!**t-i > a (irf..,i fixo, sam
ju>ot • sem ii»'r.4ii att a
'.trtr-a das chaves • com f

IlHA GOVERNADOR - Aps. va-
rios c/ 2 qls. si. copa, coí.
banh., varanda. Rua Vicente
Pont.. Pr. 60 mil. Ent. 16 mil.
Prest. 700. Tratar c/ FRANCIS.
CO XAVIER IMÓVEIS LTDA. -
Av. Bris de Pina 96, Penha -
Tels. 260-0665 - 260-7191 -
260-8919 - 260-7451. CRECI
1273.

JARDIM IPITANGAS - Vista pa-
ra o mar. Apts. prontos, su*
perluxo c/ 2 e 3 qts., salão,
copa, con. banh. área em cot
atá o teto, dep. emp. garagem
prédio pilotis, revestido pasti-
lhas ate. Vende-se Rua Alistar-
co Ramos 231 esquina Rua Pi-
íarro Araújo. Pr. 136 mil, ent.
24 mil facilitada, prest. 1300
s/i. V.r . tratar no local c/
FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS
ITDA. T.l. 360-0665, 2607191,
2608919 - CRECI 1273.

PASSA-SE~"ar)t7 Jardim Guana-
bara Rua Cambaúba 520/305
Ent. 11.800 facilitada. Aluguel
501,00 - Pronto para morar.
Tralar 261-6744.

PRAIA RIBEIRA-" Aplo. vaiio,
1 qt. li. toi. banh. nara_.rn.
Rua Prof. Alberto Méi.r. Pr.
40 mil, ent. 9 mil, pr.st. 400
_ Tratar FRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS LTDA. Av. Brás de
Pina 96. P.nh.. Tal. 260-0665
_ 260-7191 - 260-7451
260-8919. CRECI 1273.

Casas b Terrenos

Catas e Terrenos

ANOTE t COMPROVE
Compra a v.sta - Sua mi
eu apartamento, Mèier a t é
Mal Harm.s, eic. - Cem A.
R. BRANDÃO - Rui Carvalho
rie Sousa, 217 s/303 - Ml-
cfuriítt.JACAREPAGUÁ' - Vindo tptos.

tipo caia cerni o leir. 14x30,
Ú tnlr. carro grades tlio. 2
qtl. r.-oMJ banh. c6r < piso
lu» |i {/ linttco - Preçoi
45 000. t) entra, 3000. rest.
451.50, tt aluguil 1/ corrteio
SOBRAI si vtndt out t bom
- Inf. 24V-1A40. Chavt Av.
Suburban., 10 100 CiKtdura,
CRCCI 201.

JACARIRAGUA - Vtndo .pi.
neva fteguaifa sala 2 quaitoi
c/ b, a araa paqwana anltada
a H'»itiíêe» é* 404. Ateita
Í**p eu Qtttéíni tema entre-
<l> Ir.ll, ttl. ::.• l»1l Anlf
»í#.

RUA ARAGUAIA, 21» - V.n ANA NIRI 1111 C.i. vai,
de-ie o ao**tç 3Ct, com aali. . vd. 3 n'i, 2 tti. t*.-r banh
2 Qut». OurtO p/ errwtíndo, j ter. 6iJ0, C-...I ORLANDO
cst-nh*, btnhttra, ttt* t/ttn. t MANFREDO, S.r|o louaitm., 16
trjt. tzittKH, dt ointat, ei \ - T,t, 2414)104 - CRtCl B2.
i«'»cí, &tttt e-np'at, <t* tt-1  .
tivnt por to »H ctvttirot,! AHCHUtA -- Vdo. 6t-m« rerre-
CI«n mti»!»» « v>|t. e O WU* J tso» cr to... iu«. ttqò-o. ttl<t
t*i p»««Hè»i dt 665,00 O*

ATINÇAO - Rtilengo. f>. 40
mil t/ 10 mil entr. i ^
mil, prtit, Cil 430.00. Ot. Pt-
!»--•• tt 2 ptvlmtntot I40m2
tf 2 lU. 2 qts. 2 banhi. toes.
topt to«. ampla. Oemali deps.
Outras vantQi. -i «-"*o vistas
dUrí.ment. ti e Piop, R. Fre-
dtrico Ftulhaber. 820 Jard. Ni.
vo. Sttitr na «Itutt do 9(0-A
da Piraquara.

AlO CÃMRÍNHÒ"" VeídíS"..
lotet de tarrenoi, *n ¦». Ivt, \
lifitl dt I mil prtsl. tem jurei
tft 100. Av. Imtnl Crtdoio,
72, tilt 312. tf o prop.

mento ate 18 anos.
no local até as 19 ho-
ras, Av. Itararé, 860.
Construção e incorpo-
ração da ESUSA. Ven-
das LAR — Rua Senador
Dantas, 71 - 16° an-
dar. Telefones
242-0666 e 242-9444.
Cor, resp. S. M. Levy.
CRECI 1464. J. 385.
PRAÇA DO CARMO - clptct.
ttl tptl talio. 1.1 qttt ,
cai. a banh sotial asultjos tm
còr, ótimas ittai, santas, fie-
¦ '¦ tacelente local. Tede to-
¦•- ¦¦¦¦¦ faria ¦¦*¦>•-¦*.- rva
«.liada. Por ep.n.l 4 mil

AIENÇAO Vtndo terrenns
nanciamanto em 15 anos ap6i j com jq»^ rio entrad*. a o salda

 combinar. 222-2393. Hermes.
ICRECI 168! a tarde 396-0028.

GOVERNADOR ¦ Cacui» -

Vendo casa 2 qts. s. tor. banh.
com anexo de 4 qts. tndep.
t Rua Jtburam, 355. Ver local
e tratai Av. Pres. Vargas, 590

408. Tel. 243-3030. CRECIor
271. Hoit no local.

•ntrega pelo BNH e Banco |
da Bahia pelo Plano d. Eouiva.
linda Salarial. Etlrada V.tha
tia Pavuna, 1603 - P.tlo d. |
P.pti-Cola. Sinal d. .panas
900,00 e pretlecoat mansaís de
"n 00 Renda familiar d e
1 300,00 (podando tar menor
•m casos espaciais), Ótimos
,-parl.m.ntot d. ttla. 2 quar.
tos, mais um quarto de empre*
¦i ¦''' raveistvat podando tar
trantformade em um terceiro
quarto social, banheiro social,
bar>ht(to d» empregada, áiaa
d. t.rvico com lanqu.. Ap.n.s
4 andares tom 4 apartamentos
por andar. Acabamento da Ia )lMA (jgv J
qualidade, li em final da j
icriliuno No lotai tambim

. i-- tt. ¦ ¦. •• ¦ ptontos para me- ,
rar Obra tom a garantia da >
CHOIll ENGENHARIA S/A V*
hoie mesmo aa local dat 9 í
it 20 botai tu direl.rn.nl. ,
ir* nossos H-tHliffM * A*
Rie Branto. 14* - Grupo 801.
Tels 332-3421. 112i34t
1221793 . 2JH774 JUUO
f.OGORICIN - CRICI *»S.

PAROU! IRAJA* - Tr.nsl.ro
ap» t» ». Ay. S?*sh 17241
en» C«t 4 000.00 rrtr.1. CrS
245 00 264-4578.

Casa* • Terrenos

ATtNCAO V, r.ovtset. Vdo.
o' i»t cttt 2 qts toi»». «J-

of „.ti Ir, lua» Bkío *
041 C CRICI 12!»

C«wt t Terrenos

«>'«»

A CAWntíá iT^.rju.'»*»
<o-n>dV;*«t de paoe^eft*»: ft*-
«tda 3* mil t S0 prwt. dt
2 144.00 «*m mait t>td«. tom
vetnda. 2 itttt. c«pt, co».
éta.a**m*t9. twãnttl. tt» tíwt
tt»! 3 OI. *t?»ndâs. btnti,
•ewptfi. t' tumt tmtt tttuttl.
•nál tfetiift*.* tía **. Mat
*»«, tu., «/ »«fNO MA.
CMA0O - R. »f*6 Mwriw»,
3*t-A. tmU UQtfi* eu J*«*4tCMCI.«I».__

ÍÍSk tt* Ht"»-»! «»tr'tt tt
dt**< nte**us***.*t. Mtt ama
c.t ti í» 12 _t*tt r* #»t
>/>*',* •»•*« _tttt.

CASA 
*2 'tm*, 

t-iftnistt <******>¦

W, I» i « v<r«t« T» r-t.
* Gv**s **¦***, *t:. <U lu 

*-

n*sm.
mÊtwwrtt''-.: * cs* ,
ttWmSi** tftl V»»**t - f*"*
tmtrt»» *•*•» a**mira*ti*v*am
ao*, aaat. ttam ÇWf Wnwt
ígem. *n i*t. ttaam *
tst**a) - itét» vhxíi

fiiBCA - 
"ti* 

«a 
'mar*»»""'*»

f*é_ i n*\,m*m VmmSV * «*••» " Mm >tr. tt
M*am-m. tmt Of *_•_» n* j fc»"**t#a

£15-5*1. l-í
cata

rtt «/ iMtttire. trt»»» ttt.
221-2224 « 23143604 - Sm.
n.-. ., íf-i U33

VIIA VAlOUIlRf' - 
"vtSdoR.

lu s ItHrto, IG& tfitM. tüo
qtl. <op<cr 2 «otttrjtt rjttt.
otm td, mcd»">9 ptnwtno U
3000 tr.lt. (•tjtrjttfa 6 tur.li
300. mi. or*t'. Itt.tí cor
«st.» IWmw. loi. SOtRAi -
ItflMO CRtCl »).

Cai» • Tencinot

ATINCAO- ftüjími* -. #».
*wo tf*te**a f^oéjt>9t tfifW _.>*.:
5000 *«2f • t****Ha* p****imâ&
reffltfwta, 40 tmií e*M, «#f»« *»**-
ae furtit, twtl 108 t*U - ..
2ÍS-t*H C«C> ??«

AtlH JACAttRAOUA - Mrr*se
tériM at i oêl mi vx f»*i
m* tft*4t\ tntmttfttttm. Vt.
**„ Ot»e-*éri'*e! Oft-w*. *!%••w 3t»2 i«*r t*tsm - mo

JACAtltAGU*

mento cendvfl.. cemérno,
t altl. r« .fone Cttt!. t r |
200,00 cit i«.l t Cri 100,00
mental. V« na ft'r»d» Rio do
Rea, |, d. do n9 «J4. tom
O íTtépi-fit-a •* Íu*a«dY Ca*
v»k«r,'f. Tti. 2242115 - CH
Cl IW1. _.

CASA •¦- tm ttntto d* hírreno
t \u$*t tjiinj.da «em t.~«.i.
3 iif-i. 2 «• •• »-»•. Tt-«»r
• jt—•• dtetmJítKit. r*9_:o
rl-rtl- tom o pr«*<r«l»'.9 tt't.
ai 2i*4.

CAIA VAIIA 
""¦" 

C •'" í' q-t? m".
tet, m. értl s; to. VtlMfttt,

*:« », M Wi, %tt,

nal restlfilt 114 m.nsal. V.nha
torrtndt porqu. «st* «tab.n.
l«t. Rua Thomàs lapas «5 -
Attnlit - lall.r «. Av. Itt»
dt Rir» n. tlrur. dt »' 11/0

VISTA AUORt - Aplt. v.iit
i' J qtt, ti. tapa, cot. ba«V
¦ arat.m. R». Ciiiivma. Rr. *J
mil. tnt. 11 mil. Rr.tl SCrO
t/i Tr.tar «RANCISCO XAVIER
IMOVfIS ITOA Av. Ilíl _•
P.na »». R««h. T.l 160-0**1

l*07l»t 3*OT4SI -
:,omi* CRICI UH

VIIA DA PENHA -

Apartamento h venda,
3 quarto., sala, co2>
nha, banheiro e gara- niteROI E
gam. CrS 5 000,00 de; $Ao G0NçAL0
entrada, apartamento
de 2 quarlos, saJa. co- icaraí 

"-- ~M*«ã*_m tm__*\
2ínha, «Wa, banheiro 1

IlHA GOVERNADOR - Otanri»
ter 3.5O0m2 res 3 pavts ape-
nis 180 mil 40 mtiti i/tutot
1, 356 6729 CRECI 1943.

GUANABARA -

Vende-st midèncit l"*o iynio
P-a,a Bict latt Club Guanabatt
c/3 dorm. c/trm. tmb. ittl

grande tept-co». 2 bn, soçi.i
dep. tmo. oartgtm. Ru» Can>-
blubl Ir.t. ANTÔNIO NONA.
TO VIEIRA IMÓVEIS - A».
Ro Branco, 156 s-2310. l*!l.
231OB04 -- 2 3 1-0994 -

2522956 - CRLCI 232.

JARDIM 0ÜANÃ1ÃRA - VtS
d.-tt tttttnt 2 frtnt., 549
mtl. t.l. 2607554

PHAIA 0A ilCA"-~V«Sõ""ttrrT.
no I3.S) « 3* O1"» rrwndrj.
Rrecs 25 mi'. Ru. Ipiaba iunlo
o» 275. T 18-15=5.

VIN0O Ctccrit - lirters
700m2 no Cttvi». N*o # mono.
Rva Miltte Maciel. Sinal 6 mil
t lutvet prettttôti. Tratar A*.
R. Vtrats, !i»0 «r. *0t ttl.
243 d». CRtCl 1371. Ir.t.r
hoit f» R«t Jaburtn*. íii.

ESTADO DO RIO

_ garagem, apen.s
Cr$ 5 000,00 de entra-
da e apartamento de I
quarto, tais, cortnha,

cí**" banheiro, área e gara-*-"-w m*f**r ^- wmr' * w **wfcw^» f*a*ü ^_ mAMtOHio monato viinAígem, apenas OS . . .
ItAOVttS. *. í» »*t-VS. 1» T«íVS«n Am _-u_4, „

is j*%t - moto* ~ cata

I CASAS tm M. leuttu, 0/ **»»-
0», pftit. dttdt 100, N. B.

i nta ttm tprrttto. Vtndtt R.
Mtl, fte-ítrw, tm, »' »2.
ttl. 311». H. ta»*W_ Mt CfV

I Av. Rrtt. V»tfl*«. «3, i/ «22,
ti». 221-95*1. Ctmtl"», CttCl
1044.

wV* ifíiti***"! mwtít'~'wt^","rz^i
,„*•****..*",.-"".-.. -tu ai* tat. ttt. mtt ttt *9.t

NiU«Ot - FeraM vtndtttj r«f «nt. 10W.«lt*ittntt tewb.
•pie < 

- 
2 outíH t** «»»j Xttm Rv» MMtM T% - tot.

tmt !»**> *»**» **•» « *««•». jggj
ato* O*»*» « «*«*, tv* S. __. ,„ ._„..^,.
tmt 10» tet». tti.

fBAiA oaí tXttiktíT-?V*-*» RAMAL DE
sol. « w»* 3 ««* . MANGAkATIBA

Chtvtt t? tmt W 227 i?*3

¦pw n.

tred* FA-CI-U-TA-OA - RUA CCNIRAI ROCA Mao»*»**mmvtt-1 490. Aurora, O **u. iSSerrT^rfBni. %Vr*rt«i-d»d« de Cri
I 660,00. Ckrretere» no
kxti de e ai 23 .ho-

i tm*. (C A. Gé-Iio - Ct£-
Cl 44*>>.
»<»»**9 C*»»ÍCt<.-

: *-*-e-i* '* &»**• *»_*;'
yk éJVgjtp. *#rd*t*í*e» **i

. •«tar*:*, 3 «stjwwsa» i_"v*m.m.
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rw. i 3St; s ¦ m"«« «s** i
¦ tm, t, èss íSatfjHR» *m St
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i- M
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<r-mnt trM* lim,
yfã "»« ma tv •*¦**»*

ttavm av

pata mc*íw. Centro d*-- «* ?»_
¦^rtmXí. vatAs *ret de.trW»W^
Tmy9»r.èO e !_**«¦ - *>» ?J*4*^*1* *****«•¦ '«' '
ftA^mm a'$vrénaA*- -—
£te% q«»ícs, *v*v e um | g *>q MATO
Swt&émem fwr-tío** _
nék, T«do *i~» * (ne
t* de C*S «000,<»,
ISSm -ipi»***4 &% . . - im >w mmm (¦¦

átm,m de «««ai * £*£•.*»*- ..." -
Cr|- 4 0ÍSD-Í0 *m émct:i- •*-J«^J *%££$ 

«
««-a. O mt*vm tHvJtv 2Re£_____%r_ffI_ri"
emàc por Mamo f*rm ./.*¦. >***?.)^^a^ -

<«Ht» *m~ir !
! ««•-••<*«?*•«./ ***'!
it». Ml trv •*•¦! ' j

litt-hf-l ttvtQtm t* I* tamtm t» ». õttét » » *¦+*
if- a 400*3 -:

J» t'*-*t#* t ]
tmtm. **r*t9 « «rnitl»* «nptit». I
Ml Vtn Vt» Am mtmf. St:
tf&f&v^mit s.e>*jM Fifca>vi*m*tíi^ -j i
**<itm*** a* Vmtt WL, tMt». imt) wo****© anma tao-i
«HS. A.. Vm ****, «3» *'
27-r: tf-, í».**** BUMmmm - cato m,
mtamakiãr~Um we It. Pwtac ti tta* t ***
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CASAS Xi , tttltlMi CAItt
ttt - Vi* 2 t/l «* 7 «•!.,

*^*.:-s étm. t V*** U% *H.í %n. 1 minta, letal afim>.
V«t «nt %&*» t/Sr. Mt* tti*
11. C'i»w» ««t*!-». Mttfctmn,j»-»*»i t.awuS.tpo. a*. .'
tt 3*T~*»-» 14$ f. 51* ttt

aaeirí, c«ct nn

%êkio em forma de «lu- ç/^xiAS E
gueS, Ver e tr#«ar á
Av tkéi de P«na, 1434
tel 221-0023. CftKl
25!9

t|It|HO

S. JOÃO DE MERITI
CAXIAS

PETROPOUS

««•it V*»»*».*».

Casas • Terreno*

àWvwsr' iam.
'0.34

Iwtt» ..tm*.****, tM Rva»* tt*| tt* t am. **, tm.. «s*. *******«S* Oieit* -*•*»• tit tem. I ét teo* mt» *m*ma* tm *•»•«. MMM, a**-* tato ét *tm__ í %9s* tm******* m. twt*M» r»
i* i/mmirim ét *t*t. tj-aw»» . «,.., íj mtt t *t|M «et tm

iteí». .-

to** »t~í*:'S

.|rtO»Cl'S
i>'*-_i --.ftri *t**i» s^ 

'.

r m atau.

1wt***«*".. te**^ ¦., »¦**•!**<-_?-»,

rm tmSm tm*taOm. f*-*Mt* ét
«tv! a**a, tt**, ét a ét
*>»»•*. #; 40411 ét twnéet. tft
*>**• « w&m ** Nasa»T - m li:
i» «* •»„ •* alva. tttjan.

• 
¦". 

'

VmwW — €*** i^t mMm.
mmm. ti ta» 1 * 

" *»*.. m*» * ***^ ********
fctr>*k iS». t*m* tia* j fcCsS ttMB *-«.. t Ot 5S6 K

r.t*-: »

ta*a* a f«t»*»n** i»tttft»SWé - Wtné»

C.! ¦ '•*•

Os- tatx*ta
C#** *'*"** '%;»»

• *¦ •W^V # W^fctlrTs . SCJ
W&K ^»^*'í,«^ a» ***s 2. W

s. 13 li ?*• ***-«_ Va£
**m 91 t f . SO 11 et t

.: 
...-.¦-... . 

,

• *-••» !>»•** 7*2 #« 9 m
I* »«»_ t»t sto-íta - c«
« Ü__k__
•tu, 4» ***m mt* it "•»» tf
i,2 máí ?*»,. *.¦' <r^ mít, ****»•;..
Cr* 5*©. ti mf.. *mt. »*%.
% *&%...., *wHH. aaK- Wa% f4K ê%%%-,
ar, tf *%*•*_*. 0*>*t«-e AnNb

AtittÇAo 5 it" tSmwt »-"'¦
¦ a*íif- ¦ M ^WSP*> ¦ -WífWS' ¦%£' ¦ «*.._
¦tt* tat* 3 «**_ ¦**'* **-»'•
t tm.
¦a*

m—r^aniata* «*t.
¦*.... f- * *<!l a **aí

C.%. «ttE, t»***

* h^VtttVtm S?A • «XkVrr *¦*-¦¦**¦* T:*^.. &t*
$^"Síí>.

am tm.ti m<-... mm* ajt* t_m* CrS 3r7t»ST *******

13^ fei -." «a* •Tw».1' sa*.. •» 1^> ««Metí ,í
Sa***6^** »*^ «#»de

ÉwffiS-iaraí1 -* -ím»^ -. C»y'-t*SSr4C» iéêttwi'
l-.j '-i-«y»- v-i*-»» km C4«.rf,*toa* *rto rasas.. —.
r.--.*-.:-^Í:_^r--. V-trd»» «Mhfliwaaí <*:

' 
CW A*. W*v Wmt»,mm ¦ n p,, r,:-, ¦ sai -
Sd ** Cw^**ll ?*%
.x; !-?'!•; 

":: -:;

«»*. a
r»_ «W «• «*i#,
-»¦,*,-« «.tMAORtae *- 3t

CENTUM
táCMÜMÉ'

- 
|M éas*1**.*

t «HMlM, t Cf» 
'

<M iw ?•-«*».
M t, 3i

fl«IS . *mm 3 »*»._£.¦— tiws a tse,
é •*» -m ét *•*** «m, í,i* i »£

Mmmmm twt, W, 3, ... t 3=
mm i% i i *mt*t »é>

¦aMatee. '#raa)t

NOVA IGUAÇU
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MO Pf (XOTO USO -
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nfteírs, €«**•, ate»;
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COMÉRCIO E INDUSTUIA

•B*SSrnswft. 3 tr» «té CASAS
COMERCIAIS

i-t*íí.-

•sue _ aaS:.*^'..*»***..
wwawiríw ^r- v*a*****,.:.-f^JKB^u' ^#

e-Jrtf! ISíly.-Mnra
¦

: ...

m tmém

:WJ TS» -

«,*** M»0****
ai~. 4Wtv. vt&&*v.
¦m*... _t. j» -... Jt... ^- _- .-¦

fe» IJ ««. ***»» SSS traétat

cwc» ***r»* tjt*eeen bhw
Wiaa jfcír^"»iaí**-(Ba- ^Bi^siwWrf w*"*f**

*fWC*0 - tm
<*» *W» f» t
mt-itlii-ii ti Ét *.¦¦¦' ___i\at-WHs.*"P. ap ««• ••«•i
*#*% jgSs****~^ * *

-war,.,MM)|.a» e 9 p*-n^.
r' »»-é, w» ta».*» *.. it **>•
Dptaaa «**fw* 'íte Se * ¦••'awp^srav-
•¦«, -*¦<• f Mt t I mm--

itvmnvÊtt -HMaSai »¦ 'rjaetaifri*»- w.
ét t»»ittni_i *H «' tWt *
fi* tant . «ütaijié.i í*f.

AífliyfcMWIiaiis e S^feJJMF



IMÒVBS— GOMI.RA.E VENDA • IMÒVEK - AtüGUEL CLASSIFICADOS - Jornal tto Bra.il, 3,°.fcira, 14-.V71 - 3

CENTRO
VENDE-SE ÓTIMA ÁREA

0 PONTO É MAGNÍFICO:
PRAÇA PIO X
ED. BANCO ESTADO
DE SÃO PAULO

Prédio modemíssimo, com todas as salas de
frente.

TRATAR PELOS TELEFONES

Sr. JOSÉ

224-7191
232-2018

<p

SITIO NA SERRA DE TERESO-
POLIS — Cüma maravilhoso,
com nascentes, piscina, diver-
sas cachoeiras, matas, fruteiras,
casa de caseiro, casa "de sede,
quflrto de hóspedes. Fica a 50
minutos do Rio. Medindo 15
alqueires, mais de 700 000m2.
Preço c condições com SALIA/.
- tal. 230-5693. CRECI 3 35J.

ATENÇÃO bar tip. caipira p. da
Bandeira F. 13 hor. curto con-
trato • prédio novo instala-
ções mtn ótimo «s tá do vende*
tnos c/ 25 lanchonete S. Fran*
cisco Xavier F. 22 s/ comida
tudo em ótimas condições ent.
30. R. da Concaição 105 %/
310 j 312 Antônio e Alexan-
«ira CS-C! 1632.

ÃtÉNÇAO — CAIPIRINHA PE-
NHA esquina contr. préd. tudo
povo fr. 8 mil vendo c/ 9
mil entr. Tr. c/ Sr. GOMES.
R. João Silva, 11 qr. 201 eiq.
de leopoldina Rèqo.RAmos.

ATENÇÃO BAR RAMOS 
"- 

H.
curto conlr. 7 novo instalação
do luxo fr. 20 mil vendo c/
30 mil dos compr. Tr. Sr. GO-
MES. Rua João Silva. 11 gr.
201 esquina leopotdtna Rego,
224.

ATENÇÃO - CAIPIRINHA -
Chopp da Br. fr. 17 mil mal
tt abai nada vendo c/ 35 mil
dos compr. Também preciso de
(21 sócios. Tr. R. Joêo Silva,
II qr. 201. Rarisrss.

ATENÇÃO lanchonete Bonsuces-
so f 18 inst. de suparluxo
edifício cont. novo pi. relativo
vendemos por 40 dos compra-
dores, lanchonete Penha c/ re-
sidencia e tel. ( 18 ent 30 dos
compradores R. da Conckào
10S »/ 310 a 312 Antônio •
Al.aassdr. 1632.

ATENÇÃO" Meireles 
"Filho 

a
Agostinho, tem os seçiuinles
nenõcioi que lhe interessam —
Caipira Copaca. F. 32 c/60 de
entr., Caipira Zona Sul F. 35
fecha domingo c/60 dos com*
prado Caipira. Cative mal tra*
balhada F. 13 entrada 20, Cai-
pira Catete F-17 c/25 dos com-
prado, um mais no Catete F 70»
eentr. novo, tjdo em pé com
30 dos compradores. Caipirinha
Centro F.10 c/8 de cntrssda.
Café e Bar centro F.-30 c/50
dos comprado, fiar Vi>« liab**t
F 18, só bebidas, vendo c/15
dos compradores, caipira, Tiju-
cs» F-27 Choppe tflrfo, —

t/40 dos compra. Preciso de
iim sócio c/20 mil tat» <tm
negócio de oportunidade Rua
20 de Abril 28 »___r>04.

ARMAZÉM C/COPA -*"Vend»-»is
urgente á R. Cflmbtxl do Vale,
424 Vic, Carvalho c/mor-tdta.
Telefone. Contraio novo, Pr*co
da ocasião. Barato. Nèo posso
tomar conta,

ÃÇOUOUE"- VssTd'e"te osscelen"
tf» acougue com grande mora*
dia Av. Suburbana I tV! Pieda-
ti*.

ATENÇÃO CAIPIRA RAMOS tt
meradta a tet. fr, 13 m\\ vendo
c/18 nsil do compt. ótima
op*>fluniriíMÍ». Tr. R. Joio Silv*
tt gr. 701 esquina leopoldi-
na R*go. Ramos»

ATINÇAO CAIPIRA «~» qÜI n •
t- r.< . contr. eital. tudo novo
?r. 22 mil vendo c/40 mil do»
compr. tr. c/SR. COMES R.
Joio Silva 11 Br. 301 «quina
leor>o_o_n^Rj»_to.

AVIARIO 1 200 quilo» 30 caixa»
ti» ovo» motivo dotança vorseto
cf tttt. 35 do» tomp. asiudo
rs. compr» MAGAtHMS Pra.»
dat Na;è«»332 » Ml.

ATENÇÃO m«l»ti»l da tontlru-
<»* Campo Grande tf o i<*»
alie tssmposlo it loja sjalpie

7 residencial, bom mavírntn*
fe bom estoque vendo bautit*
tim» tt 40 de entrada rara
«nartuniclada R. 0* Cencfi<*o
irs ti 110 a 313 Anlenio •
Al.aasssii. CRICI 1*3J,

AllNCaVO ba» na Pantsa t 17
*• <etha(a • paiite (tite oti*
me pente de esq fttéía ne«»
ImlaUcêes re«julates p»tt© S0
tJ 20 aiudo a «empta * da
Canoicae 105 t 310 • 313
AMonie • Alexandre tftfCI ...
1*3}

ATINCÁO C, oirsists» <aino I
H se tep* centtat* ft n«w« ai,
3)0 Inita ¦ ¦ *< dt Ia. li * ¦
deminfft de tarde deíae 4 mil
de twtte Mt 30 det • -¦-¦••*
dores V da Cencet<*e 10$ */
310 • 311 tt*. 7. Vatsjat </
A* tenta e Aleeandre CRIO ...
tt«7.

ATENÇÃO tatu att lisrlai • m-,
*«r»i* </ epeitemente ttm**
cetie f 70 ei*eqve 30 íml. m
predie <*e*e> «ttm» <tentr«üe —
venal, < 38 da» re-»|si>cfc"»t

de C«r.r»M*e 101 1 310 ai
31} AlSltWt* , AS,,,«,!,. CRI.'
Ct tiJJ

* * l *iC* O mt nttiit ._ - ><¦ . ]C.-^. Otanat, I S! m roa
na a»t,'"aafts tatastt.tis I as*.
v» ei**?*** ftQ »»*(• t&C i
«D ptxsia , ,,.-•.. ft aj, Cm. !
.* ia, 101 » 3- Cl , 1IJ i.
•tMaa» « sM*»fsttr* CRtCI ItVSI

ÀtINÇAO Ras.m tinto } ,-.
•t» »<Mil,» t t ..>.,„. 3* Vtm-
****** sssti r«- «9 <?.'•• 7
7 , ? ..•a-o». ** tmm ttt *,..
«- ft t 1$ «,»»..,. #, ta*»*-*»SM*» t 7* tm** «„*. t*
mttmtm* »» ttt** ttv« , » „
»«• 4a CaMaaaattial ICS a 310

3*7 ctrct i»ji
*t|*<ÇAO 0«* f • f -r v-"9 90

**mm t 10 tas aa4t.A«»*t ,
l>»*iaaas» ,»..-, J .,,, ,t yraj
p fttféUMlti* Htm mtf **t**4*
3* ssasn t*mmt**m*t * 4*
Casaaias^è» 1*5 , J|| , J|J

UM**** 
* *'**,m* t,,C* •

BAR LARANJEIRAS - Féria 35.
Preço base 250 com apenas
65 des compradores. 4 anos
de cont. Inst. novas. PALAS.
Av. 13 dst Maio. 13 gr.
403-4° andar c/Cardoso e
^erhns. _ _____________

BAR COPACABANÃ"Teria 
~35

contrato novo instalações novi-
nhas. Vendo por 200 c/
pequena entrada. Detalhes FE-
NIX Rua Álvaro Alvim, 21 7°
andar c/Aamro Magalhães, Al-
ves ou Vilela. CRECI 3171 GB.

CAIPIRA c/ mor. hor comercial
fr. 9 mil est, tudo novo vendo
12 mil ent. ajudo na compra
tr. MAGAtHACS Praça d a »
Nações 322 s/301.

CAIPIRA - Fr.* 16 mil 
"est. 

tudo
novo. Vendo c/ ent. 20 dos
comp. ajudo na compra. Tr.
MAGAI HAES. Praça das

_Nacões!_322 ,/ 301.
CAFÉ' 

"CENTRO 
- Fíria 30, tio-

rario comercial, cont. novo, alu-
guel ICO inst. novas. Preço
base 250 com apenas 90 dos
comprador,». PALAS — Av. 13
d- M.sio. 13 Gr. 403, 4? andar
c^Mutlni e Cardoso

CAIPIRA IEBION- Féria 32 —
cont. quase novo — edifício —
Preço base 175 com apenas 75
dos compradores, letras de ....
800,00. PALAS - Av. 13 tle
Maio, 13 Gr. 403. 40 andar c/
Cardoso e Martins.

CÃSÀS COMERCIÁIS,~7a"*trY"30
mil férias 40 ent. Café e >¦ ¦¦
c/ moradia, 25 mil férias ent.
25 café • bar sem comida 22
mil férias ent. 20 mil, café «
bar c/ moradia férias 18 mil
15 mil ent. e muito mais ne*
[todos como padarias postos
de gasolina, mercearia com co*
pa e moradia ótimos nagócíos
c/ férias grandes e pequenas
entradas dos compradores por
nosso intermédio. VÍs!te*noi
sem compromissos para ver
nossa honestidade de trabalho
e oi melhores negócios nós os
San,os ORG SOMAFIEl Rua
Cardoso de Moreis, 96 - 30.
Sr. Jo*o ou Barbosa a c*m me*
tros da Praça das Na toes em
fiem mi testo.

CAFE' CATÉtE - Féria fó. Cont.
novo. Edifício. Entregue a em.
pregados. Preço base 95 com
apenas 19 dos compradores.
PALAS. Av 13 da Maio, it»
13 gr. 40349 andar r/Martins
e Carde*io.

CAIPIRINHA CÍNTRÒ - Féfl»
22. Bfltidinhas ti salgfldmhos.
Edifício. Olimo cont. e inti.

Por «penas 50 dei compra-
dnies. PALAS - Av. 13 de
Maio. 13 -¦ Gr. 403 - 4?
andar e'Cardoso e Martins.

CAIPIRA 
"CENtRO 

- FÍrit 3*2"
Horário ccmercal. Preço be.e
260 c *m apenat 95 doi com*
pradores, Intt, novas. PALAS.
Av. Trejre de Mato. 13 gr.
403 • 4? andar c/M»rlln» a
Cardoso.

FARMÁCIA - Vendo bom ponto
• grand* fuluro brevemente
sntuourarto 3 000 «ptos. tWH.
Tratar Rua OeH.m Ctrlss», IB6

Oi.tr,».

LANCHONETE - Coptçabtn» -
Féria 32 mil. In<ttelaçd«s noves,
Cont. novo. Melhor ponto. 180
mil t/ 90 mi) ent. dos compr*»
dores, Int. A. MTNUfS CIA.
IIDA Av. CopKabana, 4.1.'. %**
808. Te!». 33S4238 t Í37.3B2».
CtlfCI 330»

MERCEARIA <i mas*. • t»l ti*.
12 rsstl vendo c/ teia tt enl.
de 20 mil ak*do na compra
tf, MAf.AUUft Praç» dt»
Hmf.t. T2J » 301.

MERCEARIA t ÒUITAN0A 
"-

Vendo uro*m»t contrato nfivo
cf>íh «íwaci» Ptt%o d* m*».èíi
ft mühfte» k vÍMa. 0vt Tututt,
273 :r*«o CmttWAo

MERCEARIA PlEOAOi tf bo»
sa.crads» tt 3 <i. ». cisi., #»c
Vefid» ¦"!*- b#h'd* çjd*- »jííwií*í*-
t, R. Oolí», tãt «eh, CRtCI

MERCEARIA E QUITANDA -
Vendo com 4 m. de entrada
o resto a combinar. R. Pompi-
lio de Albuquerque, n9 262-A,
Encantado.

OFICINA MECÂNICA venda no
Maracanã. Especializada Volks,
bem montada. Tamanho médio.
247-6492 CASTRO.

PENSÃO - Vendc"sí"ricrCciTtro
tipo restaurante a melhor da
Guanabara. Ver Rua São Bento

J_9 3 TcJ. 223.9528.
PENSÃO Restaurante Freguesia

selecionada comercial e minu-
tas. Vendo. Ver Dir. c/ prop.
leandro Martins 3 asq. Acre.

POSTOS DE GASOLINA"e qara"
gens. Por ser o único corretor
especializado no Brasil em
compras e vendas de postos
e garegens e c/ mais de 25
anos de experiência no ramo
tenho sempre divenos a ven-
da: NB. 90% dos negócios
vendidos na 'GB e Est. do
R'o o são p/ meu intermédio,
de maneira que: Se pretende
comprar ou vender postos ou
garagens, procurem o CASTA-
NHEIRA "Rei dos postos e ga-
ragens" que êle os auxiliará
técnica e financeiramente, R.
Haddock Lobo 11/303 -
2489.105.

POSTO OAS — B. livre g«n.
90 mil lava bem muito óleo
cont. nSvo. Vendo c/ ent. 80
rios comp. ajudo na compra.
Tr. MAGALHÃES. Pre d a s
Nacôe_s,_322j/ 301.

PADARIA - Fr" 40 mil boas
est. cont. novo vendo .50 mil
ent. ajudo na compra. Tr,
MAGALHÃES. Prç. das
Nações. 322 »/ 301.

PENSÃO — Vendo verias com
ou sem moradia, não compre
sem antes me consultar tenho
bom negócio e ajudo na en-
trada. 242-3355 r Torrsés___

PETROPOLIS — Vendo • ougsjo
ccfn bom movimento. Perii-
nho do centro. Px>dendo me-
lhorar ma ia. Rua Genera4 Ron*
dan 92 Tel. 2849 Sr. José__

SAPATARIA de consertos, ótimo
ponto. Ver a Iratar Rua Sio
Clemente, 9B_~^ Botafogo.

VENDE-SE Bar Mercearia com re-
sídêncía motivo doença R, Dr.
Marchs. 469 fte. Jardim — São

i Gonçalo.

VENDÕ — Salto cabeleireiro» t
j boutique — Excepcional opor-

tunidade — Equioada e estoca-
da — Melhor ponto Copatab»
na - Dr. MON'Z 243704/,

VENDO - Contrato de loja com
negocio de bombeiro etetricls»
ta e gatista e mait adeionait
de enrotamento, chaveiro, bicí*
cie tas, aparelhos domésticos.
Vendas de matariam do ramo.
contrato de cinco anos, boa
casa, ver • tralar Av. Viscon*
de de Piraja 630 bo* 18 e 21
tpanama, 1,1*1. 267-33S6 Rosrs
p*eio * vista

SITIO ITATIAIA - C/2 100 m2
c/sede de 3 quartos, salão,
copa coz., banh. c/aquecedor
central, nascente própria, 3 va-
cas leiteira, cavalos de sela,
todo plantado em fruteiras.
Preço 35 c/12 e 46 x 530,00.
Tratar Av. 13 de Maio, n9
13 gr. 403-4° and. c/Mattins.

PRAIAS E
VERANEIOS
ARARUAMA — VÍIa Capri -

Km 90. Vendo lotes 39 e 41
oa Rua Rosmary, Q. 18. a 300
mts. da praia. Aceito teieione
Tijuca. Inf. 242-52-18, 242-8412
c/ Ricardo.

CAXAMBÜ — Casa nova no
centro mobi. c/ 3 qts. gr sala,
C02. 2 banh. 2 áreas. Preço
35.000 fono 2370312 ou
jijjõ^sai^
CÃXAMBU' - Vendo apio. 516

ed. fly, estado novo, mobília-
do, piscina própria, parte fi-
nanciado, tratar local porleiro
Oiympio, no Rio. Tel. 245-0246. I

iTÃÜÃIA -""qTirno cMma _de |
veraneio, comércio, condução,
dando fundos para Rio—5ão
Paulo, medindo mais de 38.000
m2, plano, casa precisando ter-
minar, com 3 auartos, sala,
cor,, banh,, var, água e lur,
tel. e força. Preço 55 000 -
Marcar visitas com GERALDO.
Tel. 2305693 ou SALIM. -
CRECI 1354.

MAUÀ' — Vendo casa a beira
mar na praia de Mauá. Cha-
ves no bar do Neném. Tratar
Tol. 2210333.

PAULO FRONTIN - 34 mil m2
com cachoeira luz e 45 ônibus
à porta e a 1 km estação.
A prazo ou troca.
225-1256.

RIO DAS OSTRAS - Km 153,
154, 155, 156 e 157, do lado
a lado locais sobradínho, ser-
veja, Goiamum, Porto Gran-
de, São Matheus, Maurícia,
Curujas, vendo 50.000 lotos de
terreno 12x30 ou em partes
desde 500 com desconto des-
de 50%, escrituras registradas
a mais de 30 anos, sem con-
testação, algumas nestes locais
irão ser anuladas, toda escri-
tura passada sem minlia auto-
rizição e processar quem fêz
o crime. Tratar Av. Rio Bran-
co, 156, sala 2728, Ed. Av.
Central de 15 as 17 hs. —
José Maria Rollas.

VENDO terreno em Araruama
irente p/Amaral Peixoto 3ó0m2
esquina ocasião c ouiros em
Itaipuacu e adjacências Tel. —
281-6306.

DIVERSOS

D O n o

POR SITIO ou fazenda próximo
Rio troco cobertura cm S. Pau-
Io junto Banco Brasil com ....
1 E00m2 sendo 730m2 cobertos
ou a prazo longo. Dono 

A 26,00 p/mês
sem entrada

• TERRENOS no melhor lotoa-
mento da Zona Norte, 12x30.
Planos. Entre milhares de re-
sidências. Muito comércio, es-
colas, ginásio» Luz elétrica.
CRISTIANO. 255-4248 ou
.36-6150 — CRECI 1256.

.Mercearia
em Macaé

(Auto Serviço)

Vende-se — Tratar tol.
257-3484.

Grande oportunidade
Área 16 00Om2 com qrandos f.-»ci! idades de pagamento

Prêco CrS 400 CO0.0O - Entrsda CrS 80 000,00.
Saldo CrS 320 000,00, com grandes facilidades, inclusive

aceita-se parto em perniula de imóvel até o valor de CrS
120.000,00.

Tratar: Rua Alcindo Guanabara, 24, salas 1706 e 1 711
- Tel.s 221-9890. (P

IMÓVEIS ALUGUEL

CATETE - Apartamento de 350
R. Pedro Américo 64 chaves
porteiro e no Centro 2 qtos.
de 70 e 80_jonc 2B7-0478.

FLAMENGO — Marques Abran-
tes, 147, ap. 103. Aluga-se —
Chaves Marquês Abrantes 191

2 quartos, 2 sis. demais de- I
pendências.

FLAMENGO — Alugo, vista pt
o mar, apto. 2 qts. sl. mob.
loc. permanente ou vdo. mó-
vois e rjel. T. 252-8871.

FLAMENGO — Aluga"se o ap.
314 da Rua Senadar Vergusiro
n? 203, conjugado, coz. e
banh. Chaves c/zelador. Tratar
na Rua da Alfândega n° 338-A

1° and. Tels 224-4175.
FLAMENGO - A!u_*T*apto. 1?".

Ferr. Vi.sna, 59/106 — s. 3 qt.
ccz. banh. área dep. empreg.
Ver local - Tr.-.lar 224-3440 de
2a. a 6a. depois de 14 hs.

FLAMENGO — Alugamos conj.
arm. emb. — Sen. Vergueiro,
106/603 — Chaves porteiro —
GuerJes Adrrs._235-7039.

FLAMENGO — Âluga-se lindo
apto. todo mob. c/ GE e ;V
de 2 quartos, sala e deD. Por
teinp. ou não. Ver c/ pônei-
ro. Rua Paissar.du, 179/903 —
Tratar tel. 256-9380. 

j FLAMENGO — Aluga-se magní
fico apart., 120m2, c/salão, 2
amplos quartos c/armarios, óti-
mas deps. e piscina. Av. Rui

I Barbosa, 636 apl. 1010. Tel.s
j 236-6295. _

FLAMENGO — Ãiugo apt. saía
I 2 quartos banh. cozinha, dep.
I emp. Aiugucl 550,00 fone; ., .
I 235-3558. _
| FÍAMENGÒ - Ãfuga-ie um

quarto para duas ou três moças
ou vaga. R. Buarque Macedo.
Tel. 265-9747.

MOÇA p/di'vidir desp. apto.
amb. sadio, 200,00 das 19 hs.
em diante. R. Silveira Martins
147/407.

PRAIA DO FLAMENGO - Para
reptz aluga-se 2 vagas T.
2321544L_

PROCURO moca inbalíse fora
p/ dividir despesas apio. —
Silveira Martins, 147/407 de-
pois 19 hs. hoje e amanhã.

PRAIA DO"~FLAMENGO n? 16,
Aíugo apio. 702 c/ 2 sa-

laa, 2 qtos., e dep. Ver c/ o
partcii-o - Tratar 222-5952. _

SENADOR VERGÜEMO, 106 -
Aluga-se o apartamento 615,
conjugado, muito bom, limpo,
instalações perfeitas cie. Chave
com porteiro. Preço 360 cruzai-
ro» mais taxas. Tratar tel.
221-2224 e 231-0604 - Sr.
Mcinsues P eteira - CRECI

J_433.
VAGAS — Àlugünvse, para Ta*

paires c/ ou s/ refeições em
ótimos quartos. Tratar duran-
te a semana. Rua do Catete 75
sob.

ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGA-SE quartos de varioi ta-

manhos Rua Sio Carlos 264.
Rua Maia tacetda, 278. Tel.
265-3630.

INDUSTRIAS
INDUSTRIAS gran
ir».» plana» rirsíi» 100000 ir 2
tem lodo» teturio». junto rs»
GB • RJ. T*M. 22J48I7 *
2JJJ144,

RAVUNA - Vdo. «re» l«du»!fí»l
IfttOmJ, CrS »000,03. Frenif
d» 50 m»!ro». Ver na Curada
R«s do Pau, *, ri rírt rsO ?34
JuMBdy. t*l. 2J4-2IIS. CRtCI
I07J.

',)

DIVERSOS

ARfA p*t* 
'mtji}%itit 

tttftéé <HÍ
pÔStO ét rsM&hnt ft* Av. fie*.
til •* Vtndo piars» nom ¦* 000
t»? * SO00O r> m*í*o, >é\*tttr
vfiii»» tom SAIIM. ttt. .. ,
33C54M, CttCt IJ54.

LOJAS, ESCRITÓRIOS
E CONSULTÓRIOS

CENTRO
AVINIDA CtNI»Âl MmtS***
í»l« tJJI - Os» »ruo*-M» *
\fw *%& lotai dn| 2 mt 5 bí-;'*»..
j;«*íij . cttct s*

CtNIRO — CrsísítanlS m »»t*
•3* e^fw»*?*, 2 **!»*> i&f#nê*-s |ct«
r«ç» tiefítíábaWia * '..-.-¦**,. <-¦
*,* **&*í*tm» itf 7 totó* »
tm - (*.. . te?*!.** (.tri r,-.

wrnnto ou tscfttoiio
\7ZmS m*-* ~' * 7*t*t t»

'"(» DA «1'líli t» *****"t
mm. r. IM a !B »l sai¦-' ;;»«« . luxii

900
i ---

9— aO.tH»:» titoat

* m '».. -„J::l, [..t.r
I* s*» • .
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t»i«i tcmiínii
-= tjtmim** t tmm •
iyrifipm-- *$?r. **«***¦¦ »-.¦¦*.«**

ft'í*-J 9. t l/.- r* ¦¦ '¦

A MIIHOR IOJA ¦
Carrus». mi*. lr-.»>"'i, im
ÜOOmI. R«»»o contraio 5 »w»rr»
tuvait 5© 10% lln**.-. -*>rsts. *iu
*íí»ç-Í ií" %-*lét*$k%. ttátstmMçti-rs
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IOJAS - Vaa»

ALUGA-SE quarto Indep. em ca-
sa de famil. para senhores ou
rapazes. Rua Neri Pinheiro n9
319 - Centro.

ALUGO - Apart. frtnt», sl.
qlo. toi. banh, compt. área
c/ tanque |. d* inverno, pin-
tura • decor. nova. R. Ria*
tlsualo, 126'802

ALUGA-SE uma vaga, moc»s q/
Irabalht fora tom direitos, Av,
Gomes Freire, 589 sohr.»do
centro.

APARTAMENTO 100? - R. RI».
chuelo, 42. alugamos talela,
nuarto, banh», cozinha, reíor-
mado. Ver zelador, tratar li-
d»r R. Siqueira Campo», 80 lel.
2S7-W64.

ALUGO ap. 203. R. Rlachuelo,
3S5. con),, bn. cèr, tol., área,
ílnleco, p/ 250 e ene, Fiador
Idôneo. — Inf. 243-6896, pro-
pi-tet.

AlUGO p/ res-d. apto. i-t|. eon|,
Av. 13 Maio 47/403. Chavet
jt 2812. tratar 252-9367.
ALUGA-SE vagas para repatei
com refeições. Rua da Carioca
43. 20 and. Centro.

ALUGA-SE — Quarto a rapar ou
casal, <.•¦¦-*¦ (tabalhtf fora. Rua
do Sen«do._370 - Cenlro.__

ALUGAM-SE*- Vão*»»' pari mèC
t,s. Rua do Rsuchuelo IS4 aptO
203. Tel. 221 6046.

APARTAMENTO -~Aluat.it n»
Cru, Vtrmelha, letidíncl» ou
comércio com auaíro quartos
a«'a r dependenrtat tratar Av.
Mrns dr Si n9 1BO Telefone)
à*tt-44HL

ALUOO n?o ví,*:o lomente *
fittitt* íl (hi 3) Que trabalhe
ler». Rua do Senado 370 soh.

AtUGA-St o' tttt* 103 d» Rui
lomii Rabelo 36 - Cri 270.00
Maitoret detalhei « Av. Rio
BrilKO 311 »»la 607 - Dr.
Aa-í.íjSI.

AlUOO ir-mt l«l» trens, ,,c0..
e àrç* * t fjto. «/<«<»! tm
I » 1 r»e*ttl P,'"»v. • COI.
(sréa, d» C't!«'*rst!i» R. frjlrHi».

AlUOO auartet s.po »r>'o. '¦*>!!*

fítJitflínlSM ptrt t»W»*»5fo»
dfüíí 120,C<3 Ru* W»»rsiriBI6n
tuii. IJ5, Ct*t"'o___

AlUOO «..«'ias tpo «so*o. intlt-
pine!, p*rt tasn!lte:»e» deid*
t09.Ç« Ru» Mame Aieoie, ti*.
$ Hf.mt Cjntrs.

ALUCO ¦. ••' !i:':!»Ía jW V»-
liei nal eu 2 nt*.

Ç4I * Ht *;* d" u-.« frj, junto
t :¦*¦¦., ¦ •

Atuo» -A .,„.*:! -sa a -a

»IUC» 5!

ALUGA-SE - lindo »pl? 1». Io.
caíão qto. sal. coz, banh. a
Rua Carlos Sampaio 351. Cha-
vt» na R. Rlachuelo 201.

ALUGO vários quartos para ca-
sais. Rua Senador Vergueiro,
111. Rua Maia Lacerda, 652
e Rua Marques de Abrantes

_n9 164. 
ALUGO apt. Rua Santana, 77/
901. Sl. ralcta, qto. sep. dep.
Aluo. 350, ti port. Trat. Hi-
lirio Gouveia, 126/201 - Tel.
237 63]4 c__dep.

ALUGO ep. com sala, 2 qts.
col. b.lnh. Av. Prç,s. Varqas,
2007 ep. 1107, Irente. Ch.
pon. T. 26B4995.

ALUGA-SE apto 304*Rua~Gui-
lherme Marconi. 67 3 qt* ia- i
Ia e\p**\. emp, Cr$ 650,00 sc-m !
tanas chaves c/ pnrfeíro tratar
te! 248-3417 dat I4ls» em di.
ame.

APARTAMENTO de sala r nuar^
Io separados, Ver Rua Riachu»
elo n1? 247 ap. 1101. Tralar
Av. Pres. Varpas 542 — or.
1613 - ML 243 3113.

CENIRO - Apt,., Cil» it í
m«s adiantado Paqos no con*
trato. Av. 13 da Maio, 47 </
1 009 - T.l 222-9669 (Fiado-

CENTRO - ÃIub» se o 10.301
da Rua Gonse» Freire n? 225,
c/ 2 qtos., sala, coz», banh,,
e banh. empreq. Chaves c/
porte -ro. Tratar na R. da Alfan*
deqa. 333-A, 19 andar. - tel.
224.4175. _

ClNElANOIA (*t>. Pari») - Sr.
procura outro sócio seu apto.
nâo morar, ma"bl ou noite
- Tritar tel. 23tV0S9S.

CENTRO - Apto. trsobll, luao,
aceito 1 sócio p/div.dír desp.
entr, independense. Sr. lun F.
252 9359 retido.

CENTRO — A luao noarto p/mo.
radia ou comercio Indep. c -'
banh. 160,00. R. frei Caneca
123, Ver local nu na loja.

CENTRO - Alu.» te a»i», tren-
t* tom (v-iSvt t. Sra. oj casal
tt^h. içstt, Tr*v. l&pei. 9,
pré*. Salvador *>*».

CINtRO Av. H. Valadare» -
Aíuçe ótimo «tn. a «*¦* qu
t$ui&\ moça* - Ambiente ím\\*
liste, rel._2i_2-6.179.

CENIRO - Atuao otupo n» Pr».
(a Ffotiano, 5S, 49 andar p»sr*
irjnlerci» ou tomértio. Ver Io.
tel. !r»r«r p»ío rei 2*.$.2J30,

OUARTO mtb. itíi (í-rq Alupo
ISO ê tt. *¦¦,,¦•* trah. fo** e êl
ttttt, Av. Auo- •-.,.-, J9J

tr»l»r 2'.;0447,
OUARIO MOillIADO - Airpio.

Inde*». tf tel. * bersh. «o l»tlo.
Aluais 1 lerMiei. Re», lemili».
212 6891 - Cr 300.00.

RUA RIACHUtlO, 11». »'u3»«
*.:-*fí*•«*««<to >*m<H ovtfOS- Tr*
ter Sertttfo» 0*«'*>, J» »/ 20$

SAftAOO ¦¦ Ds^tmír-íj-J r^-i *v.ie '6

í» Í0 tsotei é>ímo iotess. do
. €00&m # t* Ní-ííe m V.! !**m

Jt r» h| 7J17V7J e 2IIM460 __

C ¦ •¦. e Trtirtio»

LARANJEIRAS E
COSME VELHO
LARANJÉIRÃS - Aluna cenVu"

gado, dep. stinteco. 300, R. Se-
nador Correia, 8/9 fundos —
Pç. S. SfriVádor, combinar. — .
J457362;
LUXUOSO apto. com 3 quarlos,

2 salões, copa, cozinha, arma-
rios embulídos, 2 banheiros so*
ciais, jardim de inverno, dep.
emprep^dn e garagem. Ver
Rua Bolizário lavara, 129 ap.
S 101 iratar Pres. Vargas 542
- «r. 1613 - Tel. 243-3113.

MOÇAS — aluga-s* vaoas p/mo*
j_ai t.ab. fora. 55,00 p/ mês
c/ b. quetites. Rua Pereira da
Silva, 764 T«l._2jh_54J563.

PENSIONATOp/ mrças da- fa-
muita q. trab. ou estudem, po-
dem lav. e cor., CrS 90 p/
ms?». R. Alice. 201 lel, . , .
224_003_L

RUA OAS LARANJEIRAS 337 -
Alugo ótimo apt. 301 fte. sl.
2 qtos. var,, dep. empr, CrS
640. Inf. tel. 234-3137.

SARADO — Domingo e hoje (6
ás 30 horas) alugo apto. Larín-
ioiri» (qto.. »ala) 325.00 sem
fiador. — Buenos Aires 204 —
231-1460.

APARTAMENTO DE LUXO. Alu-
go ótimo, frente, esquina R/Ba-
rata Ribeiro, c/2 salões, 4 qtos.
{1 suite), armários embutidos, 2
ar condicionados, cave-despem
se, dep. e garagem. Ver c/o
porteiro Dllson o apt. 601 da
Rua Dias da Rocha, 71. Tratar
Rua da Quitanda, 67, conj. 401
222-5952.

APTOS, quarto. sala sap.ir.idos
mobiliados, contrato ou tem-
porada — 237-8989. 

ALUGO ótimo apt. mob. frente
3 sis. jard. inv. sinte. 3 qts.
arm. embs. dep. comp. emp.
Av. Cop. 655/601. Tel
_226:7048;
ALUGO ótimo apto. mob. quar-

to sl. síiip. Ccpacabana 11-45 —
Ap. 701. Trat. Tel. 255-2413.

ALUGO ap. 808 Av. Atlântica
3606 conjug., kitch., sinteco,
pinlado. C/ D. Paula apt. 1123.
T. 232-3594 e 221-7433.

APARTAMENTO - Aluga-se 3
quartos, 1 sala, coz., banh.,
cinpend., sinteco, 100m2. —
Rua Siqueira Ompos, 264/
Í001.

ALUGA-SE magnífico apto. a
Rua Barata Ribeiro, 726 apto.
804 paro temporada com sala
3 qtos. e demais dependências
com direito ao uso de telefone
Chaves com o porteiro Tratar
tel. 2221674.__

ALUGA-SE apto. sala, quarto se-
parado, dependências. Av. Pra-
do Júnior n? 160, apt. 307.
Inform. portara Sr. Josias, tel.
236-2238.

ALUGA-SE ap. Irente 3 q. sala
e demais dep. Tabaiaras, 140
esq. Siq. Campos. Chs part.
Trat. Av. Churchill 129 sala
601. DrL_Nelson:

ALUGA-SE - Apto. Rua" Dias
da Rocha, 20-1005, com telefo-
ne aparelhos de ar condiciona-
do nos quartos. CrS I 200,00
mais taxas. Tratar no local.

ALUGO — Aptos. mob. c. gel.
temporada curta ou longa de
1, 2, 3, qtos. 255-1278
Ü45-7904.
90-209.

Barata Ribeiro,

ALUGO pcq. qto. p/ 2, nsob.,
120 cada. Outro p/ 1 só,
200,00. Adiant. Bom ambiento

Av. Copacabana, 583, ap.
_608.
ATLÂNTICA, 1880 - ap. 1001,

para 2 distintos rapazes alugo
quarto de fronte mobiliado —
Tel. 257-0677.

ALUGA-SE - R. Barata Ribeiro,
502/916, quarto sala cozinha
banh. CrS 400,00. Chav. por-
teiro. T._237-9078 e_236-5008.

AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga-
se um andar, com 2 salas, sa-
leia, 3 qtos., arms. Preço Cr$
2.300,00, Tel. 2450815.

ALUGO apto. 3 qtos. sl. dep.
R. Santa Clara, 246,502 — Tra-
tar 242-54S0 - Av. Beira Mar,
406 1302 CRECI 772.

AVENIDA COPACABANA, 112 -
Aluga-se o magnífico apt. 401,
frente, sala e quarto, cozinha,
banheiro, sinteco, etc. Chaves
c/ porleiro. Traitjr c/ Zacconi.
Av. Rio Branco, 128, >/ 1206

CRECI___9.

ALUGA-SE — Um quarto gran*
de com varanda bem mobi*
liado. Rua Duvivier 1B jp.
503 Copacabana.

ALUGO c/ lel fine ap. nsobilia.
do sala qt. soparado coz. va*
randa gel. sinteco. R, Domin.
tjtss Ferreira 221/601 ch. porl.
1 000 CrS.
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BOTAFOGO
E URCA
ALUGO~pto. 2ÕI^V"l!s7»~So"

rocaba, 361, sl., var,, qto., tor.
banh. Chaves p/ fav. apto.
102, 9/15b». Tel. 24S-74I9.

AlUOO 
"RT 

Sen Vergutíro* 248?
614 doía quartoi «ala c/jardim
de Inverno demart dependfn-
tias. Chave c/porteiro

ALUGA-SE moradias confortáveis
independentes para catai. Rua
Don« Mariana, 173 - Botafogo.

AlUGO ap. 508 *tu* Pasiaqrm,
70 — Sala, auario. coiínha, ba-
nbeiro. 400.00. V. local - tel.
356 3931.

AlUGO api. 
"Võltmtíiío~PÍtr«?,

185 203, prédio novo, sl- 3
on dep- emp. tmt. *iul. Cüt

?*í*g. 
AJuQ. SS0, tf" po*l —

Ml. Hilário Gouveia. 126; 201
-- tet 337*314

AlUÓO — Qua*!" tirande rom
erstrad* índeoendente em twx
d« (»<ss.U». R. R#ulino íern.n.
dei ti* 70. '. .. '

AlUOO novo «et*, 3 qlt. 3 b».
nheífOt ti pisema «' í>!*y
Sreund It. Cílirir, Alvsns 1V8
«pio, 70t I>i. Io*» 367-6501

AlUOA-ti - Qu.ito, »«!« »e-
r-*.-**'?* pode *t4$tr tt tc;-«!i>'.
Ver tatwttmenw Rt» 19 fe»«-
»*'fsj ¦ 184 gonto.0. ____ ,

AIUOAMÍE 3 o' •-- t qto». nt.!».
tira, r<*s tt*%t i*m. * tavelh.
dsit. um p»»e 2 * 160 ceie.
O outro pu* vm, *nt». tatil-

_co. Tet. 2Í6W*» _.._BM.I»n_».
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*»*o«s»<la isísnc (»io Oerstwel Se-
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RORAIMA.
Copacaba*

pf»»cisj.

APARTAMENTOS mobiliado» de
todos os tipos. Mslhores prt-
Cos e sem fiador. Copacabana
Koliday Ltda. Barata Ribeiro,
90, _i 204. Tal. 236-1964 e
235-5181 Sr Cioso.

ALUGA-SE 1 vjiia com reupa de
cama —> Cavalheiro de trato
Dominqos Ferreira 1B7 apt? 40
39 aisdar.

ALUGA.SE apart. ra.nlo 3 qs.
sala ifid. Hilário de Gouveia
77/402. V»r com porteiro Tel.
224.5259 Sr. S»ul.

AIUGAMOS apls mobiliado»
metes ou dias. Temos todos
tamanhos c/ utens. compls. »\*

?uns 
U t. i ADM.

•I. 256-3131. Av
nt 60S Sl. 704.

A ADM! RORAIMA preclia de
apts. mobiliados. Temos tlifn*
tes cadastrados. $• o Sr. ¦
piopriftario chime-not p/ tel.
256 3131. Av. Copacabana 603
Sl. 704. _

AVENIDA R. EUZABETH, 152
Alugo ap. 301 eiq. Raul Pom.
péia, ocupando todo o 3? an-
dar, 3 q. 3 ¦, etc. aluguel,
I 600.00. V.r ne local tratai
com Sr. Milton T.l. 242-3060

JÍ**. .J*_í.'. JLt liei»».
AlUGO - v.t(i» garagem • Ru«

Barata Ribeiro, c/esquina de
Dia» d» Rocha (80,00) Inf. ...
267-4529.

APARTAMENTO, 
"(Fenle. 

nívo,
amplo, Mias qto, co?, área.
Alupo ou vendo. Av. Cco. 371
»p 807 c/port. Int. 336 6457.

MACHADO - M. 7
ALUGAMOS apto. 3 nu. tal».
d«fx, corn tel. e arm. emb-
Cossrado Niemes/er, 31, 303
Chave* penetro — Guedea
Adm 335-7089.

ÃIÜOO - Ao »«U. 3 ato»..
tot„ b*nh.« àrtst c - ianque,
dep emprecj, compl. Pu* Ba-
»«t« Ribeiro, 1'9 «n. 704 Ch.
spoftfiro tt*t*r tCÒ — Adm.
Ru« S»nla CUr«. 33 tf «11 -
Tel 35*3S33__

AlUOA-St epl. *Ô"l~frt. ul. ai!
te. cr ta. «luauet «00 m- t¦fanai t,s-rt&* kknao Av. N.
S. Cajpecjtcsin» 's"9. Clsa.e» no
40? 1___3>__4_7______.

AlUOO

ACEITO Sr. idôneo em meu ep-
to. de luxo de rapaz só. Posto
6. Tel. 287-2859 apés 16 hrs.

ALUGO Av. Cop. 441 apto. 1203
mobiliado qto. sala frente ge-
ladeira quadrar praia. T. . . .
2/.Ò-5564 ou porteiro

ADIMINAS - Aluga os melho-
res aptos, bem mobiliados p/
temporada. Inf. 2560973 Av.
Princesa Isabel, 7 s/ 219 —
CRECI 3214.

COPACABANA - Alugo sala
qto. Ia. locação. Ver Princesa
Isabel 350 apto. 611. Tel.
221-33 48^

COPACABANA - Aluga-se óti-
mo apart. sala quarto banh.
c cozinha. Av. Copacabana,
9l_apt. 301. Tel. 236-6295.

CÕPA*CABANA - Barata Ribei-
ro, alugamos apartamento, te-
mos outros. — Tratar Senador
Dantas, 39, »/ 205 com ou sem
fiador.

CÒPÃC*ÃBANA - Alugo apta"
603, Rua Belfort Ro*o, 231,
sala, dois quartos. Chaves por-
IcsTro. Tratar 2J2-7071. Nilce^_

COPACABANA -Aluga-se o
apt. 602 da Av. N. S. de Co-
pacabana, 312, c/ 3 qts. 2
sis. coz. banh. dep. empr. de
frente c/ a vista para a praia.
Ver diretamente no local, tam-
bém estudamos propostas de
compra. Tratar na IMOB. GÓES
— R. Atcindo Guanabara, 24
gr. 121-4 — CRECI 202.

COPACABANA -"Alugo R. Hi-
lárío Gouveia 112, Ia. locação
1 p/andar 3 q. sala 2 banh.
soe. armários emb. alto luxo.
Ver port. ou 232.4916. NATAN.

COPACABANA - Apts., Casas,
f 1 mês adiantado. Pagos no
contrato. Av. 13 de Maio, 47
»/ 1 009 - Tel. 222-9669 (Fia-
dares).

COPACABANA - Aluga-se ã
Rua Barata Ribeiro, 348, apto.
405, c/ sl. e qt. conj. banh. e
kit. chaves c/ port. das 12 às
14 horas a tratar p/ telefones
2474708 e 267-0922.

COPACABANA
vagas a moça

ap, de família

Aluga-se 2
trabalhe

235-1090.

rjuerto peejueoo per*
iam* íínhofá qv* tra-be^e for*,,
T fauefieda **»<»» h*e». Í4t «ct.
éW. . ¦

aiuoo t*TvãTir*rò#*. o*.
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| m97rim, s4*t»»íi*£é, «tt *!« **-
tf* »'*t'»e 40 t*t« 3SS to
¦w». 32S.5-.S3S, 2SS4JJ7t • . .
ttêtfSt,
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4»al# 0(Hb**'© i|l,t t/ ¦»»¦¦¦.
? ««».. t!*c*lH,» 909p4i. tmmmpi

(cra_
COPACABANA - Alugamos

aptos. 401 e 402 da Rua Sá
Ferreira, 178, frente, c/ sala,
2 qtos., coz., banh., dep. de
empreejada .Chaves c/porteiro.
Tratar na R. da Alfândega n?
338-A 19 and. Tel.: 224-4175.

COPACABANA - Aluga-se óti-
mo apt9 claro, mob. temp. cor.
dois quartos sala grande etc.
Rua Raul Pompéia 149 apto.
901.

COPACABANA - Temporada de
! a 6m. Alugo interno bem
ventilado Atlântica 380 6/907.
Gel. lel. mob. 450,00 m. Ver
d 10 ás 17 hs.

COPACABANA 
'" 

- AÍ"*~"a*"s"e
quarto mobiliado, com ou sem
»cfe]cão. Tel. 237-4795^

COPACABANA - Av. CÕpãca"
bana, 112 — Aluao apto. 403
toniugado Icíth e banheiro. Ver
local Iratar tel. 255-2230.

COPACABÃNA7ÃV. Copacabana"
112/906 alugo apto conjugado
mobiliado kith e banheiro ver
local tratar tel. 255-2230.

COPACABANA - Alugo apto.
mobiliado eu não com telefo-
ne, à Rua Barata Ribeiro, 299,
apto. 502 — Só doi» «ptos.
p/andar, ledo silencioso, c/3
qtos. saia estar, sala jantar,
banh. coz, dep. empr. área
serv. Chaves c/porteiro. Tratar
horário comercial. Tel. 223-9533
ou à noile Tel, 246-5505 —
SR. 1EOM - CRECI I806._

COPACABANA" _*""Alút_a-»e apl,
101 Rua Domingos Ferreira,
226. tala 2 qtos, ban. coi. dep.

emp. mobiliado. Tralar S. B.
ADMINISTRADORA DE IMO-
VtIS. Av. Copacabana, 435
loia I. Tel. 256-4276. _

COPACABANA -"Alussa-ie «pto.
d* frente c/l salão, 3 qtos.,
e dep. emp. Vaga na garagem
R. Sá Ferreira 156/601 —
1.250,00, Chave» e/per.eíro.
Inf. lel. 230-4617,

DIVIDE-SE apto. d» preferín-
cia que tenha móvel. Tretar c/
Sr. Joubert a Rua Júlio de
Castilho, 35/416 — Cop.

EERIAS NO RIO - Temo» div.
aptos, c/l, 2, e 3 atos. luxuos.
moblliado» R. BRUM IMO-
BILIARIA - R. Sioueire Cam.
pos. 43, .,'615 - Tel. 2552028
" CKa '767.

HOTEL traio e ambiente fino
qts. confortáveis p/ caiais a
»olte!roi. Preço» módico». R.
S«int Romen, 74. Tel. 256-6587.

MOBILIADO R. Belfort Ro.o
161 «pt. 504 «ela, »lt«. livo. 2
pts, »/ 1 ttv*r%t cot. «rea
h*-th$, * core» c/ oo »/ otia.
Tel. 357-3935 Se. Rei».

PRÓXIMO A PRAIA"-" Aluflo
apl. 502 Rodolfo Danla» 40
ecm 4 q 3 %. 2 b.

PRADO JÚNIOR ÚS/tltt -
Aluqo apio p»q. ftnemente
mobiliado c/ q^ladiir* contr1*
minímo 4 meits •¦¦¦'. 300.00
menult. Chave c/ lelader. Tra*
l»r 735-7441 eu 2JS03IS

OUARTO * I nu 7 ».v,*..-¦•> t v-
go inob cem, tet. ma Av, Co*
patat-tana trerar tel. 227-3318,

OUARTO AMPtO vllti m«r, tf
tiittttoi, mob. ou nio, ümeo
inaull. t/rel. 0. Neure R. C«r-
valho M.rdenc» 36J03 d«« 13
«a 16 ts.
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EMPRÉSTIMOS

O IPEG paf?a hoje, de llh30ni às 16h30m,
as propostas seguintes de empréstimos: código
0-01, pedidos 9400 a 9499: tabela 7 (plano 01)
pedidos 7900 a 7959. /// Agência n.° 1 — Cam-
po Grande (Augusto Vasconcelos, 254), tabela 0,
pedidos 102256 a 102289; tabela 7, pedidos 103931
a 103989. /// Agência n.° 3 — Bonsucesso (Pra-
ça das Nações, 22), tabela 0. pedidos 302751 a
302799: tabela 7, pedidos 302831 a 302869; tabela
4. pedidos 300102 a 300104. //,' Agência n.° 4 —
Botafogo (Rua das Marrecas, 21), tabela 0, pe-
didos 402695 a 302719; tabela 7, pedidos 401270
a 401275. /// Agência n.° 5 — Bento Ribeiro
(Rua Pa pari. 15), pedidos 502431 a 502469; ta-
bela 7. pedidos 502930 a 502959; tabela 4, pe-
didos 500098 a 500160. /// Agência n.° 6 — Ti-
.iuca (Major Ávila, 132-A), pedidos 602821 a
602869: tabela 7, pedidos G01895 n 601909. ///
Aeéncia n.° 7 — Méier (Frederico Méier, 22-A),
tabela 0. pedidos 702066 a 702080; tabela 7, pe-
didos 701761 a 701775.

MOSQUITOS

A Sursan combaterá mosquitos, na madru-
Rada de amanhã, nas ruas dos bairros de l.ti-
ranjeiras, Flamengo, Glória, Lapa, Bairro de Fá-
tima, Santa Teresa, Engenho de Dentro. Pila-
res, Abolição, Piedade. Encanlado, Quintino e
Cascadura.-/// Até o dia 27, estará combaten-.
do também os lacrrdiulws na Praia de Bota-
fogo, Rua General Polidoro, Rua Clotilde Gui-
marães, Colégio Anglo-Americano. Rua Munia
Barreto e Embaixada da Argentina.

NAVIOS

No Rio ho.le, ns cargueiros Almirante Gra-
ça Aranha. Straatv Fiji. Ratafoao. Christianna
e Con Palmas. /// Dia 25 é esperado o Augus-
tus, com passageiros.

LUZ

Hoje vai faltar luz nos logradouros seguiu-
tes: Santa Teresa — Entre 7h30m c 12 horas
Ruas Cândido Mendes, Almirante Alexandrino,
André Cavalcanti, Correia de Sá, do Triunfo,
Mauá e Vitória: Ladeira do Castro.,. Zona Nor-
te — Na Tijuca, entre 7h30m c 16 horas, Rua9
Alfredo Pinto, Félix da Cunha, Conde de Bon-
fim. Dr. Oscar Plmentel, Jacumã, General SU-
va Pessoa. Barão de Itapagipe, Aguiar e Delega-
do de Carvalho... Subúrbios da Central — Em
Realengo, Padre Miguel e Guilherme da Silvei-
ra, entre 7 e 10 horas, Ruas Mesquita, Cica, Ge-
neral José Faustino, Marechal Falcão da Fro-
ta, Marechal Marciano, A. B, C, O, E, F, K, L,
N. O, P, Q, R, S, CJ, CK, CM, CO, CS, Fl-
guelredo Camargo, Toulon, Tceran, Sul-Améri-
en, Sofial, Sld.ncl, Antenor Carvalho, Manoel
do Resende, Toronto. Estambul, Andorra, Cher-
burgo e outras; Estrada da Água Branca; Ave-
nida Ribeiro Dantas... Subúrbio da Leopolriitia

Em Brás de Pina, entre 6 e 17 horas, Ruas
Pascal, Volta. São João, Gualbcrto, General SU-
veim Sobrinho, Engenheiro Lafaiete Stocklcr,
Alice Tlbliiçá, Antônio Brauiic, Cisne, Carlos
Chamberland. Arquimedes sMemória, Tupandl,
da Tranqüilidade, Marco Pólo, Apiá, Tcssálía,
Flamínia, Ararai, Galvani, Elida e Professor
Eduardo Rabelo; Praça Marco Aurélio. Estrada
Vicente de Carvalho, Avenidas Brás de Pin»,
Oliveira Belo e Mcriti.

TRENS

A Central rio Brasil Informa nue hoje a
amanhã, de 11 ás 15 horas, os trens parado-res, Unha 13 e diretos liiilm 23. com destino.
a Deodoro, não fardo paradas nas estações do
Engenho Novo c Méier, devido a trabalhai na
Via permanente, ttt Amanhã, também, de 11 às
15 horas, o ramal de Paracambl, ficará Intcrdl-
indo ao trftícf.0 de trens, para serviços na rede
aérea.

CONFERÊNCIAS

O Centro dos Portusuèses do Ultramar pro.'
moverá a conferência do Sr. Uno Alberto Dias,
sobre O /«'rrcnttiMo Cultural e. Comercial Lusa-
Braitletro. dia 27. as aoii30in, no Lireu Literário
PorttiRiié.s. A palestra Sm parte das comemora-
Coes da Restauração de Angola. . / A psicólogaI.iuia Lu.stasa de Andrade vai falar, fiuinta-fel-
ra, íis i..: inf.1 no Clube ria Secunda Jttventu-.
de tAv, Copacabana. 1 100, 3.» andai) sobre .i
Emancipação da Mulher.

PAGAMENTOS

Caixa Econômica Federal patta hoje, em.«•nas agencias, os vencimentos seguintes: Minls»
tério da Aeronáutica — Núcleo Parauc de Ma-
lerlal Bélico (pessoal); Parque da Aeronáutica
dot. Afonsos. Hospital Central da Aeronáutica«pesvioali. Ruse Aérea dat Afonsos (aluguel» eEtemar. pesM»i militar c civil. Ministério daMarinha: Prjsto Oceanográfico da Ilha Trin-dade, AM8A. Contraloritedeiros: Pernamlíuct),
Paraíba e Tamandarr, Comando Núcleo lu. Di-vtsáo de Fuzileiros Navais. BaUühâo ContandoCorpo de FtsyilelfsiH Naval» Navio-Onema Hei-it.oate. Centro Reparos MU: Morais Rego —
pe«w«s inativo e pea.ttt.iii fa «tlva Dl-tetotia do Pt^wal Militar tia Maríniia. Diqueflutuante íVatu. Presidio da Marinha. Escola«ie Ourrra Dtrrtotia de HidroaraíSa e Navegatfto,M Esett m, Comido de Obrai, da Ia. RegiãoMilitar. Hecretana-Gera! do Exército» CotnissâoE*pecial de Obta*. n,« 4 — pttmotl ciril. i:-.s>ude Saúde ao Enetttio. Físbnc* do Antíarai —
l*«*oiii letTtíwrsijo Kf*e4a Superior de Ouena."í ribitnal Sujjerior do TtmUttito, Departamento
Kceioual de fCvUads.*, de Rcsoagem. sass»; —
Coni** médica* e pearionlstaa, U. TmmpotHs:Departamento tte Administt»cáo do Pe**oal,Kuptrior Thbuttal Müítar, Cor,--f-!ho Natlpnalde PMqpuba, U Agttéultora — aUtos. lütoiisal
Rfciotísl do Tiabailío dn Ia. Refiào. Ia. Autil-tesla do Exéncito á* 1*. Omirewíçâo Judicia-
ria Msiiiar. Te*o«ío Kaclotial — aposentatdos
tio t* mtu. O BasMsa tto Estado da Cíut»r:ai*jattxttliU em srjrmta taojf. o» wiitrameiitos »to*; c«-mm « Tit4éitt*f«a — auw» irnipo 8: OioÃrtrte átMtnittro tto Ae*wa.otK*. Petioferás: Oslsifl —
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LCRUZADAS
CARIOS DA SILVAJ

(colaboração de Odniutlc Lanzillotti — Rio)
• z\ 3| \\ s| fc]~7| a| 9| 10

—T—Z-_-_jZ.il

AlUGA-SE auarto a rapaz çu
Sr. a R. Nascimento Silva 217
c/3 Ipanema.

IPANEMA - Quarto aluga-se a
ssnhcrs que trabalhe fora pre-
ferència costureira T. 247-4299.

LEBION - Ent. qto. ban. coz.
Dias Forroira, 297, t/ 103. V'.r
c. porleiro. CrS 338,CO.

OUARTO - Aluga-se p/ I ou 2
moças Rua Gomes Carneiro n?
124 aplo. 602 Ipanema 220.00.

RUA JOSÉ LINHARES, 144/202
- Al. s. 2 qts. coz. dep.
emp. Chaves pori. no 138. Tra-
tar Prudenia Morais, 83/302.
Cr$ 650,00 e taxas.

GÁVEA E
J. BOTÂNICO

JACAREPAGUA' - Alugo aplo.
Rua Japurá 120-F chave apto.
101 trat. Rua Maria Freitas
42 s/309.

Saul mandou
seres vivos: homens, mulheres.

Horizontais -- X -- O que sofre de medo
mórbido à sujidades. ã sordidez,: li '<•''
de rapina: 12 — cidade em que
matar todos os _
crianças e animais domésticos; 13 - torturante,
terrível- 14 — língua indiana, do interior de
Moçamedes; 18 - cada um dos pelos direitos
que guarnecem a borda das folhas c de outros
órgãos vegetais; 19 - tAdolfo Carlos), composi-
tor francês 11803-1856'; 20 - substancia gorda
de composição análoga a do éter e do álcool;
22 — acontecimento ou época fixa que serve
de base a um sistema cronológico: 23 — calo-
rosa; animada; 26 — donaire; bizarna:
recuam; retrocedem; 28 — orvalho;
31 — cabo do Canadá, na província
Escócia; 33 — espécie de tecido,
bricado na Holanda; 34

SÁBADO/DOMINGO t HOJE -

(6 as 20 hs.) ótimo apt. pca.
leblon (275,00) sem fiador -
221-7923 e 231-1460. B. Aires
204.

ALUGO - Rua Dr. Marques
de Canário. 24/410, 2 qtos.,
sala, dep. empregada. Ver lo-
cal, tratar tal. 255-2230. Al.
SCO^OO

APARTAMENTO vazio na lagoa.
Av. Epilácio Pessoa, 1036 aplo.
704. 2 quarlos. 1 salão, banhei-
ro de luxo, dependências em-
pregada, cozinha amola indo-
vdsiával, transfiro motivo via-
gem. Ref. tel. 22J_-3600 Jayme.

ALUGA-SE a Rua S. Franc. Xa-
vier, 182 o ól. apto. n9 104
cl qto. sal, banh. compl. coz.
e peq. área. Ver das 8 as 17
hs. Chav. c/ encarrecj. Tratar
Rua Pereira Nunes, 138.

SÁBADO, domingo e hoje (6
ás 20 hs.) ótimo apt. peq-
J. Botânico (215,00) sem fia-
dor. 221-7923 e 231-1460 -
B. Aires, 204.  

PRAÇA SECA - Alugo ap. 401
Cândido Benicio, 1684, si., qt-
separados, coz. varanda, área
c / t anque. Cha ves ap. 408- __

R_Ã~HENRIQ-ETA. 48 -

ga-se o aplo. 201 da ca
Alu-
IV,

nha,

ZONA NORTE

sala, 2 auarto:
banheiro etc. Chave essa a. -

Preço 320 cruzeiros mais ta-
xas. Tralar tel. 221-2224 o ...
231-0604, Sr. Pereira. CRECI .
1_433. ___

SÁBADO - Domingo e Hoje (6
as 20 hs) olinio apl. Taquara

(165,00) sem fiador. Ini. . . .
221-7923 — B. Aires, Í04 ....
(231-1460!.

Casas e Terrenos

ABOLIÇÃO — Aluga-se uma casa
com s. q. c. e banheiro, com
área independente. Ver à Rua
Ferreijj^teile n? 524 fundos,_

ÃlÜGO — Casa si. olo- e de-
pend. cômodos espaçosos, cen-
tro Cascadura. Alg. 250 inlor-
macões R. Ferraz, 165 tal. ;
229-9943 essa f- começa R.

t Nerval d- Gouveia. Catcadura.

AlUGA-SE ¦¦¦— Casa Rua Ãlaide. ;
75 .¦' 2 chaves c/ . Q-°- !
sla. cor. banheiro 250.00 sem :

laxas. Tr. Trav. Carlos Xavier,
20apt.202. Maduroira.

ALUGA-SE casa qul. sala cor.
banh. ároa preço CrS 200,00
_ Rua Washington da Mot3
28 final do ônibus 247. ê

SÁBADO domingo e hoie (6
às 20hs) ólimo apt. Penha
(225,00) sem fiador.
221-7923. B. Aires,
(231-14601.

I nf
204

Casas e Terrenos

CENTRAL sala
qu

P. DA BANDEIRA
E SÃO CRISTÓVÃO
ALUGA-SE quartos Rua Bela,
E__'_.- ?_5____?.-

ALUGO ap. 403 R. Barão Iguate-
ml 184, si. 2 qls. grandes,
deps. completas. C/ zelador.
T. 232-3594 e 221-7433.

ALUGA-SE aplo. frente, sim. 2
qts. síiíão, coz. banh. dep.
emp. à Rua Teixeira Soares,
1)7/401/201 - Tel. 2360030.

ALUGA-SE pequeno apto. tipo
kiichncle Cr3 230,00. Rua
Inhomcrim, 29 frente a Rua
Escobar.

TIJÚCÀ — Quarto aluga-se a i
casai, p/ lavar, coz., ambiente ,'
familiar. 140,00. Rua do Bis- |
po 210 de 11 às 16 hs.

TIJUCA - Alug. apt. 101 R. S.
Carlos, 191. si. 2 qts. copa, !
cozinha. Chaves no apt. 303. .
Cr$ 350 mais lax. Fiador idô-
nio. :

27 —
relento;

de Nova
ordinário, fa-

elemento de deriva-
çào.Tòí-riiador de adjetivos, que designam Torça,
extensão, abundância.

Verticais — 1 — O que tem na abonada
craniana, para trás do brctjma. uma deformação
a maneira de sela; 2 — concreção fibrosa;
3 — mentiras: embustes; 4 — prefixo greco.
que traz a idéia de afastamento, separação;
5 — injurio, maltrato com palavras: 6 — erva
de passarinho: 7 — conjunto de animais, pró-
Drios de uma região ou de período geológico;
8 — povoação ria República Popular Chinesa,
na província de Tibete; 9 — jogáramos bisca:
10 — rio da R.S.P.S. Russa, nas províncias
de Novossibirsk e Omsk, afluente do Irtich:
15 — diz-se do boi ou vaca, que tem a cabeça
ou parto dela branca, e o corpo de outra côr:
16 — niitropônimo feminino; 17 — desejar;
encolher; 21 — fecha com lacre; 24 — palavra
francesa, que significa salto e aparece cm cx-
pressões geográficas; 25 - ressuma; goteja:
29 — nome de um panffllo que ressuscitou:
30 ató; 32 — décima sétima letra do alfabeto
grego moderno.

COLABORAÇÕES DE NOSSOS LEITORES

Sstc espaço é dedicado ii sua colaboração.
Envie os seus problemas observando as regras
de cada espécie c citando os dicionários utiliza-
rios.

IOGOGRIFO

taplicação das letras do conceito
na formação das parciais)

AS BOAS AMIGAS

Nesta vida de prova nós vivemos
Entre venturas, mil ingratidões:
Lamento NAO se ABRIGA, nós devemos

— 5.1.9.6 — 8—2—4—7—10
Lembrar o bem de nossos CORAÇÕES

— 2.6.7.8.3
Indiferente à LUTA que tivemos.

— 7.4.9.1
Iremos caminhar na mesma estrada
Ontem. hoje. amanha n sendo assim.
Neste caminho íicarà MARCADA
Esta amizade que não terá fim.

Waiula .Moreira — Ipanema

I) CLASSIFICADO 1)0 JORNAL DO BRASIL

O anúncio era claro, procurava
ARTÍFICE bastante competente^ ....

Que licass* de pé, corretamente.
Durante toda a ação. que demorava
Pam pintar Apoio, bem de FRENTE

Precisava o modelo — acentuava —
Altura. p6_e, cm pé constantemente
De qtifm fóvsc tionito ou se Julgava...
Em campo NU. trabalho sem perlso,
Com puarda-roupa tipico c antigo.
E pagamento nubstancial
Quando TAL leu. tlcou tao excitado.

Que não podia mau estar «-macio.
B comandou. POSIÇÃO VERTICAL.

Odrjude Lariiilloul — Engenho Velho
PBOT-TT1CA

«adição de sílaba no pnnnpto
da primeira chavei

3) A natura* lem m_U-rios.
Ei.;- um «templo, de momento,
ESTA ESPÉCIE DE RATO
Que nao come o PAO BENTO. -3

Li Con-«r — Flamengo

SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR

Palavra* CTU_-d*« — H<w»-Oirt»l» — ealsgula,
tpt$sv: ta; ma; *mi*r, <%*****• **»"• a_^í?_£-
tnwmtste; -fatt; prti; *¦-»; «mlür. «clipe*.
£, Ikma Vertfeati - «nacmtlu: apaparícw;
1* ijrarmpé; tafaérropa;; uwwe*; maiweinw:

g«|**4«* d- Numrrn A?tlM*»r - -#§««10 «f
oarppir •áoie*«*irta: Charada AdfcJo_*«« dt
O Cwider: i*-efe: de Allrr-Et»: massas.

SOLUÇÕES DO LOGOGRirO PUBLICADO EM
OITO DO CORRENTE
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AIÜGÒ èp. 301, Rua Henrique
Chaves n.9 16 - SI. 2 qts.
deps. completas, lei. 254-26-6
São Cristóvão."ALUGO 

apto. íl. coz. banh. c/
ou sem moveis p/ casal, lugar
agradável, muita água. Rua
Ana Neri, 169 São Crislovão.

ÃÍÜGÃ-SE casa, 2 qls. 2 sls.
cor. banh. Rua Gal. José Cris-
tino, 78 informa-se.

PÇÀ73Ã BANDEIRA - Aluga-se
apto. de fundos, corn sala, t 2
auarto^ e dependências Parsíra
de Almeida 84 aplo. 102 Cha.
vr-s no aplo. 101. Tralar pelos
tels. 287-^530 ou 267-5929 com
o Snr. Sylvlo.

PRACÀ DA BANDEIRA - Alu-
ga-se o ap. 602 da Rua Mariz
e Birros n9 76, de frente,
c/ salão, 3 qtos., copa-coz.,
banh. dep. emp. Chaves cem
porteiro Tratar m R. da Alfa.v
diga. 338jA - 19 and. Tel.
224-4175,

OUARTOS plntldos.
na R. Bali, 224. Di
fom: 242-8322.

QUARTOS indeps., pode lav. c
coi. CrS 130 a 200, exige-se
referência e 2 meses depós.

Ji^Jjal. Padilhi, 39 e 51.
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se

um apto., sala e 2 quartos co-
pa etc. aluçjuel 450,00. Rua
Fonseca Teles, 34, cisa 2. Tel.
253-8453.

TIJUCA - Aluga-se ólimo apar-
lamento .duas selas, três quar-
ios, duas varandas, ocupando
todo andar, todo claro e are-
jado, a Rua AAaria Amália, 701,
aplo. 201. Aluguel 650.00
Chaves casa 1-A — Inf.
268-2884.

TIJUCA -
rão Piras:
tura,
ves na

AIUÕAM-SE ótimos aptos, à
Rua Torres de Oliveira, 143,
com sala, 2 atos. e demais
dependências. Chaves no Io-

_ç__J__í?J__- !_^-__-__-_—
ÃIUGO ap. Í01 R. Mário Car-

pcnlcr, 308, si., 2 qts. grandes,
banh., copa, cozmha, amp a
are» c/tanque. Chaves no 201.
1. 232-3594 e 221 -7433.

AlUGO ap. 203 R. 24 de
Maio. 485, Riachuelo. 2 qts.,
sl., banh., coz., garage. w
zcIador^J,232-3594 .221-7433.

ÀIUGO ap. 301 c/ sl. e qt. seo.
e deps., área c/ tanque. R. Sao
Paulo n9 27, lado 24 de Maio
Sampaio. Ver das 7 as 12
horas. —

AlUGO
qtos,
íanq. c
Almeida
tratar ECO
Clara, 33
256-2533.

Ótima casa con» 3
cor. banh. área c/
ntal Rua Coronel

57, c/ 2. Ver local
Adm. Rua Santa

ALUGA-SE - Uma meia-agua }
nova na Rua Ararei. 37 Vila
da Penha.  j

ALUGO boa* casa grande quin- j
tal q. s. coz. preço 240,00 c/ j
fiador. Av. Oliveira Belo 1008 i
- Fundos - V. da Penha - 

|
Fone 230-8432.

ÀÜJGO casa Rua Castro Mcne-
zes, 325, chave ao lado quar-
to sala salela depend. área
irente e fundos.

CASA — Aluga-se uma c/2 q.
sala coz. banh? dispensa e
área. Rui Francisca Haydem,
97 c/6 _ Bonsuces.o.

IRAJA - Alugo casa modesta |
qlo. sl. coz. banh. ver. fechada
serve c/ 29 qlo. gr. quin. R.

^uqueri, 266. P. 200_00_

PAVUNA - Qlo. sla, coz. banh.
iar. ínv. quintal cimentado c.
sinleco, azul. cr. R. Alameda
24 dos Pardais. n9 4 IBaixadal.
Próx. elevatória Cedag CrJ

_230_>O
VAZ LOBO — Alugo casa de

I qt. sl. coz. bh. área. R. Ja-
cir.- 113 ca-.a 1 alug. 250.
Inf TUD1MOVEIS. Rua Ibi?-

i pina 193 tel. 230-2399 - CRE-
i Cl 751.

ÓTIMA sala Rua Miguel Couto
134 sala 601. Ver no local.

i Tratar Pres. Vargas, 542 gr.
I 1613 - Tel. 243-3113.

i PASSA-SE contrato de sala com
I 60 m2, Fiais sanitário, na Rua
I São José, tratar Garça - Tel.
224-1539.

ILHA
i DO GOVERNADOR
i - PAQUETÁ

s/ 611/12. Tel.

c. 3 quartos
banheiro e

quintal. Aluguel 400,00. - Tel.
261-7139. Sr. Abel

AlUGA-SE 1 casa
sala, cozinha.

CORDOVIL - Al. casas 2 q.
« c b. e qr. quin. outra
q. s. c. b. 270,00 e 215,00.
R. Juvcncio Meneses, 535
esq. Pedro Rufino, transv. R.
Barão Melgaço.

tel.

Alug. C-01 R. Ba-
Inunga, 3, de ceber-
1 qt. coz. etc. Cha-

dracaria. Tel. 221-2033
CrS 330 e ta

AlUGA-SE ap. 2 qios., 1 sala,
co* c/ gá- de rua banh. e

grande área. Aluguel 280,00 -

Ver Travessa Cerqueira Lima,
127 - c/ 17 - ap. s. 102.
Est. do Riachuelo, peno da
?.) de Maio, iraiar 24 de
Maio, 621 - tel. 261-1959J_

' AlO QUINTINO - Aluga-se ou
i vende-se casa 1 i. q. c. b.

Trav. Barros leile, 51 - C/ 1
I - 228-6213 - CRECI 34. 
' ALUGO casa á Rua João Vi-
| cenle 377 casa 5 Osvaldo Cruz

I — Tralar á Rua Piuna 200.
ALUGO casa pequena de 4 co-

modos. 250,00 c/ taxas e quar-
to 120,00 desc. em folha ou
depósito. Rua Moreira, 133,
fundos {Abolição).

ÀlUGA-SE 1 casa 3 qts. 1 sala,
demais dep. Rua Leopoldina,

Piedade.

TIJUCA - S. Pena - Vagas
rapazes e moças, amb. fami-
liar, móveis c telefone, p/ re-
fcréncias. 234-5267.

TIJÚCÀ — Alugo ótimo apto.
fte. 3 qts. salão banh. comp.
qt. ban. empr. copa coz. área
c/ tq. etc. Apenas 2 apts. por j
andar c/ 2 elevs. Al. 600 mais |
200 ene. Rua Barão de Mes-
ouila 585 ap. 601 - Ch. pon. |
Tr. Almirante Barroso 91 sala t
419.

do
de-
ur-

ÃIUGO quarto direito lavar co-
zinhar. R. São Paulo 78. Esta-
r-S__Simpaio 258-8028 Sylvio-

ÃIUGÃ-SÈ um quarto indepen-
dente para rapaz solteiro. Rua
lino Teixeira. 86. Rocha.

OLARIA - Alugo casa de 1 qt
sl. coz. bh. área ver R. Bela
nia 137 casa 1 alug. 230. Inf.
TUOIMOVEIS. R. Ibinpina 193
t. 230-2399 - CRECI 751.

OLARIA - Alugo casa 3 qls.
sl. coz. bh. área varanda. Rua
Gcmensoro 337 alug. 330. Inf.
TUDIMOVEIS, Rua Ibiapina n9
193. Tel. 230-2399 - CRECI
751.

ALUGA-SE apt. mobiliado quer-
to, sala, dep. Praia do Zumbi,
123. Ilha do Governador. 

PORTA — Aluga-se para copias
carimbos, agencia ele. Rua Bue-
nos Aires, 70, esq. Avenida
Tr. Djalma - S. José 66. _

PASSA-SE contrato de grupo da
salas, no Castelo, a quem
ficar com móveis, cortinas, ta-
peles, ar ref. telslonc. Infor.
miÇÔev.J32Jip2_jzJí?J°21È^.

RÜA 
"ÓÚVIDÕR 

130, Ia. Sobre-
loja 201 Edf. Onix, frente, hn-
da p/art. finos ou escrit. esqui-
na galeria, vitrs. balcões, pas-

i «a-se contrato novo 5 anos ba-
I ratiisimo. 232-1056 2650787.

RUA DA QUITANDA, 67 - Jun
to ã Rua Ouvidor — Alugo
ótimos grupos salas. Ver c/
porteiro. Tratar 222-5952.

SALA — Alugo Av. Copacabana,
807, 49 andar frente iunto aos
elevadores e cinemas ed. novo
luxo p/ privilegiado tem insta-
lações p/dentista ou médico.
Pode ser para outro ramo. São
2 salas pequenas mais 2 salas
de espera podendo ser modif;-
cadas. Tr. Cândido 237-7191 a
235-1022. 

ZONA NORTE

OlARIA - Aluqa-sc a Rua Eça
de Queirós 31 - uma casa
com 2 quartos, sala, cozinha,
tratar no local. 

Aluf_âm-sa
, Sabastião.

TIJUCA — Aluga-se apto.
sala, 2 qls. gar. lorraco o
mais dependências. Tratar
genle pelo tel. 248-177_5!__

TIJUCA — Barão de Mesquita,
556 - Aluga-se apl. 102, ler-
reo, duas áreas. Sala, quarto
espaçosos e mais
apl. 301. Fone
xandre._

TIJUCA - Aluga-se apto. Rua
Rocha Miranda,
238-2571

Tel.

dep. Chaves
2644083. Ale-

91/201
CrS 400,00.

Telef.

SAO CRISTÓVÃO - Alugam .o
aptos. </ 1 qto. • sala separa,
dos a conjugados. Var na Rua
Ganeral Argolo 72, as 3a. a
4«. dis 8 is 12 hor.r

Casas o Terrenos

Casas e Terrenos

ALUGA-SE ciai muilo grande,
rehtmadi, andada pira "'">.
1 pavim, i R Afonso Pina,
113 para residência ou comor-
cio o um aplit. i R. Afonso
Pena, 109 (ap 106i com 2 po-
quinos quntoi. Chivis d« im-
boi com Saverino ou
104. Tratar R. Satamin _ ba

APTO - Com sala, 2 quarlos
c dep. Ver Rua Esmcraldino
Bandeira, 157 ap. 301. Chaves
no apto. 102. Tratar Pres. Var-

qas 542 - Gr. 1613 -

243-3113.

ALUGA-SE apto. c/ 2 qls. sala,
coz., banh. c dep. empregada.
Ver R. da Regeneração, 156,
apt. 204 - Bonsuccsso - Alu-
ciuel 350.00 - Chaves c/ por-

__!_ 
-Trat. tel. 228O6101_

ALUGA-SE 1 quarto e cozinha
- banheiro - Rua Mambires

63 Marechal Hermes.

CENTRAI - A~pts., -«in. ti 1
mis idiinlido. Pagos no con-
nato. Av. 13 di Maio, 47 i/
1 009 - Tel. 222-9669 (Fildo-
rfls).

214__
ALUGO - Boa casa á Rua Alva-

res de Azevedo, 172 fundos.
Tralar ECO — Adm. Rua Santa
Clara. 33 sala 611/12 - Tel.
256.25ML_

CAMPO GRANDE - Alugo casa
2 qtos. sl. coz. banh. var.
e gar. jardim, toda nova. Estra-
da Rio-S. Paulo 447, chaves
443 1 salário e melo — Tel.
281 -7394;

CASCADURA — Alugo cm, sa-
Ia, qto. cox. « banheiro em côr
— Somento caria da fiança -
Trav. dos Cardosoi, 17 apto.
102.

PENHA CIRC.
sa 2 qls. sl.

fiador

— Aluga-se 1 ca-
e depend. exige-

desc. em folha.
R. Guatemala 423, fundos.

RAMOS — Alugo casa 2 qls. sl.
coz. bh. Rua Arapá 194. Cha-
ves no 166, aluq. 260. Inf.
TUDIMOVEIS, R. Ibiapina 193
lei. 230-2399 - CRECI 751.

AUXILIAR E
! RIO DOURO
i

ALUGO aplo. 2 qls. sl. copa,
p/ 275,00. Rua Barbara de
Castilho, 474. Cocotá - Ilha
do Governador. 

ILHA GOV. - J- Guanabara. ]
Alugo ap. 204 R. Breno Gui-
marães. 231. SI., 2 qts., ban
coz,, área, gar. CrS 400. Tel.
228-1492.

ILHA DO GOVERNADOR
Aiug. aplo. 2 enormes qtos.
grande sala e dependências
amplas. Qlo. emp. garage.
Chaves aplo. 101 ou -J port.
Prç. Jerusalém, 293/207 defron-
te Club J. Guanabara. Tel.
252-5301.

PRAIA D ÒDENDE - Aluga-se
o aplo. 103 da Rua Aristarco
Ramos n9 505. com sala, 2
qtos., coz., banh., depend. de
emp. Chaves -.' zelador. Tratai .
na R da Alfândega, 338-A 19 i
and^TeL_224-4175.  i

SÁBADO — Domingo e hoje :
16 às 20hs! ótimo apt. Ilha

(220,00! sem fiador. I n f.
221-7923. B. Aires, 20 4

(231-14601.

ESTADO DO RIO

SALA - Aluga-se um grupo edi-
feio de luxo ao lado da
Mesbla, Rua das Marrecas, 36

Chaves c/porleiro,
SAIAS c/ lelefone.

na Pca. Ftoriano,
Cinalandia

de Josus^ às_
SAIAS - 2

go, juntas
dro
hora

SALA
ma

Alugam-se
55 - 69

— Dr. Sebastião
14,30 mis.
c/ telefone alu-

eu separadas. Pe-
7 gr. 1003, visita

comercial. Tel. 265-5060.
— Centro — Alugo óti-

sala com sanitários na Av.
Presidente Vargas, esquina de
Conceição, 105. Aluguel 350.
Ch. port. Tr. Almirante Bar-
roso. 91 sala 419. ,

SÁBADO domingo e
às 20hs) ólimo apt

neg. ou resld,

hoje (6
Castelo

550,00. Inf.
221-7923 - 231-1460. B. Aires
204.

ALUGO salas c/ banh privativo
R, Arquias Cordeiro 474 Ed.
Comercial c/ zelador. T. . . .
232-3594 e 221-7433. _w

ALUGA-SE magnífica loia de cs.
quina com ótima moradia pa-
ra qualquer ramo de negócio
ver à R. São Luiz Gonzaga n?
752. Tratar tel. 222-1674.

ÃNDARAI - Sala aluga-se Rua
Gomes Braga 39.

ALUGO salas 101. Rua Hadeck
Lobo 23. Serve qualquer ra-
mo. 600,00. V. local. Tel.:
256-3934. .

ALUGA-SE grande loia de es-
quina. Rua Guatemala 19 —
Trai R. Tle. Araken Batista,
793 c/ Gil. Tel. 230-7477.

ÀÍÜGO - loia c/ 45 m2, em
ponto excepcional, de muita
passagem, serve para comer*
cio fino. Rua Darlte do Matos
n? 4-A, junto à osq. da Av.
Democráticos — Ver e tratar,
lei. 230-7825: t

AlUGO loia pequena c/ 2 por.
tai própria p/ consertos cal-

çados R. S. Luiz Goniaga 1084
chivos barbeiro. T. 248-1177.

BARÃO IGUATEMI - Alugo loia
c/fôrça para qualquer ramo nc-

gócio ORLAN_DO_ MANFREDO

ZONA SUL

ALUGA-SE ótima casa com 2 qt.
? salas, e demais dependências
á Rua Pref. Olímpio de Mel-
Io 1937 cm 9 ttllar - Tel.
2221674.

TIJUCA E
RIO COMPRIDO
ALUGO apartamento 202, «Ia,
quarto, Rua Mirlz Buroí n9
1083 - Chivei potlltii - Tra-
tar Triuniào Tljuca — 243-S61B.

ÃLÜGÀ.SE - Ãpiriamento de
quarto o sala conjugados, ba-1
nheiro e kitch. Rui General
Roca, 440. Praça Saens Pena^

ATENÇX~d~^~Íunto • S. f»m,
apto. novo 2 qts., alugual A00,
D. Muii 96. Tnlar P. Vargas
633/1209, • Urdi, -1IJ9S4.

ALUGA-SE l"i"do~apio. de slll
e» quarto « dependências. CrS
580.00 Rui Mirii Amilii n9
623.

ALU0A4I quitto cml eu li-
paz « iili Ite. pndi lavir t
cot. R. Birio de Snrtorío, 25

P. Con>pridO._ M

ALUGA-SE • R. 5. Frineiico X«-
vier, 137 ipto 802 ./ 2 nloi.
Illll etc. Aluouel: CrS . . .
600,00. T«li. 249^764 - . . .
234-8704. 

AlUOA-SE «pi», d» frenii. »«U,
3 qlo., «sep- impriBldl • vlgl
r>i qirioem. Ru» Conde íon-
llm.«W, 4W. T«l. 33S»àiÍ:

ALUGO ap. 3ÕI Rui Haddock
Loira. 23 A, iili. 2 OU.. «>•
XtntM, bMrrWtrO, ét9»t 0*P-
*mp. S50.00. V. lotil. T»l.t
2_S3934. 

AlÜ0O"ipiorV7~oirli>nn « 'o-
nt. Km l«r«m«ir«. 43C Cuia
Rui G»n«ril Roci, 913 - fom

> ap.
209.

AlUGA-SE uma casa a
sos à Rua Senador Muniz Frei-
rc 63 -- Tiiucl - T«l
237-8320. _

CASA com lata tr« quarlos •
demais dependências, ver ho-
ie das 13 is '? hor« tu
Ru_ J__!rl_. S~È."'°~i-S9-. -

TIJUCA - Aluga-se I R- Vise.
di liamarali, 39, olima «si,
alio e baixo c/ hall, 2 qtos.
sala, coz. ban. bar.-, emp. «
ãiea, parle de cima c/ 2 qtos,
peq. uma cobertura e terraso.
Chaves no local hoje das 9
às 12 e tntar n« ADIl LIDA.
R. Ouvidor, 130 a/ 214 - Til.
242-5624,

ANDARAl, GRAJAÜ
E VILA ISABEL

CAMPINHO - Alugo ap. 2 qts.
sl. coz. ban. comp. área etc.
Rua Ana Teles 759 ap. 102.
Al. 300. Ch. casa 9. - Tr.
Almirante Barroso 91 sala 4iv.

ENGÈNrlÒ DENTRO - R. Or.' 
Padilha, 463 ap. 202 Alugo
apart. salão, 3 qls. sinteco. Ga-
ragem 350 fiador idôneo. CRE-
Cl 1053.

ENCANTADO - Alugo ap. 2 q.
sl., pint. plástica, sinteco, CrS
310. R. Heitor Servan, 171/
202. Come;a R. P«,,*n,_i._._l.'_..

MADÜRÉfRÁ alugo ãpt. 202_Rua
Operário Saddock de 5i n9
'Ç^-ii-l-SLJâ-.'00-

MEIER - Alug. no Cichambl
R. Getúlio, -483 «ptoi. 101/
201/ 203. SI. 2 qt. «te Cluvei

portiril. Tel. 221-2033. CrS 360
« ia*.

ENGENHO DE DENTRO - Alu-
ga-se ólima casa à Rua Henri-
que Scneid 80 casa 1, c/ sala,
2 qts. coz. ban. varand. área
c quintal, pintura a óleo, cha-
ves casa 2 c tratar na ADIL
— LTDA. Rua Ouvidor, 130 sa-
Ia 214. Tel. 242-5624.

ENGENHO DENTRO"- Chave d-
Ouro. Aluga-se casa, sl. 3 qts.
banh. coz. copa qde. terraço,
«100,00 e taitas. R. Vt-nancio
Ribeiro, 315-F - Tel. 249-9143.

MARECHAL HERMES - Aluga"
se 4 casas na Rua Igaratá n°

_434.
MADUREIRA - Aluga-se 2 ca-

sas, pintadas de novo, 2 quar-
tes sala, área grande, etc. Ver
Rua Oliva Maia. 196 c/V e
IV Inf. 2430609 2 2 3-1509
243-0609.

ALUGA-SE o apto. 202 da Estr.
Vicente de Carvalho, 767, c/ 2
quartos, :ala c dependências -

Tel.: 22I-2163.

AlUGA-SE apto. sala, quarto,
cozinha, salela, preço 260,00
e taxas. Contraio - fiador.
Rua Soares Meireles n9 324
aplo. 201. Chave no açou-
que. __._

ÀÍÚGÒ aplo. 2 qtos., sala, coz.
2 banh. Trai. Rua Albano Fia-
cioso. 81, ap. 403. Inhaúma.
Al. 250,00. 

NITERÓI E
SÂO GONÇALO

ALUGO - loia dando p. Rua
do Jokcy na Praj. Stos Dumonl
6/8 loia B com 2.65 por 5,85

mais WC color 226-7048,
ATENÇÃO passa contraio loia

IBOrn aluguel 700 ótimo pon- LOJA
to, cops. R. Domingo Fer

257-6600 Ana.

2480804 CRECI 82

GRÃJÃU - Aluga-se íoia grau-
de, na R. Barão do Bom Reli-
ro n9 2051, por 3 salários -

Vende-se também. Chaves «o
lado. na R. Alexandre Calaza
n° 43-A. Tels. 238-2006 ou
2320861 - LUIZ BABO -

CRECI 466.
LOJA c/ I2Ò m2 aluga-se na

Rua Leopoldina Rego, 478. Tra-
tar no 462 - Olaria.

IRAJA' - Alugo epto. c/2 q.
Rua José Borges 374-F chave
local irat. Rua Maria Freitas
42 s/309.

fRAJA' - Aluga-se 1 apT°. Preço
250.00. Tratar Avenida Monse-
nhor Félix, 1042-A loja com
proprietário.

SÁBADO domingo e hoje (6
ás 20hs) ótimo apt. Nile-oi
(centroi 175,00. Inf. -21.7923
(sem fiador)_Jk_Alrcs_204i___

CAXIAS E
S. JOÃO DE MERITI
Ã1.ÜGÓ" casa frente qto. a/coz.

R. Expedicionário José Amaro,
467. Vila São Luiz.

SÁBADO domingo e hoje (fl
às 20hs) ótimo apt. Caxias
(centro) 250,00 sem fiador. Inf.
221-7923 - 231-1460 hoje.

ÍS2-ÍÍ85.
APARTAMENTO Alugllt 2
qwaih», i»le, «»if*«, banhei-
ta t depend. «le empregada -
Sua Afomo feni a* '*'¦*•':
"> ! __ J2?-J_?..!SJ-.. - - ¦

ALUOA-SI ap»o. t*i" rítí,"3[PSPt. \
* di pend. *t>a fedro M»«»>;
renl-», *S. Cha.-et apl» 201

*¦ C*'wmli*- ^ _ ^^^..^ ta-^j
ÃÍU0A3Í àllmo Cu»»t»-* Irén-
tt, mofe. pata w. *»• A»»«i»
l«na. 191. W tnútt. - tel.

_____S-_-.lM?__-__- .-
ALUOO - AP. »*!a, 3 «fla»..
„i.. b*rh. t<t* < 'iíi.-u« rf.rs.
tmttatf, a ptrtgpm. MÇata

i lie Va»r.z»>c»lti« * ae. IC9. Ch.
i puntap. Iitm tco •?*«•_¦

t»a 4a"«» Oi**, Í3 *' *U<Jt
i r»ret» ft» maü 'a»aa. - lei.

Í**rftít3. .L,. ,!...„. ¦.mm-il.iiiiFic ir h ,r
aiuoo 

'~Á_TTKiC~S ""¦«-¦

tai &**(¦ k** ti !»•<«* cit-
; *<*&»* t (WtMMLjM Ç»f.• l-% dt 1r-*«*«*<-l. * aS^JH..

.'.. -.li-, "••ata» ICO
t... »»• Se**» 0«>a. ti tf

, !'¦»',» »S8 ««íl *?»»•

AlUGA-SE a Rua Gen. Cana-
batro, 78 ipto. 404 sil. 2
quats. dep. complelis empte-
oídi. Chivei c/ porteiro. Inf.
Imobillitla Internacional. Telt.
22I-3260___CRECI_M7I.

AIUOA.SC ip- 203""Rui Giitio
di Penalva, 55. 2 qll.i «'*•
cor., banh. e dep. emp. Chi.
vm no 207,  •

AlUOA.St ip. 202 dos quarloi
uma tala nio lem condomínio,
cem ainteio. R- Visconde Smti
Ilibei, 3____'*i,J.-

ANDARAÍ - AÍ-fla-ia ap. 201
R Sou»! Cruz. 147. Chive ip.

: 101 5l.i 2 Qt»„ bin., co:.,
! ,,,,. Cii-20. Ttallf 2»-l«W.

; ÃÍÜòXst ipim. <0I R. Anil-
tu 164, com ilnteco, "Ia. 2

quinei, cor. banh» área banh9
empreo. por 420,00 mali en.
cirno. O edil. tem giriçjem.
Chaves c/ Ooce no ^¦.-"-
tar t/proptletirio i R. Magi-
,h_____i,l!?-_!Síz — I

CONDI IONHM 41 - Aluao |
noicoio ip- 702 tudo lienie. ,
Silio, 3 qts. 2 bmh, topa.
coi( trm. ítmb.. 0t'< C** * * ; |
l 100 e tuas. Chavi» c/ poit (
Tntar 23.5940;

0RAJAÜ1 
' 

AU/13 ap. 101 (oi.
n>p.l. Ci» 2J0 e t/7 «ent».
dep.!. 5» 280 Ver P. Kuv,
11» de t i« ft- flacle'. Tl*Ur|
23I-1C82 da I ái »- ___

MEIER - Aluga-se a R. Moiso.
ró, 43 epto. 303 c/ 2 qlos.,
sala ele. Aluouel: CrJ 400,00
Tels. 249-4764 - 234-8704.

MEÍER - Aluao R. ,MlBW«l
Ferninclas, 626 «p. C/ Ij. 2
nt». dep. emp. c/ linteco. Cha.
.ei ap 102. Al. 250,00. Tratar
R. Sío Joie. 46 ai. 803 c/
Sr. Hélio.

PASSA-SE o contrato de loca-
cio do aparlimento da R. Oos
de Foverelto, 214/405. Ver no

MEIER - CACHAMBI - Alugo
ótima casa c/ sala, 2 qlos. e
dep Ver -I 2, Rua Chaves Pi-
nh;iro, 48, das 9 ás 17hs. Cha.
ves p/f. c«'« 4. Tratar Rua da
Quitanda, 67, ti 401
222^5952.

QUINTINO - Ãluoa-e casa,
auarto, saleta <oz. varanda —
prefere-se caiai trabalhe fora
230,00 Incluindo lixai - le-
moi Brito, 709. 

OUINTINO - mÕÕ. Aluga-se
casa sala, quart., c. b. « g.
quintal. Rui Rcpúbllci, 187 c/
1.

TODOS OS
sn I c«sa
área. Rua
nue 114F.

SÁBADO domingo 6 às 20hs.
ótimo ípt. Rocha Miranda
(200.00) sem fiador. Inf.
221-7923 - 2311460. B. Alrn
204, hoje^

Casas e Terrenos

NOVA IGUAÇU
E NILÓPOLIS
SÁBADO domingo e ho[e (6

às 20hs) ótimo apt. Nilopolis
(centro) 180,00 lem fiador. Inf.
221-7923 - 231-1460,

SANTOS - Aluga.
c/ sala quarto c, h,
Elisa da Albuquer-

LEOPOLDINA

!fic,'_3_í!5-_í__-__l
PIEDADE - Alugo 3

Qll. li
Rua
202

AlUGO bom ipto. 2 qu. slll
e dep. melhor rua Hlglenépolíi
350,00. Ver local R. Darfce de
Maios 183/202. Conlrilo/fia.
dor.

ALUGO — Apartamento Rua Ira-
çu, 397 Parada de lucii. Tretir
com oJ«rbeiro^~J B(X00:

ALUGO quarto, corinha banhai-
ro 160,00. Rua Cal. Camiiéo n9
155 Cordoyil.

AlUGASE na""P«nhi - R. Cuba
131 apto. 202 c/2 qtv i»la
co/. ban. etc. Tudo CrS 360
c/Sr. Chavei Av. Anienor N».
varro 09 ,0b tiái de Pina
260.708.

apti. 2
cox. ban. comp. t\t.

Assis Citnairo 662 ap.
fte. pinlado de novo e

cisa 3 »p 201 casa 4 ap. 202.
Ch. loia B. Tr. Al-n. Buroio
91 tala 419.

OUINTINO - Aluoo aplo. c/3

.udch;v.,íec0;,.wo,,,f!:rRdu. c
Miria Fraüai 42 1/309.

ALUGA-SE casa 2 qto. 2 saiu,
coz. banheiro e área. Estrada
do Sapé 225. Rocha Miranda,
das 8 às 12 hl.

BElfORT ROXO - Alugo casa
q. i, OS 130 e 9. loia CrS

180. R. Mauá, 25, S. Bernardo
257-7085, _

CASA - Aluga-se fiador prop.
aluguel 300,00 q. s. c. wt.
área fechada varanda grande
* qulnlil. Rua Fernando Ei-
querdo, 755 - Maria da Gra-
ca. 

DEL CASTILHO - Alugo cm
sala quarto, cor. banh. e
boa área 260.00. Na Trav. Me-
lafeia 117. Cond 2 meiei da-
posilo e deic, em folha.
P.AJA' - Alugo caia 3 oti. íl.
coz. bh. Rua Slmim, 603 -•
alug. 300. Inf. TUDIMOVEIS.
Rua Ibiapina 193 tal. 230-2399
- CRECI 751.

PETRÕPOLIS
ALUGA-SE apto. no «entro da
cididi, qunlo, kitinati, área
</ tinque, b*nh\, sín.eto. Tel.
2250528. 180 manllii

PETRÕPOLIS - AÍugl-se ótima
casa com lareira, telelone, 2
salai, 4 quartoi. 2 banheiros,
dep. comp. de empregada,
quintal, toda mobiltada. Só a
casal de idade sem filhos pe-
quenoi. Tal. 246-6493. 

PETROPÒÍIS - Casa - Alugo
- Vendo mob. 3 qtoi. 2 s.
gar. dependi. 2 banhi. Inf.
268-9521 p/ manh».

TERESÓPOLIS
TERESÓPOLIS - Alto -

mob, térreo, jird.. ti. qt.
kitch. ehuv. curl/long.
CtS 200. Inf. 257-3945.

Ap,
sep.

pr«Zi

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

OUARTOS — Alugam-se a caiai
ru senhetai de 'espeito. _•
R. Doutor Garnier, 179, pio-
«imo di l'i'4íã°_,cl_?0'n*L

OUINTINO" - Alugõ"vaga p/
carro à Rua Pelalínedo 314 ver
c/ielador irai. Rua Mitli Fiei.
tat__42ji/309.

OUARTO, alugo pode lavai e
coi. 120,00. Oepeiito 2 meiei.
R. Auguito Nunes, 45 cm 3.
Tcdos oi^Slntot.

OUARTO, alugo pod» lavai e
cot. 150,00. OepèiHe 2 miiei.
Rua Mo Frarvcfsco Xivier n9
(28; _.

OUARTO - Rapa» eu ,««,«-«
120.00 cruieitei. lone 26114<«
- Condutio na co-» Wne'

0IAJAU' -Alugo esto. mu, ;
I aros-, dep. tu» N. 5. de \
lurdt» S2453. Chiva peiteito, (
irn trjwilte. T#W '*___*'•• 

j
MARACANÃ" -"Alugo apl, 30Í j
Pedro Ouede», />• eto. Ib«- i
lurwisa, perimio Inil- -dur.»
cio. Var. 1 ai. 1 oli, dtp.
<c*r>p4- 9ar»««m. CrS S&S.09 -
i«i. «pSai;

OUAtlO - aVbi» a tapat
ou casal tm trabalhe le<e ntft
aieslft olantea Jua 

íarki do
tom fti..o 1SH apt X. -

ornai. _¦'- ¦- 

RIACMUIIO - Aluga st apl. tf
aint tia, 2 nios. cot. banh.«.
• dep. ewp. Rua íuboia ea
Silva 64/101 ch. 102 - »••¦
Pr. tng. No»« 4,209 - O»-
Adaü - 16 ai I» hi - •'¦
430.00.

RIACHUUO - AluflM* «I
ap, nuatte, aala, dep, emp.
in*, imteco «K. Ve; Rui 14
de Maio S3S. Inf. 2434)60» -

-21-044..
VUA VALOUtlRt - Atugatt

cate, «ta, quino. ssz>r>h«. t*a-
nhe-fo « ouWil. t.ut Namvf
m - Igiti» 5.__tooue.

.. frente, nli, 3 qll., coz .
dep, sinteco — Eltr, Porto Ve-1
lho, 1.036, ônibus ni peru.

HIOIENÒPÒVlS -"Ãíugo Hndoi
•ptol. com 1. 2 e 3 quattoi,
nla e dependi. Chavei a Rua
Ubirat. n9 315/403. Ptep. ...
224.595.

HIOIÉNOPOIÍS - Alugo e».
plendido apto. 3 queüoi. 2 tt.

¦ ¦>. dependi, de empregidi.
Rua Ubíralí n.P 305/201. Ploo.
224J595. 400.00 mais lesas.
Outro de ouerlojijala 270.00,

hi ilNOPOUS - Alügaie 6iT.
m:. apett. 2 Qi nt* <-o?» banh,
comp. gal d» *w«- Av, ênt 1
Dímocrá'.coi, 291. Chi.es cm
do» ÍJ»_nlo»- ''

HIOIINOPOIII - Alugai» ãpt.
2 Ql. "'*• dr-i" d"' - .1 R-
Ubiraii. 419. Chavei R. '-
dirico de Alb«qu«rou». 39.
Mi. 230.28Sí;___

UOPOlDINÃ - Api»., Ceíi».
t 1 mi» adianlide. Paee» ne
laniiate. Av. 13 da Mu». 47
»/ 1 00» - Tel. ÍÍ2-T66* !»>••
i-»etj ^K_„

1 OlARIA~^"AI»ti"ip, Citi¦'»•!.
-.,¦'- t'»i i -"¦- mil • "•
Pr* t '.•¦•« » lem» *> >"¦

PINHA - íu» tõnde 
"d* 

Agro.
le_o, 1116, e'g. ótimo »**.
303 2 otot, grande «*. dep.
empreaadi tsmpl. Trat. local
ou 232-«»l6. ' ,,...

CASAS
COMERCIAIS
AlUOO~(ti»'piri-arngo« feilai

fim ano em Barato Ribe ro. In-
tir 227-6917.

LOJA Vcluntários da Páitii 32-A ]
e/S4tt>2. Pa»»o c/imialasét» a ,
fuiícíonmdo lerv» p/qualquer
ii.no. T. 257.2042 o 237-1564
CRECI J602.

OMCINÀ"- tipe-ieíizede em
»u»peni6e» «lugo - Otlma li».
gueiia - Girinto CrS 500, dia-
moi. Contrato 5 anoi. Aluguel
CrS 300, tratar hoie. Rue dai
Ceméliei, 2S» loia C. Vila Vai-
auelre,

RtlOJOlIRO OU PtOUENA RI-
JOUTIRIA - Paii»-se conluio
loiinha ã R, Buanca AU»tt 21»
Insulada e pronta p/fimclonar.
Contrato ainda comb. i anos
d» durasáo. Aluguel lno at»
o línal CrS 300.00 por m*i.

, Cha.» no bar, mler-r-icoes R.
, Rodrigo í<l.e, 21. i'80J -

i 252-2645. 

ALUOA-SE plia indústria, ótimo
letreno c/2 caiu, c/águi, f&ni
« luz. Tel. 230464». Gttmicho.

ALÜÕO I qilolo novo tt irtt
coberta fl»25. 200m2. ICOm. da
Av. Brasil. Tratar R. Iimiel Ro-
th ___ ""-Sl;

ATENÇÃO"- Alugo o~limo»|
qalpõei, lodo» iunto Av. Btaul
IS. Criitàváo à Penha), ti
100.r.2, 320m2. 300m2, 600m2,
500m2. 700m2. I.000m2.
1.5O0m2, 2500m2. Ir ai ar
230 0843J)^^l;o P/prop'-.

GAIPAO - Av, Breiil Boniucei-
to Ru» Proclamecéo, 23S alu.
puel 1 000,00 lane 10X3J lo-
do coberto, Genle hei» lei.
2S2.4760.__ ,

OAtPAO no Mele» pino com
toie, »'»• coberta e rerreno
qualquer ramo. Rua Dia» da
Cru». 91» c/ Afcnio.

ALUGA-SE á Rua Francisco Ota- |
viano 67 loja 23 ólimo ponto
Uj-s disess, botlque, ma+e-nal |
cabeleireiro, art. importação. |
Chave no local. Inf. Imobi-
liaria Internacional - Telefone
221-3260 -. CRECI J-171.

ÀLÜGO SAIA - Rua Santa CÍa- !
ta, 33 c:q. Domingos Ferrei- '

i±_ Tralar 237-6912.

AlUGA-SE loji M. Rua Viscon-
do d» Pirajá 605. Ver no lo-

__*!_. T_J!- w,aw-
A "SPAÇÓ" aluga loia sem lu-

vas na Arnaldo Quintela, 10-C
eso. R. Passagem. Tralar tel.
222-2838 e 252-5813.

BOTAFOGO - Loia alugo sem
luvas p/225,00 Galeria R. Pas-
sagem c/fôrça. Azuieiada até o |
teto. 39IQ462 Rui.

CONSULTÓRIO MEDICO - Alu.'
gj-sa vaga para clinica medi-
ca no Ed. Condor, largo do
Michido. Tel. 225-7811 Dr. Ca-
valcantK ,

LOJA - Alugo Rua Santa Cia-
ra, 376. Chaves porleiro —
1 200 sem luvas.

LOJA - 
"Transfiro 

motivo via-
qcm magnífica loi» de 2 pav.
Alug. 2 1/2 sal. 25 000 c/ 5
ent. e o rest. 1 000 mensal.
B. Ribeiro tel. 237-8080 - Ma-
nh& e noite.

IÒJA - R. Marques de Abran-
tes, 178 - Aluga-ie a loia C
com 100 metroí quadrados»
primeira locação. Aberta du-
ranle o dia. Tralar telefone
221-2224 e 231-0604 _ Sr. Pe-
relra - CRECI 1433.

ÍÕJÀ em BÕt-logo - Aluqo
ótimo local para qualquer ra-
mo. Rua Dona^ Maria_i73-A.

PASSO CONTRATOS - íoias n
casai. Vazias e func. Aluguel
• luvai baratitiimoi. Tacil. par*
comércio o ind. Bairro» Botafo-
go, Catete. Copa. Ipanmi.a, Ip-
blon. Inf. 227-9101 221-2610
231-9540 R. 8 CRECI 1.387._

P/CONSULTORÍO" MEDICO
Pequena clinica — Alugo
Frente Caia Saúde S. J6ie —
Hall. 4 ulai. banhtlro social
compltlo, dlitribuidor, copa
eoilnhl, área lervlço, depen.
.¦¦a-, criado» - Ver c/port.
Jorge R. Humaitá 144 ap. 901

Tralar 242-9315 - 227-4575
CRLCIJM. ._,,

SABADO~-~bomingo e hoie
!6 ài 20hi) élimo apt. Copar
p/neg. ou telid. 295.00. 

'

2:1-7923 - 231-1460. B
204.

SAIAS -"ComercioT nu eíõril
Alugo em ótimo sob. rom P
Mirquci Abrintts, 222 esq.
P. Botafogo, t/ Albino

— Aluga-se
ólimo local. Rua
.squina Conde

jel. 248-1068
LOJAS - Alugam-se,

com 45m2
Aguiar, 11

Bonfim. Tratar
Taveira.

amplas,
Brai da Pina - R. Joa-

quim Monteiro 24 ¦ 44, s/lu-
vai — ótimas para comercio,
indústria ou depóíitoi — Trat
•I Despaclianta Chavai - Av.
Antenor Navarro 99 «ob. —

260-8703 - Braz d» Pina.

LOJA 
"- 

AlúgTse Rua Uruguai
283-C - esq. R. Maria Amalia
CrS 450,00. Chaves porteiro.

_!_" _ J_L- .'-'-i-ll2.-:
LOJA — Passo contrato c/tel.
ólimo p:nlo. Ver iriMf Pra-

ça das Naçõos 21 M. Sorve
pi todo ramo_&tu9ual baralo.

LINS -- Aluga-se ótima loja p/
fins comerciais. Ver Rua Ma-

_lll____--A- Inf. 243.0609.

MEIER - Aluga-»» a R- Mosso-
ró, 43 loia I c/ grando iirau.
Aluguel: 2 salários. Tcli.: . .
249-4764 -_23£-_B704.

MADUREIRA - Alugo salas cm
ed. comercial á Rua Mana
Freitas 42 ver c/zelador trai.

_s/309.
PENHA — Aluga-se as lojas C,

C-l e E, da R. Conde de Agrn-
longo, 420. Chav. na Farmá
cia. Trai. lei. 230-1570 - Cl
Nunes. ,„

RUA ARAGUAIA, 235 - Aluga-
se loja boa esquina de Firmi-
no do Amaral, desocupada. -

Chaves com porleiro do edili-
cio, Sr. Rubens. Tratar pelo te-
lefonc 221-2224 e 231-0604. -

Sr. Pereir^.^t^!_«3___,.
SAO CRISTÓVÃO - Alugo ai-

Ias comerciais ti banheiros «»•
parados. Rua São Luiz Gonra-
ga, 932. Tel. 3960176. Chaves
loja. „, .

SÁBADO* domingo » hoia (6
is 20hs| ótimo apt. Meler
1250,00) p/neo. ou reild, Int.
221-7923 - 2311460. B. Aires

J04_.
TIJUCA - Alugo ampl» »/loi*

a R. Conda Bonfim 685 o.
i, Encepcional p/»itlgoi
Jropn^áj^o_2j«8:M32J__

IMÓVEIS
DIVERSOS

\nt.
Aires,

»/7.

<ren
fino

PRAIAS E
VERANEIOS
SAO LOURENÇO - 

"Alugo 
nu

vendo aptoi. com ou »em mo-
blli». A p»rllr d« 10.000,00 ri»
enlrad». R«it«nl» a combinar.
5/ luroi. Rua Adelaide Vaia-
loi 320. Inf. lei. 228 7307.

INDUSTRIAS

UOJA - Centtí. Aluat-ae, .1
cé-c» d« 130-1^2. piJpr.i Pt
o.au^i indúilri» osi mmatm.
V»» I ¦ R. ff«t Ceneta, 271.
¦'*'*• lei- 2424400.

PASSO

Escritório - Cinelândia
Alugo enteiem» conjunto He 4 talai c/ banheiro, lota!-

m«nl* mobiliado c equipado e/ farta maquinaria »r tefrioe-
„de, «lífonfi. «IC... - Tralar PREDIAL CANADENSE --

Álvaro Alvlm, 21 - til* 1 ?06 - Ttl. -22-7808 - CRECI
1357.

Prédio
Empresa Internacional procura para locar

AlUOA .1 - 2 _-„**•
lalóe» t/ f6<S». e- **•"*
dfigu.i, 31 • 204 M'o
Kruã - 22f-»0« - Oltr.l,

eonltalo tom i»il. 31
l. a» conleii. Copar. >
l&rça 2-0 fim» dupla j

^.'XMi.àTgJ.JIí prédio com Área consiruida entro A 000/6 000

m.'»«»i i'smm.i • so pr-ei-1 m2, amplos escritórios e local para estocar mer-
leiott de K». '
Í35C/7?

Trlt»r fan*

LOJAS, ESCRITÓRIOS
E CONSULTÓRIOS

-jcadorias, nas proximidades do Centro.

Cartas para a portaria deste Jornal sob o
100887.n."
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- CLASSIFICADOS
ító«* ' Jornal do Braiil. 3.°-feira, 24-8-71 SERVIÇOS PROF. • ANIMAIS E AGRICULTURA • DIVERSOS • EMPREGOS

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
DIVERSOS

BUFFET - DOCES
- SALGADOS

IRIS FRANÇA - Aniversaria ho-
ie e M J. U. deseja felicida-
dei.

A DETETIVE — Investigações
particulares, flagrantes, acom-
panhamentos, «te. 281-826} —
Eticsio. ¦

CORTINAS japonesas.
Fábrica. Orçam, sem
compromisso. Telefone
249-0414. (B

SENHORA - Aceita encomenda
de docinhos para festa de cri-
anca 237-5866 em Copacabana.

DIVERSOS

CONSTRUÇÕES - Colocações de
ladrllhos azulejos decorados re-
forma de casas tt apartamentos
aerviço de fino acabamento.
Tel. 231-0663 - Jsaias.

CONSTRUÇÕES E REFORMAS -
Vai reformar seu ap.? Cônsul-
te-nos orçamentos grátis. Tel.

_255__377 -255-0382. _
CONSTRUÇÕES relormas pintu-

ras de casa ap. colocações de
pastilhas ou pintu-as em facha-
da de prédio conserto de te-
lhados T. 221 0290 Carlito.

ESTOFADOR E LUSTRÀDOR -
Refonnas de móveis em geral
f novos. Qualquer bairro a
domi-ii;o._Tel_249.9472.  I

IUSTRADOR AUTÔNOMO - !
Seus móveis nao estão velhos, i
• sim usados. Efes ficarão no- ;
vos por preços módicos. Eles :
tão claros? Ficarão na tôr ;
desejada, jacarandá caviúna
etc... imitações perfeitas. Wal-
demiro Matta e Arildo AAariano,
damos referências. Tel:
248-5406. P^Mavor. _

IUSTRADOR PROFISSIONAL a
domicilio móveis» pianos, etc.
Trabalhos ptrfcitos Risid. Cetel
391-3344. „ls_,

MOÇA prof. com bons conheci-
mentos de Português oferece-
se par«i revisora textos. Tel.
390-98ó7__

MANICURE É"P~EDICUR_ a do.
micilio mão 4,00 pé 6,00 tel.
246.|016_ZuJ«ldi.

PISOS, poíimentos em mármore,
marmorite marcopíso p. romano
etc. Auto Brilho. Tel. 247 7534

Sr. Marcos.
PEDREIRO-- Pintor — Carpin-
triro — Instalador autônomos

trab. p/ empreitada ou «
dia, efio referências, orç. qra-
•___R_imi_?do-_T,'i.- i240031-

TRADUÇÕES"- ínaíê. técnico
também. Serviços datíloaráficos

Tel. 245-7571 após 14 horai.

Super Synteko
TEl. 252-1932

Garantia firme executa c'
Garanti» dc 5 anos. Possui-
mos operários e mfiquinflrios
próprios, não usamos

Super Synteko
4,50 m2

Garantia de 5 anos inicio j
imediato atendemos toda GB
e Ilha. Dedeti.ação. Tel. —
2S7-3396.

Super-Synteko
Tel.: 225-2245

FIRMA IDÔNEA aplica o

genuíno super-*ynteko com

5 ANOS GARANTIA. Calafe-
t-jção especial e alto brilho.
— Diariamente, das 6 às 20

horas, inclusive domingos.
Rua Esteves Júnior, 22/10.

PREVINA-SE - Nos seus quar-
da-roupas contra mofo e traças
com o afamado Antimofo Mira-
gaya que encontra-se a venda
nas Lojas Americanas, drogarias
e farmácias.

SOCIAIS

COMItCIO I ttrtlSHCTAÇOM
JANTA CIAUA ""»-

RASPAGEM PAR* CERA
PORTAS PARA «0XES
CORTINAS JAPONESAS

257-8563 255-2269

RUA SANTA CIARA, 115/301

ADELINO ALVES DE CARVALHO
- Missa de 79 dia. Ana da [
Conceição de Carvalho, Antô- ;
nio Alves de Carvalho e Adeli- i
no Alves Carvalho agradecem
as manifestações de pesar rece-
bidds. pela morte de seu ines-
quecivel esposo, pai e avô,
e convidam para a missa de
79 dia, hoje, às I0h30m, na
igreja de Santo Antônio dos
Pobres, na Rua dos Inválidos.^

AÓMEN1NO JESUS DE PRAGA'
e S. Judas Tadeu — Agradeço
graças alcançadas — SÜa.

ADRIANA JOPPERT - 
"Missa

de 79 dia. A família de Adria-
na Joppert agradece as mani-
fest3ÇÕes de pesar recebidas
por ocasião do seu falecimento
e convida seus parentes e a mi-
gos para a missa de 7? dia,
que será celebrada na igreja
de N. S. de Copacabana (Praça
Serzedélo Corrêa), hoje, às
lOh. Antecipadamente agrade-

V. S. vai se
estabelecer?

Parcelamos despesas de le-
gal. zação. Contratos, Altera-
ções. Alvarás, ICM, IPI, IR.

ORGANIZAÇÃO SELEX
Presidente Vargas, 583 —

s/1005. Tels.: 221-5100 -
221-5219.

bises-
Preço 4,50feiroí cuidadol

m2.
Praça Flori.no, 19 tala 66

1 Animais e
Agricultura

ANIMAIS E AVES

COMPRA-SE - Porcos gordos
e magros. Paga-se á vista qual-
quer quantidade. Rua pr-ssoa
He Barros 3 Estácio. Tel.
224-6194 Sr. Antonio!

DIVERSOS

DECLARAÇÕES
E EDITAIS

A praça
Declaramos nu» foram *x-

traviados os rccíboi da de-
elaraçâo de Imposto de Ren-
ria dot anos bases de 1965,
eiercicio 1966 e ano b.ne
de 1969, exercício de 1970,
e ainda o Reoiitto rie Firma,
d» FARMÁCIA CANADA'
ITDA. eitabeleeida à Rua
rV.-r>.-< He Abrantei. 11OC,
Inscrição CGC.-MF n.» 
33.333.931/001.

Imobiliária
Nova York S/A.

CGC. 33.061979

AssambUi* Geral
Extraordinária

EMBAIXADOR FRANCISCO NE-
GRÃO DE LIMA Ação do
Graças. Amigos e antiqos auxi-
liares de Governo do Embaixa-
dor Francisco Nfqrão de Uma,
tem o prazer de convidar os
parentes e amigos a admirado-
res, para a missa gratulatória
que será celebrada na igreja
da Candelária, às llh de hoje,
pelo transcurso de seu 70° ani-
versário. Oficiará o Eminentis-
«imo Senhor Cardeal D. Eugè-
nio Salles,- Arcebispo do Rio
de Janeiro. Antecipam agrade-
cimentos.

EDELTRAUT SCHUITZ WENK -
Falecimento. A diretoria e os
funcionários da Rio Motor
S. A., pesarosos, cumprem o
doloroso dever de participar
o falecimento de sua saudosa
diretora, ocorrido no domingo,
dia 72, em São Paulo — capt-
tal. A Sra. Edeltrault Vi/enl era
diretora da Auto Industrial
S'A.

LUIS NATHALIO SCHIAVO
Missa de 79 dia. Seus filhos,
genros, ncras, sobrinhos e ne-
tos, iiTipo.sibilidnde de fazê-lo
pessoalmente, agradecem a»
demonstrações rie pesar pf Ia
p.ssagem do pranteado Luii
Schlave. e comunicam que a
missa de 79 dia será celebrada
hoje, no altar-mor da igreja
da Candelária. Desde já agra-
derem aos que comparecerem
a <?sse ato de fã cristã.

MARIA DA GLORIA ÃÍV ES
PORTILHO - Miua de 79 dia.
Maria Helena Alvas Partilho,
Eponina lélia Alves Portilho,
Viúva General Nelson Alves
Portilho, filho e nora, Geraldo
Alves Portilho e família partici-
pam o falecimento de sua que-
rida Glorlnha, ocorrido no dia
17 do corrente e convidam pa-
ra missa de 79 dia, que
será celebrada na Catedral
Metropolitana, hoje, ás llh.
Antecipadamente agradece?" a*,
manifestações de solidariedade.

MANUEL ESTEVES GIL - Mis-
sa de 79 dia. A família do
Manuel Esteves GÜ, sensibiliza-
da, agradece as demonstrações
de amizade recebidas por oca-
siâo do falecimento e convida
as pessoas amigas para a missa
de 79 dia, a ser celebrada
no dia 26, às 9hl5m, na igreja
do Divino Salvador, em Pieda-
de. _____ .

MARIA" EUGENIA" ESTELITA I
LINS - Missa dc 19 «no. A i
familia convida para a missa 1
de um ano de seu falecimento, I
às 9h de hoje, na igreja de |
Santa Margarida Maria.

MENINO JESUS DE PRAGA -Ir"
Agradecemos graças alcançadas |
Washington Braga e família, j

MENINO JESUS DE PRAGA - )
Graç;. alcançada JDelza. \_

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA é
Menino Jesus de Praga. Agra-
daco graça alcançada. Dora. _

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA • |
Menino Jesus de Praga agra- ;
d*ico graça alcançada. Concei* <
ção.

ORAÇÃO a Chaga do ombro
do Jesus — novena eficaz das
3 A. Marias — Ao Pe. Pio e
Pe. Dehon — Sla. Francisca
Xavier Cabrina — Agradeci-
mento de graças alcançadas da
StcU l. Martins.

PAULO MAURÍCIO PEREIRA F|.
LHO I— Nascimento. Filho do
Sr. Paulo Mnuricio Pereira e
da Sra. Aríza Pereira.

PROFESSOR DR. GLAUCO
MAR*INS SANTOS Missa
do 79 dia. Ruth Montenegro
comunica desolada o faleci-
mento, e convida patentes,
amigos, colegas e alunos, para
a missa que, om intenção de i
sua boníssima alma manda re- \
zar amanhã, às Mh, no altar-
mor da igreja da Candelária. |
Antecipadamente agradece a
todos que comparecerem a |
mais êtie ato de fé cristão.

REGINA DE CARVALHO E SU-
VA -- Prece. Reverendissima
Maly Hilda e a Irmandade Es-
pirilual Estrf-la D'Alva, convi-
dam os parenie* e amigos e
quadro social para a prece em
favor de sua progenitora e só- i
cia fundadora da 1EED Regi- jna de Carvalho e Silva, faleci- (
da em 8-3-71. A prece será no I
Templo Estrela D'Alva, hoje, ]
ai 20h. Rua Rêao Lopes, 98 -
- Tiiuca.

SILVIA REGINA SABARCA BON. '

FIM • CARLOS LANFREDI
Casamento. Casam-se no dia 1
4 de setembro, na igreja de
N. 5. do Brasil, na Urca. Silvia I
Regina é filha do jornalista i
Rut Calheiros Bonfim e d;, Sra.
Silvia Sabarça Bonfim. Carlos !
é industrial e filho do Sr. i
Paulo tanfredi ¦ da Sra. Hilda
Irene tanfredi.

TABELIÃO HUGO RAMOS - Â
' família de Hugo Ramos comu-

nica seu falecimento e sepulta-
mento no dia 17 último no
cemitério de São Francisco Xa-
vier 9 convida os amigos para
a missa que scrã oficiada em
sua intenção hoje, às I0h* na
Igreja de São; Jo<é, da lagoa.

VICEValmirante r. r. m.
CARLOS LUIS DUOUE ESTRADA
- M^sa de 79 dia. A viúva,
filhos, noras e netos, sensibíli-
Tados, agradecem as manifes-
tacões de pesar recebidas por
ocasião do falecimento de seu
esposo, pai, sogro e avô —
Carlos luis Duque Estrada —
e convidam para a missa de
7p dia, que mandarão celebrar
hoje, às Ílh30m. no altar.mor
ria íqreía da Santa Cruz dos
M Mar**. r>t. Rua 19 de Mar-
CO.

PRECISA-SE Copcira/Arrumadeira
com pratica e referencias mi-
nimas um ano. Paga-se bem.
Trat. R Santa Clara n° 289,
ap. 10_T »_partir das 12 horas-

PRECISA-SE empregada para ca-
sal Pede-se referencias. R. Ma-
chado Assis n9 35, ap. 201 -
Flamengo,

PRECISO Copeiras e babás
tendo longa prática, boa apa-
rencia, ref. e documentos. Av.
Copacabana 534 ap. 402 - até
300,00.

PRECISO emp. serv. domesti-
cos, copa e cozinha. Tratar Av.
Osvajdo Cruz, 123,' apt.,BOI.

PRECISA-SE de empregada do-
mestiça. Paga-se bem. Av. Co-
pacabana, 99, apt 704. ,

COZINHEIRAS

AGENCIA ALEMÃ - D. /Õlqa
oferece cozinheiras, copeiras e
br.bás, ótimas referências e do-
cumentos. Tel. 2377191 - Av.
Ccp.icahAna, 534 ap.__402L

AGENCIA D. OLGA - Oferece
empregada para cozinhar arru-
mar e cop?;r,sr e uma de for-
no e fogão. Ótimas refs.
2.7-7191^

AGENCIA RIZZO - Oferece
cor. de forno e foqão trivial
(os) arrumadelras (os) Uvd.
passad. acompanhantes e moto-
ristas. Tel._252.56441

ATENÇÃO - Coiinheiras (osl
copeiras (os) arrd. etc. Temos
ótimos pedidos sal. 200 a CrS
500 Rua Joaquim Silva, n° 11
sal. 307.

A AGENCIA RIACHUELÓ qu»
desde 1934 vem servindo a
GB, ofereça cox., top-arrms.,
•te Tel. 224-7485 - 231-3191.

AGENCIA SENADOR precisa e
oferece ótimas cozinheiras com
carteira e boas referências, Se- \
nador Dantas, 39 »/ 205. Tel.
252-4604. I

ATE' 350 MU pago a cozinheira !
cuida apt. casal velhos sem
filhos. Praça Tiradentes 9 apto.
703. I

AGENCIA ATLÂNTICA - Tcl.i !
237-1606 - Ofcreccse coz., |
cop., arrum., babás, etc. — 

j
Diaristas e mensalistas c/ óti-

' mas referências. __
BOA COZINHEIRA V/caial e II-

lha. Tratar tf doe. e rcf. 235-
1024 Av. Copa. 807/401. Prec.
também uma babá.

COZINHEIRA - Prtciin-lt Ru»
Sta. Clara, 280/201 - Tel.
257-2124 - Pado-se refai-ãneias.

I COZINHEIRA - Preciia-s» lor-
no fogão a partir 30 anos -
Exirje-se pessoa limpa, ótimas
reftrínetas. Dormir no emprí-

o, lava na máquina. Pequena
lia. Ordrnado Oi 300,00

ATIVIDADE: COMUNICAÇÃO
HOMENS E MULHERES

CR$ 3.400,00 / Cr$ 4.900,00
Para abraçar profissão moderna e

a clientes da maior empresa brasileira,
so a cargos de chefia aos líderes.

EXIGIMOS: Boa apresentação
saber enfrentar situações novas

dinâmica, em atividade de contatos

que opera no ramo da comunicação.
junto
Aces-

ra
comunicabilidade fácil — raciocínio rápido pa-
entusiasmo.

Desnecessário experiência anterior, temos elementos de alto nível para prepa-
os selecionados. Serão registrados com "salários" 

+ comissões + incentivos

prêmios e direitos trabalhistas.
Entrevista com o Sr. Antoine - de 9,30 às 14 horas ou 15,30 às 20 horas.

HOTEL O.K. Rua Senador Dantas n.° 24 — amanhã, 4a.-feira. (P

.7.

os I

familia. Otêrntièo CrS
Tel. 7268738.

COZINHEIRA - Precinie com
prática, paga-se bem. — Av.
Vltlrt Souto n° 226, »pt. 201

Tel. 247-1356.
COZINHEIRA - Pr»iii»i» p»r»

casa de tratamento, «xige-sa
prática • referencias. — Ord.
CrS 300,00. Tratar Av. Ru! Bar-
bota, SOO, apt. 201.

COZINHEIRA - Precll»-!» Iri-
vial fino, também lavando com
reforências, mais de 25 anos
idad». Ord. CiS 250,00. - R.
Paulo Céiar d» Andrad», 222/
302 — largo Machado.

COZINHEIRA - OrrlrnncIcrCrí
200,00. Dormir no emprego,
lave' o paise, têm mAquIna R.

701 -

EMPREGOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Diai da Rocha, 25 apl
Copacabana -leme.

COZINHEIRA - Pltcllt-tl, qu»
míIi* coiinhar bem • arrumar.
Exiqem-se referências. Patja-ia
h»m. .',' •¦: o l.i.i ..

COZINHEIRA, trivial variado de
-t0 a í>5 anos, dorme no rm

MOCA p/ casal — Precisa-se d
¦ capacidade p/ cozinhar, fixo.
I Rua Conde Bonfim, 333, ap.
I 603 •- 268 7179.
l OFEREÇO 2 senhoras chegadas
! de Minas faço todo serv
í forno fogão 9 anos
252-2328.

OFERECE-SE senhora 
"(crente) 

pa-
I ra cozinhar, não trabalha aos
I sábados, preferencia Zona Sul.

O-denado 250 a 300. - For.e
I 22J.3805.

PRECISA.SE~co_inhcira dc lor-
no e fogão ou Kivial variado.
Pessoa competente, Paga-se
bem. Av. ErnanI Cardoso, 395
-~ Campinho.

PRECÍSA-SE cozinheira, lavar
roupa tol. 247-9238 R. Prof.
Brandão Filho, 60 ap. 102
subida R. Igarapava, leblon.

PRECISA-SE de uma boa cozi-
nheira dando referências quem |
não estiver em condições nao
se apresente. Rua Constante
Rumor 67 - apt9 202. _

PRECISA-SE empregada c/ re-
ferôncias, cozinhando trivial
variado. Ord. a combinar. Nas-
cimento Silva 110 - 407 -
Tel. 267-2322.

PRECISO empregada para cozi-
nhar e arrumar. Rua Prol. Al-
vero Rodrigues 337 apto. 404.
Tel. 2460012 - Botafogo.

PRECISO lenhora cozinheirB tri-
viíl lino, lavar e paisar, dor-
mir lora. R. Conilanle Ramoi
30 «p. 90K 

] PRECISA-SE de uma senhora de
I 35 a 40 anos, que cozinho

muito bem para um caiai de
Idade, tem filhos que também
possa sair do Rio. Av. Ru
bosa n? 60 «pi. 2201. -
245-5601.

PRECISA-SE" uma cozinheira com
prática de forno e (ogão. Pa-
«a-se bem. Rua Silva Cailro
n1? 32. apt. 701. Pró-imo «o
Mercedo Disco da Siqueira
Campos. __r_m ._

Bar-
Tel.

PRECÍSA-SE de empregada pa-
ra cozinhar. Paqa-se bem. Rua
Almirante Tamandaré. 50/502

PRECISO COZINHEIRAS pa r a
madames de alto tratamento.
Devem ter muito boas referén-
cias, boa aparência e de 23
a 45 anos. Não quero diarista.
Tem que dormir no emprego.
D. 0'na. Av. Copacabana 534
ap. 402.

LAVADEIRAS
E PASSADEIRAS

FÁVÃDÉIRA - Pr«Í»T-Ie—5~di«» i
p/semana. Prga-sc cem cruzei- jros p/mês. Rua General Glicé- j
rio 224 apto. 401^ j_J__r_(n.i_i_.M_ I

OFERECE-SE engomadeira-passa- ,
deira responsável competente \
ótimas refs_._- Jei-_?71 0260. ;

PRECISA-SE perfeita lavadeira i
com prática de «ntjomadeira e
P-is.adaira. Ótimas referoncias, i
dormir no «mprego, ordenado •
a combinar — Tratar na Rua
Franeiico Graça n. 55. Dai Bh
às 12 horas. Ttl. 2484)243 - ;
Tiiuta.

PRECISA-SE empregada que dur.
ma no emprego t! referen-
cias para lavar e passar,;
Joana Anqélica '34^apJ __

TINTURARIA - Precisa de P»»-
sador pa*a máquina ~ R. Con*
de Bonfim 531. 

TINTURARIA — Prtcil» Í«v»dor
que s.iíba passar na máquina.
R. M»ris « Buroí 1024.

TINTURARJA - Pr«li«rit 3
passadcirai blicatelra». Rua
Ac.aré. 71; Eng. N6vo.

TINTURARIA'MAL precise p«».
sade-ira de vestidos prática t
efetiva. Rua lini dc Vascon-
colos n° 242-A - Méier.

DESENHISTA

R.
«01.

Empresa jornalística de grande porte preci-
sa de Desenhista para área comercial. Pede-se a

apresentação de referências de atuação em anún-

cios publicitários.

Apresentar-se à Av. Rio Branco, 156 - sala

725 - Com uma foto 3x4 e demais documentos

profissionais.

Comunicação
Furto

A» 10 h», Ho Hi» 20 6'7I. I
foi furtido no Centre Médico 1
tittdunl d« B. Ton«lr>ro um
?mrelopt p » t d o <oniendo l
ÍSO flêUte» *f «avullet- j
trxrtt». -59 rl«l»t»i tm p«p«l
me«d« • cot»p'ov*ot»» do
firtl N*tirjr«l City B*nl. j»r-
ttnctnt»» » boliiil» ««Ivint
Spivtl. Inl. p«lo tel
124-1634

Convocação

Fíciim convocados os se-
nhorei acionislai da IMOBI-

I LIARIA NOVA YORK S/A. »
1 se reunirem em Assembléia
I Gemi ExiMordinári», «s 16

hor»> do dia 1," dc setembro

| He l°7l, n» sede social, na
| Ru» Sete He 5etcmbro, 61 —

3.° *nd«r, a fim Hr delibe-
rarem sobre ot icguinte» as-
tunlost

a) — Renúncia de Direto-
rei r de Wemhro» do I
Conselho Fiscal;

bí - fJeicao He Diretores ;
e rie Membroí do
Conselho Ntcal;

<) — Apreciação do» atoi j
# tontas da Oiretoris.

d) — Reforma dos \ ¦¦ ¦•¦ \
•r< Sociais;
Aiiunto» de InterêV' i
»e oeral.
de Janeiro, -0 He
rie 1971.

SVIVIO MAGAlMÀtS
Diteto» Vl-t Prendem»

PAUIO MAGAIHAES
Diretor V <• I -ri ¦¦• - ¦ ¦*.

AMAS, ARRUMAD.
E COPEIRAS

RIACHUEIO qut
v<m itrvindo a
copa*>rmi. ca>i'

t. -

Bo
a^èfo

JOSf

A AGENCIA
•lesd. 1934
GB, ofaraca
rlc. Tel». 734.74J} - 331.3171

AGENCIA D OIGA tem
potiçío <i«. Mm*, ótima co-
paira, t babi, 2 C3imh«irai.
Oiami relerénciti 23S 1072,

AGENCIA $. JORGE -67-8(143
•mp. doméstíc* diaristas • e*e-1
tivas ictecionadrt*. P Viu. Pi*!
rtiá_318 li. I» - Ipanema.

AGENCIA AllMA - Olrrec» j
topeira. cozinheira * babas |
rpm álimat rplrríncias. lei.:
2377191 » documentes. Av. 1
Coptiabana, 534 ap. 402.

ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Procura se, lndlip«ns*vet do-'
fumantes * referencias Hu* I
l_|£Bi>!rio Mguer. 15 901. _]

ARRUMADEIRA - COMIliÃ -
So» aotienti», com releren.
<i»l, dorinindo no tn;pr»oo^

EMPREGADA domésli-
ca: Precisa-se para lo-
do serviço em casa de
familia norte-america-
na, 4 pessoas. Exigem-
se referencias. Rua Dr.

di»- j Jerondino Estèves, 51,
J. Botânico. (B

I EMPREGADA d» 19 a 25''anoi .

À praça
MIGUR MADEIRA DE FREITAS.

JOÃO MADEIRA DE FREITAS • MIGUEL
DE OLIVEIRA MADEIRA DE FREITAS, faz
ciência à prata e a quetu m'etc__ar pov
su que nada mais .em a ver com a EM-
PRESA DE BEBIDAS "GIRIN" cu|o contra-
to de negócio e venda pa5»ou enjluiiva
re»j»n!wib!l.dade RAYMUNDO NUNES DE
OlfVEIRA - Ma»í* Deolmda Cosia d* OU-
v»>r« - Maria lui<a C«?a de 0!<ve«r« -

pAtri* d» OfA-zê Cmi* ée Oliveira • Ray-
mundo Pauto Cosia de OÜve»ra. Prevaíe-
t»»ndo «penai «s clâuiwlíi etüpulada. »>o
eoniraJo de 22*5*71.

(*t) Migu»! Made.r» d* Frcilai

para ppqufna familia. dorme
ou nao. Referencias ou ret-
poniavtli. OI 130,00. Ru»
Prolestcir G»hiro 146 cata 9.
EMPREGADA Preciio »»b.
ler, escrever* durma no emp.
ttri. ou ref»r. Av, N. S. Co
píí ii'..5i« 920. 304,

EMPREOA0A - CtliOOrPtecr.
sa-s# de um» mocinha c*' re*
frrèficiiii família 3 petsoas -*
R.a Hwri ford W. 308 Tiiuca

2o5 3574^
f MPREOADA •. Ctttl' pm-i»"» I

i **"iprrp*da rodo ietv\o trivial ¦
; lino vnriado paga>a* bmmt I. ]

EMPREGADA cerneetenfe o/tado i
I «ervi- >, Tem l*v»deír», P»g».ie I

tiern. Sé t rrltrfn;,»,. R, Ouvi- 1
! v.r-f, 37/1104.
i IMPREOADA - Atiumer e to.)
j i^-har tiivi»! vtritds tt bo»i i
I irtertr-n»-.. tjcuii ialitia. Ru»
j M l»no» <t*s 40J - Cenat».

bane,
EMPREGADA f.r,,,,,. e„, .

j *cwfo o *e»wtíe t\*t* wn ca*»l, *
i uigtm.te referenciei. Kui dat i
i teranjelret. 39í.rt)*.
i EMPREGADA — Pretltat* ptra I
l fodo «er*«t;o p*fiv ¦' » '» - j

Rua P-fe. l.»t^»», 18, »e 30t .

IMMIOAOA - toda i»...tn
ptea ía*«. M*rf**<ío ét a,,,,
73<*03 t«i«t rri. f#H. Op.»^ i
fo**. P**f« .*o ba-ífr», Rftmm. i

tMPItOADA

Publicação de extravio
©-»*»J* V-**-* mnem*'*f ftr^^w» mm ** mm******

m***tmt**tém m **s ***** *«''*' »«!»«»»et a tafeti..^»
m*m 'l(l*ie*? im * Sm*m% *t** 9r*f*m***>**' »#e:*ira«#NI •»« C**.
Vmm á*> *« &K» ».<• • t***** é**s* **** Bmtétm *»m
é*m**í* pé** ***¦•• • ***i * »*»»**» * ** ti* t

Rut Jo»nunn N«h«o, 80, »pt°
1003 Cisoacih*"». ___.

ARRUMADEIRA - PtecTsílií -
Dormindo lore. Rut Tontleret
27 tp. 301. Coptctbana.

A MISSÃO IVANOfUCA •****¦
te dom*»iic*» hlNtít. Alta »»¦
l»tts. Tr. I»! p/l.; J.34ÍS4

A UNIÃO tVANGIUCA AUXI.
IIADORA o<«r«». .tr-- »:r¦•: • ai.
t«m*>ftt« totetionada ia»a *>*¦
ra, G*r*rt*ia pt?marw«l«. Tr».
Mt P/ f ¦** * - t. ¦*¦¦ \0** tf
47 tel. •Hltm *.. Copt-
tari«n» 10*5/ «' 404. Ttl. ..
J55-417J

AOINCIA SINAOOR 
"fimtíml 

*
«•(#*eíe <&tw-íra*. arriímadflMra* j&*bêt ¦¦¦¦'¦-<•** e boas •*** |»>i :#t SMr-fsjkrfrs* D*^'et 3* *
70*. t»i. j:?4*?4.

ACOMPANHAM! Ptict», j***** da 35.»»"-m. *mtm %t***p*o- '

mHtrOft» tv»'* ííT-.-írt tpiv-.iíi d* í
*»*. fé «fé**. Ireíer *mit t./ í
_Wl IN»*! JwilO», 145 to.
1001

ARIUMAOtlRA piiic»M <t r-<J I
C*% 1SÕ.CO ta-^-H* t .:«»htrtt :
**» *o*tt «0t émpié d»t 9 *>!_ ;

AltUMAOlilA" teên 
'm*mm 

* :
HÍ*t*è*>st*M ©Hr'-*». ** Ce*»»- ,

: iw, t«nr_M 10 ao. .KM.
AtttHàAMIlA - Ctm ****í j•-. i»». m 1 **n»s». •»*#«•(<,!

t *¦* fim* f* toe* A* •**(»= 1
tm**tm* 4Í0 - 7» and. .

»A»A' - 0>tnrrt sw: é,m t»i éét. m *•>-. Otd. «»e aeo71VI0M *w. c»»»» m/om.'.
\ P*m.. ¦*#«**«> ! %** «***'*¦•*«.«*#- | f-tiCt

»*tA At»u«âO|lt» *<!-> *••<*
tmt*m%4 f>' mmr.*t<.* <Se <6 IMMtV.

• ».,* ptttitm. tam *»**>« Irti **?« 73
i ******** TS tmérn.. t: tm***'**-- 1*'étC*

It- O-m-rm-é. l4tr'4M - A*-' rttCllA.i ...
: ****** ¦¦. < l«,e« \t> mm**
•At* Wltii"»"i»i»»». m*1*»*** ****¦ '•» **

W_94 ríSíí* é* *,*%!*iim -SMS-'* K4 r*ts**-.<i
. té** mm***. *.*-¦****¦ *é**m****-\"*mttit%M'** 

'****

* tm**m%

*- JKí*-í*!# «o em-
r-'*^i» t;*'* ?rM>o %*f*t*ài*3> *nm-vtts%
»or*.*tK »M. 3 *nm d» *?¦
»• * dtKumenttH, má, 5001\3.
* Cerant, Ut, ». é* fin»,

OOVItNANTA - ttm.it*** p*.
t* *ífiHtí)3p*wf.*r » fejw i©»i»
*»HvHo d* .{15 et»**. t»i*t^».*v
li * ti* *r*fc»i. ##%** «#« w
*p*»>tm«f *¦*» ?*.*# ftV mi*h**x
5».'** *%Si-r.**tÍ*, frrtr* à&M-ttm-im,
»*?¦¦ $0 #*»**., Í*»Ê*-*e- *»»»_.¦'*«
ib**. t*a**» ***» Atlaw-tk*, .ÍOíè
- 3* mm***. .

KÓCÍ 
'#»?• 

»*••¦» '****, ''***•

••** i*víV,.t.* 6* tm* *.*i

>, Ru* ConiiJinte Ramoj |
125 «o. 70U_

COZINHEIRA - Ptadu-M d* I
csiinheira d» (orno • fogio * ¦
p«ra (au d* Familitt, qu» triga
rafa ren ciai. Tratar na R. Cot* !
m> V»lho r\9 381 — Telefona: \
775.1444.

C07INHEI9A - Cri 150,00 - !
Preciso tiiviial fins lavando ã
máquina </ tarl. • relarencias ,

I c/ miit d» 30 ano» — lagoa
; - 144 4768

COZINHEIRA trivial Uno t va-
| fiado, tom prática • aaíb* ler
} i* pequana familia. — r» ¦ •

\* bem Rua Figueiredo Maga*
j Ihitt n° 401 - tpto. I 001.
I COZINHEIRA - Pr»iita-i« do
; trivial «tmples variado — De*

poi» doi 40 anoi ou uma ia»' nh.-rt - 114-6111.
COZINHEIRA lorno loflío 

"np 
t

i nholt ofereço rei. 9 anoi todo j
I itrvico catai. 353 2328.
! COZINHAR f COPEIRÁR 200.00 j
I Prcciiaie trivial lino. Rtlerén j

na». R. Rita • ludoil. 8 4 i
227 0895.

COZINHEIRA - Precita-te trivial ;
fino e variado. Caia rir* 4 pei- I
snfl». Referfnttas e doiumen- |
foi. Otdenado 250 00, tratai 

'•

Av. Vhc. Albuquerque, 1102
ap. 101,

COZINHEIRA lodo »erv, ü"
rthof jó com rrí. Ótimo rrd
Pu» Marquei Ah**n»#» ?19 ap
807

C02INHEIRA OE FORNO I TO-
CAO í'r*»t tt*4*> cf-wmíndo
no emprèoo e tó para torinhar
em taia tle lamilía que paste
o vim*o em Petripol'» — Pa-

?a 
se mu**o bem- f ¦ .' * re-

«»íni>*» — rolga» »> quinta»-
*».>«», o «!•• todo, tratat 4
Ri.a <»eeera! Arimm%, r^ 63
— tebln*», depo>t das 10 he*as
d» manhè.

COZINHEIRA p> \»ut Muita
!•-»'• Ti?do *r**Ho. Referir*-
í:»s 2 «ncra fiítlmo empr-^ro.
Peqa ae mwíto bem. Tratar Ge),
U-au »*, 9R/80S. _

COZINHEIRA - firr i« ie um»
tom pri.-ca de forro e li*-*j«.
ftwe f^wíenre de Wo^ali., n*
1744 - ap». J0I.

COZINHEIRA -
ío.-.nbe \yty** ü
jH&Cr** *? refMÍ-nc-í*». Traba.
íber lít*a ípG-wmttm i%, Côftraiíe^
%*Mm9 tifá W*rjH^O Vitimam
*** C»»'»o 171 I Iri». Cor*a-
bane 0'íí Cr% J^G.OO.

ío:ii..ii »» - RrMiiaie. ém
<¦¦ ¦-• a • -.-,». . o.rf.-.«f é*
?'0 00 twa *»*»-» ale **--• m*
«tf - mpmH, aot - iipMi*.

PRECISA.SE emprtBada co.inhe
trivial. Dormindo no emprego
dai 8 »! 18 horai. Rua G"na
i»l Severlano, 209, 101 - (ron-
tr. Boirtloqo.

DIVERSOS

PRECISA-SE corinlieira com
documentos paga-se bem —

Rua Perl 251/202 - Jardim
Botânico. 226-8164. 

PRECISA-SE eorinheira para tri-
vlal bem leito e p«r» todo
itrvito d» trèi peisoai. t«i-
QO'»e cart. refe. Paga-se bem.
Ttl. 337 4897.

PRECISA.SE eorinheira damtil
serviço» ct tef. CrS 200,00.
247 0361 R Btrlo d» T6rr«,
I10/403-B.

FAXINEIRO Prcciiaie limpe-
ia caio familia ontendondo
lardim pratica e relerencia» —
Graiau - lei. 238-5968.

MENINOS - Preciiam-se 14 e
15 anos, «rviços domeiticos.
Rua do Matoso. 85.

OFERECE-SE top»iro ou mordo-
mn p/ <»s« d» l»mili» d» alto
trato. Boa ref. c/ doe. tel:
225-7166 ap. US — St. Joté.

PRECISA-SE tataí meia idadr-
icm filhoi pfí* tomar conta
de caia com jardim. Centro de
TcteiopoHi. Somente com ou-
mat rtlerenciai. Tralar Rua
Urugualana, 55 - 79 andar,
tala 711, até ai II horat. -

Acompanhado da^esjpoi* , irr _

ENGENHEIRO CIVIL
Empresa de grande porte precisa c/ grande

experiência em administração de obras, projetos,

orçamentos, cálculos e que apresente referências.

Apresentar-se à Av. Rio Branco, 156 — sala 725,

de 9 às 18 hs., munido de 1 foto 3x4 e demais

documentos profissionais. v

PROFISSIONAIS
DE ESCRITÓRIO
E COMÉRCIO

SECRETARIA dal. maq. «lat. Oli- | AGENTES D- INVESTIMENTOS
vtlti, c/prat. terviçp» gerait
eic . ailvt. dinâmica, cl noçõai
inglei, ótima ap. Sal. CrS ..»•
l.OOO. Av. 13 Maio, 47/312. t_

SECRETARIA - Preclia-te com
pratica para olklna mecânica
etpsclalitada. Tratar na Av.
Brtill, 87850, com o Sr. Gui-
lherm».

AUX. ESCRITÓRIO | CONTADORES

AUXIUAR OE ESCRITÓRIO
8 m6ca» e * raparei conh
IP) . l.C.M. bot dttilos.
ot »»l»r,a. Rua Semdor 0«n-
ta» 117'BOI.

AUXIUAR ESCRITÓRIO - F-fe-
cil» it meu» »/ qmaiial com.
pleto. pratica datitoareti» e I
ho» calluralla. R. Bimb.n». 14 |
— Bfttsfoao. _....^, j

AUXIUAR ISCRITORIO t***\
cisa ie, bem aip-rcto peno»',
deirmbtracede, daiilorji»!» ba-.
tendo um mmimo de 120 to-}
nua» pm. Tiatat Av, Cidfd» rt» |
li»», IB4A - S.nrO Crllto . {

AUXIUAR Dt HCtITORIO -

Admltime» um tem P'''"" ,'2; 
'

«... <«..». ICM IS., INPi 
|

t FGTS. Bua Sen. Ne»*»». 3»' 
j

teia.
AUX tSCBttOIlO T»et enot j

n» carteira eu t»<» P««»' "B

n*nI. Di.qu» 253 6744 ....
mo B.»3» 227.'1IS. S»'.e me- ,
MO*. .  ¦ «*. mm

AUX ISCBItOBIO • BROS»'»».
na» p-eenttp <nrfto bnethato. '

a Av. P"i, Vfnn, il* >«° .
. moca -,**"»*«/- °';r,*

Mndetoa • Mt* •>•* «'
li,. .'-,. *******
ttmttt — *»» Bajajeate
I» -» «741 - S»

4*. ^o
S Vmmwm
fff|.t»»J1»#

|al

moca-, tm*. tt»*. In*». M e
tt m** "m***** *' t>»»<r'».
mlutedl » ** br» •*'«•*"*
Tí* - s*i vx» * *** í'*-
!.»••>¦ A». C«P, ?{* »es* -

li

S00'8O0,
«M. »-09.

Rua Co"- !
- loia Hi

AUXIUARES CONTABUIOADE
I rap. ptít. daii. contii Da-
rio «aila C«. ptel. téc. ICM.
IPI. ISS, bem d»!
Av. R. Br-aníf. ISI

AUXIUAR 01 CONTABIUDA0E
— Mo«a. c/ pi
rie d« Bonllm,
IMini-Ma.».

AUX. CONTABlUOAOif - Hcru-
CO» mtH«/"P»» p. Centro le-1
na Nott*. Olimo» ttlerlot fn>-
£._»«» Ao'etr«>,ar »#• p* «reteo j
a A.. t*nt. V»'o»t. S79-I89

CONTADOR, min.mo" S ano» Ç
P Itfliiltcao e livro» Fliceu, j
r.Curr ca».. 30 40 an.i. tal. j
« rcwb Av. 13 Mae, 17/312.

CONTADOR <f prtt. tu»t«. ind.
2500 Analiita P»4t, ««•• ***>•
1/2000. M4sa. Aimt. Cejt. -

Av, Pietldenie Vtrptt *3S t/ J
605

CONTADO» 
"Téc. 

Contador I
a»4l. 6t. 2S.'3Sa. tpnh. P*»»
l.ical tt C«C
ft*a*HO, l^1

BRtCISA.SI d» »*»»» «W rBJH»
o' eu*, de tentab.lídad», C«S

m |,iw,.m-nto, Cit 300-1

VENDEDORES
E CORRETORES

Curto qretutto. Mocas
rapazes, militares • apoienta-
do». Entrevi»!»» na Av. Rio
t'anco 156 sla 904, Ed. Central,
ooi 17 ál 19 com Dr. Wilion
Gama.

ADMITO~Rtl. 
'Publicai 

(nio é
vendi). Masc/fem. p/ conta-
to» alto nivel, eacel. ambiente,
exige-ne ótime aparftntia. Ba-
«e SOO - R. Maeitro Vila-lo-
bo» n° I Inia C (elo. Had-
dotV 1*!k>) Eicrilàtio» Allredo
Cavalcanti.

AUXIUARES - Mõcytap. viriam
var,»». S'300. 600. Ek. dat/
centab. Eiet. Fiical/Cted/Cob/
FatíC»a. Cont/Amuiv/Op.Bur-
tounhi'20 v»B»t- P/'»P. *«"¦
p Bc9 e moc, Scc. P/Bc9 »/
610. Prrluradora IBM, 6 belco-
pillal. R»o Vendedor pmiv.
A(o. Av. P, Vamai. 436 »-60S.

APOSENTADO ido comento)
Bico de manhi ou i noite
(iervl,o corrntaflenil, ial4tio
mais eorniulo. Sábadoi, do-
mingoi ou ho(» « 331 7«_3
- 231 1460.

ADMITIMOS duet itnhorai, ti
mitmcio, boa letr». ótimo ni
vrl local Serv. »»t. de ven- : AUDITOR

p».».»» tuM,. A,. Coo», ioi ..c».n lotmado (técnico con.
Protwranioi wlemen-

T ooo-i soo.
09.

|át,4<l»l
d» Me-

CtUO.

MOCA
17 it 17 h».

N..-% »r- ¦= tr m&

ria d» '7

II. I»< 71794»,
lA-Sf latatMN» éllllt:

#*vf. #* ee* * %o t*# 1
•*-• R. MatttMP ** 1

¦<•*>» - »«^e :
*-*t**-\<mqm-,

m*m *•*»*>* «*»
4 kiNa|, BaBlofi1' 1
tm - ****** \

^mf-tffltgfmmmm*!

r»t :n» v« ém »••«» •>»»» •••*
Ut* ém *********, - t»etat "a
t.. é* <*t*r*mém m* 144.

mm***' «••**«« 0***

t**Í4**'té*> * **'-'

tm »*» m*é

-m % *ktm*S *t** l**»»*»»»***

-» *m**m* **n.

- í. *•*** tt* •—**¦•:
i tm$ <S3Ne»«ç» &*¦ % 

'&**%%, -tfiiwf*]

| a*nÃl m*tm*t*i t*m**mm*t ****-¦
i ¦ -•-«*•*« ¦ # ¦ #*** a#^i üe» A*^e

ttm~.»-*>* í> é». t 3*%*t»

BABA' - A «n-Mee fki» **
: mm fc»**7 t*i ***** •H?!m*»$
| * *e** %&** *«*^-#fe-. 't. -C#
5 wi« &*•». 38, *•*»¦ 1**-

Mi' «tnd
«aa**»* %**&?% ..¦¦: ".*% *% *m*$t>>w*ri :««e %/&». t¥
;>*.*»*f' Ctilili mm******** -

i lmtm**tmm *m» ** mm* «*¦••->->
1 cm*, ©ft** ar***»». *** tm
| m****** *m*m*M*, *t -

¦:- ¦>-.•
(lar-

Pmè**..m** *¦**¦>«*'**¦mm *
iMr^ie C«>*í«» ^&$;?

»«.»:i|A.H mm*
p»n#a* I «êaae-ee

mia - te»
•"tfStSA-BI

.mé* ttm tar*:-

***W<*

COIINHIt>A - tWw < pri-
' » V ' 41 * ¦ *•*.* Õ *- *m*

mm»,*,» o*é 70t.ee C-».,».
•*t . ImV** - B4749B4

COtiMNIltA utttmtUrm m*v.
¥mm* *'*»**** %é. $m*m*mlL M.
•**- 1103. tm**** »4f'»->« *
l»r-. *-Sfü

CC7IN1IIKA - Ur*i*i m*ri*ém. , .i»*e» **mm*m* ~ ttéim é* : BWCItaV»
3* MM » ' -i - Ct» 73e - 1 *»«¦*»• ela

».-.¦. ****». it*. *t* | *•>*<****, 1 ej*ee»e-.» ¦"->»"
•BI ¦ ;?•?'• _^ i ****, ._

CCJIitiHlitA - t**lS*~** tmm 
' 

ptlMClBItVNtt
mt***. ***** *aé» «Mvlft, «*- j ff, mtm mt*M mm
l&iw&gi ^M'^è**r *» ¦¦Wémm fi»***í,-| ,r^ ^ Itwgtm* Á*_ t*-
Pmpmm be**. 

'9,*mêê-**f*»- 
««N*^*-1

tm*. tm S*» Ci*m**mm, %**. j
5 *m. *çi .« t<**mmi**,
\ COIlttUtlIA - tmm, mm » <>
r -aa 4»'l»#tftãi *»s^>el i******-**
I 0^^^ ***** mm&&jg&., # V*«
f t¦z-r*-<'* ** • ¦ *\w*-¦ tjtvií,f. aa. mm*

cav«i *; tmm* ti**** *»***»***«**
... *>»iw* ÜÍÍSiíS0- m*>w&f^isáê 'í-fe;^-

í-re.-**», atíír^WSF*»»: JasSprf»*-** **.##-
¦**«>.:.-%**, ?*<¦'... *** ZMS- P t*-m

t>-Lir.«flirw, »--ee •**—•* 
^^... Una %** Ct»m*nie. «92

»M«»r.ao. *.*•*• é V. Otwd?

DATILÔGRAFAS,
ESTENÔGRAFAS
E SECRETARIAS

OA1IIOOIAFA • • '
*.*»#.** \tm mim*. *»'*<¦¦¦•<*
mm H.'**m. »r>«e« irned^»"*
,,l inic»! tt*. ****,***'*•****

lOtiMti» » «h»»imt>».»se **"*'
I ***mm * *»• *!''*- »•*¦••»
| sjtit* _

OATilOORAFOS -

da-,
t.bana. BO1. G'. 903 9/11 hl.
e 14 16 hi

CORRflORIS IASI - fiKiiámoi
de d<v i ótima aparemi* a
Arí<n. cte Cofldominio*. werwlat
de imdvtt» e pinturtt a revei-
timrritoi d» prédio». R. Siqueí
ra Campo», 43 »y6lS. 0» 9
»» '3 '"¦ .„_-_.—

JOAIHIRIA""-- PreeJiaT «Boça to.
j «em etMMtftie de vendèt Av,

Copaciban», 3S7 8 Sr. Htnn
I w
t MOÇAS I BAPAHS - PVéota-
¦ mtl 10 de ólimt »p»ir»tcla -
í O »l»et eleeaáea. A«»»a ele
; CrS I SO0.O» •»•» **i****m *'
! B»«til e »»l»»iei. V ptra »te-

ala »»P»r ».p«i»<»l»i, eeva J
difM*nt* lètém im II e tm
tnt» 0»e»»» p.»lr»»"|.» «•<•
i«.h.i-r.»e»a de t<li»!l», »»-
ttiauMeir* d» 9 èt 13 e 14
êt 1B Kíia» - 1««»«» "» ¦«•«
«,.-. de 0»u»»*a ** BB, "•
Ia SIB «te» m Se»»»' l*»*"
r.s-n.i e* D*«a Stoia

tabill ou cuiiando citnria» tm
Itbtí» ou rcoíioni.», faí-se na
ctltarlo pessoa t/conhecímen-
Ioi de tuditoria interna, A mm*

preta oletett tondicit» de pte»
grewe itltttal e lunclon»! e
vantiçjeni ettre». Salário em
aberto. Tiatar Ru» 7 de Setem-
b<o. BI o'- 303.

ÁUXlilAB DlPt9 COMPRAS -
c i- -i entre JS/3S enet, »/!«•

«lét Fluente/ piit. «nlertai /
•texaWt ala in-pertaiae' e«Mr.
Iara*. Sal. CrS 2 009,00. Se-
nadai Oanltt -8 t'33

ADMITIMOS Au«'. tíçrij. 4M>.'
Faiurlitt ti 29 ckto «0/ Oal,
SOO/ Au.ii. Dep. '«K»i * -í**'
Asit Conttb. Culto 1.000/ Cor.
retpondrnte «CO/ Reta. Dat,
SUS,- Deuwíiiii* rt» Tcpea»»--
l.t 1300» Petjpal 5S6, Av,
»,9 lw<» 13* t' 503.

AUXIUAR Dt A.MOXA81II -
B»p*» co» idade _enf>* 30 «
atÕ #f*e«. (Sf»i* *írt*H'e r>ot»s*^i7.
1.èia« tua ptdn» I »v? #* t».

MOÇAS - Com Infllê» » Fran.
tes, para tecretâriai e venda-
doraa interna» de çrande Cia.i
Av. 13 Maio 47 »/_J307.

MECANOORAFb "A" - C-Con-
tabilidadr. Av. Rio Branco 257
_ 1/1709. D» 13.30 ái 16 ho-
rttt" —_ '""

MOÇA MAIOR - 600,00 mm-
ttti. primário completo. AM*
ro Alvlm, 37 »/ 1512 - 9/12
..0,.«•: T,
MOÇA - Preciiaie de"uma de

bo» aparlncl» paia recepcloní»-
ia. Não * preriio i»b»r bater
a míouina. A. Pieiidente Var-
gat, 590 »íM704

MOÇAS - Peiqulia de merca-
<ln e contato» c/ alta» empt*.
»»». Fltot CtS 450.00. Ru» d«»
Matrrtai, 48. or 902 

OFfRECE-SF. - Milil»r d» »»«••
va, (om 40 er»o«, tom Maren"
c» <une de ihtli» da p»t»o»l,
FGTS. CIPA, lei, ioi-iioi. »tí.

¦ '*-*,¦ trabalhar em qualouar
ampida livil Telalenar p«ra
JJ47I99 - Sr Menda».

OPERADOR Ol.vtll 513 prat. 1 ,
ano - Mecanoflitlo tf 3* cl.
cio et* 30 ». t/ Oper, cont».
bil 2 ano». Av. 13 M»lo, 47/
1404.__

PADARIA prKltt com pritka,
t alu I c».«»<ro 1 eludtnte
«onleileiro — Rua dai laiarf
ieirai 351.

i PRECISA.SE tenher de ao a V)

i ano» p»n Impei»» » vi«ia de
i»Hi.o Irai** !S *t I7Hi. AV«
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CONSTR. CIVIL

SERVENTE ria pedreiro precisa-
,e a Rua Bonfim n° 329. Sao
CrisróvSo.

ELETRICISTAS E
RADIOTÉCNICOS

TORNEIROS, FRESA.
E AJUSTADORES

ELETRICISTA - A Cas» Jos»
Silva — Confacções 5/A. pre-
£rsa>com pratica - Apr»l»nlar-
m» »o Sr. Sylvio Cunha, Dep.
do Pessoal, Rua MÍ9U»I Couto
3-—-4? andar, com documentei
das fi às 77 horas.

MECÂNICO de TV, de rádios
transistores e moça p' s\. esc.
Ver a R. BÃo, de Ipanema 15
sla. 207 Cop. Júlio Reis. Of.
TV. Tel. 257-2025.

FREZADORES - Oficial comp»-
tenta e ajudante com prática —
R. Tenente Franca, 101 (Ca-
c h a m bi). „____—

TORNEIRO MECÂNICO C/mui-
ia prát. Pref. Ferramcnteiro
Rua Iramaia 380 P. Lucas

DIVERSOS
moças"

PRECISA-SE ume fotografa »
vendedoras c/ prítica para 7
carinho pôster etc. Rua Sou-
to 628 c/1-F Cascadura.

PRECISA-SE empregado p/ por-
taría e demais serviços em
edifício, tratar Pr. Saen» Pe-
m n? 1 - Sr. Alves. 

TRICICLISTA - Precisa-se
Conde Bonfim, 2B0.

Rua

GRÁFICOS

TIPOGRAFIA - Precisa-se Ta-
loeiro à Rua Alexandre Maeken-
lie, 82 — Centro.

TIPOGRAFIA
um Ínr>pre5s-.r.
Barrou 1147.

Precisa-se de
Tratar Maris e

TIPOGRAFIA — Impressor ma-
qMtà Minerva biscate preci-
sa-se na Rua Barão de São
Félix n.9 93.

maiores, tendo no mi-
nimo curso primário, para tra*
balhar em fabrica d» abaiures,
semana de 5 dias. Apresen-
tarem-se para seleção a Rua
Siqueira Cairmos, 143, lo|l 126
- ABAJURLANDIA.

MECÂNICO fabricante de má-
quinas industr. Serve sposent.
ou encostado Rua Iramaia 380
Lucas

PRECISA-SE pessoa com muita
prática comprovada em carteira
em chefia d, fábrica d, con-
ferrões. Ru, Reoública do Li-
beno, 61, \l 601.

PRECISA-SE - Passadeira para
abrir costuras para fábrica de
calças com prática, Iratar á Rua
Figueira de Melo, 237-B - 1°
andar.

PRECISA-SE d» luslridor. Tra-
tar na Rua 5ão Clemente n?
72 — Sr. Ângelo.

PRECISA-SE, de 1 pintor e 2
meios-oficiail. Rua Tupiniquins

[ nP 9 Niterói, 
1 TECELAO - Precisa fabrica do
I malhas Cenlro Comercial do
I Copacabana 581-D subsolo -

! loja 15.

VIGIA NOTURNO - Precisa-se
com experiência. Paga-se bem.
Tratar diariamente. Pça. Mahat-
ma Gandhi n? 2 - Sr. lzaca-
rias.

Atenção moças
ULTIMAS VAGAS

Agente de investimento —

Carteira assinada — 13.° sa-

lario — Ferias — Prêmios em

dinheiro — Assistência medi-

co-hospitalar — Promoções —

Procure-nos de 9 às 12 e das

14 às 17h. Ouvidor, 169 j/

115.

Ganhe
Cr$ 100,00

por dia
No mundo maravilhoso e

encantado do mercado de ca-
pitais, ações, fundo. Rua Lu-
cidio Lago 91/310 — Méier
— Sr. Jesus.

Vendedores
LOTEAMENTO SÃO GONÇALO

Cia. precisa base comissão, horário
diariamente — Av. Erasmo Braga, 227,
304.

ivre, j
sala

OFÍCIOS E SERVIÇOS

Cia. Americana
Necessita urgente interpre-

.rs, dominando o inglês per-
feitamente. Finesa telefonar
256-7017 com o Sr. Peter.

Para quem
nunca vendeu
300 mais comissões. Meio

expedienle. Clientes indica*
aos.

Se você tem livre a meta-
de do dia venha ganhar d:-
nheiro. Ótima aparência. En-
(revistas R. Rosário, 99 — 2."
"IE** de 9 às 13 hs. (P

Vendedores
com carro

próprio
Regislro Core e I.S.S. paga-

mos fixo Cr$ 600,00 mais ai-
!a^ comissões.

Exigimos experiência em
vendas minimo 5 anos e re-
ferencias.

Rua Aimara 235 — Ramos.

Visitadores

CHEVROLET BASCULANTE 1970
— Excelente — Grandes facili-
dade, - IAMSA - Ru» do Re-
lenda, 147 - Tel. 252-2644. _

CORCEL 71 - SID, para pron-
ta entrega, Cr$ 17 500,00 a
vista ou pelo Credito direto
de acordo c/ o cliente. CLIPER
S/A — Av. Vise. de Niterói,
1298 -^Tel.^^-BílV.

CORCEl 69 — 4 portas, bran-
co, em ótimo estado, à vista
ou pelo credito direto c/ ....
2 500,00 de entrada e 24 x
433,00. CUPER S/A - Av.
Vise. de Niterói, 1298 - Tel.
264-8917.

CHEVROLET VERANEIO C/14
conservado ano 66 10 800 a
vista Rua Santa Clara 145 so*
brado lone 236-5812 ou 
237-0312Necessita-se de rapazes dinâmicos,

para serviço externo de fiscalização e se-; caminhão-fõw""míõ'
— VitnHn #-"íIfli-|o fiOVO

leção — maiores de 18 anos com curso

ginasial.

Apresentar-se à Est. Velha da Pavu-
na n.° 1148 — Inhaúma.

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

ALFAIATES E
COSTUREIRAS tra-

Rua Bo-

AlfAIATE - Precisa-se de um
oficial de paletó ou calca. —

Rua Ramiro Magalhães 173. —
Eng. de Demro. Tel. 249-4129.

AJUDANTE COSTUREIRA para
fábrica de cortina. Rua da Pas-
sagem 72-406 D. Lúcia.

ATENÇÃO - Precisa-se over- j pRECISA-SE de
loquistas para malharia — Av. j
Copacabana 664_ to|a -5.

ACABADEIRA--"Precisa-se com i
prática de confecções de se* j
nhora. Av. Gomes Freire, 196/
405; .

COSTUREIRAS - Precisa-se d» |
duas, máquina Ztz*Z«Ii sendo
uma tom prática de cortar —
Darsal — Lad frei Orlando n?
10. Centro — Riachuelo com
Sanado.

COSTUREIRA c/ pratica em ma-
quina industrial p. biquinis em
jftftai. Paga-se bem. . — Av.
lt«oc«, 19/7 . 4.9 andar.

COSTÜRÊÍRÁV~- Com bastam
te prática em máquinas over-
loque — malharia — Rua Ba-
Ia, j323___

MOÇAS menores com pratica de
acabamento, precisa-se na Rua
5iqueira Campos n° -*3. sala
joio.
PRECISA-SE menor 

"com 
muita

prática de costura de calças,
tratar á Rua Figuoira de Me-
Io, 237-B, 19 andar. 

PRECISA-SE coiinheiia com pra-
tíca dre restaurante. Rua Barão
de São Félix, 42.

PRECISA-SE de um elemento io
vem boa aparência para
biilhar em lanchonete.
livar, 45-C - Ctiips.

PRECISA-SE de cooeiro com prá-
lira — Rua Marii e Barroí n?
1024-B.

PRECISA-SE de moça para tra-
balhar cm café e copeiro. Av.
Presidente Vargas nP 39_*_;B___.

pasteleiro, Com
grande prática. Rua do Rosa-
rio, 97. ___._

PRECISO de cozinheira e co-
paira arrumadeira. Pago Cr$
350,00. Tratar com D. Elisa.
Rua do Lavradio n° .1 sob.

Auxiliar cobrança

PRECISA-SE de 1 copcir, e um
copeiro c/ prática e documen*
tos etn dia, Rua dos Inválidos,
147.

PRECISA-SE de um empregado
para bar. Av. Francisco Bica-
lho Loia 4,

PRECISA-SE de copeiro c> pra-
lica de bar, Av. Amaro Cavai-
cantl 1821 - Eng. de Dentro.

PRECISA-SE um pasteleiro. Sa-
cadura Cabral 41. Traiar com
Sr. Josué.

Moça exímia datilografa
beleza alto gabarito 350/410.
Rua Resende 193, Fátima.

firma produtos
Snr. Deusdedith

ADVOGADO - Dr. Rogério No.
gueira atende — Civel, Cobran-
ça e Trabalhista. Desquite seus
impedimentos e efeitos ante
Leis estrangeiras, na Rua do
Rosário, 113 t/ 401. Tels.: . .
22I-220B e 245-7201. - Res.

CONTADOR — Escritas avulsas
Organização de firmas ¦-

Contratos — licenças — INPS.
Serviço Matoso — Fone; ....

265-59H.
CONTADOR - DESPACHANTE

Tudo sobre S/A. e LTDA. -
Contabilidade — legalização de
firmas — especialista em IP'

Av Passos, 122, sala 903
Fona 2430011.

DESENHISTA PROJETISTA fer-
ramenta lancha s/lim. idade,

000, outro desenhista copis-
ta concreto armado Sen. Dan-

JiiiJ.lL"!?4!:
EXECUTAMOS PLANTAS de

f.ntj. civil, nifc, levantamen-
tos e instalações. Tel
2«3642 - 238-8460.

Pro-
em-
de.

DESENHISTA-PROJETISTA -
curamos p/ conceituada
presa em fase de grande
senv^lvimento • ampliação,
elemento p/ projetos • deta*
lho* de ferramentas de estam*
paria, usinagem • pequenos
dispositivos de aperfeiçoamen*
Io de produção. A empresa
oferece reais condições de pro*
çjrmso salarial • vantagens ex*
trás. O salário base inicial é
de CrS 2 000,00 (ou acima
conforme qabaiito do cândida*
»• Entrevistas na 7 de Selem-
bro, 88 — gr 303.

ENGENHEIRO CIVIL - Portui-
ria admite para trabalhar no
Fstado do Rio com prática de
três anos. Informações à Rua
Minto 41 - 70? andar.

Corretores

BARBEIROS E
MANICURES
AJUDANTE 

"de 
cabeleireiro com

prática. Barata Ribeiro 793 -
ALBERTO;  

BARBEIRO - Piecls"»«e com
bastante prática para efetivo.
R. Vera 31 Cordovil. _

COPACABANA - Pt,cil,-l» d»
bom cabeleireiro, Rua f-iguel*
lado Magalbâ»,, 1*7/104.

MANICURA - Proliisional ur-
gente» b/ «parència. R, Baráo
Mesquita, 494-101 -- Tiiuea.

MANICURI 1 PEDICURE a do"
mfeilio corto o pinto tabelo.
Tenho prátíc» mão 4.50 pé 7,80
Tel. 237-2589 Carmen.

MANÍCÜRE com pratica t bo»
aparência. Pago bem. Farror lei*
le. Rua Barão de Mesquita 750,

PRECISO d» cabalelrelro » Hi»-
nícura com baslant* prittta *
IparAilttè - Maro., da Abrai-las
212.A - D Ollti»

PRECISA-SE copeiro com pratica
de lanchonete. Av. Barão Te-
lé n.o 107.

PRECISA-SE rancheiro Barão de
Mesquita 345. _

PRECISA-SE dê pasteleiro a
"y,*.-.^0 -ip',--l___n.-.._*-^-

PRECISA-5Ê lanchelro c/
bastante pratica e referencias
Rua Bolívar 45-fl.

PRECISA-SE da um coiinheiro
R. do Roíirio n9 138 sobra-
do. 

PENSÂOprecisa d» oarçonele
nova com boa aparência só
almoço nâo trabalha sábados
nem domingos. Beco do Bra-
gant<» nP 12, 19 em frente
Arsenal de Marinha,  ______

PRECIsA.St~dc empregado para
a cantina da Cia. dt Músicos,
com prática a Avenida Salva-
dor de Sã n9 2 qutrltl. 

PASTELEIRO -" Prccilã-I» florid»
Bar. P. M«u* 9. Tratar Sr. Ar-
mando.__

PRECISA-SE d» um«*rn6;» pai"»
«judantí de corinha cprtlir.»
para pentao á R. Gago Couti-
nho n9 37-A - Lat»ni»ira»,

Necessitamos para Guanabara e Est.

do Rio. Comissões pagas no ato.

Apresentar-se, munidos de documen-

tos, na Av. Pres. Vargas, 446 - gr. 1003,

¦ diariamente, das 9 às 16 horas. (P

MASSAGEM rpcuperadora nas
hcmipleçjias, sob presc. medi*
ca, chame nascimento, das 8
as 18 lis. de 2a. a óa. Tel.
252-1922.

VEÍCULOS,
EMBARCAÇÕES

E ESPORTES

CHOFERES
CHOFER oferece-i» par» femi-

lia de fino ;."•!« éthn»» rei»
rênsi»! 3 »•!. 600 - Tel. ...
157-5525. ___.

MOTORISIAS 
~- 

Ms.ores de 3"fl
*nt*% • miil de 10 dt habi-

: i.--. * '-'i »¦>,<' de táxi, Rua
19 cie Outubro 8. Boniuceiso.

MOTORISTA cõm"priií« d* la-
mllia attite tirvico li»o ou
¦'¦¦¦i •: deu «ula • oueni -enha
certo iou legalirado p»r» et-
tol*. Poho viaicr. Tal. ..»,.*».
257-4463. Sr. tlnt.

PRECISÁ".lt"dr"itiõSiiisl» im»
caminhio Rua Benjamim da
Silve» TOS Km 2 - Vi» Outra.

PRECISAI!' de" moioliii» com
P-a-ca pjtiOmbi Tr»l»r R. frei
C*n*Mt4 302 — Sr, Abilto p»i»
manhã» ,-,„^.-J».J^—-^

PtECtSAil de <n:tor»'» c/ 3
»n<5» d« »»p»riénci» com bo»
«e«r*i«n, de 20 « 30 »no«.
*£?-.*«(-¦¦*, €/ V ** ''¦*> *V •**•¦•' *

Utt#>r *•**¦¦ t i
•> C«tV«tht> <ÍC
eoi" 303 l-d.»»

Cr$ 1.500,00
Grande e tradicional Empresa, com mais

de 38 anos de existência, deseja ampliar sua
Organização de Produção. Remuneração mi-
nima de CrS 1 500,00 mensais. Campo de
ação nos Estados da Guanabara, Rio de Janei-
ro e Minas Gerais, de acordo com a conve-
niència de cada um. Dá-se lóda assistência
técnica. Procurar Sr. Fiúza, após 12 horas, na
Rua São Francisco Xavier n.° 236, em frente
ao Colégio Militar.

AUTOMÓVEIS
E VEÍCULOS
DE CARGA

O mau
novo, ótí*
Rua Joié

- Encarna*

dono —
o/ Ruttl

SAPATEIROS
f AíSÍCA' 0t-CAt^'OÓ»~l,t7
ciia-iff dt montadoret e meio
oficial dt Upilctfo, Rua Sio
Maurício 178. Penha.

PRECISO l»p»t»iie par» obra d»
ttnhora. Rua Alciatt Meia, 338

- Bnio Rrbtirs,
SAPA1EIPO - Mentadeies. •»»•

bader a' • ¦ •¦* t luit XV —
Rua de Matoie, 183-A

SAPATEIROS - Precisai» de
..¦¦¦¦'.-m!¦¦»(¦» para caltadot dt tt*
nhora». Calfadet Ramos lida.
Rua Ctari n9 343 {prosíms a
Rratt da landaira)

SAPÃTtIROS - Pretiio"to<l«<io-
te* ... Rua Julia toott Almtl*
da S toí», Hm And'«dt».

ENFERMEIRAS E
IABORATORISTAS
ÁUXIIIAR INflIlMAQtM - t'-.

tÍMMUF ií dip'om* p? ptÉíslio
returoo, p? t»»b»th»r em Cli-
tstc». C«''"i'rit». 8- Conde d»
Büeli.m «97 d*pe» ét .*J**^.

IMIKMAOIM - Aterwienit t*» LAiMTERNEIROS
II um Oa tuaw* il« «tilt, »-***«*»i ••****•'*•-¦¦**•*-*-»
r»»S»«i. tAututmt p»'* ***¦"»•- ;
l*r í«» <*»«» HtmvSt, í »*f- tltt»ICI|IA p»«» «utomo»»» i
Ht p»r »*m»r»». Cri SCQO por j n»wü» i« # *k» Vem* »-»s»- I
nsitt, C*o«. Pr»t» Tiwieno S5 thêen e 118 Eras. NSvo - i
-Xonoo tu r>«>s tt!. 321-1762 | timo I61-S247.

.,...._.„____ lANIlINUflOS - r,»ií»»-.» dei» |
1*10**10110 M.UUS CU.S «**" •*"•"•«•«. .a—f**"
NICAS. tMfí.l». antitlef.I

. ÍH>Míi-f** Ou '.ó-r- ¦« r»'» *¦•¦¦•,**¦¦- .
rio Oí*OHt »«*!»» 2» !?,«, ; I»1M»0« Dl *UtO«»0VU. Pr»
t..,-. . ha íantlia d» fk*<1»T< ! <;'«*»* •"•*» 6f»íi*l tt» bao-. , 701 J imt pttkM, is» *»•<«>**>•»,

h» V»W>» t>ri*»»«1. **

9 tlOM» IS«
Mendonça. 13

lio Copaíthan*.

PRECISAS! mo'»! M» p»ttitul»r
atro latiih* d* .fatameoto. Rt-
ie< t-»i i,«mn d» tte» »5*>o».
Teí. 23! 1176, 232SC77 d« 3».
• «M.Jn»^ Conteicél) _iru :m

MltCAiMICOS E

Colhendo informações
Você ganha CrS 2 415,001. ..

Oferecemos:
Fixo: Cr$1.050,00.
Curso de especialização pago pela

empresa.
Carro para desempenho da atividade.

Comparecerem à Av. Mal. Floriano,
38 - sala ti03, de 9,30 às 15,00, muni-
dos de documentos para seleção.

IrVi-. ,t»M.
«MA - »*-

A*.

Militar aposentado
Comp«rsh:« arw»í<»n» n*í*ni'e de urn el#*nonte r.otn

"Bt.ligrour'»-!'" milifef p»r» dtfrgtf « o'g*n.*»r gruco d*
«l*m«nt6». Inveit^riínto rwcettáfto de 10 7a50,fXr rtum» MO»*
towoenl.i» Ou» «re»ft v«niçi'not»nifnl«,

Matottt irfew»'**» c #nl,tvitl» pcuc»' tom Mr.

terràtt, l«l. 2S7.IÍ1Í, «pio 315.

r' »* -1 4* •''*¦-*•*-*•'» t»'«
vsiém é* é ****** hs*** ***
M ;»• :««i

OMMCIlt - . • le.

GARÇONS. COZIN.
E GARÇONETES

COriMWtK* - hnfMW <»-»
tt'*T"z* »¦#.*? **%*rm**m**- *•*¦#¦
eJ> ãõtaoa C»..»-. 17»-* -

_ V., Uk»
COOtiOO ».- »¦>>.,, #. t**!**1.

\tt.t. .. !»•»» tíbmrt,

«».-eti»i * f, Teetter* ti»
,.* -. V. i,«f>*»,

8tNtOt a/'r*r'*a •»»«**•¦»• tt
f.'t--'t, IV* tUtmts é* Ve**®*~
í**.-t H &&**& f#atl ém ¦*%*&¦-
tnn <t% i*»«fvSf>**»,

tttlflCAOOi e* ff-,*, P-*t{
;.«•¦*-'¦» e m&'iést éê

**¦ • ' JM ir*»*^!"*. ê
f ,o V *-<¦ C'-,>***7^»»«»-l **>*,. *í»»»^

DIVERSOS
»CO««ut

Você é homem suficiente?

AERO 67 - Muito bom cvdc,
troco financio. Rui das lar ar.,
icirís, U/B. Tel. 243 6560.
Aberto »ti 21 ho-1». VINHAIS..

AEfíO 68 -* U. lérie ú- dono
rara conservação. V. troco fin.
R. S. Francisco Xavier 400 r.
264-2221.

AERO WIÍÍYS 42 -
bonito do Rio, tudo
mo estído. Ver i
Üominguei, n° 173
do.

AERO 45 -"Unlco
Vendo eu troca
Pick up. lei. 22IM0H

AERO 63 — lodo origina!.
3 300,00 t tod» prova. Av. 28
de Sftembio, 403-A.

AUTOMÓVEIS - Compro qu»l-
quer marca e ano pago â vista
Rui Marquês Abrantes. B2-A
(ao lado d» Chur, Recreio) «te
20h sab. I7h. dom^Uh.

AERO 66 — Vencto, branco o
borderaux, jóia, fac. 30 da
311,00 a vista 7 600,00. Tel.
2342438.

AUTOMÓVEIS -"'Compro, fãdí»
«i marca» n«cion»!i, mesmo
precisando reparos, p»go o
melhor preço » viu», trtge
Ru» Meawell, 3S7. vou e domi-
clio. 1. 258-1704 ou 247;4300._

AERO ITAMARATYI147 -
Pouco rod»do. Ocasíio 9 500.00
à vista ou financiado. Rua C,
Bcnf.m, 25.

AUIOS USADOS A VISTA -
Ford Oalaxia 67 a 6f, Itama*
ralv 47 • 48 - Aero Willyl
»« - Rural STO 4», Varianl
1970 - Rural d» lu»* 4* -
Velh» 45 • 48, Cerol d» Lu-
to 69 - Aceito troca, fac. *'•
30 mates. Tratar no largo da

| 016,1» 22/ Calai» - «IO CAP.
AIRO 42 - 8ordò òtlmõ eu,

- Troto f»c. <¦/ 800,00. Ru»
: Marquês dt Abrantes 6* A («o

l«do Chwr. Rtçttie), _
AIRO 47"-"Simi Igiül. beTiisi-

1 mo, e>c»pcio»i»l e»t»do, tqu».
j pado. Troco fac. 3.000 «nt. —

Rtit. 30 -,k< Ru» 24 M»io
332 - !61«0Cê.

AIRO 45 bem eu. c/ 1JÒ6 -
Troco, fac. Rua 24 ti* M*to \
254 - 281-0438 prá,. »«»• i
t*nÍ,

AIRO 44 - fínmcio »»» I»»ti5r í
,-¦•-', I 400. 24 > 250, O-mo ,
«u#de ou » viu» 4.6C0. R«« |
Sl». Al,.»«d>.r». 124 - Ri* \
Cor*í-$»'f>0, l'D(i«ttt.

AIRO 47 - ICO». Oi »*•*
vendo ou troío por Oo«dwl d* j
42 a 47 eu Kowbi de 5a * 42
dou ou »e*"et>o voita. •. i*n*» !
dit9 tttxih-B, 132. H*. 11.

AIRO 44 
"eouW"»»!. 

BoírÕ," » j
v,»t», irtxo, let. 2.700 s/30
bi», R, S. f<o X«»i«,. 342. --
M».»i»fli. ItOlA. T. !2»*»J»'

AIRO tf imõo- *«c»t»v>t» »>t. .
• vHta» i*cxo l*t> J.600 *- I
Mr**, t. W»*i» » 8»<io», 5S4 -
líOtA I 234J212

. Alto *t ~ ttÔT^ou D i.và
t «s, trstfsM, •«««, I* In»» 241
I de Mt% 254. »l-04tt amst, j

I' 

MIO 47 * auaSarat oro**,
OOt» a '»-; »•* tt OOtOt.
t 24 tV f*».e, 31»» O *! 41S s»*i. 2tt49143 * 2*t.2»S7.

• *»»•«*»»»*
1*4

Par» sceis*' que CrS 150 000 no mtntmo
por *no ve iornem vma fwW«li? Somente ^wW^ j^lj.
um «t-ivffiiimento de CrJ IO/40.CX3 %ep»r*m-¦ pew«»*!«e» «*5 •«mi**»»»
no d«s»« fends. O ooüvo faniésiteo tresííme-i-
to garante diversos dis^butdoret. de alio ca-
"ibre na érea do Sio. Só tomaremo» em coo*

CO*»M»0 PliSStm

***rfi*fm*» •
******wmr**% tt* - •> m*******: *¦**
m*t% ¦**¦ *Hfafe-eo lt**.. ?*•## am
Om> OmO Ot te»*-***» 61 ¦-
**r** tt* - »•**» *

axm*** *}~n*t%mo' :
atrtim mom* - atmr» tic«

¦. fmaafêmt^-. mt ¦ f**»wrr-0»to '* 5 *..
S^S -.,¦ -«h^ir % 

t.*$9M < ¦

CCW1--I** ¦ *-¦ -. m*'-:-** <m.
f*iwS* m mmmto •»*»«»-*. .

Cí^íl-WJI^NS - .- * ¦ - * -

C*;«» 
"- 

í*»» wâfmt 
"ak 

im ¦ Sf
da, <« fm*:m tot» atmtfrrr- :
*e»m. * **i**m&;*m.. to» !%»*•-#-1
lt 14» *m**OtpX

***-3r*tl 
""-' "*?«-,#"*»''¦

'ém---*} 
#&*! %.* *

•*hh-> *trm atmotOt tt.
m, V*m n

*»C**Tl »*-»•»«""'*. i-srmtt *,]

tspootmfi »-»*^ípr3-Jt, ir** Of^l ¦'t*- 
|

ee,-» <-rr --tro 30 to», tm j

'fttmZ, "S 
U»defevtào candídaios com bons antecedente*.

a*r* marca* hora telefone fwa 2 $6-701/*,
Spranxo.

*tr*-~. *>*! *

AERO 1964 — Suspsnsão João i
ferreiro p. 4 600. Aero 1966, I
rádio, ótimo eslado p. 6 200. 1
R. Leopoldina Rego 248 Olaria. !

BELINA 70- Estado de nova, |
trocamos e financiamos longo j
pra2o Rua Visconde de Caíru,
75_Tel. 264-4012 ramal, 17.

BUGGY — Superequipado, muito
bonito. Financio. Rua Real
Grande»», 238-B, Tel. 226^992.

8UGOY -"KIKO - J4 montado
CrS 8 500 - Aceito troca
financio - Rua Farme de

Amoedo, 150 apto. 201-B —
Ipanema. Tel. 249-9989.

CORCEL 49"-"- 4 portai. Ollmo jestado único dono pouco ro* |
dado. A vista ou 2 500 reü. j24 ou 30 m. Trav. dos Tamaios, j

COMPRÃ-SÉ — Um carro C»m»ro I
66 ou 69, vermelho, leto vinil j
preto, superequipado, rádio, ]
gravador, toca-fita, livre e da- i
«embaraçado de qualquer ônui.
T. 242-1292 - Sm». An».

CORCEl 1*70 - Cõupí lu»o,
branco c/vinil, tuperaquipado.
à vista, troco e fac, Sâo Fco.
x,vi*r'_3*l2 ciJ*'- 3U1!Í31^

CORCEl -"Coup4"luxo 49? Um
ló dono, vermelho, 30 000
Kms., suspens. 71. Facilito.
Brao Meiquit», 705-B.

CORClt 4* - 4 porui, lu«o,
att 30 meses. Rua das Laranjal*
ras, 147 B. Tel. 265*550 -
Aberto «t» 21 h». VINHAIS. _

CHIVROLIT BISCAYNE 43
Mecânico, ótimo eilitfo — Ven-
do 4 viu» II mil R. Guaicuiui,
I1*?* -T. ¦"¦ 234J105.

CORCEl 70, luio coup4, novls-
limo, carro de médico, a vista
ou S.OOO » 30,450 outro» pis.
Troco. Br, M»iauiia, 2I8A.
244-2775.

CllAk-r-.il! 41 
"USA 

V8 riycj.
dir. hid. diplomata venda —
2382167 -_Sr. luii, 

CORCIl 1971 - 0 km. 4 potta»
lu.ci veimelho. Cl! 17.000 -
Tel, 225-1771 Sr. Jo*e.

CORCEl coupT 70" »«m igu»i --
lindo, oquipado, poveo uso, A
viili. Troco l«c. 4,500 ent. -
B»ll. 30 meses - Ru» 24 de
M*1o 332 1414008,

CORCIl 70 » 49 - tinto * St»"-
dtrd, csup* « sedei. O melhor
pleno tu unho. Otímo prece.
4 víile. Tieco » 1«, »/ »l*
30 ns. *u* 24 de Mtlo 314 l
Q t 41$. T»ls. 2810143 »...
241-3407.

CAMINHAOIINHO 0000! 7e -
Tudo ISCO, Ikou 0»l«00 1 «M
-,»«do olett». troco litii.iu
píjio. R. Ikinlo Cardoso, n»
26IA,

CHIVIOUT VUANIIO 4» -
Ün. do*0 p/ wio Itnd* c©t*
«1. IW»«, A vllti. ». • let-
et* 36 m». Mlt-l • l*"0», n»
*«S - 7213422. ,

CORCIl 71 OK - Ctmni.Uto
»wp«* »w«p. «•£. tnhtsaay
30 m . » *il" •*• •«!»••*. I»"
vedie, 204 T. 242 5201 - _

COICU COUPI tUXO 49 -
T-* »m!l. et' «ore, A *»*>«.
Irene, l*t 7.S0Ô t'"»»*». t. fv
Pté" tOtitr, M2 M«4c*ist.
TtOlA, .T- 25***3"'-„,„_

CO»CII 70 4 p tua». »«M%.
*»l. Okess. * *»,'*. «'«HO- !•«
4 200 v**V.« t M».;t * tm.
tm, SS4. 1»o«A 1. 33*3212.

COMPtO - QirtV»»»» O*** mo
tmmti ,'*»»*** *»/í»»*i»t**e> Cor-
•j.s-tt **¦*-*>, S.'^*», Só?íMri»*. -Ce**
wv»e>*l«»-.», Vf**t. Oc*'*, C»J*»
,»*. QtmOM. o**»» ¦- **** »

»«n»v mtoéo *•**• t*a»'«»m
*rfv»sr» tf «*****t» m t*m
tono *. S**4» rnOarm* ¦-¦*. !»«
* C*~Xr'tO* 4»*»*»»» 214547*

61 ;
— Vendo estado novo a vista j
ou financio parte. Rua Ferrei- j
ra Pontos n9 124—-_ Grajaú.

CANDANGO 
"-' 

DKW 61 - Br»n- ;
co _ Av. Geremaria Dantas n: i
46S-A — Loía — Jacarepaguá.

CORCEL 69 — 4 portas, estado
de novo, financiado longo pra-
zo. Rua Visconde de Cairu,
75 Tol. 264-4912 ramal, 17.

CORCÈTGT 69-2 p. mecani-
ca, lalaria, forrarão 100%. 24
mi. Rua Uruguai, 243 —

238-51J8J
DODGE DART ZERO - Pronta
entrega. Todas as facilidades.
Os melhores planos de finana-
amento e a melhor avaliação
do s/ auto. Av. Atlântica esq.
Dialma Ulrich (Posto 51. Nova
Te^as até 22 hrs. 236-7781,
256-6230.

ÒKVV 59 espetacular, vendo, tro-
to, fin. c/ peq, entrada. Av,
Aunuilo Severo, 292-A - T»l.
252-8484 » 252-7937. _

DKW 44/67 - 1.390,00r'Sacb
comb. Troco. R. Conde Bon'im,
40 e R. Mariz e Barros, 72.

DODGE DART mod. 70 amorc
Io, pretc, super novo ún
p/uso, A vista, tr. e *

• 36 ms. Mariz e Barros,
228-3422.

DKW -- Pago 61 a 3 000, 62
a 3 500, 63 a 4 000, Ml
4 500, 6S a 4 700, 66 a 5 000.
Rua Gal Polidoro, 168. T.
226-6955.

DKW 1965 - Marron, equipado,
pouco rodado, um
Vendo CDC. Ru» Ga
16B - 1. 2266955.

DKW 65 — Pracinha. Nova
revisada e com garantia. Troco
e facilito até 24 meses. Rua
Barão de Mesquita. 2 0 5- A .
234-1487 - 248-8327,
horat. TORONADO
VEIS.

DKW BELCAR 64 - Ótimo esta-
do qcral - inec. 100%. tquip.
maior oi. ou troco. Base 3 450.
José Hiqino. 84-102^ .

DOD0E DART 71 - Coupt luxo,
esiado de novo, trocamos e
financiamos longo prazo. Rua
Visconde de Cairu, 75. Tel.
264-4912 rama] 17.__

DART 4 portas luno único dono
equipado revisado
peq. entrada e
ntesos. Aceito
2266578.

GALAXIE 67/68 - O fino em
automóvel, superequipado, p.
bom trato. Vendo à vista. Tro-
co e fac. Saldo a combinar.
Rua 24 de Maio 316 L Q e
415. Tels. 281 -0143 e 261-3407.

GALAXIE FORD 1967 - Super
jóia vendo à vista ou facilita*
do CDC. Tro:o var Rua Ria-
chuelo 48/loja.

GORD1NI 64 - Ótimo estado,
equipado, fin. 24 meses. Rua
Conde Bonfim 66-A. Telefone j
234^909^ ,

CAMARO 68 seis cil. mecânico, :
diplomata, vendo à vista 37 ,
mil. 238-2167 Sr. Luiz. _

GAIÃxTe 69" - Vermelho ar
refrig. ele. pouco uso. Vendo
troco fin. R. S. Francisco Xavier :
_400t._264.222K
ITAMARATY 66 - Prata, único

dono, equtp. pouco uso. A
visla tr. e fac. c/t.OOO ent.
$/ até 30 ms. Mariz e Bar-os
665 - 228 3422.

MAMARATY 67 - Vermelho su-
pernõvo 9.000 ou 3.000 e
24x450 outres planos. Cd. Bon-
fim, 18. 34-5885.

ITAMARATf 67"- Branco vinil
preto — Troco, financio. Rua
Laranjeiras, 147-B. Tel. 265-6550
VINHAIS VEÍCULOS - Aberto
até 21 _hs;

I ITAMARATY 66/68. 1.650,00 -
I Súldo comb. Troco. R. Conde

Bsrr:«, 72 e R. Ccnde Bonfim
I ros, 72,

ITAMARATY 67 - Teto viril

KOMBI 67 — De carga e Furgão.
Facilito e aceito troca ou ofer-
ta. Rua Sousa Barros, 15 —
Engenho Novo. 

KARMANNrGÍÍTÃ~~69 - Equip.
excel est. único dono a vi:ta
ou entr. 2.600 mer.s. 477. R.
Santa Alexandrina 124. R. Com-

i prido. Trocamos dando volta.

i KARMANN-G1ÍÍA65 - JÕÍT—
; cquíp. a vista ou tntr. 2.600

mens. 302. R. Santa Alexãndri*
na 124 Rio Comprido. Troco.

) KÕMBI 67 -Luxo - 
"2 

3Õ0Í
saldo em 3C meses — Mariz

; _e Barros, 892. T. 228-5123.__
i KARMANN 67 equip. est. 0 km.

a vir=ta, troco, fac. 3 000 s/
; 30 ms. R. Mariz e Barros, 554

; TRÓIA. T. 234-3212.

| KOMBIS

2.500 ou menos, troco, fa;. 24
de Maio, 254. 281-0453 prex.
Maracanã.

ITAMARATY 66 - Excepcional
estado, super equipado. Pneu*
novos, etc. A vista, troco fac.
1 800 entrada. Rua 24 Mh 3,
332 - ?61-8008.__

IMPAlA 63- Vendo à vista
c/ar refrigerado. Excelente es*
lado. Av. Democráticos 695.

dono
c. até

665 -

dono.
Polidoro,

até 21
ÀUTOMO-

financio
saldo até 36

troca tel.

IMPALA 1963 - 6 cilindros me- I
canico carro em raro estado '•
todo original de fábrica. Cro- j
mados, tapetes bancos, pintura, i
nunca bateu nem sofreu repa* í
ros. Av. Amaro Cavalcante
1787 Posto Shell. Eng. de Den- !
tro.

IMPALA SS 1967 - Coupê, 8 >
cil. hidram., ar cond. dir. ht-
dráu. freio a ar, v. ray-ban, '
rádio, super nova. Troco e »i- ;
nancio. Av. Copacabana, 1236
ap_JI08.

ITAMARATY 67 - Teto vinií,
30 mil kls. rodado nunca bateu
novo à vista ou 1 800 ent.
urgsnte. Trav. Miracema, 51
- 229-3858 - Comcc,a Dias
da Cruz, 148 - Méier.

ITAMARATY 67~- Ãr condi Re-
visado e com garantiu. Troco
e facilito tiié 24 meies. R.
Barão de Mesquita, 205-A, até
21 horas. 2341487 248-8327
- TORONADO AUTOMÓVEIS.

ITAMARATY 67 - Ar condicio-
nado, linda cor p/uso ún. do*
no. A vista, troco e fac. sem
enlr. 25, 31 mi. Mariz e Ba--
ros, 665. 228-3422.

61/ 62/ 63/ 64/ 65/
66/ 67/ 68/ 69/ 70/ ou 0 K.
Est. Impecáveis mec. 100%
rev. equip. a qualquer taste
com ou sem ftadar entrada a
partir 1.000 saldo 24-30 au 36
metes entrego em 48 horas.
SALVACAR i a salvação. Est.
Vicente de Carvalho 1438-B.

KOMBI - 0 km. Pronta entrega.
Sem entrada. Aceito carro usa-
do como parte. TURIAUTO Re-
vendedor Volkswagen. Rua
Conselheiro Galvâo, 634. Ma-
dureira.

KARMANN-GHIA 69 - VeTme-
lho semi-nòvo. troco e fac.
até 30 m, bom preço à vista.
R. 24 de Maio, 316-L.Q e
415. Tels:_281-0_43 __261-3-l07.

KARMANN-GHIA 64 - Espeta"
cular, equipado, à vista 5 800.
Troco fac. 1900 rest. 315,00
p'mês. R. 24 Maio, 325. Tel:
281-0491.

KOMBI 67 — Luxo, outra 64 fur- 
'

gão est. novaí, a vista oj Ji fin. c/peq. entr. Rua Frei Ca-
neca, 474. T. 22/2204__

KOMBI 67 - Std., rara conserv.
Enl. 2.700, s/24 x 312,00 i/ ;
m. desp. lavradio, 206. Tel.:

I 242-0201.
KOMBI 67 rquip. linda a. pra- t

, va a visla, troco, tac. 3.000 i
$/30i.is. R. Mariz e Barros, 554 I
TRÓIA. T. 234 3212.

| KOMBI 62, 63, 65 e 67 -CrS I
; 1.490,00, saldo comb. Troco.
i K. Mariz e Barros, 72 e R.
i Conde Bonfim, 40.
1 KARMANN 44-— Troco «finan-

cio até lem entrada. R. Con-
de Bonfim, 40 e R. Mariz e

I Barros, 72.

j KARMANN 67 equip. est. no.
vo, a visla, troco fac. 3.100

| s/30 ms. R. S. Fco. Xa-rmr,
342. Maracanã. TRÓIA. Tcl.:
278 6B39.

KOMBI - 62 -"tt - 65 -
67 as mais lindas da G.B. mec.
a aualq. prova financ, c*
I 500.00 Av. Mons. Félix 849
Iraiá. „__

KOMBI 69 - luxo úll. série".
Superequip. Rara consrrvaçáo
rádio 4 faixas. Possso finan*
ciur. R. Uranoi. 1419 - Olaria.

MUSTANG 66 - Novíssimo r,'
8 cil. hidr. dir. hidraul., toca
fita, azul-marinho, metálico,
teto vinil, estado zero, direta-
mente proprietário. Ver na ga-
rage das lOhs às 18,30. Alte.
Barroso, 22 «ala 1006 Tel.
252-6268 - 231-1678.

MERCEDES 1951; Vendo urg. -
1.500, aceito troca e financio.

^Rua Barão de Iguatemi 26-/V
MERCEDES 8ENZ "220"-S -

1960 — OITmo estado — Iro-
ca e facilita até 36 meses —¦
IAMSA — Ru» Sâo Clemente.
185 - Tel. 246-9725 e 
_46-63___

ÒpAlA 70 - luxo - 2500 -
Estado excepcional, e/ rádio»
branco, um só dono — 17.G0O
a vista. Tratar R. Quitanda, 30
— Sr. Carlos.

ÕPÃTX~7u~~^ Vendo ST - 4
cil. azul novíssimo. CrS
15.000,00. Troco. Financio. Var
à R. Caetano de Almeida 86
— Méier (transversal a R. Dias
da Cruz). Tel 49-5521,

OPALA 69 — Ótima conservação,
único dono, financio com peq.
entrada e caldo até 36 meses.
Aceito troca, tel. 226-6578.

OPALA 69 - 4 cil. luxo. uTTiíeJ
dono. Todo equipado. Apenas
28 000 kms. rodados. 5 pneus
novos. A vista ou fac. ata
30 meses. Aceito troca. Rua
Uruguai, 234-A (HEMPER AU-
TOMOVEIS).

¦ OLDS F 85 - 8 cil. hidram.
j Único dono. Troco a facilito

até 24 ms. R. Barão de Mes-
quita, 205-A. Aberto até 21

| horas. 234-1487 - 248-8327 —
| TORONADO AUTOMÓVEIS.
' OLDSMOBIÍE 1962 - 4 portas,
i s/cot. 8 cil. hidram. dir. hi-

Idráu. 

freio a ar, rádio. Ótimo
estado. Troco e financio. Av.
Copacabana, 1236 ap. ^J08.

OPA LÃ 69 Luxo, troca p/ velcü-*
I Io de menor valor. Bom preço

à visUV fac. até 30 m. R.
I 24 de Maio, 316-1. Q «

415. Tels. 281-0143 e 261-3407.
OPALA LUXO 69 6 cil. equip.

lindo est. ,*i vista, troco, fac.
4.500 s/ 36 ms. R. Mariz <
Barros, 554. TRÓIA. Telefonei
234.32J2;

OPALA 70 lUXÒ - Bancos re-
clinávels, radio Blaupunkt, —
3.000 enf. saldo em 36 mesea

Man; e tl.irros, 892.
OPALA LUXO>0- ÈquipTTiiv

do est .a vista, troco fac. 3.500
s-36 ms. R. S. Fco. Xavier,
342. Maracanã. TRÓIA - Tcl.
228.6839.

59
- Te

Exce-

Itc.
234-7743
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tiu »»o citmo ot

4ito 4* - i««« o»»» —ym
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CAMIHeUO cmvtont « -
Al«0 4S - CM»0»*ttOê Ooi wrrono •»*- »*-* «***• **«

I «en* t ararm • JDfí « tOmmM i méOtr-r*. *>J* t»"t-V J*-C *-»
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Ct"v.t%. %*¦ O*****. i m, Bmmmm, »5A ííttti»

s** is*-»*. -c n *ot *m.\ 5?jsfS?fKa«* 
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CtÈoali, SS - Cm ¦¦¦¦ !»»*»»**>• . l-rr* Orna V tctp*4M Sr**. **
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DKW VEMAGUET 59 Imposto
pano mecânica a qualquer teste
CrS 1.600,00 aceito troca carro
de maior valor. Av. Guilherme
Maxwell, 445 Bonsucei.o.

DKW VEMAO 63 - Tenho 2.
Bclcitr e Jardineira, [Financ.
»em liAdor). Ver e Iratar a
Av. Democirticos 695. Boniu-

jçesiO;  _ 
DAR! 71 coupe equip. est. 0

km. » vista, troco fac. o.OOO
1/ 36 meses. R. Mariz e Ea'-
Jo», 554. TRÓIA. T. 23J-3T12.

DKW - S«dan 64 - V»nd»-l«
urn»nl» 2 600,00. ,<»ito ol»r-
Ia. Rua luii B»lti»o 691-B, V.
Valquiira.

DKW VEMAGUET 44 mod. 6j
I 001 - equip. único dono,

est. 0 km. » visl», troco l.;.\
2.5C0 »,' 30 ms. R. -S.' fio,
X«vlir, 342. M»r»c»ni TrtOlA
T. -:28-6339.

DKW 65 - V»m«BU»í —„ Ot _
ma - A vista 4.900 - R. J«
de Maio, 325 - Te.l 281-0941.

DARt 6* equip. lindo est. a
visl» troco l*c. 2.850 »/36mi.
R S. fco. Xavier, 342. .VUr*-
c«nl. TRÓIA. T.22B-6839;

DAR1 70 - luxo 15.000 klms.
novo 22.000 ou 8.000 e 24.840
outros planos troco. Cd. Bom
fim, 18. 34-5B85.

DKW. 47 Vendo »0 Io au»
cheo»r, 6 800 inttir» equip
30 de 265,00. T.l,

Dantas.
OAUPHINI 4Í - Vendo

gente B50.00. Ru» Vitos»
«p. 101 Pr»Ç« do C»rmo.__

DA*1 COUPI 0K » 70 Sedam-
li vin.l. Pouco iodado. A
v.it» troco » 1»f. 5*0 fco.
Xa.itr. 342-C. Tel. 234 3S33V_

BkVr* VIMAOUITI 1*42
tquip. Oiimo e»t- Em. » """•
bln«r • ««Ido »t* 24 mesei.
R Cond» d» Bonhm, 4l;A

DKW VIMAOÜIT itoo du«»
61, carrocen» 67 l.nd* c6r me
talíc» outu 63 e»t«do ,»»o«»»l
»mb»s com metanit, e.ielent».
A»ui»r 71/105, 1. 26443255 Sid
*-«v- ...

DA»T 71 <oup4 tmwtlo teto
ptito tfiu-p. »»t»do 0 *. V.
«eco fin. R- S. fitntuco Xívnr

i 4» t. 264.2221.
1 ISPIANADA - 47 - Ver-tlo ura

Pieco 4 6£0;00 «o 10 «. i,ec»
! bo» e«i. oei»! R Beolo C»r-
¦ doio 110 Bl I P Ortul»'
I IIPIANAOA - Im «lede d»
j no.«, entrad. dl 1.500, R.
! Cwde fcnl-m, 25. _

tiri»M»D» 1944 »»» »,<»tKi
í «W»l. Vlmov troca t twilHO
) »i» }4 mese» Ru» 54o tu-r
1 Gon,#9«, 527. S». 1*1»».

tSHAMADA"47/4».TW00 -
I S»Wo tcwh. Irots. tr »*»• r »

*»t,o» ,72 * R. Cc**d* fSonlim
40

ISPIANADA 44 .."Oi^o'"ÍiM.
latiliM-tO 1«*>írS •"»• •",«
Viio-dt * Ctjti, 7Su TtS.
26(4912 -*"-.i 17.

ISPIANADA 41 '«'.-<> d
tU***, t tr.,-» 6 250- »
d» 4M«. 32S tar. »l f-«l

RliíAO VM - V»»"»»»**» -
7 Mt) W, ••¦ < - t•- *>•*« -
Um -r tmtt - ttftt» 4» r*
n - 1»M. • leias»» *«? *4
mtam - *•« Ce-»*»*»» »• 4!
- tt».! ;«- r -•>

n*t «so spoí» »?** í**t*».

í íW*» ãOmt, ét-mt, «f»*t. Irt-
í <« » l*»*»f*» *» tOOOtlmOrO
I tm my. UM
mt tw ¦- •*»*»»•» *»»»*4 -

C4, betMit - **H*>» •*» ttfr
, ........ ie»»»»t»»l - t<t***-ed»

.,-. tr « t ?tt»*,»*» - Vtfc.
• tar» A». »•,**¦• O* tarar.

«»• I
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| O.- sfrt*i pa*t3<,o">t *«* C fe**í-•- ts
rirtAO' 71 

"•¦' 
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j V4»-** ttVttt. tm. r*4 2» inmw.
$4» tratKOt» **ao*. li».

I }H«44?
cote»*»! 4* Ormrn t*-***.

*«*¦•»«*« .m*riT« 'atr*--***. 
parSaSü, t >>*

«/-*--! » atmtta, *St Srt.

IMPALA CONVERSÍVEL
Vendo ótimo estado
264-5092.

IIAMASATY 66 e~49
lente estado, financiamos lonqo
prazo. Rua Visconde de Cairu,
75 l-i 264-4912 ramal, 17,

JOTA K 68 - Excelente eslado,
financiado a longo praxo. Rua
Marlr e Barros, 824 Tel.
2644912.

JK 62 ¦¦- Superequip. cambio no
chio, eit. novo. A vista, >r,
e fac. c/2 000 enl. saldo «té
24 nu. Mariz e Barros, 665
228-3422.

JK 65 equipado, ótimo ei'a-
do a vista 5.500 ou ent. 2.000
e 24 » 275. R. Sant» Alu-
xandrina, .24 — RJo^^omprido.

JK 65 — Ot. «sttdo. Pinlur»
e pneus novos. A vista ou
2 500 entr. 24 < 311. Av. Su-
burb«na_ 8603. T. 292718.

JK 69 - 2 150 ricamente equip.
| cambio emhaino, eit. Okm, A
! vista troco fac. 4.0C0 t/36 ms.

R. Marlr e Barros, 554. TRÓIA
| T. 234 3212.

JEEP 1957 - 4 cil. bom mesmo

1— 

Troco Rua lenenle Pimentel
247 — Olaria Sr. Domingos ui*

> qenle.__
JEEP Compro. Pago a viita

melhor preço, qualquer tipo,
mesmo precisando reparos. R.
Marouêi Abrantes B2-A {ao ia*
do Chur, Reireloí, »té 20 hi -
Sib. 17h, dom. I2h.

JEEP 69 — Vendo úníco dono,
ent. 2 000 mensal 364.00, Tel.
234-7743 - Dr. Dantít;

JK 2 150 20 - Htvtnt, tqulpt-
diisimo* novo. Iroco íinancio
«te 30 meicl. lar«n|eir«» 147-B
tel. 265-6550. Aberto _«t6 21

JK — todos os anos.
Compra-nos e pagamos
na hora o melhor pre-
co. ALFA-CAR - Re-
vrrdedor autorizado.
Móo aceitamos recibo
em branco. Alm. Co-
c h r a n i», 173 —

KARMANN-GHI A 1600
Mod. 72. Todas as cô-j
res. Entrega imediata, j
18 800 à vista. Rua j
Fco. Otaviano, 42. Tel. i
227-6466 e 287-3110. j

(B
KOMBI ALEMÃ - >r. í 250.0 |
urg. ao IP prec. reparos, boa >
de máquina e caixa, ac. oferta, i
R. Bento Cardoso 110 Bl. 1
P, Circular.

KOMBI ATENÇÃO compro de
60 a 70 mesmo precisando de
consèrlo. Pago na hora melhor
preço da GB. Est. Vicente de
Carvalho. 1500B.

KOMBI 42 - 64-66 - 67
— 68 — 100% revis. mec. sup-
jóia, peq. entrada, 24 ou 30
meses. Est. Vicente Carvalho,
1500-B.

KARMANN-GHIA - Komol CO.lt-
pro qualquer ano mesmo para
conserto paqo à viste» na hora
vou sua casa, iroco dando vol.
ta — Empresto dinheiro to-n
garantia do seu carro. R. Sanla
Alexandrina, 174. Rio Comori*
do. 234.2474. Roberto.

KOMBI 69 — Muito nova, pou* [co uio, troco e fac. Saldo ate j
24m. Bom praço a vista. Rua j
24 de Maio 316 l Q e 415

Teli. 281 0143 e 2613407.
KOMBI - Compro, Pago o me-

lhor preço a vista — 66 7.800 í
- 67 8,400 - 68 8.800 - 69 I

10.000 - 70 11,500. Ru« M»r. \
que» de Abrantes 82-A (ao
lado Churr. Recreio) att 20h
sib. 17h dom. 12l.

KARMANN • Compro p»go o
melhor preço 1 vista — 66
7.800 - 67 B.300 -• 68 9.500
69 10.500 - 70 12.000 - Ru»
Marquês de Abrantes 6?A (ao
lado Churr Recreio). Att 20
hs. s«ti. I7h, dom. 12».

KARMANN-OUIA TC - Branco,
equpuda e revisado único do»
no, A viu» tioco « (k. •>.'
Tce. Xavttr, 342-C. - 1»l.
2343833.

KOM3I 1947 - 3». i4ne, -•'••¦¦
do nova, pouco uto, único do-
no, «tquíp. Vendo, troco. í#*t«|i»
to. F •¦-• de '.'"<¦" 131.

d-4923/ 234-1277.{BÍKOMii 72 - p,enir,?.:,"47i7,
cêtei, iroco. Im. 3 700 menul
585,00. t«1. 23» 7743 - flaneis.

;<

,. ,»,,,.. •,;.Knm tfiÊ
«íí*»»KO «»t«l>|t»CAO ü*

*¦**,- .*»¦»,.*-.-* 0i§0trm 
-»»»>#*«*»» jr*?-.

* <f&. _
M&X AmptEQ - 

'•»**.; 
¦•-*- mt- ¦¦" -

MADUREIRA
VOCt íttt U»*A *ô«v »

«O JOHJíAL DO BRASIL
tot* MH CUHV«t»C4*0

AMO *i .. ¦mmm

OS* t t*a *om0,.
tmfm. «. ttA m.3m*m\

Cttítaitíí
tmtotmt &%

On»

#gm-. ¦ í'.'jíjfiit'-**# i^#**ísr* ;;
~*..-»- **«*»¦* amo- -

4W. tmamOsmm. SS ra* ' rtirtiw

t*1*t,«C^ÔÍKÍ§...» ..
l««l

f^t^-9»i# wSl mf*h. i
¦*4j>"

mm»*,, o. ioroo-•to tam, too tt»- S
...

à* ***— mt mtm-amr-mm-
LM*?fcl—l faiinii ¦ «litiil»*! *mm

t*W **^ trWO^^ttW *4-*t"*»TeT*tJtr;, WmrmOttJ ^Otm-*
**•* »'' ¥**$**. ih. *- »\%4>ir0ti*>aij -
mtm. w -tmatm

oernm m s**-*»-»» - **m
^^IP* iÜO *tmB*m-. *\%, tWmWmÈI* *\s*10S*'
tffljjrn. TW •**• JJHM>">

eotm.m

•|^*:*-^^:*-!lfcU?S

I rWCIM é* toora,
Wm'm***$ w&*m*&**\

romemom Km»* m mm*.. W* ]
wa»-i I

! iatvto*

fa r a? *.m :&>*« m* SU *H .
í tstrnmãt tt *wrtrt-**k. *t ?*-»-- (**t*T|l *..*'jy': È^C ^:':-
tt^t*%*£ *?r^-** I -. ¦ tOOt» tr*7t)

* 
'Wr« 

«*3 » m - •***• **"<*<
s Om*m. - mt im ¦••nu. JOULT

¦¦ ****>im- *\\m m*^i*m
OOOmtO mr+r ****> « OrOm 

' 
tu-rm. I»*

I *&ar* i*»** *$*#*** m *m#<mm*.*s*mn Í*t%X-$o~ "Í.&

j tft%W*mm*a tSm ma*aomfm&»m0mjgfaO*mjí O)

í 
*f*fS"H*a»»?' 4»^ptWÍr***»T*»T»^»ts|l Wm* %¦' tl»»l

3 ». OMarOO* arm mrmm V-
! tté* -oomm t «um lt*»»» »v*» . ******
;. ta am, t*osmt. **»«»

»*f*«Ct-} - t—m- *mrm*r

tmtmr^t^mtmOOr^

- m~*Á

m-. ctWMrXAO OtJPTtCIlt 4**4-1 *»»«*»« **. ** » *
fw>| tjmtmmo ** ~ « - «I - r"J!^ret-*»t*. I t* « tt»».**»»***» JLr™ *r'\MOt

? tviSS, *%« *»*»*» »%*•. %**¦ j;  __<*t*4W ¦» *»"*!***-!* »7ef»^»-t»r*»1 ** rmrt>
I »*». t»t« »*»- » i^*. jn-»

. s»-*tnr
SOtt»»» t* 

""itzttOrmi

mi mui' **^*mmêm%
'- or. --.tm ta tjtti

KARMANN-GHIA TC
Mod. 72 — Todas as

cores. Entrega imedra-
ta. As melhores condi-
ções da GB. 55,92 pi

1 000. R. Fco. CMavia-
no, 42, tel. 227-6466 e
287-3110. (B
KOM4I 42 ¦" VtmJÕC tttiso
oitrm, tsttt CS 5 200,00.
liotc po* S*d»« oa Cordin».'o»t »onll»t(o 324,
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KOMBI - Tr«nlporít»t mevtlt
Ot-md«)ir#i peoueriai mudèfti*». jr.-.ir» lei 226.1789.

KARMANN U oien»t lupVr su-i
t\o, pó-/© »fvt.*do -wívfpado. I
G»(»ml* 3 OCO Sm Treto l*c.
R M„Quél Ab»»nl»l, 42-A 1.0 j
ltda Chs^. Recreio», »t4 20h í
,«b 17h Oom. 12h

KARMANNCHIA 44 »«.»"» i
cremtdai, voltntt tipsrt» b*n- j
co» r»c inwtil • evire» r-s-tio, j
tot, p#av*«* enl*. takJo «té |
30 mt»»». Ru» Twrl* Cube, I
13 0 U.-a/o M»»«nt _JM-2CU. j

KOMtl ST 44 - Prec.u-.do i
ittMrot -- CrS 4OO0.00. Ií- f MIRAI 44
r-a^íio N0I C'J 2 O0&.O0, A*.
J^^niilst-j^jrow-í,

tOMÍI 4* - M«»*t»il*l4 *».íít>»

lèldr» *íé 56 witMe-i^ $t» h*n-

OPALA 49/71 OK - Troco •
financio até sem entrada. Ií,
Marir p Barros, 72 re ò21 e R.
Conde Bonfim, 40.

OPALA 1969 
"^~3«7T*fÍt. 

Semi-
novo linda côr excepcional
preço à vista ou financiado.
Rua C. Bonfim, 25.

OPALA 71 
"e 

70 
' 

lUXÒ - 4
cilindros, equipados «lt. de 0k,
A vista troco *? fac. Sao Fco.
Xavier. 342-C Je_J23__3833.

ÒPALA 1969 - Rádio, est." dê
novo. Ent. a combinar e saldo
até 30 meses. Rua Conde do
Bonfim, 41-A. Trocamos.

opala 7i iu»"õ ^"cTirTauT.
pouco uso. Vendo troco fin,

I R. S. Francisco Xavier 400 t,

| OPALA - VERMELHO"- 70 -
I 6 cilindros — Standard — Ven-
i do pela melhor oferta — Airei1 3:(danha. 92 - apto. 901. es-

quir>a de Miguel lonioi.
1 OPALA 1969 - luxo 4 e 6
I dt. Ótimo estado troco facilito
! R. SSo luir Goniaga, 501-27.
| §!* Tejei, 

OPALA 1972 - Reserve i< o
j »eu carro emplacado, através,

de nosso revoluciont-irio e n.ai%
bar,ito plano de consórcio da
praça, paqando mensalmento
apenas CrS 433,00, tem entrada
ou parcelas intermediárias, Ja
entreqamos 6C0 carros — RE-
COVEMA - C«mpo São Crí>-
lAylo, 58.

PEUGEOT 61 - Mod. 404,~prec.
peq. rep. vendo Vendo, troco
carro de maior valor, R, Sio
Vicente, 165. 254-3003. Sr.
Correia.

PICK-UP 0UPLÁ~'C.Í4~^r"Anõ
67. «itado, faça teste, trotM.
facilito. Rua ticínio Cardoso,
261 A.

PICK-UP VOLKSWAOEN 47 -
Em ótimo estado — Facüito
e aceito troca. Rua Souil
Sarros, 15 — Engenho Novo.

PASSASSE contrato Kombí 67.
Particular Rua Padre Bois 21
J. Amér.c».

PICK-UP VOLKSWAOEN - Com.
pro pago è vista melhor preço
GB mesmo precisando reparo
R, Marque» Abrantes 82A lio
lado Chur. Recreio) «li 20h
sab, 17 dem. 12h,

PORSCHE 1 400 -TAd, original,
v«r para crer. Troco financio*
Ru» da» l«r»ni«ir«» 147-B ttl,
2654550. Abtrto »t6 21 hert».
VINHAIS VEÍCULOS.

PUMA OT I 400 - 44 - l«n"
men!o GTE, o m*wi l*ndo »!Í*»
Rio. Troco flmncio »<6 30 mt-
Mt, Rua das laranieifai, 147 R
ttl, 2654)550. Abtrlo »t4 21

Jn. VINHAIS VEÍCULOS.
PJCkTup c¥tVÍÒltt'1944, t/

capota tipo Cl4 em e»l, d*
Cv— Vendo Aceito troca e fa-
clllts. t. Sio lul» Gont»g»,
501-27, Sr. Ttl*»,

RURAL LUXO U -5 mVch»»,
ríd«o, eictpciontl, f*c. c/pM.
•nt,.. tcuo or«io. B»r 4 •
Mttouitt. 705. B

RURAl LUXO 47 - tquiptdcC
• mat», nov* do Bru>!, fm»t*t>*
omtpnio ptàpí'0. B*'ão tMiti.,»
<«, 705B
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8 — CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, 3.°-feira, 24-8-71 VEÍCULOS - EMBARCAÇÕES - ESPORTES

àftok AGÊNCIA ¦Granden
MAT..I2- SUA SÀO at-WNH. 12 l «-a

AUTOMÓVEIS" "*7*»*Es-í"»

FINANCIAMOS DE 6 A 36 MESES OU SEM EN1RADA
DE 7 A 31 MESES O PLANO VOCÍ ESCOLHE

VOLKSWAGEN 0 KM. PREÇO DA TABELA

TODOS OS TIPOS
1972 - Modelo 1.500 — sem entrada .... 31 x 
1972 — Modelo - T.L. — sem entrada .. 31 x _
1972 - Modelo - VARIANT - sem entrada 31 x 

NOSSA SUGESTÃO SEM INTERMEDIÁRIAS
SO ENTRADA E MENSALIDADES
VOLKSWAGEN USADOS REVISADOS C/ GARANTIA

1970 - Entrada de CrS 1.000,00 e  36 H 507,50
1969 - Enlrada de CrS 1.000,00 e  36 x 494,00
1968 - Enlrada de CrS 1.000,00 e  36 x 440,10
1967 - Entrada de CrS 1.000,00 e  30 x 424,00
1966 - Enlrada de CrS 1.000,00 e  30x391,00
1965 - Enlrada de CrS I .000.00 e  30x364,00

CORCEL COUPE OE LUXO

1970 - Entrada de CrS 1.000,00 e  36 59B,0O

VARIANT - Sem enlrada  31 798,90
1970 - Entrada CrS 3.200,00 e  30 635,00

Atendemos sábado até 19 horas. Dias úteis até 23 horas
Domingo plantão até 12 horas.

S1MCA 65 — Em ótimo estado.
Preço à vista CrS 4 000.00 ou
pelo credito direto c/ 1 500
de enlrada e 24 x 167,40.
CLIPER S/A - Av. Vise. de

Niterói, 129S - Tel. 264-3917.
SIMCA ESPLANADA 67 - Ven-

do sem entr, prestações 390
p/mês troco mfcnor valor. R. 

'.

Benio Cardoso 110 BI. 1 P.
Circular^

SIMCA* 
* 

ESPLANADA 1968 -
Mais nova da GB — Vendo
CrS 7.000. R. Dois de Maio,
584 - le!. 261-3083.

SÒCÁRRÒ >ORD 1948. Vendo/
melhor oferta, bara.o, aceiio
troca. R. Barão de Igtjatcmi,
26-A.

SIMCA 65 - Carro de médico,
todo revisado, conservação ex-
celente. Fin. c/ 1.300. São
Francisco _Xa_vier,J 89- 254-0647-

TL 1600 - 2 e 4 portas. 0
km. 1972. Prcnta entrega. Ssm
entrada. Aceito carro usado co-
mo parle. TURIAUTO Revende-
dor Volkswagen. Rua Conse-
lheiro Galvão, 684. Madureira.

Automóvel FNM- 2.150
PLANO ESPECIAL — Financiamento nosso

com juros de 1,8% até 36 meses.
Financiamos também através da Cx. Eco-

nômica c/ taxa de 57,47 em 24 meses.
AlFA-CAR - CONCESSIONÁRIA FNM
Alm. Cochrane 173 - Tels. 254-4923 e

234-1277.
Diàriam. até 21h. Sábados 18 e domin-

gos até 13h. Pereira Nunes 250-A — Telefone
264-8650. R. Siqueira Campos, 23-A - Tele-
fone 257-5698.

Caminhões Fenemê
Carga soca — Cavalo Mecânico — Basculanle

Único com 3.° eixo do Fábrica
Planos de vendas em 26 m alé sem entrada, com 75°j

financiado:, pelo TINAME.
Vendas também pi outros Estados, inclusive Estado do

Rio, Minas Gerais e Esp. Santo,
ALFA-CAR — Concessionária 1 N M

Almirante Cochrsnc. 17.1 - Tiiuca - GB - 20.000 - 7.C-09
Tels. 248-2003,'234-r.'77- 254-4923.

Compro Volks
VOLKS 65  Ó.900 I VOLKc 68  °.000|

VOLKS 66  7.30** VOLKS 69  I0.I00Í
VOLKS 67  7.90C I VOLKS 1500 ... 12.80'*

PAGAW.OS NA HORA SEM DISCUSSÃO

Diariamente até 20 horas. Domingo» até 12 horas
VELCAR - Rua Re.! Grandeza

n.° 372-A - Tel.: 246-7084

64. Praça

disque:
394*2150
260-9818

para comprar
senVW

revendedor
autorizado
voikswagen

mssÊmW
VEÍCULOS S.A.

Av.CesiriodeMeio.1549 tel:394 2Z00
Campo Grande
Av.londres,28ABonsucesso 260-9818

G/XST/U
CARROS NOVOS VARIAS CORES

CC&Ctl e m Ute - f •* " "O M > MWu

costen ojpí luxo - *«, 3 »n> 2* » 130.0c
tuí»i tsne *i - !¦• 3 't* 30 t 6'í,0C
t*t»NA tUXO - I** I "•$ 7* » «3» 00

CARROS USADOS

KafCti t'pn uri «A — tm
VC-HJ 4* - t n

REVISAOOS

MB SO e $10.00

TEMOS VÁRIOS MOOEIOS EM

CONDIÇÕES SUPER ESPECIAIS

Vemtet • %****%• - V HoAo. «• - t»l loa alei
I.» • Veenlee - t O-.-*. 1*4 - Itt J4J 3711

Ford Corcel 71
Toem ot wmatm

m .*;¦ WÈÊtÊ&ê %* •?<*-¦**.¦¦ -í:-<?¦?./

•!?.*»*•»** »?•» mil.,
tteoPtea mttmoée ***** íe tmm

f»»i«n asvmtmaoa *c*a

«. (wi. Posmm. m ~ matem - ím*

TAXI 4 portas VW - Vende- ;
se entr. 19 000 mais 15 657. i
Rua Joaquim Nabuco 185 ap. ,

! '07 Cop- Posto 6.

j T.L. 72 - 2 e 4 portas. Vendo, j
] Iroco p/ entrega, ent. 4.200 :
i presl. 700,00. Tel. 234-7743. .
' Cartaxo. I
I TAXI: VOLKS 69 e 70 duas e !

quatro portas com ou sem au- \
tonomia. Troco financio até |
36 m. Rua Gerson Ferreira, n° '

i 58 esq. de Av. Brasil.

; ÍÃXÍ 
"-"Vendo 

V"v~""~63. Me-
i lhor oferta ou autonomia de' 

4 anos. Tel. 247-8392. R. Vis-
¦ conde Pirajá, 217/201.
: TAXI DK WEMAG 65 :- Flnanci;
j ado ou á vista. R. S. F. Xavier
' 446 Sr. Adão.

TAXIS - Merca • Volk» qualro
j portas 69 — Vendo c/ mais
1 de dois anos de autonomia
j Pr. 18 500,00. Rua Braulio

Cordeiro 700 - Tel. 287 6579
1 so depois das 18 hs.
; TAXI OPALA 7i^-—E"n7.~M~Ó0Õ
[ facit. saldo 1 000 per mês.
245-7332.

i UNS VOLKS 
"COMPRO "até 

para
i conserto — 60 até 4,3. 61 a

4.8 - 62 a 5,3 - 63 a 5.8
- 64 a 6,2 - 65 a 6,8 -

! 66 a 7,3 - 67 a 7,7 - 68
| a 8,8 — 69 a 9,5 p/visla R,
I Maxwell, 357 domicilio. Tel.
! 258-1706. __

VOLKS 1968 - Modelo 69, ridlo !
; p. 8 450 Volk» 1961, sincroni-

?at,o p. 4 350. R. leopolriina ;
Rego 34B_Olaria. _

VOLKS 68, 65, 64 
'mecânica. 

;! lataria, forração 100%, 24 ms.
; Rua Uruguai. 248 - 238-5128^ ,

VOLKS MOD. 72 -
Fuãcão — TL — Variant
e 4 portas, todas as cô-
res. Entrega imediata, j
As melhores condições
da GB. 55,92 p/ 1 000
R, Fco. Otaviano, 42.
Telefones 227-6466 e
287-3110. (B

VOLKS 69 - Em ctcelenie cite-
rio, rádio, pneus novos ent.
CrS 2 500,00 e 20xCrS 470,00.
Bom negócio. Tel. 254.3951 -
264-6134 e 236-6802 Aceito
oferta,

VENDE-SE um Finca
Eugcnio Jardim 18.

VOLKS FUSCAÒ - Vendo
lhor oleria I 200ks laranja ;
equipado estado novo. Fone
2360363.

VOLKS ULTIMA SERIE 6» - Ex- |
celente estado. Motivo transíe- :
rência, passo Consórcio urgen
tr, Faltam 12 prestações. Coro-
nel Karim, 246 2333, horário j.', ,,-. rcial.

VOLKS 64 en. para 1*970*5 700
t\. Senador Furtado 50 Pça. da ;
Dnndeira Sr Rodn^o.

VOLKSWAGEN mod. 72. 0 Lm
Fuitio varias cores, CrS ...

14 200 mm seu nome - Barata
Ribeiro n 232-A - Tel.:  i
255-3028.

VOLKSWAEGN 47 - 66 - 62 i
•qutp, revi*., troco, fin. ate 24
meses — Av. Augusto Severo
J9J.A - Ttl». J5J-84S4 e 
25J-79J7.

VOLKSWAGEN 65 - PreciianrJe I
faier lantern*g*m, ünito do-
no. mecânica ótima ¦ S 360
mil - Sáo Clemente n° 141 -
»p. 70}

VOLKSWAGEN - Vende Cens6r-
tio bastante adiantado da União
dos Rewendedares por CrS 
7 500.60 - Tralar pala l»lt(e-
ne 390-tOU

VOIKÍ 63 - Vende-te **ua~Sil- i
va Cairão 17 Oí«*.#,

VOLKSWAGEN M - Greni -
equipado, Avenida Heiter Bel-
trãe n? 47/101 - Telelena . .
2484)291

VOLKSWAGEN >»» 63 - Vtide
falh» - MelKor alerta - Ettra-
da do l ¦>¥--*'¦*-« da fedra 173

R>rn»s - Sr Milton
VOLKS IX» - 1968. Çjrent!. •

•tNiuiped-a, r*à*i>. i)''*io t * "-ufo.:!
Cri 9100,00. Te!. 364-5566.

VOLKS 07 - Pérola Jóia.:
Itememíao. «itab "¦'' oneut .
cm!, í *'.-,%; '•.'-.-:¦ *" n Sf,
P".t 'it. 6*"--».-v%i 366*303 Cal-

* * .'* V*»* n» 9«r*Q4iti i'
feíedof.

VOLKS »t - V»»«fe7 *"> .ftde
de 0 l*n. t/ 3000 <lt «"Irada
e 34 » 4M.00 CLIPER S/A

A.. VK. «te Ni<e<6i, i;«è
lei. :64Í9I7.

VOLKS l«»J - E»»*rJo fie Ík».
•o - fqwíoede ¦ V»r»il» ow
linantle 1 SOO enwatla
Mtrao »*t 24 <*«»?». », U»«

j früe. «S,
VOLKS 6» - Ve»tt* .,,.-••
Ou-- •••.,'• t»e»a» á **.
Ml«a»é»al Cl'.t 171 - leKe»
~a . * í #i >' '

voit*- M - '««!•« • - tiletre
4a- ie*« *m a*o-4o*~r* %.- a •-.
natta. II e>ittt S21.M »•¦
"»» 4» ü* 70*** %m\mm »'» 30
tí*i*i tt»il.-o t*i>eeot> * **-

3» fura» OHSUl IIVINOI
DO* «0*0 * (•»»'¦•.» O.-.
m 41 - 1I7-1US ao.
r*. tf*, II - 5ti I4J]

VOLKS t» **4*\ *m •>•,*-. tte
i»te» t— %**aé*mm% * Mfteda
ii t %oom ** »' M*» ••'•
,-. 35 -. t>»el-»» »»»e..»le
tt* *>4 »»-.. iinvi atvi».
ClOOt lOto ¦ Neewietra O»
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0,> tMtaVen «1 - JM.141?
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217-USS - C.riuk...
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^^UIl5j^^
REVENDEDOR FORD e WILLYS

"OFERTA ESPECIAL HUGO"

1971 - Ford Corcel
31 x 945,00

(4-) - 20% saldo até 36 meses

(-(-) — Planos c/ parcelas inter-
mediárias.

FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO
DE VENDA PARA CADA CLIENTE

Rua Senador Furtado, 129 — Telc:
248-7508 e 234-9316

Ano
70 -
7U -
70 -
69 -
69 -
69 -
69 -
69 -
69 -
69 -
69 -
68 -
68 -
67 -
67 -
66 -
65 -
64 -

nmwmZM
VEÍCULOS USADOS

EntradaMarca
OPALA
RURAL -1x2
CORCE1
ITAMARATY
CORCEL Gl
CORCEL. Siand. A
CORCEL, 4 portas
CORCEL, bidnd. .1
CCRCE1., Siand
VOLKSWAGEN
RURAL 4x2
iTA.MARATY
AEP.O WILIYS
AERO WILLYS
AERO WILLYS
AERO WILLYS
AERO WILLYS
VOLKSWAGEN

¦! portas
2 porlas

4.000,
2.000,
3.00C,
3.000,
3.000,
2.500,
3.0U0,
s/cni.

3.000,
2.000,
2. OCO,
2.500,
2.50C,
1.000,
2.000,
2.000,
1.500,
1.500,

Prost
688,00
485,70
¦185,70
550,00
550,00
485,70
485,70
630,00
528,00
485,70
413,00
485,70
390,00
547,20
367,00
400.0n
365,00
335,00

Ru.

Todos carros usados são 100%
Revisados e garantidos.

Marii e Barros. 774/776 - Tels.: 248-7454
— 234-4945 e 238-0309. (F

VOLKS 65 — Côr vinho, equipa-
do. Rua João Vicente, 1907
c/6. Bento Ribeiro.

VARIANT 70 - Modelo 71 -
4 faróis — seminovo — azul-di-
amante — Troco e facilito até
30 meses — Rua Camerino, 81

Tel. 243-8393.
VOLKSWAGEN 65 e 68 - Re-

visados equipados facilito até
30 meses. Rua Ríachuelo 4B*A

222-0062.

FORD na ZONA SUL
é só com a

ANIVERSÁRIO, VANTAGENS ESPECIAIS

CARROS NOVOS

CORCEL
• LTD

GÁLAXIE
• RURAL

JEEP
• UTILITÁRIOS

CAMINHÕES
F-100 - F-350
F-600 - F-750

CARROS USADOS

70 — LTD, c ar refrigerado
70 -• BELINA, equipada

CORCEL, coupê luxo
GÁLAXIE, pouco uso
LTD, hidramático
RURAL, equipada
VOLKSWAGEN, revisado
GÁLAXIE, ótimo estado.
GÁLAXIE, conservado
VOLKSWAGEN,
do
RURAL, luxo

70 -
69 -
69 -
68 -
68 -
68 -
67 -
67 - equipa-

66

36 meses, com "Financiamento Próprio".
As mais altas avaliações nas trocas. Crédito imediato.

• • • ¦ •
Av. Princesa Isabel, 481

(Junto ao Túnel Novo - COPACABANA)
LOCAL DE FÁCIL ESTACIONAMENTO

Tels.: 255-2810 - 255-0139

VOLKS - Compro é0-ol-o2. le-
car Veicuíos. Av. 5uburbana,
8603. Tel. 229-271B.

VOLKS 1500 - 0 
"km. 

Pronta
entrega. Aceito carro usado co-
mo parle. TURIAUTO Revende-
dor Volkswagen. Rua Ccnse-
lheiro Galvão, 684. Maduraira.

VOLKS TL 72 0 km. Toda» a»
cores e Variant 72 0 km à
CrS 18.000, só na LIDOCAR.
Pagou levou. R. Barata Ribeiro,
48. Tel. 236-4013-

VOLKS Linha 72, vendo Fuscão
0 km. várias cores. CrS ....
14.000, pagou levou. UDO-
CAR. R. Barata Ribeira, 48.
Tel. 236-4013.

VOLKSWAGEN - PRONTA EN.
TREGA - 31 meses sem en-
trada, sem parcelas interm. sem
mais desp. 1970 s/ ent. 31 x
613,00, 1970 enl. 2.500, 30 x
498,00, 1969 »/ enl. 31 x
566,00, 1969 enl. 2.500, 30 x
461,GO, 1968 »/ enl. 31 x
498,00, 1968 ent. 2.000, 30 x
419,50 - Ru» Arnaldo Quinta-
I», 10 li. E lei. 226-8794, Bo-
lafogo, atendo sábado até 18
horas — Ag. KAR.

VARIANT 1972 - Zero quilo-
metro — Pronta entrega — Cô-
res a escolher — Preeo 
18.000,00 à vllla - Aceita-
mos troca e financiamos —
CONDORSA S/A. Av. Ataulfo
da Paiva, 983-B - Tel
287-0286.

VOLKS 66 - Super equipado, ã
vista ou ent. I 700 c 30x31 S,
trocamos dando ou recajuer.do

VOLKSWAGEN 1967 - Supere-
quipado e novo. Ótimo preço
ã visla ou financiado. Rua C.
Bonlim, 25.

VOLKS: 6» - Vermelho rádio
novíssimo 9.500 ou 3.500 e
24x390 outros planos Cd. Bon-
fim, 18. 3^5885.

VOLKS Tl - Azul Blaupurikt
pouco rodado 15.500 ou 6.000
e 30x525 outros planos. Cd.
Bonfim, 18. 34-5885.

VARIANT 70 - Azul 17.000
klms. nova 14.300 ou 5.000
r 30x510 outros planos. Cd.
Bonfim, 18. 34-5885.

KARMANN 67* -f Excepcional, a
visla ou 3.000 e 30x350, outros
pis. troco. Br. Mesquita,
218-A. 264-2775.

VOLKS ou KARMANN-GHIA -
Troco, Dou em troca terreno
em Araruama. Valor 12.000.
Tel. 268-8111.

VENDE-SE Jeep Willys 1960,
ótimo estado, capota sanfona-
da nova, — pneus novos, to-
lalmente recondicionado Preço
4.000 à vista. Tratar c ver de
14 às 18 h. Rua Rcsedá - n°
^'_ lagoa (Fonte da Saudade]

VÒTkSWAGEN - Venda, o seu
até p/ conserto 61 s 5.000.
62 a 5.502, 63 a 5.800, 64 a
6.300, 65 a 6.800, 66 a 7.400, I na
67 a 7.800, 68 a 8.800, 69 a I 793
9.500, 70 a 10.500. Venha c/
carro receba a dinheiro. Rua
Maria Amália 67 tal. 238-3891.

VOLKS 1 500 - Zero km -
A faturar — branco-lotus --
Troco e facilito até 30 meses
— Rua Camerino, 81 — Tel.
243-8393^_

VdíkSWÁGEN - Excelente""* -
1970 — Branco lotus, seguro
total, ent. 3.000 e 500 man-
sal, 1969, ent. 2.500 e 462
mensal, 1968 ent. 1.500 a 462
mensal — Av. Mem de Sá 118*—:7S%4»6V.

VOIKS 69•¦— Bege-claro - Uni
só dono — c/ rádio mecânica
excelente ~ revisado —- Troco
e facilito até 30 meses — Rua
Camerino, 81 - Tel. 243-8393.

Veículo
acidentado

VOLKSWAGEN - JAROINEIRA
- GB-25-69-89 - 1970

Vende-se no estado. Ver
Av. Marechal Rondon,

Proposta par.*, Rua do Ro-
ário, 69.

Veículo
acidentado

VOLKSWAGEN - SEDÂN
GB-14-64-11 - 1970

Vende-se no estado. Ver
nj Av. Paulo de Frontin, 500.

Proposta para Rua do Ro-
sírio, Ó9.

AUTOPEÇAS,
REVENDEDORES
E ACESSÓRIOS

CORCEL
MELHOR PREÇO

MELHOR FINANCIAMENTO
MELHOR AVALIAÇÃO PARATROCA

OUTRAS VANTAGENS

ÍW» SO na
SANTO AMARO

O MAIOR «UVINDIDOí

AV. BRASIL, 2298
Sábados alé 17h .Domingo* ato 121»

VOIKS 6S - Eac. mi. cohierv,
a vitta ou 2.500 e 24 » 346
s/despesa. Troco. R. Cêmpoi
da Par, 15 3 Comorioo

VOIKS - 1960. Equipado bom
tílado - Vendo Cri 3.950. R.
Doi» de Maio, SB4 - Telefone
261-3064.

VOLKSW. 68 part. vende equi-
p-tdo ótimo estado bege </
rido 2 alio (alente, capa» Cr}
8 700 vi»i». lei. 236-1412.

VOIKS 64 - Revliado

voiitj. H. Sama Aiexandrm
'^~"-_H.^'° Cornprído.

VOLKS 60 ¦-•¦ Vindo píícõ
4 200.00. R. Baraia Ribeiro, 90/
512.

VOIKS 
"64"-- 

Ótimo eVlado. Tra-
ga mecânico. A vista ou t 900
entr. 24 x 329. Av. Suburbana,
66C3. 1. 29-2718. _

VOLKS 69 
'*"- 

Bom tt<". branco
lotu». 9.300. Iroco, (ac. Ri.a
24 de Maio, 254. 261-0458 -
Prox. Maracanã.

VOLKS 1 600. Equipado. Unko
dono. Pneus novos, «te. A vis-
ia, Iroco lac. 3.000 .mt. rott.
combinar. Rua 24 Maio, 332.
261-8008.

VOIKS 66 - 63 
"Equlp" 

bom
"¦st. a vista, troco, tinanc. Ê.
haoiru, 527 _ Funclo*1.

VOIKS 62,"667677*17 Aj). RO-
MULO ir-m t.l ent. a parlir n>
I.jOO, saldo a combinar. Atei
to troca. R. 24 de Maio, 3i6M
Tel. 281-6576.

VOIKS 70 - Urgente - Perfel-I
to estado df* come. vecào. -
21.000 km, rodado». Ru» Had-
aock libo, n? 379.

VENDO IZAHEIA BOKGV/ORO
1958 - Melhor oleria. Alie. i
Gulnte. 45-V

VOIKS 43 como novo, radío. ;
capa, tudo pag. 71» Vdo, Rua ;
Itapiru 1160-A, bar. R. Com-1
pi ido.

VOLKS 64 — Novíssimo, máq.
nova, rádio, capas, etc. a vista
ou 2.800 e 24x255 oulros pia.
Br. Mesquita, 218.A.
264-2775-

VARIANT 70 - Verde c /
í5 000Km., troco ou fac. até
36 m. R. B. Mesquita, 174-E,
tel._234j.6B76,

VOLKS 63 - Rádio, capas, etc,
troco ou fac. com 1 000 ent.,
saldo alé 24 m. R. B. Mes-
quita, 174-E, lei. 234-6876.

VOLKS Tl 1971 - O Km, modê-
Io antigo, à vista 17 600. Com
todas as garantias. Vendo tro-
co, facilito. Barão de Mes-
quita, 131.

VOLKS 64 — Impecável, peque-
na entrada, saldo em 24 meses,
crédito em 48 horas. Bom prtj-
co à vista. Rua Isolina, 46.
Fones 2B1-8728 - 242-4933,

VOLKS* I 500* OK - Vendo,
qualquer côr, troco, ent, 4 500,
mensal 466,00. Rua Prol. Gabi-
zo, 86 sala, 2 — Dr. Cartaxo.

VOLKS 64 equipado bom es-
lado à vista 5 500 ou 1 000 x

f 24x310. Trav. dos Tamoios,
\ 32. Flamengo.^
i VOLKS 1600- 6*9* - i 

"portas

ótimo estado, pouco rodado, a
| vista ou 3 500 x 24 x 610. ,' 

Trav'. om Tsvnc.iss, 32 F.\i- -
mengo.

VOLKS 67 grenat bancos intei- j', riços. Sup*"T novo. Equipado. ,
Rev. garantia 3 000 km. Rua j
Marques Abrantes, 82A (ao la-

i do Chur. Recreio) ai* 20h. Sab. (
I 17h. Dom. I2h.
: VOLKS 69 — Temos vários revi-
! sadoi oarantia 3 000 km. Troco j
I fac. Rua Marquês de Abrantes, j
| 82-A, (ao lado Chur. Recreio), i

j até 20h, »ab. 17h. dom. 12h.
VOLKS 69 - Todo equipado, ca-

p.-s f. ds milha, etc. tr.scsrvca
100%. Ver Paissandu, 41 c/' 
porteiro. Tralar 245-3044 à

i noites

; VOIKSWAOÊN 1960 - Vende-
so em prefeito estado de con-

I servaçío. Rua General Giicério,' 
''•" - Sr. Carlos.

VOIKS 64 - Òíimo eu. R*av.
garantia. 3 000 km. entrada.

DKW Vemaguet
O/ j CINTO DE SEGURANÇA -Vi-

c..,J~ J» ,„,„ l„ .,„;.„ i ''"• marca» CrS 16,00, colo-Estado de zero km, un.co caçio gri|is na hora Av Gov
Amaral Peixoto, 791
Iguaçu.

N.dono, vendemos c/ 1 800,00
entrada e 24 prest. 427,00
ror mês. Crédito aprovado C!NT°S ,D? .SEGURANÇA a CrS
... ) 18,00. Varias marcas a esco-

cm 24 horas. ¦ \h„ |n,ialaçio gráli» na ho-
DELSUL REVENDEDOR FORD j _ra. Rua Joaquim Palhare», 395.

R. Francisco Oclaviano 41 I PEÇAS DE SIMCA 1965 - De
- 287-1855-Cop. R. Gal. Po-! l°<<° \9P « Plimouih 195B.

* ,, H.dramáticos etc. R. Barão de
hooro 81 — 266-1452 — Bot. 

| |9uatemi 26-A.
VOLKSWÀGEN"-4 põíta», -

Opala • Corcel — carroçaria,
portas, suspensão, radijdor, pa-
ra-choques, óculos trazflíros •
dianteiros — Vendo melhor
oferta — Rua Itapemirim n?
128 - Caxiai.

Galaxie 71
Sem entrada e 24 meses

para pagar.
Revendedor Autorizado

BRASITA S/A
Av. Suburbana, 79 — Tel.

204-3232. (P

Mude prõ am^que vem. TL - 4 portas-
TL - 2 gaita: A BITTIG aceita s«u
cano usado de qualquer marca na
compra do NóvoTL, 2 ou 4 portas
• e você paga o aaldo em ato

MESES

EslnrJl tntenrJenlat Magalhà»;, 261
e 335 . Campinho -Ru» Carvalho ir
Soura, 166 - Madunua.

SERVIÇOS E
OFICINAS
cãsã"pützTger*mécanTc"a -

Tendo recem-inaugurada com*
pleta secâo reparos, lanterna-
gem, pintura, ofereço total iV
sistencia veículos linli.n Volks-
wagen • Gen. Motors. Precot
módicos. Rua Bambina, 42 -
Bol.il 246-9620 cem Silvio •

Jvan._- PUTZIGER.

BICICLETAS,
MOTOS E
LAMBRETAS

! VENDO moto" Harlay 1 2Õ<r*cc'.
j Barato, plact 71 — Funciona ..

100°'» - Av. Borçje» d» Me-
deiroi. 1 455 - lano» - Tel-

' 226-2396.

DIVERSOS

650,00 saldo 300.00. - Rua I
Marque» Abrantes 82-A (ao la- |
rio Chur. Recreio) até 20h. Sab. i
17h dom, 12h.

VARIANT 70 - Equipada, Tín.
24 meses. Rua Conde Bonfim,
6q.A, Tel. 234-9909.

VOLKS 65 branco, oi ê»t. Ia" \
róis bi-iodo e tremendão. Tu* jdo novo, A vista m. oferta ou i

950 enl. e 297 menial». Ver I
Erasmo Braga, 118 c/ guarda-

Opala 1971
zero

De Luxo, Especial, SS Des-
contos Especiais — Melhores
Avaliações no seu carro usa-

JÍSTi. «Pi» '"t h». I tip _ Tralèr IAMSA - Rua

VARIANT 70 Volk» 69 e o4 | ,
novos rev. pflq, ent». %/l4, 36 jmeses. Ru* Frei Caneca, -Í74 j
I. 234.2204

VOIKS 67 - Rodas cromada»
motoradio etc. fac. peq. entr.
saldo até 30 meie». R. Tur-
le Clube, 12-D. largo Maré-
cani, 228 2083. Menor laia

VOIKS 69 - Vendo urgenTe 36
mil km única Da. Jóia, equlp*-
do. Trat. Rua Ouvidor 183 »/
317 lei. 221-1964 ou Pca. TI-
radenie», 9 »/ 705 preço 9_900.

VOLKS 69 a U - Equipado»,
rev. c/ gar. Fin. 24 meses -
Ru* Conde Bonfim 66-A. Tf'
lelona 234.9909.

VOIKS 61 - Eacelante, ilncro- {
nij-ida, rádio, capas, tala Ut* \
g», ele. Urgente, CrS 4 500,00.

i Rua Franclice Vidal 123i, Ttoco e facilito aitiv0lK$ 7, 0K - I 600 tl mod. ; i,»,,iMI tah.. ,Ar.",21 hora». Rua Barío d» Me»_. I n , »™s . i tm . _..ih_. , vahiani

Sâo Clemente 185 — Tel.
246-9725 e 246-6388 t Av.
Mem de Se, 192 Tel. 252-5609
e 252-5860.

Rural Ford
Sem enlrada e

p»->r« panar.
Revendedor

VOlUVíAOtN *0 ¦*««;» t»
I U «00 «m »e»< «».p-

Jio Pau'0, ai. Ul 161 :•!».
fi». 5i"*««-pÊ*e.
VOIKS 1500 -FusciO.

8ai.

vW >0 èwííS' *»*7 cím.
so » ei*!*, ttttte, tu. 3.200
, Jo «t í ***«» * «W'0».
$44 JROIA. t 2J4 3213,

Zero. Todas as ecres. vw »o «••*« r.çe.f"'» «<-
Enirejgâ .medita. Alj .L*4 ^ ^í^s«
rnslhõr«f co»>dicò«4 dj' ]»à
GB R F;o Oiaviano.
42, lei. 227-6466 «
287-3110. (B

. voins ti o» «*""- t>6
¦ - ot - ••-•*»#• fi"*»» ed

• B**** d* ÍSW. tmotoi oto
dM MU *»'*o'9 «w «awe»!» A».
t>«.».M>»t4M. Ot\ »V*n»v<»»t*

VOU» *J • a%~~ m*mmti< **
. U. «Ha*»». 0. not>*4o. aamtOOl
; M»lH i*mf*mvO*ét>t ** trãe>

*» mt <"!«. %¦ #«#*. •. *-r»-jí*5*
I e# •Asi*, *aff> o. QfamrimK

VOlK*í 19*4 t*aá„ «ev-Hl-
do, •reeliecto, um »e de**.
Vj«<ío tCC. om G*\. Cei-ttom.
i*4« * tiaotu

VOIKS H I 10 - iKHt»
I 603. «Jfusi» (tons», em 3<-fnc
W»o)o c/«estufa, eflir. 4 000.
(#«t, tá mej**. %ttiv. *m*»m-j
dia. Ve* Pttít de »tcite<c~»s.
l}« *«« Í6SÍ7J7.

VOIM l»»4 «A«J 19*4,, O*-
te. V«*t4o, n»k«. let. CfX,
vm »4 «Irtfta, •»»* C*J, t»e*»Sot«,
Ifrl-t T. Í»*»J$,_

VOIKS MOD.ra -
FuscAo 14 OCO - Tl
18 3CO, Vanan! 18 100
- Tódss as cores. ín-"rega na hora. R. Do-
na tVwriíf»» 91-B, pfOK.
esq, V Pàtrn Telefone
2J6 76I6. NORCAR. (B
vous W- *«»"W Si !*J^Lf iM*.... - t .- ». :. »...-:-» i *. BBjate;

• - - * e^MeZZmm,' ••« •"• *^ ****»- ***** •**»¦
7; n*»>-iSÍ* "* ...

áSZfaS»ZK": «*****, *>•<.**** «taartírtd
», o. ******* ove»». ív"T^,''"^v; ot, ^*i

Jii."*V* ¦*'"'****»*' • i>i«í%f« »** M•OlfeTi M « ©»»•», «ta, eew* mt^mtâ  V.ÍÍ-."
om ê *m. ommm o**»*. sTSSSL V. Omumó «V-f«. 3t, Xt ... {*¦-íaa>«»'. ~~u"m*m 

!..-*> WW,a ******* *m *"*

^•^.!**'!g *****> tm*—--0--* « OimtmmSt*Omoomtmmm,-**. tjí mtmmorO, Ot rata. tttS Bar»»-.
VOlts * eoaíAt t**» 1* té*» -,,

eOiatetast»» 00

i» l>»»er#»

trt-MXI »?« **#•*<*
*» -..»/ m i jL' 
Ot SX, *• ««ata O, pm* M

;» *t*oa$o
ooetaMt 

'ia »-***.. * »•»«

ouila. 205-A 234-1487 248 8327
IORONA0O AUTOMÓVEIS.

VOLKS 63 - Bom est. a vi»u
5.000 ou ent. 1.500 t 24 «
279. R. Santa Al»«andrina, IJ4
Rio Comprttio Também íbh"
(iador. Irocemot.

VOLKS 49 - Oi. citado urii^o
doi<o. á vuta eu tnt. 2.300
mental 430.00 R- Sama '¦ •. ,r,
dt,ne 124. 8,o ComP£ldo.___

VOLKSWAOIN 61 Calo *MUl-
p*iio, teminovo Ppct. snír,
lAtdo *"¦'-* -K} mcaset - fAmtix <
garre,». 893.

VW 44 equip. e»'. ™»u. i
le. troto «*l. 3.400 »a0mi.
1 le» ,' R. MMi» > Sarro».
SS4, TRÓIA, T- 3144313.

VW 47 eouLp. eacelent» «Ht, «
vnta Htxo <«- 3 7Ó0 »'3f>«*>.
R. Mant * Banct. JÍ4, l«OI»»
» 3343312.

VW 4S tau p. e»'- ****. «
OfOVtt, * Vittmt *'0*tf, li
3000 vKm. t. **•»

n T ím i ini , . ».. v»ii«ni 7j - tõdai catei.n' 15Sf.J* J3?- ?.mc,h0" Vendj eu Itoto. Em. 3.700!oporlunldade de etiauirir o teu , 70000 ,„, 334.3458. !

Autori/rido

BRASITA S/A
Suburbana, 79 — Tel

VOiiVíf - le» 4.-M **\*4:
u*,.» ate**. «•¦• »»t»»e a ».»•
"* *¦• Mnâff ¦'**#* t ata/D.Üar"

«e enhad» \*< » * •*..=.-..
4* Ae»e«»et 17 »t><e 30]

VW 43 eot r. .i.r»t»»"« M».

VOiKt 47 Vé««e» »o«*t «tt*»
*m**ti *>o*nm. *«? *** »*¦••«>*•»
eet JS et» JT eu», fm ««et»»-

3»-34».

oportunidade de 8'Ju'j
*u'om6vel, 'onsuiti* oi na»»
plano». R .'4 j- Maio, 316 1
O e 415 - TnU.i 281 0143 e
361-3407.

VOLKS 44 Moâeiinho To
do novo «eimo supi 3 m-it
«qulptmpnlo*,, C**»» wi> »à do»
no. Tfivjü' ¦. ¦!» Stt%«t, 922 tf
Sr. Calll.

VOLKS 4S~- Rtvh. équip- e>
rídio, tapa», e!>;> Ent. 3 303
*f J4 ms. A'» T-rx*, livtAdlo,
*°* 3. 34303QI

VOIKS 43 enuip. etcel. e«'. f»-
vltado, 1.900.00 entr. tettan-
.9 * lOTOO pr*20. lu* C* •
po» Selet. 137-A. 3B-7747._

VW 4t equtp. lindo e»t. e""»-".-
li troto I*í. 3 500 »< 36mi. 5.
S. »'o. Xavier. 343. •/--.-
n». IRCHA. T. 3»4339.

VOIKS 4t a 49 T.oco » !•"
><*>': a *>'* -.-?'* **ntr-KÍ*. * *
C««*de fioníim, 40 t P, k*ê**t
e 8a-ro». 75.

VW 49 íoulp. ei» i.okt-. 1
tfckne, * vttti. **iko, i<Ka **f
3 600 ».**»&-r». ». S. Ho *•*••
¦ •<-¦, 342 Maraiar» K0IA -
i mtfnt

VOIKS 41/9 Bí.i|imt ('«"a
».:(• OCSSÍÍO, * «Hf*. IJtOO VI
#*f***. 10 ** ** * 0' ',***m<*
flí, ISeV ÍS»1«*Í*- fí*. Ãfftt^B
Ptxtw - Tt-wt*.

VOIKS M e 43 lrw.« *<
»-í; ».•>¦ ti'»»- 3 5OOO0 VOIKSWAOIN 41
eflífi, . t*tiwi»# fjM!» 2-* tA< Ír0¦«**HW:. *it* C^*!rtí!í>o« $*?#» s3*:*ft,
JB 774?

VOIKS 
"íí 'Z"~ÃnÁ~ 

V»" dc«e.
5*00 lu», **>. <?» Ú*m Í.90C.W
*r** eo%* P*tn J< r 30 l^##K -&%¦
l>#1< mpWits* Qtm** % *-rt*ü, It

: tmrmm *»»'e>, 137-A. ti tttt
VAtlAMl 71 W Mt. «->.

3 Ss» > 36-r-». * «**•¦> • it»
nw, SW ».f*>.*ni. ttOI* •
> maon.

264-3232.mem»!
De»nt*r,

VOIKS 44 - Modelinrío. 
"hiõ- 

jytjilmo. •jupcreouipído. lin. c^
1.500 nu tem entr«d«. Sío |
Fr«nci»co Xavier, 189. 254-0647. |

VARIANT T0"~-.~Novl»»lm«* tílti. 
',

ma iíf'8, r*r*> cont«fv*«;Jo. fin. •
- 2.500 -v.il- «ti 36 mete». 1
S*lo Funciico X*vier, I 8 9 . ) m , , ,
254-0647 * ! '"' ' ' ¦''"'"

VOIKS 41 - Pintura nova. Tedõ j Ttl, 365-6550 (Ao
r»vindo, coniarvadl»»imo. lin. \ viaduto) — Aberto
tl 1.000. 313.00 p mi». Sio: »,„,.,
francLco Xavier, 189 3540*47 '

Vinhais
Veículos

ALUGO Volk» 2 ou 4 ps.. Va-
riant e Kombi p/ excursões,
Galaxie e Opala p/ casamen-
to», c/ ou »/ mot. 258-9887.

A4.UOO"KOM8IS - Saida q"q"
hora p'ro q. der • vier. Faço
contrato c/f irmãs. Filmaoens,
excursões etc. 236-0394 João.

ALUGO - Mercedes Benz, Galã-
xie novos, ar cond. Casamen-
tos, turismo, viagens etc. Serv.
esp. p/ firmas. Motoristas
div. idiomas. Inf. 249-3906. Sr.
Oswaldo ou Sf. J. Carlos.

ALUGO - Kombi 7,00 P/h,
Contrato mensri semanal cfiur*-
no ou noturno. Filmagens en-
trogas viagen» etc. 236-0394.
_JoSo.
ALUGO Giiaxle - Aero — Opã-

Ia — c/ mot. p/ hi. ou di*-
ria - CaiAmcnto, viagens, exe-
culivos. Embaixadas. Contrato
c/ llrma» etc. Tel. 248-4890 -
Dia ajr-|_olte._

ALUGAM.St KOMBIS -~* Éxcur-
soei, pequenas mudanças, en-
tregas comerciais. P/ hor|. —
Tel. 249-7161.

AIUGUEL KOMBÍ hora* 600 mu-
danças rápida* Est. Rto Guana-
hara Tel. 232-1131_0avld.

ALUGA-SE Kombi», «amlnhíõ -
Catitt. 850 p/ hora p/ entra-
gat, mudanças • viagens a

J6 meses ' COmbinar «/ Sr 8ta» ou Oli-
».i,. I 3457518

AlUOO Kombi para mudam;*.,
viagens, ate, . . Telefone 
234-0069,

AlUGAMSI KOM8I Tel.':'
(P I 34B-Í57J - Entregas comerciait

viagens, excursões, mudanças •
I alt. - KOMBI SERVICE LTDA

KOMBI - 331-3071 alt 2lh».
1 Inclusive sab. dom. Frete. Et-
i tursão ett. ToD*n-"OS tudo. —
] Av. N. S. Cape. 543/1309,

KOMBIS 6,'j0 Rita ei contraio»"
lei 3583804, Norte-Centro -

j Cammhòet por hora. r^atura*
K7-B - I mento». Com. Ind. 358-3804.
lado da ; KOMBIS - Preo»4.»e para en-

ali 31 i "•** n* ^8' "t»'"1?0 
Ptmt-

\ nerite» ft. Antunes -Maciel. 1.10
Fundoi.

VOLKS W am «tado d* ntW. MOI OT 47, metJniM 100%, ] *£•*•¦ -ri»"* ''1!" -'S!:*
amam ,,¦-.. *-, He** mi 3 ««V» o. I *P****'OS. tOfíP?!*/ menot p-ftÇO
VIM Z Z£ Sía Vtanc^o «""""f0' C&' *"""> 

? ZfaBt! **** f^yx,v*iü. '*** *S*OSO'
VOIKS 49. granai, aacepclonel

ttt«do. wn-ca dww, 9.900 ou
3.700 e M.350 outro» pi». IH>.
co. Br. Metquite, 3 I 8- A .
3643775.

VOIKSWAOIN IUXO 1400 -
&*d o e <»o*i, 1970. Gr«fii,
n•••o etpecial »>»•« %;¦*:*
*¦*<*- Meaointa, 205 8

VOIKSWAOIN 70 Pouto -o
dado. t.»«d'e. b-enc» lotu».
F«»lnto p*fjemtntíí S*»le M«s
WM. 30SI

VOIKS 49 -" Orer-a""»»cetx>or>al
?>»'*:¦/> *uO**#«iy.-D-*dÃ. FMMCÍ6
l5#*aO p*Mtet, (»u enl*Mí*
fe*I& ».**'(km,*í. JDS-II.

ftt!>e Hüé,
~Kiv^i>t>diOa pswcís toâêác* í«-
t-p-MV #nf«... Sí^íia p'II«
*s«f»*3 Mrtqtrit*. í'05"!»-

VINDO V-s!«» 00 
"rdtiüw,

?flyioerJe, t«te 01 •*<» C*W
Va^»tr»!ísa, t «tet. Ti - V.

VW 43 - «*"?»«»»* 
"áriatavt, 

3 SOO.
19 <r* ÍÍ3.00. Arwi eftrt»
t !•»¦».» aVetltltat, UC-*95 »«*

VO.»*» «V»

taoaooi.

»Oi« » '»»'

VOIKS - Co-mpro m
hora* 63 5 800, 64 vw "*3 « <****.**
6 400, 6S 6 900, 66
7&00, 67 7 800, 68
8 80C, 69 9 SOO. 4 0-
12 SOO. 70 10 SCO. V#.
r»**it, Tl 13 500. fvt-
íâo 52 SOO, fiti» Dot»i
MmStêSotâ, 91-ft, prO*.
«j40 VoJ. Pitrta, t»i. ¦ .

246 8616 
*^0»CA» ***}

AUTOMOVEiS. tl
*Ol»l »?»•

*•.* ..J6' mt., %. jk fttt '¦ Ite-y***»,
343, rrtWataw» T091A. I*Mmot*

VOluS 47 ..- **¦* HW*'f<íu:-r>
f*** ety^.ie-taM-àz ***í-^ * lêj*

~v .«tf. «*Jr?««».
veiarS 43 - "*« - "47 - U

99 9ÕBf% -NrtPL» •*¦**»>., *#m.
^ ¦ m •mm. 'Pm*. *t**á» S*

. entes ««•
mo mmmm ir«M<r««*, itt

VOtnwAtMae M *.*,; aeelt
mmmm «*• *t**:**. ema.» to
êíêm f-wf-èel^^ '!(*•% *

*»* W- * * i ** *

?Ol»ria»*sM'a " mo
f.: 

¦¦; .;

•ettax, «uma
m tmmta.Oêasasa ¦ m Om . . », r»- - ; 7} ?».¦m Oárn, M6JM WMJ,"ty* **""' ' oovnmoami oo . pr—m,

i.mmv atg*'**** *•*?» **#¦»• t**•*>»,

Mtaí^». «»¦¦»" letltUtte»!», **»>?. e*-
• . te*«e». fAttawj*» •ewrwee

|aj»r^RaFeaja»eir^|««*t t*»*#«»T4tr^»j»»|»w ai^^aeâa^sj ^

IwnhaAMita C. «»«»» Aavite»». •**

'M «4

- - - : >•-«»- »-.«¦
. , ..t «V

«eft ne fca?** Vs» * tm*.. ******
eieea«» •»**•. t.O0i**t** et***»*4"*»
*fe»#it Aíe»«m*-í. «K - #*
CapáitfiMtb %fe»w<ii. «SM«a?* .

...

VOl»»WAOIN 47 f«»*!*»•»?
et»»** t .'f6»f« 4»«r«» •*»<». I-
»»^i«»««»y««». a»»»)»»»**» «re CÍC
</ nws. rasa». aWt* t***vawi*.

VOVKS 41 - »»*.- '**«. itteW.
ta*»*, W tm m*.. O* *«W*. ?4-seo. tm. oot*. a. i********* >
rtw, «*».* - os*» '*

vwkswaíw to" m] 
-**•*.

tm*to mm. tè»»è» * le*.. »¦¦
} agi om mm* 4f7.*». * CA .
«nM.ee f/fZ »*! iM-3l%_

vOt«S »»»4 - 3» »*-e. ie-r-sw»
-» •*»« 'm« arec *>>»:
«kte»*. I»»».* VeasaH •*«» wei. I

VOl*rt «Y»r*'Ít' Sr",' 4*.' 4» 
'

IjSífel •* «S». «Se -?a»|irj&-. I*** ,
* t9S#*hWm* » ?»*á» e*i . ÍS

•. CaeXrt t* «ir* a»-, :

petaculat.
PUMA OT 1400 4f. •qulp
mtnto Glt, o maii li.tdo do s
R.o

JK 1.130 70, lindamente j
IQull «do. 1 *v«n3 16 000 km. j
f OBSCHt I 400, t"KÍ« or.g.- \
«-sil. imjK-i»*el

OALAXIt *». bianco, nov,», ;
mo»
KOMBI 49, tlartrj, èúmo M- ^
íarto, coi* tlaro.

COKCtl 49, * ptariM, l*i*o. I
br«»«0 CÍ vinyl.

HAMARAIT *7, N*««r>, bom]
ettado

KARMANN-OHIA M, v*tmf
i*»o, mu''» bo\*% etn/**p*4e.

AtIO 47, btfft. Irwio «no.
»o«io bato,
«UIAl •>». ft»** #«•«*» dt
0 km
t.eove na »»..e ene-etra» ¦]»•
r-.e ..t.n ree9e

, ».,.....-.«te. Mt 30 ~»«'i

r— 1
veja so o que

KOMBIS E 7ICK.U»S - Tel,
363-2116 aluguel t/molorltta P'
p*tiu«n*s mudanças, -tnírtçtaí,
vtacíM»», etc. Atendimeii!6 fépí**
rio d;«» i? noiie,

lOCADOKA CINTIÜ - Ãlu*«e
•I melherea «e*«*s pelea me-
neret >r»(e» I. Itintiiie S»
lt-0. lei 247-7733.

TIANSPOITI em Kflrnbl pextue-
ft*i «fH,íJ*r"Çi''. v «nient »• aWiií-i
it meto sue ven* jeitaríe de
peoar. te! 2S6-77*0.__

IAXI"™V«^e.»e*'"»ãto*no*íi S*
2 ptw»»» CtS 10 000,00. *u»
Sen VetBwetro, 207 as, 1001

fM~7oa MO«A KOMét -
Ttwisotte**»* iuríe d* 2a, a
demífWit» da* 7 *» 22 **, -
Itl 33*4141 • 366-S19*

Alugue e dirija
Vofts M h» per Ct$ J5.00

f jjü,A — Autismo**;». A». «A*m

d* Si II 2241510 dti 7 «»
13 h» 0"er« CÍC CUV.

ALUGUE ISI/S».

-—^—^m% m <•ètí ÉLíe/

oferece hoje:
ImporUdo*

<3*«»iefti*! »\TWea>< I le»

»>.*» . **¦.... f*

«M. «ta» *,»,

aj£*im%mL§.£m

retaa **e» r|*

rrcvtn - reaiat » a «P
* ?.4»JB 4# » 7»taS* 4* e
t(M «t * «e-tl* 7» e *•*•*•

«3M* * e*reee ItAt*
¦tt - *

ãrSSÍfS «*
¦¦¦«•talHt i ¦««»*:.:

Ford Corcel e GT 69 e 70
o-taao

tem* t « *«c**«»s

» *«%*?.. '¦:- * ¦ ' - ¦ ¦

OM

-

* 'tomai isêm¦ - ¦ ¦ vmm, mm/o, "•»
1 *»-»*»§* atei»!!»*». .7»

«si *;**-rq í ¦ íjs»*

rr**» tavíetes 'teea axso.
ta* m «*#» »mmmm S

ali. eVieeet.artTt Ç»rt»»-.#-R *"* ¦ "*•.'*.3?rfi

*w.*:s a»
p»! |*r<e*e>3/.*. e>Mtjt> »fi«i*»»r*. T

e-Oee-l a» «Ws aara «."»
IS^fgíSf^^ ss^ít^:. 

-^-áçrv^ ^sí-^çí—j; Sr-^ait

t. . ím ¦tm

oaa*m0- $a
?•Cr».*» ti" mmamOr

eanteai uatiwjij') ».:*« í
»»»»*<««* * MS «e»'

^•a»»»*» 
¦'*¦ pew» »' *r*í»SJr»$7i •

SWWPlfilí ejpW 'r* "ÍR 
^ftft éwágmtmmi mrm mm mg

«?** <-*»» v«-«» «*«»««« i« 'y?,.'» "f* 
_• *""¦-.«'' 

*el Mate • • -
, *n f *. »

1 ÍSSJ7JS a 5= 'aS*,
> **04tS' ré - aev-"* ^*r--«^" "*»»««!

»»-*-»¦>* -naeseaí n»5Wi*J> "»5>^ ¦,>a.-rt »-.iwr-*-»1*. r»*»**t«»>Mt. mmim em it -m*m üw .**><¦*»>!»* fc**3írJ6 *•.*»»» aw
«j»fc <m IiWtuA». í t S, * . í* «»*» aw .»»-s«eT*ft<*»al
»*««« r* S" •»•»• a»-»HT" e^-aV-arepea»»
£i««" **íS9*©w*«sm m miam"oo - «^ —, ¦*»«;

%"5S83?» SW ** ¦¦r.-^-r-^í- .ie!Síís»i$!S; «.."SE;:™; .-tíSfíi*!*!-- "?f*^* 
»¦'*

^Síte t jest-.ar it». *»««?" av »»»Vate>Tate-r«»ea«* ** toíat*.

Vi>*a 2M <4sV -, J<MHB

* "I»**-*» #.%?»

votm u - b>

«*a»r»Mè' 
"Tt "t 

** 
"* 

*»" »í r©t»n «***** mm ajtA sama e* ...-.- .
m 1«»Ot** •'•re** ¦**-*» • vn i .
Ommtoatm-t Ot *íe» «jrérttt 

ee.çsev-wfl.. .<iaj,r ... ,
v«*:awft * *m te»,. Mr| t»*» m ,

i wiajilii «tá Éni»»»i 5 í**»**7
r caf* WtOtt t*m*s t**-<* -tmim *m

IMmmtMiirJ* ¦*-- T i ir f iftni -'i ¦ - "S».i'1,é 
- 

~"l!"t-,*,aV» * ¦«
¦ ^»BáFT»»AÍ»í «" >r *-\"[» •'. WTfl ¦Tf.Ç^- **¦?: "Rft _j| ^«

ii ejn . *i« lei»"» 'o .,...-.»

I (

e «*

a».»
¦anotil t m%«m* <ia**i

^w ii me am P**m mamo.;-»,..,..» -trfl ««.St» «Ve» <9e
i*V*«tí.¦-••* sj*

«rCaMetACtn -' f»»eae*aM - *a> I'
*.»*!-,-« Ul 

*r*'»»pt *• "r#.

*•-¦¦'*» t »»¦*.«¦I: »»9j «rS-araM «f ITeV ei C-Kfr ¦

«f ¦^4jB^^e»ie.1»^ *v-* m% um*
ea» » i»11 w at> «** '•*•**• ¦•*. «•»•*»***»
«et-fs» »* «•. *e».- Va**- í* .*"**,,
• ^k «V» fali»»»»! *e *•» "¦"»•""
«• ¦*•• •W.rpéV-*'^"* ' MtfMBSt ^^ -il-^^s*
r»r.-)i« »«...-. »f»Ta»*a«*n»raM fi*t<tm*»»

«/'««^•'av»*»» Tt -

r.*w,-tfr- *•

MU*

VOV%ms

o m^m-mem* mm eN»
ta*,-m~*-p tememp. *********** *.*.•«***¦-,*

•«•» • wM» ara* » uneuie * :
^w «,«.14 HBMI

*»y»> Cr|re-«-»*Í3» **e %mmp >**
. «e« *»e»7T«**a

*a «*Dí.«» W»a#ei«»«» « H - -:.«,. «**

"? *«wp*-i?»t :*|«JIB7**-"**J*" 
J, 

**_ 
a*en» ÉTAMMkTM »*• «• í»

^iSr-Bt*. #

? »)»»•<*»»-!

mmm *•*¦* em S» prejeM *V"
. .^~. *aj| BM i ne e»'l.ni >*»*Ü••síMIlelI .***¥aBr*'>»f,S> ?.. .'-ai«^ai i a^,i B. 'FS

,.»^ i-ik*- **»» «ti"»»»**, av
Jaá,É**«.

Nídftlfd
focilita c troca

opala
buggy

veraneio
corcel

Of **rí**«iy»»s c*»*'o»
«*« -?«r»»efcr^«JS*éntííKÍ*«,

Aei*4a*t«W«
c»****» ae Oaé»a.

»> «ig^*.rS» a ksí»3-3
««'«Si».

RE MT A CAR
te rte-»*»»sfS ^A.*

< í*SA5*e
¦ ¦¦ ¦ i mee—¦—¦ —,

A Âvis aluga

.-;* s
- t-p t%r " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

.-.. mm .;»--, *.—p? , -™ **m ee m*m -
(M «* ?*«; aatta atai tlraj mm ***». **««» -»*<
j». ^,,„ . «ãm ja s, ím * M
SS» -.'J»*» JraaS-eW»»

Me««M< -
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_r a^^PPalBinlIBP^^HaM^^ áfl li H li ^
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_-_&4_H ^_fr!a_-_r^':' v-«»
jyf*^ ¦"- jpyj l_F 1 l^^-^^J^-é^JM ¦¦ ¦¦ BL^Ü___dili
ia Vfl ¦ h Kllfe jaVi^P^l ¦¦ ¦ I Wr \ - 'I

7 ili_-_-_-_-_el v%\ > s*. Jfl wkw ^^_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_P5l_y:::":': ;x> ^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•T •.______

Por muito temipo o
teatro do nosso colégio
esteve parado. Não que
êle estivesse fora de con-
dições para funcionar,
pelo contrário, suas aço-
modações dão para apro-
ximadamente 700 pes-soas sentadas, tendo
também uma excelente
distribuição de som, luz,
sanitários, etc, o pro-blema é que não havia
quem estivesse disposto
a organizar um show ou
qualquer atividade tea-
trai. O Grêmio, ligando
a idéia de que o negócio
era música, tem realiza-
do uma série de shoius
com grupos atuais. Um
som da pesadíssima tem
sido tirado ultimamente
no Teatro Zaccaria com
A Bolha, O Terço, Socie-
dade Anônima e diversos
estreantes, que mostra-
ram a sua arte no nosso
colégio e a qualidade do
som nacional. Na foto,
vemos O Terço, que se
vem exibindo aqui em re-
citais de grande sucesso.
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Mm ^*iaa-:« IfWgSl ¦_>_2SM lf trfmm^m. l_al__^||____B»la_Sm_-_J IKlt»JL ^WMP^*&a*
__H IH9w^ '^__i ^He.* ¦ v_éÜ K: - _________^_<-^^^H^_^___i__E'^_____H_-_-- -_-_F^iSlk • * W/k- "'í

__fe ~Étã W^ __^^ I^S; _g_ai^^ifV..,., _á_jü_ii
^^^PI_iP>|fll^K^^MrVH ã^Fm^ywJKi^
&|f. ^^^ é 1 feJ r**í_L__l Ê ^ÍBÍIl* ^i ^r ^v 
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§_ -'•-' ^'- -- ' "^^S^l-. MÊÊmÊãít: ¦ ¦, W^' ^^K^M_l-í ei iMk _______k ___ii__EJ^' __F JP^* s

_^_dÉaÉÍ_H B_Ü-L "-j^yl V . '^F'» fe, • - ^fl ^r4H B_WkW_'^fc'
"'¦•-.^^Bl___i^^' .' -.''*_i__i__i_fe_: -,'?-s_--l ____fei_______fi-BI& • - ^-^e&m_-M_!mí--^^,^B EI^^_K ___t_l_^"]_____! ____f --.no BP^^^^___BH_i_^_S_-; ^^ü^____l

^ fthfcJI wcM^^lla P4 !*••;,- F-_ÍBi-^-'-- _^' ___iIHll _K-: vil lE/^ &1 í _fer ^' - Jí»ü-é1
_^B^_| _PB WS?' "_fl EiaaaaS HF ?^SK9_I B&l

et:'-« ¦ ^a ü" ' ^S-1H K^ P1^ fciv4_«l _Ha
fl?M_R_fl _¦ ' ' ' "^H aaaB> í^_l _HI_^_M_Í_9 _b9Í__I íSlaíaàãaB HBjB

¦ ¦4^^B^", _^rf_íí-'^v^_a! RévIB _^_o*M -FiBJanil-CssI ¦•j'_||d'S _Na N _rlll ri IjHK_H _¦ '': 't^llH -an^aaKS ¦_!« ¦¦¦ aaa@HWí|à_al Müfl I
W'J*>m4M mit ¦~»^« Kl^^jM __a_i _-_mHjg ¦,>H K.ÜS
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_^_^_^_^_^_b 9^9 '^ ^P<SB
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QUEBRA-QUEBRA - A pri-
meira vista pode parecer uma mo-
vimetitatía briga no recreio, com os
sádicos espectadores ao fundo, ávi*
dos pela virâo de sopapos. Mas não
se trata flisso: ê o pessoal adepto
da capoeira, que vez por outra faz

ex-lueões durante o recreio, ao som
do berimbau do vice-presidente.
Um esforço no sentido de mudar a
monotonia do recreio do colegial.
Não deixem de ler as últimas sôbrc
o II Fenuiza ne*te número do seu
GZ, um jornal sem definição.
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O GRÊMIO
POR DENTRO

Os .veteranos do colégio sabem que
as direções passadas do Grêmio raramen-
te conseguiram realizar metade do que
haviam prometido. As explicações para
este fato são as mais diversas, mas a prin-
cipal foi a falta de seriedade de quem es-
fava por cima. "Pra que eu vou naquela
excursão ou naquele filme se não vou
me divertir? Só vou encontrar desorga-
nização e no fim das contas o dinheiro
vai para o bolso do pessoal do Grêmio
mesmo." Este é o pensamento mais co-
mum da maioria dos alunos. Muitos de
boa-fé tentaram participar das ativida-
des que êle promovia, mas quase sempre
se decepcionaram- Mesmo os alunos no-
vos haviam sido avisados de que no Grê-
mio nada funcionava. Coisa mal feita era
sinônimo de Grêmio Zaccaría.

Este foi o panorama que a diretoria
deste ano encontrou. Nós mesmos já ha-
víamos passado maus pedaços com as an-
teriores: passeios que no fim não se rea-
lizavam, filmes cortados a cada cinco mi-
mitos, carteirinhas que não eram entre-
gues e assim por diante. Também sabia-
mos da amolação dos colegas que depo-
suavam confiança em um empreendi-
mento e no final se davam mal. É lógico
que quase tudo realizado por estudantes
como nós tem de receber uma certa relê-
vância pela própria inexperiência em
campos novos.

Ainda que seja cedo para dizer que
realizamos muita coisa, verificamos que
já conseguimos promover com sucesso
várias atividades. Não queremos dizer que
tudo o que foi feito anteriormente te-
nha de ser desprezado, pelo contrário,
com isso conseguimos muita experiência*
Este ano, inclusive, o Festival está sendo
organizada com base no realizado no ano
passado. Tudo o que foi feito serviu para
nós como experiência. Procuramos so-
mente corrigir o que não funcionou na
outra organização.

Atualmente o Grêmio se divide em
quatro departamentos: Artístico-Cultu-
ral, Sócío-Recreativo, Esporte e Imprensa
e Propaganda, cada um com seu diretor,
que é o responsável pelas atividades que
promover. Ao Departamento de Impren-
sa e Propaganda cabe divulgar as ativi-
dades promovidas pelos outros deporta-
mentos. Segundo a última estimativa, o
colégio conta com cerca de quatro mil
alunos. Para que todos ficassem conhe-
rendo o Novo Grêmio foi precim um
imenso trabalho na confecção de dr*
cutares, avisos pelo alto-falante, comu-
nicações em mia, etc. Imaginem o tem-

po necessário para que tudo isto fosse
realizado e verão porque o Grêmio só co-
meçou a aparecer em abril.

i

Nossa primeira promoção, o filme
Com os Minutos Contados, nos deu um
prejuízo de Cr$ 170,00, justamente por
causa da divulgação deficiente. Já o sé-
gundo nos deu um lucro razoável: Cr$
50,00, que foi usado para cobrir parte dos
gastos no show com A Bolha, O Terço,
Módulo Mil e outros, realizado dia 21 de
maio, no Teatro do Colégio.

A excursão promovida pelo Sócio-Re-
creativo foi um per feito sucesso. Por
CrS 15,00 muita gente se divertiu o dia
todo em Piraí. O lema deste departamen-
to é "O Máximo de Diversão pelo Mínimo
de Preço" Outras excursões serão rea-
lizadas brevemente, uma vez que a acei-
tação foi total.

De qualquer maneira, reparamos que
o ginásio é quem mais participa em to-
dos os setores. Os ginasianos são vistos
freqüentemente em cinemas, excursões
ou qualquer atividade do Grêmio. O co-
legial se- interessou mais pelo GZ, o jor-
nal oficial do Grêmio Zaccaría. Dos 950
exemplares vendidos, 600 foram para o
colegial. As opiniões recolhidas por nós
mostraram com bastante clareza o que
todos acharam dele. Realmente havia
menos ilustrações do que o necessário, e
a matéria_ estava um pouco espaçada.
Mas no conjunto gostaram dele.

Decisivo foi o apoio encontrado
no nosso Reitor, que nos emprestou a ver-
ba necessária para coineçarmos a funcio-
nar e com os dirigentes restantes que nos
têm quebrado inúmeros galhos. Este ano
não pudemos contar com um tostão da
caixa do ano passado. A razão disto ain-
da não sabemos, pois segundo estimati-
dos, 0 l Festival de Música do Zaccaría,
realizado no ano passado, rendeu dinhei-
ro suficiente para cobrir seus gastos, e
ainda sobraria algum. Pergunta-se: onde
está este algum?

Aqui fica um pedido: ninguém* por
gentileza, piche o Novo Grêmio sem an-
tes ter participado de, pelo menos, duas

promoções dele. Nós, alunos, temos pro-
rodo conseguir realizar programações
que funcionam bem. Integre-se no Novo
Grêmio, participando c dando sugestões.

O nosso sucesso está na nossa parti-
cípação

Classificados

GZ
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦"¦¦¦'¦¦¦¦^•

ALUGA-SE apto. de qto. sa-

Ia separados. Sala na R.

México, 90/1206 e quarto
na Praia da Bica, 200.

RATOS BRANCOS - Vendo

hoje 113 machos e fêmeas

com pedigree. Lá pro fim

do mês serão uns 700.

ANALISTA desempregado
fornece, mediante módico

participação, atestado de

cleptomaníaco a gatunos
de pequeno vulto.

ZONA SUL •- Telefone-nos
na véspera dizendo em que
restaurante ou teatro deseja
ir e nós arranjamos vaga

para seu carro. Preço varia-

vel com a marca do carro.

Fornecemos também con-

dução da vaga ao local de-

seiado.

APARTAMENTO - Vende

mos na planta. Apartamen-
tos sem entrada e sem mais

naida. „_______

TENHA SUCESSO - Temos

rapazes fortes e mal-enca-

rados para mexerem com

sua garota e levarem bron-

ca. Estão preparados paro
suportar insultos, ameças e

toda a sorte de pequenos
empurrões. Agressões mai-

ores a combinar.

GRUPO AMIGO Manuel

da Costa (Maninho), rapaz

bem colocado, de 25 anos,

datilografo, procura turma

alegre que c aceite como

amigo nas noites de sába-

dos e feriados. Disposto a

gastar.

| VENDO petecas com pre-

gos atravessados para tor-

turas ao ar livre.

PAGA-SE bem a pessoa for-

j te que descubra e puna o

dono da voz que todas as

noites grita em frente ao

POR Cr$ 10,00 acabamos
com as pulgas, baratas e
outros insetos de seu apar-
tamento. Ponha-os num en-
velope junto com o dinhei-
ro e envie o mais breve

possível para C. P. 2413.
Nesta.

CONFERÊNCIAS - Fornece-
mos local e público para
a sua conferência. Acompa-
nha público que reagirá

desde o apedrejamento a

ovação delirante, a sua es-
colha. Preços a tratar.

ALUNOS D O COLEGIAL
vendem uniformes de gi-
nástica nunca usados, as-

sim como livros de Portu-

guês e História. Tratar no

terc. quart. ou quinto an-

dar do prédio novo.

TRÕCÃ-«T"Ò" por 1 "\¥.
Aos interessados temos
também planos de venda

do Pão de Açúcar, Corcova-
do ou local è escolha.

TURMA DE COLEGIAL tro-

ca aparelhamento de ar

condicionado central por 40
ventiladores de bolso.

EQUIPAMENTO uítramoder-
no para cola, à base de in-
fravermelho, microondas,
telescópio, todos de tama-
nho reduzido, foi perdido
no pátio do colégio. Em-

presta-se por um mês a

quern achar.

MERCADO NEGRO - Ven-1
demos cigarros americanos J
( Mauboro, Filipi Morris, j
Quenti e outros). Tratar no

banheiro do 4o andar na :

terceira privada à esquer-
da. Também temos as pro-1
vas do próximo bimestre.

COMPANHIA DE REFOR-;
MAS — Fornecemos bolas!
de futebol, atiradeiras, ma-
terial de boliche gratuita-
mente para uso durante o
recreio.

REPOUSO - Pequena cons-
trução rústica porém com
todo o conforto básico. Em

penhasco de «lha particular,
com água corrente e ventos
suportáveis. Pacífico 210
Lat. N/1232 Long. W. Tra-
tar no local somente na

parte da manha cem Lie Tjí
Thun.

número 22 da R. Artur Ber-

nardes: 
"Zézinho é chifru-

í do". Recado* para José

Alencar na redação.

DEPEN DUR ADOS S.A.

oferece oportunidade para

profissionais falidos o u

frustrados, de todas as ida-

des, para pequenos servi-

ços. Engenheiros cegos,
médicos manetas, fotógra-
fos com catarata, locutores

gagos, fiscais honestos,
corredores aleijados. Esta é Anuncie nesta s«çio. Én-

sua grande chance. E a óW-, tre^u* teu* classificados n*\
* ms. papelaria do colégio
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DICAS

ADOLPHO DIAS

Tem muita gente que-
rendo saber quem é o Dias,
pois muitas das fofocas con-
tadas aqui pegaram na testa
de alguns. Consultei o meu
psicólogo e êle definiu o pro-
blema: é a falta de costu-
me da rapaziada. Se alguém
conseguir saber quem sou
(podem reparar que Adolfo
Dias é um pseudônimo con-
sultando a equipe de reda-
ção do jornal), não me con-
seguirá fazer nenhum mal,
pois já o contratei, êle que é
o mais rápido no gatilho,
Shane, o meu herói. Poderão
achá-lo no Grêmio.

Agora que já estou ga-
rantido contra os ataques e
opressões de uns e outros,
posso contar as últimas. Es-
tas são inéditas e verdadei-
ras, e vieram de um xerêta
meu que está imiscuído no
meio dos mestres.

Prof. Alex só compra
roupa duas vezes por ano e
em liquidação. Podem repa-
rar que êle está aparecendo
agora com calças e camisas
novas. Estas roupas são da
safra de janeiro. Aguardem
que em agosto ou setembro
teremos uma nova coleção
para ver.

Èle já namorou todas
as professoras solteiras do
colégio, não dispensando nem
a de Religião. Por mais que
vocês pensem não vão con-
seguir adivinhar quem é o
distinto. Ainda que vocês não
acreditem, vou lhes infor-
mar em primeira mão: é o
prof. Lavos. Seu apelido de-
veria ser Minas Gerais. «Aos

que não sabem, Minas traba-
lha em silêncio).

Quem já não reparou
no novo dente de ouro do
prof. Valdir? Êle está rindo
das menores coisas. Infor-
mações confidenciais do Im-
posto de Renda revelam que
o tal dente custou uma nota.

Prof. Alex em cartaz
novamente: está desenhan-
do ao lado do vocabulário
das lições de inglês umas
flôrezinhas, peixinhos, aquá-
rios e outras bobagens. Ou
está apaixonado ou então é
bobeira mesmo.

Prof. Sílvio dando aula
de Desenho Geométrico foi
um dos temas analisados pe-
Io psicólogo do colégio em
recente reunião. Êle explica
que o Sílvio canta e asso-
via enquanto desenha por
uma condição natural da
idade. É a puberdade que
vem chegando.

Abro agora uma exce-
ção para uma coisa séria: a
Páscoa dos alunos. Foi um
show de comunicação. Nun-
ca assistimos a uma missa
tão agradável. Todos os alu-
nos que participaram reco-
nhecem que esta foi a mis-
sa feita para nós realmen-
te. Uma iniciativa que pede
bis.

Vou contar aos que nãoaforam, um certo passeio a
Piraí promovido pela meni-
nada do Grêmio. Juntamen-
te foram alguns acompa-
nhantes, entre eles o obser-
vador secreto S. L.

O marcado era para
estar em frente ao colégio
às 7h30m, mas houve uns e
outros que já estavam aqui
às 6h30m, havendo o caso de
um que dormiu em frente
da igreja.

Enquanto o ônibus não
vinha, o público dividiu-se
entre o presidente do Gré-
mio, que estava tocando vio-

lão, e alguns que foram à
missa. A ida para lá foi sem
novidades, com exceção do
Paulão, um rapaz modesto
nos seus 200 quilos, que
resolveu ir se jogando em
cima dos colegas. Os feridos
mais leves foram atendidos
no ônibus mesmo.

Chegando lá, cada um
foi para o seu canto, após
ter combinado um encon-
tro para quando a fome che-
gasse. Nesse meio tempo sur-
giram dois carros. Um dê-
les com o jabu..., isto é,
prof. Valdir e o outro com
o prof. Arnaldo. Depois de-
algum entrosamento com o
pessoal (eles bem que ten-
taram) foram jogar bola.
Nunca vi coisa pior. Até suas
mulheres gritavam: "Dá nê-
le, bola". Arrependi-me de
ter dito algum dia que ct
Sílvio é pereba.

Enquanto isso, o agen-
te secreto S. L. fêz até calos
nas mãos enquanto rondava
no seu barco (também se-
creto) pelas redondezas, ti-
rando uma de cicerone pa-
ra os casais perdidos. A maior
conquista foi a do presiden-
te, que ganhou um cavalo.
Andou com êle o dia todo.
Na volta providenciamos uma
almofada.

**• No passeio surgiu uma
frase: "Domingos no domin-
go ficou HEBE de amor com
tantos carinhos".

O nosso amigo Vilas
(caro editor, por favor não
corta essa parte) por um
verdadeiro milagre quase não
tirou fotografias, tantos eram
os problemas que lhe BETI-
am na cabeça.

Imaginem o drama de
um rapaz que remou, remou
e remou, recebendo no final
um solene "obrigado". Só se
via êle pra lá e pra cá fa-
lando e remando nas águas
tranqüilas, esperando a re-

compensa de ganhar a sua
amada. E não conseguiu. Ês-
tiè foi o dia do pobre Raul
Hey.

Nesse meio tempo, o
agente secreto S. L. provou
que além de padre sabe ser
uma boa esponja, derruban-
do meio litro de leite-de-
onça.

Hora do almoço: todos
entre um soco e uma coto-
velada tentavam garantir o
seu sanduíche. No final che-
gou até a sobrar, até que o
Paulão resolveu comer as
"sobras". Todos de estômago
cheio, continuaram se dis-
traindo pelo enorme sítio,
enquanto outro grupo can-
tava a marchinha "Su Su".
Um olhar indignado de S.L.
e começaram a cantar outra
melodia.

A volta teve um toque
triste, pois estavam acaban-
do de deixar a diversão pa-
ra trás e antever as aulas
do dia seguinte. Mas todos
concordaram: valeram as
quinze pratas.

• — Apresentamos agora
um dos garotos mais bonitos
do colégio. Pratica haltero-
filismo e remo, sendo possui-
dor de um físico invejado
por todos os colegas. As me-
ninas não o largam, e se o
nosso fotógrafo conseguiu
captá-lo sem garotas em vol-
ta, foi num esforço supremo
de reportagem. Diariamente
chegam em sua casa deze-
nas de cartas de fãs que lhe
confessam amor. Êle pede
que lhe perdoem pc*r não po-
der responder a todas, mas
seu tempo é pouco em face
de seus compromissos cine-
matográficos. Em breve êle
estará estreando em grande
circuito de cinemas de todo
o Brasil, num filme cujo tí-
tulo é a sua personificação:''Ênio B. Inha". A reporta-
gem do GZ, após dias de in-
vestigação, conseguiu desço-
brir sua turma para as fãs
mais implusivas: 2o. Enge-
nharia "D". GZ procurando
servir sempre melhor.

Ênio aprimorando
a sua já excelente
forma física
numa das aulas
de ginástica

DILEMA DO CÂNCER
ANDREIS

Você que agora está
com o seu cigárrinho no
canto da boca, deveria
saber que está se matan-
do; afinal, segundo as
últimas pesquisas, está
provado que o fumo pro-
voca câncer. Você que é
gordinho deve saber
também que 03 adoçan-
tes artificiais também
causam câncer, senão

*** o* não estaria gordo até ho-

Reunindo as noticias
de vários jornais, práti-
camente o mundo tem
câncer em cada esquina.
Recentemente um estu-
do declarava que o pão
doce dava câncer, asstm
como (o que é pior), a
Coca-Cola.

De manhã, ao acordar,
não coloque os pés no
chão frio, porque dá can-
cer. Se ao escovar os den-
tes engoUr pasta dental
você está condenado

Pão com manteiga sem
sal também é batata; da
mesma maneira mexer o
café com leite no sentido
oposto ao dos ponteiros
do relógio.

Caminhando na rua,
não respire muito fundo:
dá câncer. Ler muito dá
câncer, estudar também,
vir ás aulas dos sábados
nem se fala, e, impor tan-
te: a pizza do bar dá can-
cer?

Conversar com uma
garota olhando-a muito
profundamente provoca
câncer no globo ocular.
Tinta de caneta dá na
língua. A aula do Milton
e do Lavos dá câncer. O
bebedouro do colégio é
uma fonte infinita de
(*\ Fazer prova o mes-
mo.

Ao sentar no vaso do
seu banheiro* não tenha
pressa, pois os respingos
de água provocam (*).

Papel higiênico dá (*),
assim como jornal vaga-
bundo usado indevida-
mente. Cueca suja é (*)
na certa.

Gastar vinte centavos
jiuma destas 7tiáquinas
de amendoim espalhadas
por ai da o pior dos (*):
no cérebro, porque você ê
burro de 7iunca se con-
vencer de que sempre le-
va a pior nessa transa-
cão.

Comer pastel de bote-
quim dá (*), se não der
coisa pior. Roupa cafona
tajnbcjn dá. Colar cm
prova de Religião idem*
Ir a uma festa no sábado
e só tomar guaraná tam-
bém dá. Se não conver-
sar com garota então*.*
As imprecações do Pe.
Vicente costumavam vir
acompanhadas de cobras
e lagartos, além do (*).

Ir ao Bob*$ e pedir
uma Fanta, além de ser

burrice, da (*). Ir à
praia do Flamengo com
certeza. Namorar por te-
lefone, não raro, provo-
ca (*). Dar mais de três
telefonemas por dia pro-
voca também, neste ca-
so no bolso de seu pai.

A fumaça do charuto
do prof. Martinez provo-
ca (*), está provado. As
piadas do prof. Silvio
dão (*) (*) (*). A bar-
riga do mestre Zé Vál-
ter é (*).

A pizza do bar dà (*).
Eu sei que já havia di-
to isso antes, mas me re-
feria à com molho. Ago-
ra aproveito e denuncio
que a sem môlJio tam-
bém dá. O mesmo para
o misto e queijo frios.

Se você se encontra
debai*to de uma árvore
no momento, cuidado!
Ctispida de passarinho
ondulo o cabelo e dá (*),

O Pasquim está dando
no saco, mas por en-
quanto ainda não dá em
(*). Ficar em recupera-
ção e segunda época é
(*) e úlcera estomacal,
cm quem está pagando o
colégio c vê a exploração
dos cursinhos do colégio.
Chicles dá (*).

Atenção: aula de gi-
nástica dá (*)*

Previna-se contra um
futuro canceroso. A uni-
ca coisa que não dá can-
cer é o GZ. Ê escrúpulo-
same ntc esterelizado.
tendo horas certas para
certas horas. Compre vá-
rios exemplares e tome
diariamente uma letri-
nha em meio copo dà-
gua. Ê sua única salm-
ção*

Assinado: Deporia-
mento de imprensa do
Grêmio Zaccaria.
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SEÇÃO ENCHE-
LINGÜIÇA

Esta seção foi especíalmen-
te bolada para aqueles que
não têm o que fazer durante

as aulas mais populares do

nosso currículo Você encon-
trará em cada número uma
distração para os momentos
em que a coisa está para
estourar. Ou então, resolva

durante o recreio ou em casa.

Após a leitura, o uso indevi
do não é recomendado.

Hoje em cartaz: P.-, lavras
Cruzadas, o jogo dos denta-

duras. A resolução poderá
rer vista'no próximo número

(Desculpem o golpe comer-
rial).

Qualquer colaboração tan-

to para esta seção como para
o jornal poderá ser entregue

na papelaria do Colégio, di-

rígida ao editor.

Não será, por acaso, o simples
pensar um dom dos sacerdotes,
vitais aos sons dos violões?

Não, pois os pássaros que can-
tam vão sabem que o mar é azul
por causa do céu. E os peixes que
nem o céu conhecem?

Mas existem os voadores, os
discos.

Sim, a música já. é universal.
As galáxias 'tão distantes) nos

ouvem. Somos conhecidos no mais
longínquo planeta da Via Láctea.

Deveras? Mas a Via Apia c a
principal, não?

Principal mente partiu e o Papa
sô é Papa da boca pra fora. Di-
zcm que até seus passos são estu-
dado*.

Acredito, mas ainda prefiro o
ballet russo. Qual é o nome daque-
Ia bailarina?

AdolJ Hitler.
Não, não gosto de corrida de

cavalos.
E\ ev também não sou multe

sentimental.
~— Jlltre. ap sar de tudo. você ama

a Lua. o céu*»
Não gani o de fa>ar de minhas

namoradas.
Prefira badejo.

~ De prata?
- Não. de graça. ,

—. ãhí Ah! Ah! Que luèta!
E êle* nunca agarrou a Ghh in.»,

glória.
Atehtia.

Havana nas alturas.
PérrJ En sofro de vertigem.

tt assim caíram as dois no preci-
pieio da cotia ao real.

£* pena ter mtUado ao nar*
maJL»

—- 1%. eu acho que nàs tnimmos
bem..

Cama ã-*Mim?
f» não canhrco #tf* pais.
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O ZOOLÓGICO
HILTON

CONVERSAS
Vai Eu também não.

- Pode ser que eu esteja tom
amnésia.

Ou sonhando...
t

E' isso! Eu estou com tnuné-
sia.

• — E eu sonhando.
Apertam as mãos.

Mc dá um tapa na cabeça.
—- Pra quê?

Pm eu voltar ao norma!.
Ah! Aqui está. Agora dê-me

um tapa na cara.

- Pra você acordar? Tome.
Ah! (bocejo) Acordei.

• - Já me lembro de tudo!
¦ E de que você se lembra?

De que você estava sonhando
que eu estava com amnésia.

E eu sonhei ter sonhado,
™- isto é Manuel Bandeira.

Ora, isto não c Itora de pátrio-
tis mos.

Mas o Jabuti... perdão 'fica só
entre nós), o Valdir deu zero gara
42.

íiirrr*£ir*>-—---—â»»/v fo nTtx ,—, ~-m—.
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Ev. prefiro os números gran-
des que nem os do Lavos...

Você viu 500 Milhas? O PomoíUo
as correu cm meio segundo com seu
miniJcart a turbinas.

500 Milhas? Que bolada, h in?
E', esse futebol no recreio è

uma tristeza...
Mas deve-se andar de cabeça

erguida.
Prefiro os olhos faroJ-baixo, à

Ia Rodolfo Valcniino dos pobres,
que nem os do Milton. Devíamos
fazer propaganda.

Cuidado com a poluição vi-
suai!

Comigo não tem problema, eu
uso o colírio... ôps! Já ia fazer pro-
pagandd. Que faca de dois guines.

Espera lá! Você já notou quês-
tam os conversando com um pouco
de nexo?

Pausa. Meditação. Olhos fecha*
dos, respiração profunda. Voltam
ao normal.

Mas a prego estava duro de
roer!

Esqueci de comprar sabonete
-- E\ a sociedade ainda não re*

conheceu seus defeitos.
A paz está prestes a ser d cela-

rada! Em qiml das guerras não sei.
¦— O Jacó, por exemplo, cabe

num DKW.
E%sa deixa eu ter para crer.
O que. não faz o homem.
O que não faz o medo...

E saem do colégio. E o Prentice
fiem olhando an dois e se pergmt-
lando:

O f*e não faz uma pmva. ãi*
ficil...
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II FEMUZA
FOI SENSACIONAL
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Coni" itu interpretando Trítmite, a segunda eolocadk

No ano passado, mesmo
os alunos que não eram
do colégio devem ter ouvi-
do, realizou-se com tre-
mendo sucesso o I Festi-
vai de Música do Zacca-
ria. Contamos com o cari-
nho da imprensa e dos ho-
mens de propaganda, que
conseguiram fazer lotar o
Teatro Zaccaria,

Os que vieram ficaram
satisfeitos com o nível das
músicas apresentadas,
considerado muito b o m
pelos críticos que aqui es-
tiveram e que comprova-
ram a euforia das milha-
res de pessoas torcendo e
participando com faixas e
aplausos. Várias gravado-
ras, inclusive, convidaram
os classificados para um
disco, o que não aconte-
ceu depois, por uma série
de desencontros entre os
compositores.

A música Cidadela, pri-
meira colocada no nosso
Festival, foi enviada como
representante do Colégio
Zaccaria ao Festival dos
Festivais, que era uma
promoção que reunia os
primeiros e segundos lu-
gares dos FesMvais de to-
dos os colégios da Guana-
bara. A música lá tam-
bém papou outro primei-
ríssimo lugar, reiterando
assim o excelente traba-
lho de Paulo Muniz, Má-
rio Melo e Geraldo Costa,
os autores da música.

A segunda colocada no
I Femuza, a música Tra-
mite. também agraciou ao
pessoal de fora e obteve
o quarto lugar no Festival
dos Festivais, represen-
tando também o nosso co-
légio muito bem. Cabe-nos
aqui ressaltar o trambi-
que que os participantes
do Festival dos Festivais
sofreram: ninguém rece-
beu o prêmio em dinheiro

prometido pelos organiza-
dores. Alguns políticos fi-zeram nome gratuitamen-te, pois era época deeleições e eles haviam-se
oferecido (aliás, com bas-tante alarde) como patro-cinadores.

As premiações no ano
passado foram: IP lugar-Cidadela (Cr$ l mil)'
2° lugar: Tramite (CrS700,00), 39 iugai.: Terra
Só (CrS 500,00). Houve
também o prêmio para a
melhor interpretação, de
CrS 300,00.

O júri, como já foi dito
no número passado cio
GZ, era composto por di-
versos nomes da música
nacional, imprensa e Mu-
seu da Imagem e do Som,
este último nos àuxilian-
do bastante na parte da
montagem, através de seu
agente cultural.

No

próximo
número,

tudo
sobre

o II Femuza

SABER 15 I U AH
* * ... Mas li estava êle. Altivo com seu sangue

verde. A idéia fixou-se tanto que eu a qualifiquei
de fobia em relação ao sol.

Queimado como nunca, sentia a dor natural
de quom viaja num caminhão de paraíba. Pulava
a todo instante, depois de ter subido alguns centí*
metros por causa dos buracos, das pedras e do
molefo pouco desejável do veículo. Ia imprensado
pelos outros tantos que também eram imprensados
por êle mesmo.

Seus punhos estavam rígidos, como que espe*
ranç/osos pela chegada ao Rio de Janeiro.

Anà»T em saltos e bater palmas no ar é um
pouco incômodo, mesmo porque é fattgante. Se
mpenmt demonstrasse esta felicidade com vm sorriso,
depois de um empurrão recebido sem o eco do
perdão, apesar do dia cheio e calorento que o
fat suar aos pingos. Contudo hoje éie até esperou

o "siga" do sinal lá no centro para que os carros
que parassem o vissem irradiando alegria.

Ribamazildo veio do sertão. Gente boa...
• trouxe consigo uma "pequena fortuna." Imaginem
que èle até falou com Ricardo, carioca de nascença
e de amor, que o atendia demais, dizendo que
o Rio matava a sede e agasalhava paraíba. Dizia
até que o sertanejo admitia a chuva como um mila-
gre e que quando acontecia já o vira por vetes
ajoelhado de camisolfo dando graças a Deus. Abra*
cara até o amigo velho, o bom. E' baiano, poeta
e "home", | lhe dera uma oração de sua autoria
para ter em dias de chuva. E', Ribamazildo tinha"amigos."

Sinceramente, eu já estava cansado de correr
segurando aquele papel, cujo original vinha do
computador, e segundo Ribamazildo, do monstro.
Dizia que tinha olhos e tudo o mais, e que parecia

GRAÇA

prestes a degluti-lo quando se abria para dar saída
a um papel qualquer. Já pensaram acertar treze
pontos sem ao menos saber o que é futebol? Com
toda a sua cultura disse-me que fora como um
impulso incontrotável.

Bom, agora estava êle com o número da sorte.
Quatro bilhões para paraíba picar diminutamente
e simular chuva para alegrar o povo do sertão.

Já é tarde e Ribamazildo dmmerà estar em casa.
Talvez nem se incomodasse em abrir a porta com
a sua chave. Talvez com a força de "macho* a
arrombasse. Creio que encontraria os Fradtnhos tá
dentro com seus dentes salientes e entre eles o
original do cartão é* loteria, ja bem pkadinHo,
e como detalhe um sorriso de boas-vindas, direndo
que voltara do terfão com um» fome tio medonha,
que não resistira • liada, f Ribamazitdo, mf*m%mr
de seu "seco" 

passado não o compfeertMrferia,
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musica
MARIO ANTÔNIO

Conforme iiavíamos pro-metido no número anterior,
cá estamos com o tão saudo-
so Jimi Hendrix, o gênioinesquecível da música soul
e uma visão geral dos conjun-
tos de sucesso da atualidade.

Vamos às nossas docas:

< Ia. Doca
de Música
um sucesso.

— O II Festival
do Zaccaria foi

2a. Doca — Embora seja
uma tecla bastante batida, é
sempre bom falar nele: Jimi
Hendrix. ('Tm the one thats
gol to ãie").

Ele gostava de ver, sentir
e tocar e'm tudo que podia,até mesmo na morte..."Quando chegar a hora de
morrer eu serei o único quedeverá morrer, portanto não
diga como deVo viver a mi-
nha vida." Jimi ÍFoxy Lady)
Hendrix dizia sempre essa
frase, e seguiu as regras da
mesma. Viveu sua vida como
queria, c morreu sua morte
quando chegou a hora. Eis
algumas palavras das suas
muitas músicas, que brilhan-
temente diziam muito mais
do sua vida do que podia di-
zer qualquer biografia:

¦'"/ want io hear and sce
everything,

I want to hear and see
everything,

Stonc free, to da as 1
please

Excusc me while i kiss
the sky."

Êle disse estas pala •
vras tanto quanto as usou.
Ele as cantava como so esti-
vesso contando a história do
sua vida. o com muito senso.
Ele não nasceu livre exala-
mente, c realmente nunca
teve chance de .sentir tudo
o que queria, mas certo é queèle beijou o céu. Ele simples-
mente beijou o céu.

A música de Hendrix era
demais. E era em todo lugar,
em todo o mundo. E era in-
comparável. Um escritor
amigo dele disse certa vez:**Elc era o gênio negro da
música. Com gestos c sua
guitarra dle criava coisas ja-mais vistas, incríveis."

Êle era aventureiro, feio,
ambicioso, apaziguador o afe-
tivo. Seus dedos pareciamasas de borboleta quando to-
cavam sua música, c Isso to-
do o tempo, enquanto êle
existiu.

Jimi nasceu em Seattle.
Washington. «Seu nome: Ja-
mes Maurlcc Hendrix. ãle
largou o estudo quando cur-
sava o científico e mais tarde
serviu nas Forças Armadas
como pára-quedista. Apren-
deu por êie mesmo a tocar

•ds^r' ' EtmmWartf1 *'^filP«a^nfffl^àMâ^fc^à^à^à^à^à^à^à^à^à^ffi¥-
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violão, órgão, piano, bateria
o baixo, e naturalmente nin-
guém o ensinou a tocar gui-tarra com os dentes. Somon-
te .Tinti poderia falar sobro
isso.

The Jimi Hendrix Experi-
ence, seu primeiro grupo, co-meçou com seu som especial
om Fiímore East, que maistarde passou a ser dele. Além
de Hendrix, havia duas
pessoas com êle neste grupo:Nool Redding. quo era o bai-xlsta, e Mitch Mitchel, o bate •
rista, sendo depois substitui-
dos por Buddy Milles noBand of Gipsys.

Jimi era daltônico, masvia muito mais que muitas
!>crfeitos em visão quo an-
dam por ai. Infortunnda-
mente o mundo que o cerca-
va não era assim, e isso.
além de tudo que êle criava,
o feriu muito. Sentimentos
tenebrosos e sombras foram
desenhadas. A morte chegou.

A autópsia de Jimi 'mos-
trou quo não havia nenhuma
marca de agulha. Havia 13
miligramas de barbitüricos
no seu sangue, o que não era
o bastante para matá-lo. Acausa de sua morte foi deter-
minada como sendo por asfi-
xia acidental por vômito en-
gasgado. Quando èle tentouvomitar na noite anterior desua morte, èle nào podo bo-tar tudo para fora, couse-

quenlemcnte o liquido se
acumulou no csôfago, cau-
sando a asfixia. Não é um
meio calmo do morrer, paraninguém.

Após sua morte, êlo foi tra-
zido para Seattle, sua cidade
natal. A mesma que èle teve
de deixar para ser alguém
... e morrer.

Realmente Jimi Hendrix
não nos deixou nunca. Esteve
e estará aqui todo o tempo,
em algum lugar de nossos co-
rações ... queimando sua
guitarra para nós. "Não fique
louco, não fique louco não",
disse êle quando queimavasua guitarra. Esse era Jimi
Hendrix.

3a. Doca — Os críticos
estão constantemente acla-
mando este grupo como o
mais progressivo e original
no rock britânico. E fãs na
Inglaterra mostraram Isso
votando com entusiasmo,
classificando-os como os se-

. gundos melhores do mundo.
(O primeiro todos sabem:
The Beatles). Na sua última
íournec j>ela América eles to-
curam as música..-* do .teu
mais recente álbum. Ai vãoeles:

—lati Anderson — o líder
do grujx>. Compositor, tocan-
do flauta e outros instrumen -
tos. lan. que tem 23 anos.
casou recentemente tom

uma secretária. Moram ago-
ra em Londres.

—Clive Bunker — 23 anos
o toca bateria. Entretanto
tem uma ambição original:
quer ser guitarrista. Clive
nasceu cm Bedfodshiro. nu-
ma das margens do Tâmisa.
Ele espera construir alguns
efeitos de som.

—Olenn Gormick — 2 3
anos, e é o baixista. Vem to-
cando desde os seus 16 anos.
Adora viajar, sendo o Orien-
te o seu local preferido. No
ano passado èle se casou com
uma moça do San Francisco,
e estão vivendo agora num
subúrbio de Londres, numa
casa decorada com livros eantigüidades.

Martin Barre — tam-
bém tem 23 a nas o substitui
Mick Abrahams como solista.
Toca flauta e costuma passarhoras praticando edin Ji.st.ru-
mentos do sopro. Tem multai
fitas de rock gravadas, mas
tem também uma pequenacoleção de 20 discos que eseu-
ta demais. Martin vive numa
vila cm Putncy Heath.

John Evan — tem 22
anos. Toca órgão e piano,aprendendo sozinho a tocar
flauta e outros instrumento?*,
de sopro. Por Incrível que
possa parecer, John não gos-Ia muito de música pop, não
tendo nem vitrola nem gra-

vador no seu apartamento
em Londres. Ele gosta de ler,
escrever livros e, acreditem
ou não, um dos seus hobbies
é resolver problefmas de Físi-
ca e Cálculos. E' uni tipo bas-
tante diferente do resto dos
músicos jovens.

Com isso vocês tiveram
uma idéia des componentes
do famoso grupo Jethro Tull.
que já desponta como um
dos futuros substitutos dos
The Beatles.

4a. Doca — Como todos de-
vem estar sabendo, o Iilstitu-
to Vila-Lôbos, escola superior
de música, está numa si-
tuação financeira mais pralá do que prá cá. Esteve
ameaçada de fechamento
(aliás, ainda está) por falta
de verbas e recentemente foi
manchete nos jornais, poismais um delegado em busca
de popularidade promoveu
uma campanha contra os ca-
bolados ou com roupas espa-
lhafatosas daquele estabeleci-
mento, alegando que estes ti-
pos eram viciados om tóxicos
(!). Com tal sério de adversi-
dades, o Instituto não estava
podendo cumprir as fins a
que se destina, mesmo por-
que as dívidas estavam au-
montando cada vez mais.

Numa tentativa do ajudar
este tão necessário Instituto,
o Colégio, em comum acordo
com o Grêmio, cedeu o nosso
teatro para a realização de
um show, cuja renda reverte-
ria toda para cobrir ao menos
metade destas dívidas.

Participaram do show, quefoi sensacional, as conjuntos
A Bolha, O Torço, Sociedade
Anônima e Módulo Mil, além
do diversos alunos do Vi-
Ia-Lobos que se exibiam pola
primeira vez em público e
quo so mostraram muitos ca-
pazes.

O show foi no Teatro Zac-
caria. A Bolha dou uma de-
monstraçáo de seu som sem
comentários, o Terço com a
música Adormeceu empolgou
bastante a platéia que o
aplaudiu do pé vários minu-
tos. as conjuntos Módulo Mil
e Sociedade Anônima, queestão surgindo agora, apre-
sentaram iun sc/m movimon-
tadíssimo. quo foi do oncon-
tro ao agrado da moçada
presente.

I
A dica dada pelo Nelson

Motta na TV Globo c a pro-
paganda feita pelo Grêmio
foram o suficiente: o nosso
teatro lotou, E tudo correu
na mais perfeita ordem.

Conseguimos polo menos
adiar o fechamento de uma
escola de música tão impor-
tante para a nossa expressão
musical. 'Adiar'* 

porque esta-
mos torcendo para que a ver-
ba do Governo chegue a tem-
po. O Instituto Vila-Lôbos
não deve fechar assim tôofácil.

*F
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OTÁRIO

Brutalidade Desenfreada - moçada apelando média

O Corujão e a Gatinha - a dupla ligação Jaco e

Eugênia

Ninho de Vespas - recreio do primário

Acossado - Zé Válter ameaçado por dependurados

Queimada - o que é feito com provas 
"Demais"

Jeca Tato - prof. Valdir

Em Família - as trancas do Lavos

Quando Setembro Vier - todos estarão em segunda

época

Palácio dos Anjos - saila dos professores

Histórias Extraordinárias - Pompílio, suas viagens e

batalhas

A Noite dos Desesperados - o curso técnico noturno

Mais Um para o Inferno - aluno novo

Um Lugar no Inferno - achar onde sentar

Uma Batalha no Inferno - conseguir assistir à aula

Passaporte para o Inferno - o boletim

Um Clarão nas Trevas - um excelente no colégio em

Física

De Caniço e Samburi - Valdir aproveitando a Ilha

Ouando os Dinossauros Dominavam a Terra - um
certo professor entrou paca o colégio

Olha o Rapai - o escriba de bicheiro Milton eorren-

do da justa

A Conida do Ouro ebturaçôes do Valdir

E o Vento Levou... - o dinheiro do Grêmio

Como Acertar nm Loteria »em Perder a Esportiva -

pessoal usando o treocema de Chuls nos car-

tcjss de Física e Química

Perdidos no Espaço - alunos na aula de Descritiva

Memórias de ym Gíflolô - censurado

ANDRBIS

Já estávamos em -viagem
há uma hora. Um ônibus até
confortável. A estrada era
muito boa e o veículo rodava
macio. Com isso tudo eu ain-
da não tinha conseguido ti-
rar uma soneca. Tudo por
causa do cara que estava
sentado do lado da janela,
ao meu lado.

Aceita uma tangerina?
Não, obrigado.

Eu nunca tinha visto coisa
igual. Haviamos começado a
rodar há tão pouco tempo e
o sujeito já estava comendo
há meia hora. Era gordo à
beca. Ocupava a poltrona
dele e mais a metade da mi-
nha. Dentro de um pacote
trazia frutas, pão, refrescos
enlatados e outros petiscos.
Os farelos de biscoito que o
vento que passava pela jane-
Ia aberta espalhava pare-
ciam uma nuvem de areia
quando caiam no meu rosto.
Minhas esperanças de mudar
de lugar delicadamente, se
dissiparam quando o ônibus
parou e entraram vários pas-
sageiros que estavam na es-
tra d a. ,

. M* »... -.*»eA¦^4M>»••"¦r*••'•,»¦¦,,^•¦¦,,^^^^^^

Minha situação era ridícu-
Ia. Olhei para o lado, procu-
rando um possível observa-
dor. Vi então na janela da
poltrona ao lado uma loura
que pelo jeito já estava rindo
dá meu suplício há um boca-
do de tempo. Esbocei um
sorriso amarelo. Bonitinha.

Do lado dela estava senta-
da lima velhota lendo, ou
melhor, não estava lendo coi-
sa nenhuma, pois o livro es-
tava de cabeça para baixo.
Estava sim era me gozando.
Será possível que eu era alvo
das gozações de todo o ôni-
bus?

Respirei aliviado quando
nos aproximamos de um res-
taurante e diminuímos a ve-
locidade.

_ Dez minutos para o ca-
fé.

Todos os passageiros .saí-
ram, principalmente eu. Ti-

nha ficado impressionado
com a garota loura. Resolvi
puxar uma conversa.

— Vamos a uma coca?
Podia ter dito "que tal um

guaraná?", mas na hora não
me ocorreu a idéia.

— Tá bom, vamos.
Nunca tinha visto u ma

conversa tão fácil. Aquela já
estava no papo.

 Você viu aonde eu fui
me sentar? Bem ao lado de
um grandessíssimo comilão.,
que ainda não aprendeu a
colocar as coisas na boca. E
olhe que de experiência êle
não parece precisar. Parece
um urso aposentado.

Ela riu com esta minha ob-
servação,

O que achei mais engra-
cado é que você mal conse-
gue se sentar na poltrona.
E a cara que você faz. ..

Lá vem você me gózán-
do. Mas j á experimentou
olhar para a velhota que es-
tá ao seu lado? Não pára de
mastigar a dentadura e as-
soar o nariz.

— E' mesmo. Parece que
a viagem não está para nós.

_ Escuta, que tal se sen-
tássemos juntos? A velhota
passa para o lado do comilão
e eu fico cerm você. Assim
iica tudo bem.

Fiquei até em dúvida de
como eu havia conseguido
convencer a velhota tão fà-
cilmente de trocar de lugar.

 Até que ê.sses chatos
serviram para alguma coisa,
ficamos nos conhecendo. Em
falar nisso, ainda não sei o
seu nome.

-— Patrícia.
__ O meu é Renato. Você

mora no Rio mesmo?
Com este papo Jurado fo-

mos nos conhecendo. Já esta-
va sabendo tudo sobre ela,
ou melhor, quase tudo. A cer-
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ta altura achei que já era
hora de me adiantar.

Escuta, me dá seu tele-
fone. Estou com um carro
novinho em folha lá eni casa.
Um dia destes podemos fazer
um programinha.

— Olha, Renato, ¦ eu devia
ter falado há mais tempo. O
caso é que eu tenho namora-
do...

Fiquei verde.
... e gosto muito dele...

Fiquei azul.
... vamos nos casar no

ano que vem...
Fiquei amarelo, e danado

da vida.
Ora bolas, e daí? Êle

precisa ficar sabendo?
O quê que você está que-

rendo? Estava pensando que
você fosse diferente. Pode-
mos ser amigos se você qui-
ser, mas nada mais além dis-
so. Gosto do meu namorado.
Ele é do tipo que vocês ta-
xam de "não decidido," mas
é muito delicado e educado.

Caí em mim, e vi que não
adiantava mesmo insistir.

Desculpe. Fiquei chatea-
do, mas já passou.

Não é nada, Renato. E
para provar que quero ser
sua amiga...

Olhou para a poltrona dos
chatos.

... papai, mamãe, quero
lhes apresentar um amigo
que acabo de conhecer.

Aí o mundo veio abaixo. Fi-
quei colorido, numa mistura
das córes já citadas e mais
algumas.

Fiquei calado o resto da
viagem, procurando curtir a
minha tremenda rata, e pen-
saneio no tal namorado da
Patrícia.

Naturalmente já percebe-
ravn o porquê do título deste
drama em um só capítulo
(para fugir ao convencional).
O único grande otário é um
tal de Renato o pele desta
história. Fim.

"ATHLETA" — Prof.
Alex, em flagrante exclu-
sivo, numa partida tipo
perde-pança realizada há
algum tempo Como acon-
tece sempre nos jogos en-
ire alunos c professores,
ganharam os alunos por
larga margem de po7itos.
Ele já aderiu ao método
R o l omag, . recomendado
pelo entusiasta mestre Zé
Válter. Os alunos querem
vê-los em ação cm campo
novamente, e desafiam
qualquer time de profes-
sores a uma partida amis-
tosa. A objetiva GZ estará
em ação, garantindo a
justiça do jogo e do-
cumentando para vocês
mais uma promoção do
Cfrêmío. O artista da foto
será alvo de uma cntrevls-
ta brevemente
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Em moda, todos safoem, o bom gosto é fundamental. Sa-
ber a roupa ad€qua.da para a ocasião certa é um problema de
quem a usa. Muitas vezes umaj blusa é sensacional e a saia
idem, mas a junção das duas peças resulta numa droga. Aí é
que entra o gosto de cada um: para que isso não aconteça. Sa-
ber se vestir com o que se tem é uma tarefa difícil se não reno-
varmos constantemente o guarda-roupa. A solução para estes
casos é comprar roupas não muito extravagantes, que em ge-
ral caem depressa. Mas para quem tem tempo de cuidar de seu
modo de trajar, sabe que quanto melhor vestida e diferente
mais atraente vai ficar. A mulher precisa ficar bem vestida o
dia inteiro.

Alguém já disse .sabiamente: "Um grande passo na con-

quieta de um homem é mostrar-se de biquíni para êle." Uma
tática um pouco cruel e direta, mas realmente muita válida.

E em matéria de biquíni., alguns lançamentos gemais ío-
raJm feitos pela Krishha, na Rua Cairios Góls, 135. O biquíni,
apesar de não dar lugar a muitas inovações, é sempre cheio
de bossa e as novidades sempre agradam.

Se for refoimar o seu guarda-roupa, novas idéias estão
surgindo em toda parte nas boutiqiies. A moda no momento
não está bem definida, uma vez que as criações são as mais
diferentes possíveis. Logo tudo é válido, desde que não esteja
em jogo o ser cafona. Do short à maxi, tudo se modifica.

Nós vemos o short que é uma graça e agrada aos olhos
de todos, principalmente aos do sexo forte. Shorts de veludo.
de cetim e de malha são os mais procurados. Idéias não faltam
nas confecções., e estão sendo feitas tantas bossas que a gente
fica até sem saber o que escolher.

Um dos últimos lançamentos sensacionais é o knicker,
especialmente bolado para as mulheres altas e magras, corpo
de manequim. O knicker é muito usado com botas, mas se você

quiser ficar mais esportiva, às meias três quartos combimun
muito bem. E falando no knicker, não podemos esquecer da

pantacourt, que lhe vai dar aquele charme especial. Tudo isso
você encontra na Hippie Center, a boutique que tem de tudo.
a gente fica louca na hora de escolher.

Se você é do tipo baixa (mlgnon), a saia Chanel com
listras verticais lhe cairá muito bem. Caso você não saiba, o

comprimento de saia do momento é o Chanel, cobrindo o joe-
lho. A saia pode variar de acordo com o seu tipo: abertas na

frente, com short complementando: aberta do lado, com meias
escuras ou botas, ou até mesmo sem abertura.

Outro complemento para ocasiões que peçam elegância
é o chapéu. A Blbba está com uma variada e maravilhosa co-

leção em feltro de mil cores.

Gostando de se vestir mais esportivamcnte, dê um pulo
na Luanda, que tem uma variação imensa em matéria de blu-

sinhas e casacos espetaculares. Não vale você sair para com--

prar uma blusa e voltar com quatro ou cinco para casa se la-

mentando de não ter levado o talão de cheques. Um conselho:
leve sempre mais um pouco quando você sair para as com-

pras, pois você vai ver por aí coisas demais, e depois vai ficar

até arrependida.

A moda também está nos momentos mais íntimos. Se
você quiser se sentir moderna e ter lindos sonhos ao dormir,

passe na Amor-Perfeito, e leve uma das muitas camisolinhas

que você encontra por lá.

Agora na época do frio, as botas estão muito em voga.
Usadas com o short dão uma combinação elegante c extr^va-

gante, mostrando você ao mesmo tempo. As botas da Maria-
zinha estão ultrademals e lá você encontrará uma a seu gosto.
Na Mariazinha você será bem atendida c sairá satisfeita, mas
em compensação de bolsos bem vazios. Fique no entanto sos-
segada, pots você terá empregado bem a sua mesada. Quanto
à qualidade, é a melhor possível. O tom exótico íicará na bota
e em você.

Como você vê, a moda atual exibe um vastíssimo campo
dc escolha. Para todas as estoturas, idades, gostos, idéias, com-

portamentos e figuras. Só não se veste bem quem tem preguiça
de sair para fazer compras, pois as escolhas estão as mais va-
riadas possíveis. Se você tem um namorado há muito tempo,
nâo deixe dc se cuidar tanto quanto no princípio.

Depois de asar estas poucas sugestões práticas para o
«6tt guarda-roupa, pode esperar os elogios. Sucesso será ô seu
forte. O importante é o gosto e o charme.

As roupas das íotos sâo do boutique Cantàn, da Galeria
Oondor Largo do Machado. Os mantqulns são alunas do colégio
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>1S FOTOS — Quem leu o
número anterior do GZ, viu
esta seção com o titulo: Con-
curso de Fotografias GZ. A-
contece que muita gente não
gostou do estilo das fotos que
seriam publicadas aqui. Rc-
soltemos então mudar o tema
das fotografias a serem co-
locadas, tornando mais am-
pio o campo fotográfico dos
leitores que quiserem colahom
ner, « ao mesmo tempo ter
um local onde mostrar as
fotos interessantes que forem

tiradas no decorrer de entre-
vistas ou documentários ici-
tos pelo jornal, e que não
4icariam bem quando coloca-
das ao lado da matéria norm
mal.

Nesta seção serão publica-
das fotos cômicas de fatos
relacionados com o colégio,
fotos interessantes, de alunos
ou professores, azstm como
Jotografias artísticas que re~
velem realmente a hoa semi-
bílidade do fotógrafo ?a!ô,
Marcelo Castier, a sim foto

Formas em Ferro nâo agra-
dou muitot.

As fotos a serem publica-
das aqui serão julgadas peto
jornal e devem vir acompa-
nhadas de titulo, nome do
autor e turma, local onde
foi tirada c uma dose de
talento,

Para facultar a compre*
ensão dos interessados, ilus-
tramos esta matéria com
dois íipoi de fofos válidas
para etta tecêo, A prtmetra.

Feixes de Luz, mostra um In-
teressante efeito de luz solar
entrando em uma despensa
através dos buracos de uma
pequena janela, A outra inti-
nuta-se* com multa justiça,
de Homogeneidade de Moti-
vo. Como podem reparar, te-
cabelos lisos e touros, sendo
cabelos lisos e louros, sendo
que o que está usando relógio
faliás, no braço erradot é
mais interessante por não
ter cauda.

Perguntariam vocês o que
é que esta foto tem de mais.
Muito simples: O espécime
sem cauda é o mesmo que
escreve a página de música
deste jornal. O fotógrafo foi
muito feliz, pois realmente
não poderia haver foto mais
homogênea em motivo.

Os que quiserem colaborar
com esta seção devem entre-
gar seus trabalhos na papt-
laria do colégio, dirigidas ao
editor do GZ.


