
Tampo: Instável com rliu-
vai esparsas. Possível me-
Ihoiia no fim do período.
Máxima: 14,7. Mínima:
18,2. Ventoi: Ouadranle

Sul • fite fracoi. (Mali
d.talhes na patjitta 29)
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Rio dc Janeiro — Domingo, 26, e segunda-feira, 27 de dezembro de 1971 Ano LXXXI — N. 224

O JORNAL DO BRASIL
de hoje circula com 00
páginas cm três cader-
nos de Classificados, No-
ticiário, Especial, Revista
dc Domingo e Caderno B.

S. A. JORNAL DO BRASIL,
Av. Rio Btenco, 110/112 -
End Tel. JORBRASIL - Rio
da Janeiro (GB), ZC-21 - Tel,
Rede Interne 222-1618 — Te-
lex m. 601 674 e 678 -
Sucursais: São Paulo — Av.
Sio luis, 170, lo|a 7. Tei.
257-0811. Brasília — Selot
Comercial Sul — S.C.S. —
Úuadre I, Bloco 1. Ed. Cen-
trai 6.° and. gr. 602-7. Tels.t
240200, 24-0250 • 74-0150.
E. Horlxonte — Av. Afon-
•o Pene, 1 SOO, 7." end.
Teli4 - 22-576°, 26-4034
e 26-4038. Niterói — Av.
Amaral Peixoto, 116, grupoi
703/704. Teli.: 5509 e 1730.
Porto Alegre — Av. Borgei
d* Medelroí, 915, 4.° andar.
Tel. 4-7566. Salvador* — Rua
Chile, 22, >/ 1 602. Tele-
fone 3-3161. Recife — Rue
do Rlachuelo, 135. Telefone
2-5793. Correspondamos: Ma-
...'..-., Belém, S. lu.-.. Tere-
ama, Forlaleta, Natel, João
Peuoe, Meceió, Ateca|u,
Cuiabá, Vitorie, Curitiba, Fio-
nan6polli, Goiânia, Weihing-
lon, Nove Iorque, Perli, lon-
dret, Roma, Bonn e Telaviv.
PREÇOS, VENDA AVULSA -
Guenabaie • Eslado do Rie:
Diei úteii CS 0.50
Domingot CtS 0,80
São Paulo • Minaa Gerais:
Diai úteis CrS 0,80
Dominga* CrS 1.00
SC, PR, RS, BA e ES:
Diai úteii CrS 0,80
Domingo* CrS 1,20
DF, GO, Al, SI, RN, CE,
MT, PB • PE:
Diet úteli CiS 1,00
Domingos CrS 1,20
MA, PA, AM, AC, PI, e fer-
ritórios:
Diai úteit CrS 1,50
Domingos C'S 2,00
ASSINATURAS - Vle terras-
Ira em lede e território na-
cional:
Somettre .... CrS 60,00
Trlmeitre CrS 30.00
Postal — Via aérea em lodo
o território nacional:
Semeitre CrS 400,00
Trimestre CrS 200,00
Domiciliar — temente no /s-
tado d* Gu*n»bir«:
Semeitre CrS 100,00
Trimeilre CrS 50,00
Domiciliar — São Paulo, Belo
Horiionte, Brasília
SemeiiT» CrS 500.30
Trimeilre Cr$ 250,00
EXTERIOR (via aérea)-..
EUA, menuI - USS 10: iri-
mestte — USS 30. Pottugil,
dias úteit — Ei:. 6SO0,- do-
. ingoi — Eic. 8S00. Argenti-
na, di» úteli e domingot —
PSS 100. Uruguai, diet úteis —
$ 8; domingol — $ 15. Chile,
diet úleii — Es-: Ch. 1,50;
domingo» — Esc. Ch. 2,70.

Hoje no JB
•Noticiário
Político

Pàgiru 4
N uiqbjI

i'...-in->-. S. 1», 2\ 13 e 29
Cidade

PAglnu 3. IS. X. 27 e 23
Econômico

IV:tn;i» 30, 32. 33 e 34
Internacional

Pnglntus 2. 8. 11, 12. 13 e H
Esporte

r, ¦.;!..-. 3S. 37. 38. 39 e 43
Acenda, e Avisos llt IIrIosus

Página 35

Caderno 1J
Novas Estréias ent Alta

v .-',:. i.....!.. pAg. 1; Zlraldo
A: o Ano Novo. pAg. 2: Zò-
r.lmo c José Curloe, OU-
velr». uAg. 3: O Som da
Nossa Era. pAg. 4: A Ima-
Si tn dt- Nosso Tempo. pt.g.
5: A .Miis'ica dr Hoje cm
Dia, com « bolsa des discos
tn.iU v.-ndldos e uma prcvl- ]?So dos <|iic scrfto colocitdos
nu meicado nacional em Ja- |nfiro. pág. 6: O Cinema na
Semana, pAg. 7: r LAN viu
Elsa Soares no . umber One,
pãg. 12-

Caderno Especial
Quinze meses após o Cen-

fo DemogrAflco — Eis o
llrasllrlro, púf. . 2 e 3: nas
páginas 4 c 5. Fronteiras
que Caem: Estar na Sua,
páginas 6, 7 e 8.

Revista dc Domingo
A praia com ar marinho,

pág. 1; Conselho Médico: A
Dieta de Cada Um, pág. 2;
tloutique JB — Révr-illon dc
Poucos Rrllhos, pág. 3: Cre-
ehei; algo mais que babás,
pág. 4: e na página 0, Su-
pcrservlço e Supercompras.

ACHADOS E
PERDIDOS

ACHA-SE EXTRAVIADO o titulo
n? 1236, do late Clube do
Rio d. Janeiro 4 a carteira
iodai em nome dt ítalo Júlio
Romano Barb.ro.

CARRO ROUBADO Volki 1971
Branco Fuscão GB. EB7627
Motor BH 280755 Chassis BS
127872 Dr, Agnésio Saraiva
761-3964 Gratifica-se.

CATO SIAMES ESCURO - Per-
deu-te na Lagoa perto da Fonte
da Saudade, c/colelra amarela
• atendo pelo nome de Oliver.
Boa fecompcniaj.>.266»0976;

GRATIFICA-SE MM - Quem en-
contrar uma paita dt couro
preta, com docümentoi poiso,
ais. Pertencente J. f. Cavalcan*
te. Tel: 236-4310.

FOI EXTRAVIADO o Livro Diário
n9 2, da firma: A. G. UMA
- AÇOUGUE, estabelecida «
Rua Cosmcs, n° 95, em Cos-
moi,' matriculada no CGC-MF
lob 6 n° 33.233.065/001.

PERDEU-SE os taiões de notas
fiscais de 251 a 750 d» firma
Corel Comercio o ropreacn-
lações Ltda, sita a Rua José
Maurício, 339 s/209, sem uso
^c*de_dczem bro de ,196BV

PERDEU-SE carieirs com docu-
mentos pertencentes à Maria
do Ros. rio Lúdica. Gratiflca-se.
Rua Santa Luzia, 11, sala 304.

•adlofolo AP

- . Vil £;.__¦." ,' ." ... '.;

Êmmmmmm^^l^W^^'' \jL 
"

fSEmnmkiieí.*?/ V. * ¦¦ 'TttJaÚafiiiÍF/' ', >'¦ '¦*'-•'í.á&fiiiíjl i&aMBBf&MiX&f&Zú *

m^iWÊÊÊÊ"M^^^^^^^Êà^^S^m^ÊÊm'-J-!^^rSfo'; ¦ ' -^Í^^ÊmW^^m^^ÊSm^M^it i WaWk ¦¦
"toSPILv 

sVflí7 'f^^^^_____É____»: X>»!í_í_W_E '-it 'ÚífflÊfc
,'mB mmQêi''¦¦¦¦ ,:, '"'-?.«*..¦ •¦# ^^mmWaÊ^^.- TmmmsMammmJ**!'. -•¦ ¦

&&'iSfmWÊÊ*m3í}g&i-' r>- ¦ff • ."__l_,/»v-,i,/ll Bk^^swv B.-'JmÍTHmWm%MíMPMlÇtíSaJL'Í9 ^* T^í-T t_L tf».. <^H ^HCfl^^ MÍtWf ¦__ ',_____¦ _______F^I_ ' -

fl M&'« mmttAm E . ¦•
¦GggSHws*'-?; *'¦ -' ¦. ¦¦¦»¦¦ ¦ -^B K^V m

¦ ^MJBIi'^;''' m'

*"''» ' ^".ESB i^' y^* * '*' JI K
¦ U¥':¦¦¦ mmL.

ám\ m&%-**'*^-- Mm.
m ÈmmlW"'\ -' -«íu _k '
Mmr Mm msft?. ^^ÍB ^tm^mx ia__B In ^^^B ^hSm m\ P--' ¦*&¦ ^B ¦ -• m mÊ^t- '''--^' - ^ « B

mmmW&& ^ÁmWmWkmJIKLl: W . ^^

f Mm --y - ¦ *• y Wr)r*
-MmmVük. ?' "•'•-"¦ A'»Wvf-Tí*f!BBHBlEÍ& ¦

Ammwm. ' '• *"'''''¦"•'^^^fflBBS^

__> ¦¥,:***,,^-.í.é,

-A. ^íl
I' í/ife r/tie saltaram das janelas morreram estatelados na rua

Incêndio mata em hotel
da Coréia 133 pessoas

Pelo menos 133 pessoas mor-
reram na manhã de ontem em
conseqüência de um incêndio que
destruiu totalmente o Hotel
Tayenkak, no centro de Seul, Co-
réia do Sul, apesar dos esforços
de todos os bçmbeiros da cidade,
efetivos militares e unidades es-
pecializadas do Exército norte-
americano.

O incêndio no luxuoso edifi-
cio de 22 andares teve início na
explosão de um reservatório de
gás liqüefeito situado no segundo
andar e daí propagou-sei rápida-
mente às demais dependências do
hotel, provocando o pânico entre
os 203 hóspedes e 240 emprega-
dos que se encontravam em seu
interior. Vinte pessoas morreram

ao chocarem-se contra o solo de-
pois de pularem das janelas na
tentativa de escapar das chamas,
enquanto duas outras não conse-
guiram manter-se agarradas a
uma corda suspensa em um he-
licóptero, estatelando-se contra a
marquisu do prédio. Trinta víti-
mas morreram asfixiadas pela fu-
maça em ruas próximas, depois
de conseguirem escapar das cha-
mas.

Os bombeiros atribuíram o
grande número de vitimas, a
maioria das quais somente hoje
pederá S3r resgatada, à ausência
de uma escada de emergência
no edifício, falta de extintores e
inexperiência dos empregados no
combate a incêndio. (Página 2.)
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Paquistão vai
libertar
Xeque Mujibur

O Xeque Mujibur Rahman,
líder dos bengalis, será libertado
dentro em breve e regressará a
Daca, a fim dc conferenciar com
os membros do Governo de Ban-
gla Desh. Sua libertação deverá
facilitar as negociações dc repa-
triamento.

O ex-Governador do Paquis-
tão Oriental, A. M. Malik, e oito
de seus Ministros serão julgados
pelo Governo dc Bangla Desh
por crime de genocídio. O enviado
csnecial e editor-chefe do JB,
Alberto Dincs, numa análise da
guerra, aponta a artificialidade
das fronteiras traçadas nas con-
ferencias como uma das causas
maiores do conflito. (Página 8)

Meninos do Rio
gosam férias
em 37 colônias

Mais de 12 mil crianças do Rio
terão oportunidade, durante o perio-
do de férias, de brincar ao ar livre
e praticar esportes em 37 colônias de
ferias promovidas pela Secretaria de
Cducaçâo e Cultura em escolas e par-
quês situados em vários pontos da
cidade, além de três unidades milita-
res com as quais mantém convênios.

Kssas colônias fazem parte do
Tlano de Férias, no qual se sustarão
quase CrS 1 milhão para proporcionar
a meninos e meninas atividades sa-
dias, físicas e artísticas, dando-lbes a
possibilidade de desenvolver suas ap-
tidões. Na Colôn'a da Escola de F.du-
cação Física do Exército, haverá uma
Olimpíada l)en'.e-de-Lcite. (Fáç. 13)

Papa pede no Natal um
mundo mais tolerante

O Papa Paulo VI proferiu
ontem sua mensagem de Na-
tal diante de 50 mil pessoas
concentradas na Praça de
São Pedro. Éle pediu que a
humanidade renuncie à sua"orgulhosa e intolerante auto-
suficiência" e reconheça Cristo
como seu salvador. O Papa ofi-
ciou a terceira missa de Natal
na Basílica de São Pedro, antes
de pronunciar a mensagem.

As celebrações de Natal no
Vaticano começaram com a
Missa do Galo. assistida pelo
Corpo Diplomático. Depois de
repousar por algumas horas,
Paulo VI foi conduzido ao
amanhecer à paróquia de um
bairro pobre dos subúrbios de
Roma, onde rezou missa para
4 mil trabalhadores.

Ao meio-dia, em seu prin-
cipal serviço religioso do Natal
na Basílica, o Papa disse: "Ho-
je, mais que nunca, os fortes
se levantam, erguem o peito e
declaram: Não necessitamos
de salvação, não conhecemos
o Salvador, não queremos re-
conhecê-lo."

Em Belém, milhares de
peregrinos, turistas e hippies
assistiram às cerimônias reli-
giosas na igreja da Nativida-
de, oficiadas pelo patriarca la-
tino de Jerusalém, Monsenhor

J. J. Beltritti, enquanto sobre
a cidade caía uma chuva fina.
Em Berlim, mais uma vez, as
famílias separadas pelo Muro
não puderam reunir-se para
festejar o Natal.

No Rio, o mau tempo im-
pediu a realização da Missa do
Galo junto à catedral gótica
da Cinelandia. A missa foi
transferida à última hora para
os estúdios de uma emissora
de televisão, fazendo com que
muitas pessoas aguardassem
sua realização, sob forte chu-
va, no local anteriormente
anunciado.

Os médicos do Estado
consideram que este foi o Na-
tal mais tranqüilo dos últimos
anos, surpreendendo-Se porém
com o número de acidentes de
transito (colisões e atropela-
mentos), cujas causas princi-
pais eles atribuem às pistas
molhadas pela chuva intermi-
tente.

Nas estradas houve tam-
bém numerosos desastres. Em
São Paulo, a Polícia Rodovia-
ria atendeu a 30 acidentes, nos
quais 40 pessoas feriram-se le-
vemente, 25 gravemente e
quatro morreram. O policia-
mento será reforçado nas es-
tradas de acesso ao Rio, como
prevenção. (Págs. 3, 5,14 e 28)
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As calcadas do Rio foram tomadas pelas crianças que viram realizados os pedidos de Nalal

Em Roma, Leone recebe cumprimentos do Premiei* Colombo

Presidente da
Itália assume
quarta-feira

O novo Presidente italiano.
Giovanni Leone, eleito na manhã
de sexta-feira com 518 votos, as-
sumirá o posto na próxima quar-
ta-feira, quando pronunciará
mensagem ao Parlamento, deli-
neando seu programa de Gover-
no. A eleição de Leone pôs fim a
um impasse de 23 disputas em 16
dias consecutivos.

O sexto Presidente da Repú-
blica italiana foi eleito como can-
didato do Partido Democrata-
Cristão, com o apoio dos grandes
eleitores dos grupos dc centro-di-
rcita, conservadores extremistas c
dos neofascistas. O atual Primei-
ro-Ministro, Emílio Colombo, de-
verá apresentar sua renúncia an-
tes da posse de Leone. (Página . )

Criminoso bale
Polícia carioca

A Polícia carioca está enfren-
tando uma luta desigual contra
criminosos organizados. Estatísti-
cas do ano que finda indicam que
houve um aumento de 30% no
número de assaltos em relação a
1970, principalmente a carros de
entrega e supermercados, enquan-
to no ano anterior os bancos fo-
ram os alvos preferidos.

As 'técnicas dos bandidos mu-
daram em todos os setores do cri-
me, e a atividade isolada cedeu lu-
gar a ataques organizados, menos
arriscados e mais lucrativos. Os
policiais afirmam que os índices
de repressão ao crime no Rio são
elevados, mas que falta material
e pessoal suficiente para conter
a criminalidade. (Páginas 26 e 27)

O brasileiro na
moldura do mundo

O Caderno Especial — último
deste ano — se propõe a reunir
em um conjunto harmônico os
três temas que pareceram ao
JORNAL DO BRASIL marcar
1971: a vida individual de cada
um, o plano nacional e a efetiva-
ção do processo de novo relacio-
namento entre as nações.

Eis o Brasileiro, tema nacio-
nal, é o resultado de dois meses
de trabalho do repórter Mário
Lúcio Franklin sobre as tabula-
ções avançadas do Censo Demo-
gráfico de 1970. Com material ela-
borado pela Editoria Internado-
nal, Fronteiras que Caem foi re-
digido por Wilson Figueiredo, en-
quanto Luís Paulo Horta e Paulo
Alonso Grisolli redigiram Estar
na Sua. A edição do Caderno
é dc A r m ando Strozemberg.
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Incêndio em hotel de Seul causa a morte de 133
Prossegue a expansão nacional do Touring Club do Brasil Lamisse Pira ta do ar é

Inaugurado festivamente o Posto "Nilo Peçanha", na cidade de Campos mW^a.
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rolooralia leite por ocasião de feste inaugural do Posto "Nilo Pecanha
de Magalhães Castro, Assistente do Presidente do Tosiring Club do
vi-se o Or. James de Mendonça Clfrk, i.° Vice-Preildenle do TCB, e,

•entanle de Shell do Brasil S/A, Sr. luii Carlos da Silva a e

Com a presença do prefeito, Dr. Rockfcller Pellaberto de
Lima, do representante da Shell do Brasil S/A: representantes
da Diretoria do Toiirlnti Club do Brasil, autoridades diversas e
Jornalistas, realizou-se no dia 18 do corrente, a solenidade inau-
gural do Posto "Nilo Pcçanlta". do Tourint; Club do Brasil, na
Cidade de Campos. O Posto, de linhas modernas, é um dos
numerosos que a veterana Entidade está adquirindo em todo o
território Nacional, aproximando-se de 50 o seu número total.
A Diretoria do T. C. B. íez-sc representar pelo seu 2." Vtce-Prc-
sidente. Dr. James de Mendonça Clark e pelo Assistente do
Presidente da mesma Entidade e Delegado no Estado do Rio
de Janeiro, Dr. Luiz Gonzaga de Magalhães Castro, os quais

ne Cidade de Campos, no momento em que falava o Or. Luii Coiuaga
Brasil, Cal. Berilo Neves e Delegado no Estado do Rio. A tua esquerda
a direita, o Sr. Djalma Bayma Mello, Chefe Geral da Melrít, a o Reprc-
Diretor ala Uggia Inteiiorei a Decorafõat, Sr. Adotpho Volchan.

discursaram na ocasião, acentuando a alegria com que o Touring
Club do Brasil se instalava definitivamente na grande e prós-
peta Cidade Fluminense. Em nome da Shell do Brasil S/A,
falou seu representante, Sr. Luiz Carlos da Silva, o qual disse
da alegria com que aquela Empresa se associou ao Empreendi-
mento, contribuindo para que o mesmo emprestasse um novo
valor urbanístico àquela Cidade. O Prefeito Camplsta, Dr. Ro-
ckfeller Fellsberto de Lima. encerrou a festa, acentuando a
prodigiosa Expançüo do Club cm todo o território nacional e,
cm particular, no Estado do Rio, onde o mesmo Já possui gran-
de número de Delegacias c Postos de Serviço.

Buenos Aires (Latln-JBi
— O Presidente Alejandro
Lanusse, acompanhado de
uma numerosa comitiva, ini-
cia amanhã uma visita de
três dias ao Paraguai, quan-
do se entrevistará em duas
oportunidade com o Presi-
dente Alfredo Stroessner,
para debater as relações
econômicas e comerciais en-
tre os dois países.

Lanusse viaja a bordo do
late presidencial Tecuara,
sendo este o sexto contato
mantido com Chefes de Es-
tado estrangeiros desde a
sua posse há nove meses.
Em sua companhia viajarão
a primeira dama argentina,
o Chanceler Luis Maria de
Pablo Pardo, o Ministro do
Comércio, Alfredo Oirelli c
o comandante do II Exerci-
to, General Juan Carlos
Sanchcz.

AGENDA

A visita a Assunção será
iniciada às 9 horas d a
manhã quendo o Presidente
argentino será recebido por
Stroessner e toda a sua co-
mitlva, no cais fluvial de
Assunção. N a terça-feira,
será inaugurada a ponte in-
ternaclonal sobre o rio Pil-
comayo, ligando os terrltó-
rios da Argentina e Para-
gual.

Extra-oílclalmente infor-
mou-se também que os dois
Chefes de Estado debaterão
o problema de Cuba na Or-
ganlzação dos Estados Ame-
ricanos, a Influência esquer-
dista do Governo de Salva-
dor Allende no Chile e a
participação brasileira no
desenvolvimento econômico
do extremo-sul do conti-
nente americano.

CAPITÃO GARSON LANÇA
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Fogto BRASTEMP Príncipe Mod.
B-5-J.0-GT.4 queimadores. Forno
espaçoso, com visor da vidro
duplo. Amplo gavetlo-estufa.

0020 x si;
SEM ENTRADA COM DES-
CONTO TOTAL

Refrigerador BRASTEMP Mod.
BW -10 - L. Conquistador lu»o.

HaMgtrador BRASTEMP Mod,
aW-34-DP.Duple.c.

Refrigerador BRASTEMP Mod.
BW - 12 - St, Imperador Super
Luio.

00

0020x17$
sbwehti-:h)».com DES-
CONTO TOTAL

20x114;
SEM ENTRADA COM KS-
CONTO TOTAL

20 x 82;
00 SEM ENTRADA COM DES-

CONTO TOTAL

lavadora BRASTEMP Plenomí-
tica Mod.BW-416. Totalmente
automática. Possante bomba da
dupla acio: Pés traseiros euto-
-reguláveis. Protetor térrtjlco
contra variações de voltagem.

20x106°,°
SEM ENTRADA COM DES-
CONTO TOTAL

n- — ¦—¦—-- -...---— SSSSSSSSB

Condiclonador da ar BRASTEMP
Mod. BC - 131.1 HP. Perfeito
direcionamento d* ar. 12.000
BTU. Compressor TECUNSEH,

00

üí
&_

mmm
20x163;
SEM ENTRADA COM DES-
CONTO TOTAL

m

GRÁTIS
*? PARA TÔIDASÍl

AS CRIANÇAS
h- Leve seu filho a

uma das Casas Garson,
e receba DE GRAÇA revistas da
Editora Brasil-América (EBAL).

Ur'''

\i.-m

áSI^AÚ^k. TUDO EM20 MESES
SEM ENTRADA COM DESCONTO TOTAL

Casa Garson
Fundada em 1927

CENTRO:Rua Urugualana, 105/107;Rua Uruguaiana, 5; Rua do Ouvidor, 137; Rua da Alfândega, 118 * COPACABANA: Rua Raimundo Correia, 18/19«TIJUCA:
Rua Conda de Bonfim, 377 * IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 4-B * BOTAFOGO: Rua Marquôs de Abrantes, 27 * MADUREIRA:Rua Carvalho de Souza, 287

CAMPO GRANDE: Rua Ferreira Borges, 6/8. AGORA TAMBÉM EM NITERÓI: Rua Cel. Gomes Machado, 24. * (ABERTAS ATÉ AS22 HORAS)

detido em Chicago
depois de tiroteio

Chicajro (AFP-AP-JB) —
Um pirata úo ar, que havia
exigido US$ 300 mil (Cr$
16 800 mil) para n&o dlna-
mlCar um Boeing 707, íol
capturado ontem no Aero-
porto de Chicago, após um
rápido tiroteio do qual nln-
guém saiu ferido.

O apareflio, da Northwest
Airlines, transportava 3 5
pessoas, e foi dominado pe-
Io seqüestrador quando voa-
va entre Mlnneapolls e Chi-
cago. O pirata, Identificado
como Everett Holt, ex-estu-
clante, dispunha de um fuzil
c de uma pequena mala, na
qual havia uma espécie de
detonador, e segundo èlc,
sete cartuchos de dinamite.

EXIGÊNCIAS

Assim que dominou a tri-
pulação, Holt exigiu o dt-
nheiro, dois pára-quedas c
combustível suficiente para
que o aparelho chegasse até
Atlanta, Geórgia. O avião

aterrissou normalmente no
Aeroporto Internacional do
Chicago, onde a empresa do
avlaçito faria entrega do dl-
nheiro.

A importância foi levada
até o avião por um veiculo
blindado. Holt recebeu o dl-
nheiro e permitiu que os
tripulantes e os passageiros
dcsembaircassem, mas man-
leve como reféns três aero-
moços e um passageiro. En-
tretanto, deixou que estes
últimos também descessem.
Imediatamente a policia
iluminou o aparelho com
fortes faróis e ordenou que
Holt se rendesse. Alguns
agentes invadiram o avião
e dominaram o pirata.

Holt parecia querer repe-
tir a façanha do misterioso
Sr. Cooper, que, em novem-
bro, desapareceu em algum
lugar da costa do Oregon,
com USS 200 mil (Cr* 11 200
mil), da mesma empresa,
depois de saltar de pára-
quedas em plena noite.

Vietcong acusa
170 violações da
trégua de Natal

Longbinh e Salgou (AFP-
Latin/R e u t e r s-JB) — A
Frente Nacional de Liber-
tação (PNL) denunciou on-
tem 170 violações da tré-
gua de Natal, pelas forças
sul-vletnamitas e norte-
americanas.

As violações tiveram lu-
gar antes das 18 h de sex-
ta-felra, isto é, durante a
trégua disposta pela FNL,
entre Oh e 24 h, mas antes
da do Governo de Van
Thieu (Vietname do Sul),
que deveria começar apenas
a partir dessa hora. "O ini-
migo — declarou a FNL —
violou a trégua nas regiões
de Tay Ninh c Long An,
no centro e no Sul do Viet-
name."
MISSÃO HOPE

Em Longbinh, Vietname
do Sul, o ator Bop Hope
anunciou que pretende for-
mular uma nova proposta
às autoridades de Hanói,
para obter a libertação dos
presos norte-americanos em
território norte-vietnamlta.

Em entrevista à impren-
sa, Hope disse que "nào tive
resposta de Hanói, mas es-
tou preparando outra pro-
posta que enviarei amanhã
(hoje) aos norte-vletna-
mitas em V1 entIane
(Laos)."

Assinalou que tem "espe-
ranças" de obter visto para
ir a Hanói negociar dire-
tamente a soltura dos prisl-
o n eiros norte-americanos.
Informou ainda que na úl-
tima quinta-feira conversou
durante uma hora e meta
com funcionários norte-vi-
etnamltas formulando
idéias para se chegar a um
acordo sóbre o problema.

Hope não deu detalhes só-
bre sua nova proposta e
desmentiu versões jornalls-
ticas de que sua primeira
oferta Incluía 10 milhões de
dólares de resgate para os
prisioneiros. O artista parti-
rá hoje para a Europa, de-
pois de realizar ontem um
show de Natal para as tro-
pas norte-americanas n o
Vietname do Sul.

Seul (AP-AFP-JB) — Um
violento incêndio destruiu
na manhã de ontem um lu-
xuoso hotel de 22 andares
no centro da capital sul-co-
rcana, causando a morte de
pelo menos 133 pessoas, a
maioria das quais perdeu a
vida em conseqüência do
pânico e da inexistência de
um sistema adequado de
combate às chamas.

O Incêndio teve origem
no bar do segundo andar
c rapidamente propagou-se
pelas demais dependências
do Hotel Tayenkak, que no
momento do acidente con-
tava com 203 hóspedes e em
seu Interior trabalhavam
mais de 240 empregados.
Pelo menos 20 pessoas
morreram ao saltar du Ja-
nelas caindo ao chão.

MORTES
t

Outras duas estatelaram-
se na marqulsa do hotel
quando não conseguiram
agarrar-se à escada suspe-n-
sa de um helicóptero que
ajudava mo reagaite de nós-
pedas e empregados. Além
disso 30 outras vitimas que
conseguiram escapar das
chamas morreram asfixia-
das em ruas próximas, em
conseqüência da forte fu-
maça gerada pelo incêndio.

Os bombeiros lutaram du-
rante quase 12 horas para
debelar as chamas, mas fo-
ram impotentes diante da
grande quantidade de ma-
terlal de fácil combustão
existente no prédio lncendi-
ado, que ficou totalmente
destruído. O resgate dos
corpos Incinerados somente
poderá ser realizado hoje.
uma vez que o forte calor
impediu a penetração de
equipes de socorro entre os
escombros.

O Presidente da Coréia
do Sul, Chung Hee Park. e
vários membros de seu Ga-
binote compareceram ao
local do acidente, determl-
nando aos efetivos mrlita-
res auxiliassem na remoção
de feridos, cadáveres e so-
breviventes. Logo em segui-
da, todo o Ministério iniciou
uma reunião para avaliar
as conseqüências da tragé-
dia e determinar o inicio
de investigações.

Extra-oficialmente sou-
be-se que ns chamas tive-
ram início da explosão da
um reservatório de gás 11-
quefeito. Os bombeiros la-
mentaram que a falta de
extintores, instalações d e
combate a Incêndio e a
Inexplicável ausência d e
uma escada de emergência
no hotel, foram as priwci-
pais responsáveis pelo ele-
vado número de mortes du-
rante o incêndio, que foi o
maior já registrado em tô-
da a Coréia do Sul.

Panamenhos tentam peru não acha
negociar em Cuba
liberação de navio

Moscou e Panamá (AFP-
AP-JB) — Uma delegação
d e funcionários paname-
nhos embarcou para Hava-
na com a finalidade de ob-
ter explicações sobre a cap-
tura dos cargueiros Lãyla
Express e Johnny Express,
ambos apresados pela Mari-
nha cubana há uma sema-
na, quando encontravam-se
em águas internacionais no
mar do Caribe.

Os dois barcos estáo re-
gistrados no Panamá mas
pertencem a uma firma
norte-americana e eraln tri-
pulados em sua maioria por
cubanos anticastristas exi-
lados em Miami. Acredita-
se que a delegação paname-
nha tratará com as autori-
dades cubanas da liber-
tação dos tripulantes cuja
saida de Havana foi autori-
zada por Fidel Castro.

PROMESSA

O Primeiro-M 1 n i s t r o
cubano prometeu libertar
quase todos os tripulantes
com a excessão do capitão
Johnny Express, José Villa,
um cubano naturalizado
norte-americano, e que se-
gundo Fidel "é um agente
confesso da CIA (Agência

Central de Inteligência dos
Estados Unidos).

A delegação panamenha
foi recebida no Aeroporto
José Marti, de Havana, pelo
Chanceler cubano Raul
Roa, pelo Vlce-Mlnlstro do
Interior, José Abrantes c
pelo Embaixador mexicano
em Havana, Victor Alfonso
Maldonado.
ACORDO COM A URSS

Em Moscou os Governos
de Cuba e da União Soviéti-
c assinaram .ontem lím
protocolo de cooper ação
técnica para a mecani-
zação do cultivo da cana-
de-açúcar, através do qual
a URSS se compromete a
fornecer equipamentos e
d ocumentação especializa-
da, enquanto os cubanos en-
viarão técnicos para estu-
dar em Moscou.

O protocolo foi assinado
em solenidade realizada no
Kremllm, em presença do
Presidente Osvaldo Dorti-
cós, de Cuba, e altas autori-
dades do Governo soviético.
Dor ticos encontra-se na
URSS em visita oficial,
atendendo a convite recebi-
do do comitê central do
PCURSS. A visita do diri-
gente cubano será encerra-
da depois de amanhã.
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avião sumido
com 92pessoas

Lima (UPI- AP- AFP-
ANSA-Latin-JB) — Aviões
militares e civis, bem como
patrulhas terrestres vascu-
lharam durante todo o dia
de ontem as selvas da re-
glão Nordeste do Peru, à
procura de um turbo-héllce
Electra, da companhia Li-
nhas Aéreas Nacionales
(LANSA), que desapareceu
na sexta-feira com 92 pes-
soas a bordo.

As buscas resultaram in-
frutíferas em conseqüência
do mau tempo, nevoeiro e
densidade da selva nas pro-
ximidades da cidade de Pu-
calpa, uma pequena cidade
sóbre a margem do rio
Ucayali, um afluente do rio
Amazonas, situada a 840km
de Lima. nas proximidades
da Cordilheira dos Andes.

BUSCAS

O avião saíra de Lima âs
11 horas da manhã de sex-
ta-felra em vôo especial pa-
ra as cidades de Pucalpa e
Iquitos, levando 86 passa-
geiros, em sua maioria estu-
dantes que iam passar as
festas de fim de ano com
suas famílias e mais seis es-
trangeiros (quatro norte-a-
mericanos c dois alemães
ocidentais), além de três
crianças.

O último contato do apa-
relho de matricula 941, foi
mantido com a torre do Ae-
roporto Jorge Chavez, em
Lima, quando faltavam 30
minutos para o pouso em
Pucalpa e sobrevoava a lo-
calidade Oyon, a 175km de
Lima, Depois não se soube
mais nenhuma informação
do Electra da LANSA.

DISTÚRBIOS SEXUAIS
ATRASO DO DESENVOLVIMENTO
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Poucos fiéis assistem à Missa
do Galo por causa da mudança

_. _._.. _,„•• nn-nln mnlit nmflindo. O ho-
A mudança do local, decidida

à última hora, fêz com que poucos
fiéis comparecessem à celebração
da Missa do Galo, oficiada pelo
Cardeal-Arceblspo do Rio de Ja-
neiro, D. Eugênio Sales, marcada
Inicialmente para o presépio da
Cinclandla e transferida por cau-
sa do mau tempo para os estúdios
da TV-Tupl, na Urca.

A missa compareceram o Oo-
vernador Chagas Freitas, o chefe
da Casa Civil, Sr. Marcial Dias Pe-
queno, e o Secretário de Turismo,
Sr. Rui Pereira da Silva. Concele-
brada por monsenhor Avlla Morei-
ra Lima e pelo cônego Adelino Coe-
lho, a missa teve o acompanha-
mento do Coral Magnlflcat, regido
pelo maestro Nelson Marin.

SEM AVISO

A mudança do local da missa,
decidida às 21 horas por funciona-
rios do Palácio S&o Joaquim, dei-
xou algumas pessoas sob a chuva,
esperando pela cerimônia, na Cl-
nelandla. O policiamento não sabia
informar se seria ou não realizada
a missa no local, limitando-se a
controlar o tráfego para evitar con-
gestlonamento e multo barulho.

Durante (.•¦oficio religioso, ce-
lebrado nos estúdios do Canal 6,
ressaltou D. Eugênio Sales a lm-
portancia do presépio nos dias de
hoje e a eterna Importância do fl-
lho de Deus para a humanidade.
Ao terminar a missa, o Cardeal-
Arcebispo se dirigiu às personall-
dades, cumprlmentando-as lndlvi-
dualmente e conversando durante
alguns minutos com o Governador
Chagas Freitas.

NA TV GLOBO .f;*\,&k¥%

O Cardeal-Arceblspo do Rio de
Janeiro, D. Eugênio Sales, celebrou
ontem, às 10h30m, nos estúdios da
TV Globo, na Rua Van Martins,
missa de Natal destinada ao públi-
co telespectador carioca.

A missa foi concelebrada pelo
Vlce-Reltor do Seminário São José.
cònego Adelino Dias Coelho. Em
sua mensagem, D. Eugênio desejou
que a festa de Natal seja uma fon-
te de Graças para o Ano Novo. Cêr-

ca de 20 pessoas compareceram aos
estúdios para assistir à cerimônia.

NA BAHIA

Salvador (Sucursall — Os que
ficaram em Salvador ontem â noi-
te assistiram, no mesmo palanque
da Praça da Sé, onde foi celebra-
da a Missa do Galo, a exibições
de grupos folclóricos c ao baile
pastoral com muita música c can-
ticos natalinos.

A manjedoura tem Imagens de
Nossa Senhora e São José medln-
do três metros de altura e galhos
de palmeiras cobrindo o berço de
palha que serve de leito à imagem
de Jesus Menino. Permanecerá na
praça até a festa de Reis.

BOA VIAGEM

Oficialmente, embora as bar-
raças já estivessem há quatro dias
no Largo da Boa Viagem, começou
ontem a festa do bairro, que está
incluída no ciclo de festas popula-
res de Janeiro, como a procissão
marítima de Nosso Senhor dos Na-
vegantes, que sal da igreja da Con-
celção da Praia até o largo pela
Bala de Todos os Santos. A ga-
leota que conduzirá o andor foi
pintada de novo.

As principais Igrejas de Salva-
dor à meia-noite de sexta-feira ce-
lebraram a Missa do Galo. O Arcc-
bispo da Bahia e Primaz do Bra-
sil, Dom Avelar Brandão Vilela, cc-
lebrou missa na Catedral Basílica,
enquanto o vigárlo-geral, monse-
nhor Gaspar Sadock, rezou missa
campal no palanque da Praça da
Sé.

MENSAGEM

Niterói (Sucursal) — Mensa-
gem do Arcebispo desta capital,
Dom Antônio Almeida Morais Jú-
nlor, destacando que "em todos os
caminhos do universo, por onde
caminhou, o homem deixou um
vestígio de seu anseio mais pro-
fundo", foi lida nas principais lgrc-
jas da cidade, na pas.agom do Na-
tal.

Dom Antônio sustentou, na
mensagem, que "esse vestígio de

seu ansqlo mais profundo, o ho-
mem transforma na necessidade da
presença de Deus". E comentou:
"nào seria apenas a exigência dos
postulados antológicos a razão da
busca perene do fundamento ina-
movlvel, mas a busca da base me-
taflslca do ser eterno c absoluto."

A RESPOSTA

— O mistério da Encarnaçáo
do Filho de Deus, comemorado no
Natal — acrescentou — é a respos-
ta dos Céus à premente necesslda-
de do homem. Por Isso mesmo,
Cristo não se apresenta na Hlstó-
ria como homem feito, deslumbran-
do pela Sua doutrina, pela Sua elo-
quência ultraterrena e pelo Seu
poder taumatúrglco. Sc assim se
mostrasse, Êle não seria tão nosso.

Prossegulndo, o Arcebispo de
Niterói afirmou que "se Cristo so
apresentasse como homem feito,
não nos aproximaria de si. mas nos
encheria de espanto. Nascendo, po-
rém, pequenino como nós, clrcuns-
crito ao tempo c ao espaço, tendo a
nossa pobreza e a nossa fraglllda-
de, Êle se fêz nosso irmão."

O MISTÉRIO
Dom Antônio afirmou, a seguir,

que "a manjedoura de Belém, no
augusto mistério do Presépio, é a
grande resposta de Deus aos ho-
mens de todos os tempos."

E concluiu: "O Natal é Deus
que desce para ser nosso, para vi-
ver na nossa inteligência, no nos-
so coração, na nossa vida, com a
augusta" plenitude de Sua presen-
ça."
MISSA DO GALO

Dom Antônio Almeida Morais
Júnior celebrou na madrugada de
ontem a Missa do Galo na cate-
dral metropolitana de São João
Batista, completamente tomada por
fiéis.

Em todas as paróquias da cl-
dade de São Gonçalo, o ato Utúr-
gleo, que significa a abertura ofi-
ciai das festividades natalinas,, foi
rezado com as dependências lota-
das. Na Igreja de São Sebastião,
no Barreto, foram feitos mais de
300 batizados na manhã de ontem.
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Chuvas em Friburgo fazem
desabar barreira e matam 5

O cãrdeal-Arcebispo do Rio, D. Eugênio Sales,' reza a missa de Natal nos estúdios da TV Globo

Niterói (Sucursal) — Cln-
co pessoas morreram c cln-
co estão hospitalizadas, cm
conseqüência d c desaba-
mento de barreiras no Mu-
nlctplo de Friburgo. cujo
tráfego na serra ficou in-
terrompldo durante várias
horas. O DER-RJ enviou
máquinas e uma equipe de
técnicos, para desobstruir o
local.

Na localidade de Lumlar,
49 Distrito de Friburgo,
uma barreira soterrou uma
casa. matando dois morado-
res, e no bairro de Olaria,
no perímetro urbano da cl-
dade. uma pedra rolou sò-
bre duas casas e três pes-
soas morreram. No Norte
fluminense, as chuvas cau-
saram inundações. Isolando
as cidades de Mlracema c
Itaperuna.

AS VITIMAS

Uma guarnição de 80 sol-
dados do Corpo de Bombcl-
ros de Friburgo estava, na
tarde de ontem, tentando
encontrar outras possíveis
vitimas do desabamento de
Lumlar. onde morreram Ml-
nervina Werneck da Silva
e seu pai, Cândido Werneck,
de 72 anos.

Em Olaria, a destruição
de duas casas provocou a
morte de Celso B lan chi
Bland, de 20 anos, Dejalr
Blanchl Bland, de 29, e Cá-
tia Cllene, de dois anos. No
Hospital de Friburgo foram
internados: Maria José da
Silva, de 40 anos. e seus fi-
lhos Maria das Graças, de
18. Reginaldo, d: 10. e Rc-
naldo. cb quatro. Além des
moradores. Jacinto Barbosa
também foi hospitalizado.

Delegacias servem a detidos
galinha ensopada em vez
de carne seca com abóbora

A canie seca com abóbora, feijão e arroz, ali-
mentação diária dos detidos em delegacia, foi subs-
tituída ontem por galinha ensopada, causando ale-
gria geral entre os presos na Delegacia de Vigilan-
cia-Centro e ainda mais para os de melhor compor-
tamento, que puderam receber seus parentes e ami-
gos.

Desde à zero hora de ontem, os policiais que
fazem rondas pelas ruas da cidade receberam ordens
superiores de não deter ninguém, a não ser em fia-
grante delito. Por isso, o movimento da DV-Centro
estava bem reduzido, ontem.

CUuva, frio e nevoeiro
fazem carioca passar em
casa um dia tranqüilo

Satisfeito após a ceia de Natal, o carioca pre-
feriu ficar em casa ontem, não arriscando-se a sair.
Nas praias, em meio ao nevoeiro, chuva e frio, ape-
nas alguns mais corajosos praticavam esportes ou
levavam cachorros a passeio.

Nas ruas da cidade e na Zona Sul, o clima foi
de domingo, apenas com algumas quitandas e su-
permercados servindo os desprevenidos. Na orla ma-
intima, os restaurantes, todos abertos, estavam qua-
se vazios e algumas lanchonetes, como o Bob's de
Copacabana, não chegaram a funcionar por falta
de movimento.

SOCORRO

A situação dos municípios
do Norte e Centro-Norte do
Estado do Rio foi comunica-

da. através do Serviço de
Rádio e Telecomunicação
da Secretaria de Segurança
ao Palácio Nilo Peçanha,
transmitindo apelo dos pre-
feitos para socorro às vltl-
mas das Inundações, princi-
palmente em Miracema, on-
de 100 famílias ficaram de-
sabrlgadas.

O Governador Raimundo
Padilha determinou a libe-
ração de 80 casas do Con-
junto Residencial da Cohab
em Miracema, para abrigar
os flagelados, c autorizou a
remessa de 4 mil doses de
vacina para serem aplica-
das na população do Dlstrl-
to de Vendas das Flores, o
mais atingido pelas chuvas.

ISOLAMENTO

O tráfego de veículos pa-.
ra Friburgo foi Interrompi-
.do na madr .gada de, on-
tem. quando uma barreira
caiu. no trecho da serra,
onde estão sendo realizadas
obras d e terraplenagem.
Vários veículos ficaram rc-
tidos na estrada em conse-
quência do congestiona-
mento.

Em Miracema, no Norte
fluminense, o acesso à clda-
de ficou, também, interrom-
ptdo durante a. tarde, com
a inundação provocada pelo
transbordamento do rio
Pomba, afluente do Parai-
ba. As ligações telefônicas
foram prejudicadas em
quase toda a região. Um
deslizamento ocorrido entre
Italva e Cardoso Moreira
deixou também a cidade de
Itaperuna isolada durante
duas horas. Em Campos
apesar das chuvas, a si-
tuação cra normal, segundo
a polícia.

AS CHUVAS

As comemorações de Na-
tal foram, realizadas sob

fortes chuvas, que desaba-
ram em todas as regiões do
Estado do Rio. No Sul flu-
minensc, as chuvas atingi-
ram mais as cidades de
Barra Mensa, Barra do PI-
ral, Mangaratlba e Angra
dos Reis, mas a policia não
registrou nenhum acidente
de gravidade.

Nas cidades serranas, em-
bora tenha chovido com
multa Intensidade, só houve
problemas em Friburgo. Em
Petrópolis e Teresópolis, as
estradas se apresentavam
escorregadias e a neblina
atingiu as serras durante a
noite, mas, segundo a poli-
cia, não houve acidente
grave. Em Cabo Frio, Ara-
TU-tma, Macaé e Campos,
choveu com intensidade até
a tarde de ontem.

APatrulha Rodoviária
fluminense anunciou o re-
forço do policiamento para
o movimento de retorno dos
veículos nas estradas de
•acesso às cidades turiiticas.
O maior problema, segundo
informou a Patrulha Rodo-
viária, está previsto para
o escoamento da serra de
Friburgo, que está em obras
em toda sua extensão.

Na Rcdovla Rio-T.rcsó-
polis, apesar de jã ter si-
do entregue ao tráfego a se-
gunda pista da duplicação,
é esperado, ainda, um con-
gestlonamento n o trecho,
porque a pista antiga, que
serve para escoar o tráfego
de descida da serra, está es-
buracada. obrigando a pas-
sagem em ritmo lento, se-
gundo o DER.

Com as pistas escorrega-
dias. cm conseqüência das
chuvas, a Patrulha Rodovi-
ária recomenda cautela aos
motoristas que trafegarem
pelas serras de Petrópolis,
Teresópolis e Miguel Pe-
reira. onde existe ainda o
problema de nevoeiro c cur-
vas perigosas.

Light normaliza luz nos bairros

MENU NAO MUDA

Foi com surpresa que
centenas de presos que se
encontram recolhidos aos
xadrezes na Delegacia de
Vigi lancia-Centro recebe-
ram a alimentação de on-
tem, quando viram que a
carne-séca fora substitui-
da por um suculento enso-
pado de galinhas com bata-
tas. E para completar tive-
ram doce em calda como
sobremesa, além de refresco
de maracujá.

Durante todos os dias do
ano, as pessoas que ficam
nos xadrezes das delegacias,
aguardando julgamento ou
mesmo cumprindo penas
curtas, recebem como ali-
mentação o que os policiais
chamam de ensopado, de
carne seca com abóbora,

mas que na verdade, da
carne-séca só tem a água.

TUDO CALMO

Para a policia, a véspera
e o dia de Natal foram con-
siderados como plantões
dos mais calmos do ano. As
ocorrências registradas fo-
ram de rotina em dias de
festa, embora o carioca não
tivesse podido expandir-se
muito por causa da chuva.

Também as prisões por
vadiagem, o que toma mui-
to tempo dos policiais e car-
cérebros, ao serem suspen-
sas, facilitou multo o traba-
lho das turmas de ronda,
que se dedicaram exclusiva-
mente à vigilância, abor-
dando somente pessoas
suspeitas de estarem por-
tando armas ou na iminên-
cia de praticarem algum
delito,

SILÊNCIO

Janelas semi-abertas cor-
tinas fechadas, silêncio, a
meio-dia a maioria dos mo-
radores da Zona Sul ainda
do__nla. Nos poucos bares
abertos a pedida — fora de
hora — era a média e pão
com manteiga.

Os poucos carros na rua
circulavam sem pressa, mas
alguns motoristas mais
apressados ou imprudentes,
provocaram ousofreram
colisões, como o dono do
Volkswagen "GB 28-7246, que
se chocou contra um poste
na Praça Paris, destruln-
do-o. O carro foi abandona-
do no local por seu dono
e encontrado por uma ra-
diopatrulha. , _,. ;

REMÉDIOS

Algumas farmácias d e
Copacabana e Madureira
venderam nos dois últimos
dias um volume acima do
normal de remédios para
cabeça, fígado e estômago.
O Império das Drogas (Av.

Ministro Edgar Romero,
239) está providenciando
novos estoques porque o seu
acabou-se na noite do dia
24.

A Farmácia Dia e Noite
(Av. Copacabana, 1039) no-
tou que as vendas aumenta-
ram em mais de 50% na
madrugada de ontem, prin-
.cipálmente de drogas destl-
nadas a eliminar os efeitos
de bebida em excesso.

LIMPEZA

A chuva facilitou o traba-
lho das turmas de limpeza
encarregadas de recolher o
papel picado Jogado no
Centro da cidade na véspe-
ra de Natal e, com isso, o
serviço, iniciado às 9 horas
de ontem, estava terminado
ao meio-dia.

Para o trabalho, que não
foi ainda confrontado esta-
tisticamente com o do ano
passado, o DLU teve que fa-
zer sete viagens até o Caju,
usando em. cada uma ca-
çambas de sete metros
cúbicos.

A Light informou que o
fornecimento de energia elé-
trlca, interrompido em dl-
versos bairros da cidade
em conseqüência das chu-
vas, foi normalizado ontem,
quando os técnicos da con-
cessionária concluíram os
serviços de reparo na rede
distribuidora.

Os locais que ficaram sem
luz foram Jacarepaguá, Pe-
nha, Olaria, Lagoa, Jardim
Botânico e Barra da Tlju-
ca, e o defeito foi provoca-

do por queda de galhos de
árvores na rede elétrica,

DEFESA
Apesar das constantes

chuvas que caíram sobre a
cidade nos últimos dias, a
Coordenação de Defesa Ci-
vil (CEDEC) não registrou
nenhuma ocorrência grave
ontem nas encostas nem
nas nas margens dos rios
da Cidade.

Porém uma casa de cons-
trução bastante antiga lo-

callzada na Avenida Santa
Cruz n1? 4081, em Santíssl-
mo. teve suas paredes par-
clalmente desabadas ontem
devido às chuvas, desabri-
gando uma família de seis
pessoas, que se transferiu
para a casa de parentes nas
Imediações. A casa foi doa-
da há algum tempo ao ra-
dlalista Saint Clair Lopes
por uma senhora de nome
Júlia è, atualmente, perten-
cc ao Sr.. Átila de Castro
Filho.

Deixe
seu corpo
respirar.

\m * m
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Algodão - fibrii natural

para o clima brasileiro.

Buclo
cuecas e camisetas

RIO DE JANEIRO: Roprosontonte :
Rua Almirante Borroso. 22 oonj.
1205, - fono: 224-8229

SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS

Companhia Estadual
cec-gb de Gás (ÇEG.-GB)

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
- TP N.° 50/71

Acham-se à disposição dos interessados na

Rua Figueira de Melo, 426 - 2." andar - Divisão

de Compras, as instruções necessárias para a ven-

da, de um lote de equipamentos, no estado, e in-

sersíveis para esta Companhia.

As propostas deverão ser enviadas até o dia

17/01/1972, às 10 hs. para o mesmo endereço.

as.) Luiz F. M. L. Guaraná
Chefe Depto. Suprimentos

De repente, o Rio virou
a cidade do brinquedo.
As ruas amanheceram
tomadas por crianças de
todas as idades que, sozi-
nhas ou em grupos, de-
ram asas à imaginação.
Aparentemente, a músi-
ca tão ouvida na véspera
de Natal tornou-se reali-
dade: "Como é que Pa-
pai Noel não se esquece
de ninguém. Seja rico,
seja pobre, o velhinho
sempre vem." Para uns,
trazendo brinquedos ca-
ros que provocam a ad-
miração daqueles que
recebem a visita de um
velhinho modesto, nem
sempre forte como São
Nicolau, nem talvez co-
rado e vendendo saúde
como o da musiquinha.
Apesar disso, sem saber
porque Papai Noel não
pode ser igual para to-
dos, a criançada viveu o
mundo diferente de uma
manhã de 25 de dezembro

Ceará vende
para pagar
1 ano depois

Fortaleza iCorrcspondcn-
tci — Uma das grandes flr-
mas especializadas em ele-
trodomésticos bateu êstc
ano todos os recordes de
vendas de Natal, pois esten-
deu o seu crediário numa
proporção que humilha a
ductlbilidade do ouro: o pa-
gamento da primeira pres-
tação só será feito em de-
zembro de 1972.

De um modo geral, ate
naquelas firmas onde o cie-
dito foi menos útil. houve
um grande movimento de
vendas e o Governo do Es-
tado calcula que arrecadará
por volta de CrS 35 milhões
do Imposto sobre Circula-
çâo de Mercadorias.

CORREIOS E SPC

O volume de correspon-
dência por superfície, aérea
e telegráflca foi, durante
dezembro — até ontem —
cerca de 400% maior do
que o movimento normal.
O ECT teve de dobrar as
suas equipes de operação.

Outro órgão que teve um
grande trabalho foi o Ser-
viço de Proteção ao Crédi-
to, cujas equipes tiveram
de desdobrar-se para saber
quem merecia confiança pa-
ra comprar num ano e pa-
gar no outro.

Niterói terá
nas praias
3500 centros

Niterói (Sucursal) — O
Serviço de Censura e Diver-
soes da Secretaria de Segu-
rança estimou ontem em
3 500 o número de centros
espiritas desta capital e de
São Gonçalo, que irão às
praias no dia 31, para ho-
menagear Iemanjá.

O diretor do Detran, ca-
pitão Rafael Serieiro, to-
mou uma série de provldên-
cias para garantir o transi-
to dos adeptos do culto a
Iemanjá e das pessoas que
gostam de assistir às ceri-
mõnlas, tfma tradição do fi-
nal de ano, estabelecendo
sistema de mão única pan,
o acesso e o retorno às
praias de Icaraí, Charitas,
São Francisco o Jurujuba.



POLÍTICA e governo

Coluna do Castéllo

0 ano da

reabertura

Brasília (Sucursal) — Observa-se
em todos os setores do Govêrno a mes-
ma e inalterada recusa quanto ao exame
das questões políticas. A época de festas
não destranca as línguas para êsse as-
sunto. Ouve-se, no entanto, discreta-
mente e sem o acréscimo de uma
única informação, que 1972 será o ano
da reabertura.

A falta de informação objetiva não
será motivo para descrer. Quando êste
ano já chegava ao final, o pais soube que
as Forças Armadas cogitam por seus
chefes de proceder ao "desengajamento

controlado" das tarefas excepcionais por
elas assumidas. E agora, no breve dis-
curso com que agradeceu as homena-
gens que pelo Natal lhe prestaram os
homens que compõem sua equipe de Go-
vêrno, o Presidente Médici declarou que
seu "maior galardão será entregar aos
futuros governantes o país com novos
padrões morais e novas maneiras de vi-
ver, em que a pessoa humana seja o
principio e o fim de tôdas as coisas."

Essa última manifestação do Presi-
dente da República lembra e reaviva o
compromisso firmado ao inicio do seu
Govêrno, pois o sistema democrático,
que assegura os direitos e garan-
tias fundamentais do cidadão
e define as áreas precisas de com-
petencia e de responsabilidade dos po-
deres do Estado, é aquèlc que realiza o
primado da pessoa humana. Pode-se,
portanto, neste fim de ano, citar pronun-
ciamentos que se conjugam para refor-
çar aquela perspectiva. E melhor crera
quem tiver presente que a transição, pa-
ra efetivar-se até as eleições presiden-
ciais de 1973 e a posse do eleito a 15 de
março de 1974, terá de ser preparada em
1972.

O Senador Amaral Peixoto aponta-
va outro dia a "contradição injustificá-
vel entre a tese do descongelamcnto do
poder, que o Brasil sustenta no plano in-
ternacional, e a realidade do poder con-
gelado no plano interno." Embora con-
siderando que há uma superestimação
do êxito — que de resto reconhece — da
visita do Presidente Médici aos Estados
Unidos, o Senador entende que o Brasil
chegou a uma posição a partir da qual
a incerteza quanto a sua evolução poli-
tica ameaça o lugar que o pais quer e
pode conquistar no concerto das na-
ções.

Falando sem partidarismo, já que
trata do problema político nacional
quanto à sombra que projeta no cami-
nho que o Brasil percorre como potên-
cia emergente, o Sr. Amaral Peixoto in-
voca sua experiência de antigo Embaixa-
dor, para dizer que "estamos a nos van-
gloriar antes do tempo." A Operação
Pan-Americana, lançada pelo Govêrno
do Presidente Juscelino Kubitschek, co-
mo primeira tentativa de coordenar os
esforços da América Latina para o de-
senvolvimento econômico, despertou re-
sistências pelo simples fato de ter sido
uma iniciativa do Brasil — lembra êle.
Nosso país, por seu território, sua popu-
lação e suas potencialidades, tende na-
turalmente a adquirir uma posição de li-
derança na América Latina, mas essa
liderança — pondera o Senador — have-
rá de vir naturalmente. Não poderá ser
imposta, e falar dela, a esta altura, se-
rá "soltar foguetes antes do tempo",
provocando reações e entendimentos
contra as posições brasileiras, num mo-
mento em que o pais não tem uma re-
taguarda política que lhe ofereça desem-
bar aço nas relações internacionais.

O que o Sr. Amaral Peixoto procura
colocar para meditação do regime é que
o equilíbrio político não é uma necessi-
dade apenas da boa convivência entre os
brasileiros, nem só do processo de de-
senvolvimento econômico, mas uma con-
dição da afirmação nacional em qual-
quer sentido.

Como se vê, embora não haja qual-
quer informação objetiva a amparar o
prenuncio de abertura política, vai-se es-
tabelecendo o consenso de que é preciso
articular o programa destinado a recom-
por o estado de direito. Os dirigentes da
Oposição já não reivindicam, mas cons-
tatam com tranqüilidade ser impresevn-
dível que se dê o passo no rumo da nor-
malização política, como o fêz, há pou-
cos dias, o chefe do Estado-Maior do
Exército, General Souto Malan.

D'Alembert Jaccoud
REDATOR-SUBSTITUTO

Resende acha que missão de

Filinto será formação do

colégio para Presidência

A primeira grande missão que aguarda o Sr.
Filinto Muller, caso seja confirmada oficialmente
sua indicação para a presidência da Arena, já da-
da como certa nos meios políticos, é o de conduzir
os entendimentos para a elaboração da lei comple-
mentar que regulará o colégio eleitoral para a elei-
ção do Presidente da República.

Essa é a opinião do Senador Eurico Resende,
vice-líder do Govêrno do Senado, que elogia a ha-
bilidade do senador mato-grossense, nascida de
uma experiência de mais de 40 anos de vida públi-ca, que o qualifica como o elemento indicado paraocupar o pôsto e atravessar um calendário políticoeleitoral marcado por datas importantes.
O ATO E O PATO

A presença do Senador

JORNAL DO BRASIL ? Domingo, 26, e 2.a-feira, 27/12/71 Q 1." Caderno

Presidente 
promove 

184 oficiai&

Filinto Muller na presidência nacional da Arena pode-rá ser fator da maior lm-
portancla na normalização
da vida política nacional,
mas o Sr. Eurico Resende
acpnselha que os políticos
núo encarem a salda "com
vistas apressadas sôbre as
folhinhas e os relógios."

Lembra êle que o Ato Ins-
tltuclonal n? 5 existe paraconjurar a ameaça dos
Inimigos da Revolução, sen-
do usado pelo Presidente da
República com cautela lnex-
cedivel. Além do mais,
lembrou que "os fatos cos-
tumam legislar mais do que
o Congresso Nacional."

A normalidade domocrá-
tlca virá, sucedendo ao re-
gime de excepclonalidade
em que o pais continua a
viver, mas não poderá nas-
cor de um passe de mágica
ou de uma vontade pessoal.
O Senador Resende diz que,

chegada a oportunidade, oPresidente da República re-
vogará os atos de exceção.

— O Presidente da Repú-
blica — acrescentou — cm
diversas oportunidades, re-
feriu -se a normalização
democrática como meta de
seu Govêrno, enfatizando,
no entanto, as responsabl-
liado de todos em tal pro-ccsso, inclusive dos poli-ticos. A normalidade nasce-
rá como produto de todo
um trabalho que a Revolu-
ção vem executando.

O Sr. Eurico Resende diz
que a indicação do Sr. Fi-
linto Muller para a presl-dcncla nacional da Arena
representa o reconheclmen-
to de que a classe política
tem tôdas as condições pa-
ra se engajar no processo
revolucionário. Homem ex-
perimentado, o Senador por
Mato Grosso poderá exercer
trabalho de grande impor-
tancla para o Govêrno e o
paLs.

O tenente-
Hérclo Gomes

Brasília (Sucursal) — O
Presidente Médici assinou
quinta-feira os atos d e
promoção de 184 oficiais do
Exército, entre eles 12 8
oficiais superiores,

A lista Inclui sete novos
coronéis de Infantaria,
quatro de Cavalaria, cinco
de Artilharia, quatro de
I n t e n d ê n c 1 a e um do
Serviço de Veterinária,
AS PROMOÇÕES

São as seguintes as
promoções firmadas pelo
Chefe do Govêrno:

Por antigüidade, ao pòsto
de coronel, os tenente-
coronéis Hélio Duque
Estrada Vieira e Alalr do
Almeida Pita, de
Infantaria.

Cavalaria
coronel
Soares.

Artilharia — Os tenentes-
coronéis: Silvio Rebelo de
Azevedo o Heron lides
Sobreira Rollm.

Ao pôsto de tenente-
coronel:

Infantaria — Os
majores: Rafael Teodomlro
Ribeiro, Adall Belmonte dos
Santos, Cleto Carneiro
Barata Monteiro, José
Fernandes de Araújo
Bezerra e Pedro Fernando
Santa Rita Carvalho de
Ataide.

Cavalaria — Os majores:
Filho e Haroldo Soares de
Alexandre Sérgio Puchalskl,
Sadl Lisboa Filho e Haroldo
Soares de Oliveira.

Artilharia — Os majores:
Henrique Adolfo de
Andrade Maciel, José Hugo
de Medeiros Dias, Jalr Roiz
de Freitas e Roberto de
Andrade Nino.

Engenharia — Os
majores: Neudo Leite da

Silva, Jorge de Campos
Chaves, Osvaldo E n é i a s
Gissonl e José Ferreira do
Sousa.

Ao pôsto de major:
Infantaria — Os capl-

tües: Amilton Coelho de
Lima, Tasso Rea Jan-
nuzzl, Fcllclano Correia
Mota, Oclr Cardoso Mendes,
João Carlos Kummel Neto,
Al d o da Paz Lopes,
Dlnamar Mossrl, Roberval
de Guimarães C a r v a Ih o,
Lcônldas César Correia do
Morais, Murilo Sérgio
Gomes da Silva e Frederico
Jacl de Carvalho Chaves.

Cavalaria — Os capitães:
Vicente Luis Alves Bragan-
ça, Nélson Azambuja Segre-
do, Luis Alberto Palhares
de Melo e Ilson Luis de Al-
molda Vale.

Artilharia — Os capitães:
Adir Ferreira Ribeiro, Hélio
Pinheiro, Newton Slvola Po-
rclra Salão Cardoso, Ticlano
Tòrres, Gostão Rúblo de Sá
Wcyne, Pedro Silva do Nas-
cimento e Eduardo Vilaça
Carretelro.

Engenharia: Os capl-
tães: Orlando Galvâo
Canário, Adalberto Santos
Ferreira, Pedro Paulo Pam-
plona Vieira Peixoto, Car-
los Augusto de Oliveira e
Luis Hldalco Cavalcanti.

Médicos — Ao pôsto de
tenente-coronel o major
Valdemar Pereira de Mi-
randa.

Ao pôsto de major os
capitães: Mário Silvio de Sá
Peixoto Uchoa, Cld Henrl-
quês Fernandes, Relnaldo
Barbosa Ferraz e Emílio
Araújo Rodrigues.

Dentista — Ao pôsto de
tenente-coronel o major
Edgard Henaul de Medeiros.

Veterinários — Ao pôsto

de coronel o tenente-
coronel Benedito Oonçalo
Teixeira de Figueiredo.

Ao pôsto de major os
capitães: Rubens Argenta
Nemltz e Arllndo Aguedo
Costa Júnior.

Intendentes — Ao pôsto
de coronel o tenente-
coronel Milton Pinho Blcu-
do.

Ao pôsto de tenonte-
coronel os majores: Antônio
Ribeiro dos Santos, Paulo
Fernando Mafloloti e Silvio
Guimarães Vale.

Ao pôsto de major os
capitães: Oscar Raul Lima,
Luis Carlos de Lima Coutl-
nho c Gilberto Zotman.

Professores — Hell
Oláucio Teles Horta, Milton
Alves Danzlato e Artur
Batista Filho.

Por merecimento ao pôsto
de coronel:

Infantaria — Os
tenentes-coronéls: Ivã Je-
Jhul Afonso da Costa, Pau-
lo César e Jaime de Sousa
Moreira.

Cavalaria — Os tenentes-
coronéis: Daleth Melo, Evi-
lágio Pereira e José Apolô-
nlo da Fontoura Rodrigues
Neto.

Artilharia — Os tenentes-
coronéis: Osvaldo Munia
Oliva, Antônio Vlslntalner
Santos Rocha e Fernando
Luis Vieira Ferreira.

Ao pôsto de ftenente-co-
ronel:

Infantaria — Os majo-
res: Benlcio Pereira de Car-
valho, Kleber Lima d e
Godói, Flamarion Carvalho
de Oliveira, Gastão Fuhr,
Ivens Guimarães Teixeira e
Zéllo Dias.

Cavalaria — Os majores:
Danton Renato Dias, Paulo
Rafael Martinez de Azam-

ATÉ O ANO NOVO

ÉTEMPODE

DAR E RETRIBUIR

PRESENTES.

ÚLTIMOS DIAS

COMPRE AGORA SEM ENTRADA E

SÓ COMECE A PAGAR EM ABRIL.

I / A

IRMÃO OFERTINO

^iHedüda

Passeio; Rua do Passeio, 42/54
Tijuca: Rua Alte. Cochrane, 225

Rua Conde de Bonfim, 254
Meier: Rua Dias da Cruz. 155-A
V. Rsdonda: Av. Amaral Peixoto, 228/32
Niterói: Rua Vise. do Rio Branco, 511/23

DIAHIÀMENTE ATÉ AS 22h

AOS SÁBADOS ATÉ AS 18:30h

buja, Sebastião Geraldo da
Costa Carvalho e Cláudio
de Oliveira Sousa.

Artilharia — Os majores:
Luis Confortl Júnior, José
Augusto Melo, Rogério Ar-
curl, Paulo Borges Leitão
Pilho, Lótus Silva de Paula,
Hoche Luis Pulchérlo, Paulo
Lafalete Bezerra, José Etel-
vlno dos Santos e Ari de
Aguiar Freire.

Engenharia — Os majo-
tos: Alulsio Pite Xavier,
Ivens Eli Monteiro Marcon-
des, Wilson César Passos,
Francisco Martins Fetter-
mana e Antônio Fernandes
Nelva.

Ao pôsto de major:
Infantaria — Os capi-

tães: Nel Thompson de
SaaitiaJgo, Mário Rosas Fi-
lho, Ivã Alcantara Mota,
Eri Mala Gonçalves, Clavlus
Medeiros Varela, Murilo
Betamlo Guimarães e Ubl-
rajara Siqueira Japlassu. ^Cavalaria — Os capitães:
Arllndo Sousa, Hélio Borba
e Fernando Nogueira Salls.

Artilharia — Os capitães:
Air de Faria Matos, Adélson
Leite Juliõo, Paulo Batista
Lima e Celso de Castro
Scofleld.

Médicos — Ao pôsto de
tenente-coronel o major
Geraldo Correia da Costa.

Ao pôsto de major os
capitães: Alberto Meneses
da Costa e Amaurl Costa de
Oliveira Vinagre.

Veterinário — Ao pôstode tenente-coronel o major
Newton de Siqueira.

Intendentes — ao pôsto de
coronel os tenentes-
coronéis: Mo a c 1 r Correia,
Roland Guimarães e Albim
Martins.

Virgílio

elogia, ação

econômica

Brasília (Sucursal) — O
Senador Virgílio Távora
(Arena-CE) afirmou ontem
que "as medidas tomadas
no campo dos Ministérios
da Fazenda e de Minas e
Energia marcarão, sem
dúvida, a administração do
Presidente Médici",
acrescentando que a
política econA mie o -
financeira "é realmente um
ponto altíssimo para o
atual Govêrno."

O Senador cearense acha
que todos os brasileiros
devem orgulhar-se das
taxas de crescimento que o
pais vem apresentando
nestes últimos anos, mas
advertiu que os Índices de
poupança não têm sido
satisfatórios, podendo
comprometer, no futuro, a
continuidade do desenvol-
vlmento.

ARRANCADA
I

Tomando como fonte a
Fundação Getúllo Vargas, o
Sr. Virgílio Távora disse
que "desde a arrancada de
1067, quando o pais saiu da
estagnação em que se
encontrava em t ê r m o s
econômicos, passado aquele
período de reconstrução do
Govêrno Castelo Branco, o
Produto Interno Bruto teve
seu aumento não de 8,4%,
como pensávamos, mas de
9,3%, o que nos leva a crer
que, em 1969 e 1970, revistas
as mesmas contas
nacionais, teremos também
acrescidos aqueles números-
Índices, que já eram de
orgulhar o Brasil."

— Nessas contas temos
algumas amostras do
desenvolvimento brasileiro.
Não são amostras perfeitas,
Por exemplo: de 1959 a
1969, o aumento da
produção foi de 72,2%. E
algo talvez surpreendente:
o consumo aumentou, no
sotor privado, de 100 em
1959 para 192,0% em 1969."

d Vivi o»
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Bauru deixa que presos passem
o Natal junto a suas famílias

- 5

São Paulo iSucursal) — Numa
sala pequena com 20 carteiras, um
aparelho de televisão, uma blbllo-
teca de 400 volumes, o Julz-corre-
seclor de Bauru, Sr. Teimo Eurlpe-
des Bartolomeu da Silva, ficou com
a voz embargada e náo conseguiu
terminar a ligeira preleçáo que fez
a 32 dos 80 detentos da cadela pú-
blica que saíram dia 24 para pas-
sar o Natal com as famílias e vol-
tarao hoje ao prédio baixo, todo
branco, de um bairro residencial
de Bauru.

•— Tudo depende de vocês. Nós
depositamos a maior contlança om
voces. Não tentem íugtr, pois esta-
rão fugindo da própria sombra .->
mais dia menos dia estarão aqui
de volta. Se um de vocês fugir es-
tara comprometendo todo o traba-
lho de muitos homens, a liberdade
dos outros, a certeza de que vocês
estavam se transformando. A.s por-
tas estão abertas e desejo Feliz Na-
tal a todos.

Na porta da cadela, o.s guai-
das serão substituídos pelo Juiz e
pelo diretor da cadeia, o delegado
Osvaldo Sena, que, de lista na mão.
conferirão os nomes dos que vol-
tarão. Provavelmente ninguém fal-
tara. No ano passado, primeira vez
que o.s detentos passaram o Natal
com as famílias, saíram 27 e vol-
taram todos. Ninguém chegou se-
quer atrasado.

Os preparativos
Numa rua dc Vila Falcão, bali-

ro separado do resto da cidade pela
estrada de ferro, D. Marta Alen-
car, preparou-se durante dois dias
para receber seu filho Mário José
de Camargo, o Zelão. Alto, moreno,
guitarrista de um conjunto de lê-
ié-iê, chegou a ficar famoso em
Piracicaba, onde antes moraram.
Seu quarto foi limpo, a roupa ve-
lha passada, a roupa nova com-
prada e colocada sobre sua cama,
o pequlnès lavado e perfumado.

Genl Lídia, a Irmã mais nova,
arrumou todas as bonecas. O pa-
drasto José. nascido no Ceará,
crente na justiça dos homens e da
verdade de Deus, foi a um sitio
comprar uma leitoa e um cabrito.
A cela de Natal teve cuscus. A lei-
toa ficou para ontem, o cabrito se-
rá comido hoje e alguns pedaços
de carne, arrumados em Jeitosa
marmita serão mandados aos com-
panheiros de cela de Zelão que náo
têm família ou não saíram para
comemorar o Natal.

Esperança
D. Marta ficou sabendo por um

telefonema e pelas noticias rápidas
que correm nas cadelas que seu
filho Iria passar o Natal em casa.
Féz multas orações para que no
próximo ano éle esteja livre de tu-
do e possa recomeçar a vida.

— Fico contente e triste por pas-
sar o Natal em casa. Contente por-
que éle está comigo estas horas tó-
das, olho para êle e não tenho ar.
grades para separá-lo de mim. De-
pois, éle vai embora e fica marca-
da em mim a palldez que a prisão
deixa nos homens. Uma mulher cs-
tragou a vida dele e êle errou. Ago-
ra paga pelo erro e Isso é bom pa-ra êle. Tenho certeza de que ai-
guma coisa de útil está se operan-
do cm sua personalidade. Outros
Natais foram mais tristes que êsse.
O deste ano está multo bom. Den-
tio de 90 dias, éle estará livre pa-

ra ficar comigo, sua Irmã. seu Ir-
mão adotivo e seu padrasto, Tudo
ficará bom.

Na cadela, Zelão estava pron-
to para sair desde a.s 8 da manhã.
Andava dc um lado para o outro
da cela. conversava com os com-
panheiros, anotava encomendas
para trazer da rua, olhava a todo
momento no espelho para ficar
apresentávol.

Minha mãe c minha niimo-
rada náo podem me ver desarru-
mado.

A saída
Pouco antes das 10 horas, o

carcereiro passou por sua ala, pa-
rou na cela. abriu a porta, cha-
mou-o pelo apelido. Êle pegou dois
pacotes e uma cesta, foi ao pátio
e depois à sala de aula, onde espe-
rou com outros 31 a chegada do
.iulz-corregedor e o diretor da ca-
dela pública. Ouviu a piclcçào,
olhou o relógio e contou a.s horas
que tinha dc liberdade Depois, na
rua. comentava:

Ninguém pode trair a con-
fiança dos homens responsáveis
por Isso.' Mas há uma margem de
risco e a expectativa, não de que
falte um ou outro, mas de que to-
dos voltem como está combinado
entre nós mesmos. Todo um pro-
grama fica comprometido se ai-
guém der mancada. E êsse alguém
poderá ser qualquer um. menos eu.
Éle será fatalmente recapturado,
trazido de volta c depois acertará
contas com todos nós, pelos pre-
Juízos causados. Aqui se constrói
uma escola penal e não uma ca-
dela pública.

Nós nos sentimos oprimidos
pela falta de liberdade, mesmo
aqueles que trabalham fora e vol-
tam no fim da tarde pata jantar
p dormir. Mas uma coisa é certa:
não somos tratados como margt-
nais. Aqui dentro uma das poucas
coisas que nos restam é o compro-
misso verbal, a verdade e a hones-
tldade conosco e com todos o.s ou-
tros.

Isso tudo. Zelão ouviu multas
vezes nas conversas da hora do
sol ou nos encontros que os deten-
tos tinham com Lauro dos Santos,
baixo, magro, Indefeso, olhos gran-
des e frios, sobrancelhas que se
juntam. Lauro é o líder dos deten-
tos, até de Cartão, negro alto e
forte, fama de brlguento e valen-
táo até o dia em que entrou na
cadeia e conheceu Lauro.

Novo espírito
Êsse ambiente foi formado pe-

Io Juiz Teimo Eurlpedes Bartolo-
meu da Silva e o delegado Osvaldo
Sena. que pertenceu ao Departa-
mento dc Policia Federal, acostu-
mou-sc a tratar com reis c rainhas,
presidentes estrangeiros, gente Im-
portanto. Trocou a direção de uma
delegacia da Policia Federal por
Bauru e parte do seu tempo pela
cadela pública da cidade.

Ano passado, quando soltaram
os presos pela primeira vez. élcs
esperaram ansiosos a volta dc to-
cios o.s 27. Na cadeia, os que fica-
ram apostavam quantos não vol-
tariam. As 8 horas de 20 de dc-
zembro. 40 horas depois de postos
em liberdade, chegavam o.s últimos
cinco, de táxi e trazendo presentes
para os que haviam ficado.

Os responsáveis pela cadeia
conhecem o espirito dos detentos
e preferem chamá-los de reeduca-

dos, embora esta expressão seja
usada mais nas penitenciárias c
nos Institutos penais agrícolas.
Formou-se a consciência coletiva
de que cada um é o mais responsa-
vel por todos do-que todos sejam
responsáveis por um só. O.s 32 que
saíram pensam Igual a Zelão e
por Isso todos voltarão hoje, ás 13
horas, depois de passarem mais de
dois dias com a família, andando
livremente pelas ruas sem serem
notados como detentos. A popula-
çáo de Bauru soube que Iriam sair
32 homens pelo noticiário dos jor-
nais e das rádios locais. O policia-
mento náo foi reforçado, náo hou-
ve preocupação.

A maneira da liltcrriaric
Como conquistar a liberdade

ainda que efêmera?
Para muitos dos reeducados de

Bauru, os que trabalham fora c
voltam para dormir, a liberdade
quase total existe todos os dias.
Alguns trabalham nas obras so-
ciais dos clubes de serviço da cida-
dc e ganham salário mínimo. Ou-
tros sáo contratados pelo prefeito
Alcides Franciscato. No jantar de
confraternização, no pátio da ca-
dela. o prefeito, depois do dlscur-
.<a. Informava ao julz-corregcdor e
ao delegado que a Prefeitura dis-
punha dc cinco vagas para dlver-
sas atividades c que poderiam ser
preenchidas pelos detentos.

O delegado Sena. os três car-
ccrclroy, o médiro Osvaldo Cruz. o
Juiz-corregedor Teimo Euripcdcs e
Lauro dos Santos, o líder dos dc-
tentos, sabem tudo a respeito dos
80 homens. O que pensam, como
se comportam, o crime e a pena
dc cada um. quando começou c
quando termina a pena. Geral-
mente, levam em conta o compor-
tamento, o tratamento que dlspen-
sam a outros colegas, a situação
da família, se é casado ou soltei-
ro. Passam o Natal em casa os que
já têm boa parte da pena cumpri-
da e não iriam fugir faltando ai-
guns meses para terminar. Caio.
um contador envolvido em furto
de automóvel, primário, condena-
do a seis anos. foi passar o Natal
com a mãe, mulher c dois filhos,
em Marilia. distante 100 qullóme-
tros dc Bauru. Náo vai fugir, todos
tem certeza.

Artesanato
Os 32 levaram presentes que

ganharam na festa de confraternl-
zação c artigos de pequeno artesã-
nato, confeccionados pelos colegas
mais hábeis: cestas, bolsas, redes,
canetas envolvidas com linha de
várias cores e escrito "Feliz 72."
Isso tudo será vendido pelo preço
que der. Faz parte da bagagem de
liberdade provisória que é maior
na época de Natal.

Esse programa se Iniciou com
experiências de alguns detentos
que saem aos domingos de manhã,
passam o dia com a família, e vol-
tam no fim do dia. Ou daqueles
que se ausentam também por um
dia e participam de algum fato im-
portanto da família, como casa-
mentos, batizados, enterros etc.

Quando voltam, eles parecem
homens mais calmos, tranqüilos e
felizes, pela eliminação de uma
grande carga de tensão psicológi-
ca. A neurose cadeática c a soli-
dão diminuem bastante. Há uma
fixação da pc.sona idade na idéia
dc não trair confiança,

Belo Horizonte (Sucursal) —Os
703 detentos da Penitenciária Agn-
cola de Neves receberam ontem,
com bolas, bonecas, balas, refrige-
rantes e maçãs, seus filhos e mu-
lheres, para as comemorações do
Natal.

Homens de muitos lugares,
com diferentes crimes e punições
por cumprir, os internos de Neves
armaram um presépio humilde que
serviu de fundo à grande festa com
apresentação de corais, poemas e
discursos.

Presentes
Para quem passou o Natal na

prisão, o diretor da Penitenciária
delegado José Alencar Rogcdo, ar-
recadou dinheiro para comprar os
brindes, embora a grande parte dc-
les tenha sido adquirida com os re-
cursos obtidos pela venda dos obje-
tos de artesanato feitos pelos pre-
sldlárlos durante o ano.

A festa, organizada em deta-
lhes pelos detentos, começou com
a apresentação do coral Interno.
Em seguida, Nelson Clarindo Mo-
reira. 29 anos, pintor, alfaiate, mo-
torlsta e orador oficial, falou da
importância do Natal na vida de
cada um.

A vida de todas as pessoas está
marcada por experiências alegres e
tristes, mas o Natal é uma festa de
tanta alegria que as mensagens de
amor e paz que circulam por ai co-
movem as pessoas mais Insensíveis
— disse Nelson.

Adauto do Carmo Araújo, de 27
anos, solteiro, condenado a 15 anos,
declamou a poesia feita de véspe-
ra: "O Senhor do Universo náo te-
ve as pompas que, como Rei, mere-

Penitenciária de Neves faz fes Ia
cia; só uma estréia a saudá-lo fui-
gurante e dulclda, suave luz de ter-
nura estuante dos límpidos e pul-
cros olhos de Maria."

O poeta do cárcere terminou
dizendo: "Curvai-vos, ó homens...,'
dobral-vos ó natureza; é Cristo
que nasce/ supremo cordeiro da se-
dc de ventura/ a taça única que
desedenta/ Natal. Paccm in Terris/
Pois eis o Cristo, de Deus í amado/
Filho nascido e na paupérle ati-
rado."

Quase livres
A festa terminou com outro

número do coral e mensagem de
Natal do diretor da penitenciária,
sobre a reintegração social.

Segundo Adauto Araújo, o poe-
ta, "Penitenciária de Neves é a me-
lhor penitenciária. Já ouvi outros
internos contarem histórias tristes
dc outras prisões. Aqui é diferente.
Aqui está multo bom. Somos quase
livres, mas espero que o Ano Novo
traga a liberdade que estou espe-
rando, ansiosamente."

Na Penitenciária Agrícola dc
Neves estão criminosos de várias
procedências, todos com penas su-
periores a três anos de reclusão.
Eles são chamados de Internos e
encontram oportunidades de pro-
fissionalização, através de cursos
práticos de alfaiataria, carpintaria
e tipografia, nas oficinas escolas.

Interno é um eufemismo e os
prisioneiros sabem que é funda-
mental ter comportamento exem-
plar para conquistar diversos tipos
de carteira colorida, que podem ga-
rantir privilégios durante o período
de prisão.

A carteira amarela garante re-
creio policiado. A carteira verde
permite circular em tócla a área da
penitenciária, aos sábados, domin-
gos c nos dias úteis, após o traba-
lho. Ela dá o direito dc uma visita
a Belo Horizonte de dois em dois
meses e uma visita à cidade de ori-
gem, uma vez por ano.

A carteira rosa garante os mes-
mos privilégios mas aumenta o nú-
mero de visitas a Belo Horizonte.
A carteira azul, que apenas 15 con-
seguiram desde a fundação da pe-
nltenciária. em 1937, é quase sino-
nlmo de liberdade e, neste Natal,
embora não tenham carteira azul,
quase 50 detentos terão liberdade
para sair, graças ao bom compor-
tamento.

O poeta Adauto náo sairá e es-
pera o indulto paia o ano que vem:
Quando conseguir meu alvará, vou

fazer poesia e viver em paz."

Km Pernambuco
Kecifc (Sucursal! -- Por deter-

íninação do Governador Eraldo
Gueiros, 92 presos passaram o Na-
tal com suas famílias num regime
dc semlliberdade. Os presos que
cumprem pena nas colônias dc Ma-
caxclra e Itamaracá e casas de de-
tençáo saíram sem escolta e hoje
voltam á prisão.

A decisão de permitir a salda
dos presos na noite de Natal está
dentro do esforço para alterar o
sistema carcerário. O Governador
Eraldo Gueircs tomou a medida
mima festa com os presidiários on-
de falou sobre o Natal, a solidário-
dade e o perdão.
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Na Praça Paris verificou-se uma das 26 batidas registradas no Natal

Plantão médico afirma que
as festividades foram calmas

Os postos de atendimentos da rede
hospitalar do Estado atenderam a 175.
casos cm conseqüência das festividades
do Natal, o que foi considerado pelos
médicos como "um dos plantões mais
calmos dos últimos tempos."

Embora tenham registrado 07 casos
de ctlli.smo agudo, não se verificou ne-
nhum dc coma alcoólica, mas o número
dc atropelamentos c colisões foi conside-
rado acima do normal pelos médicos do
Estado.
ESTATÍSTICA

As chuvas, segundo o.s médicos, fo-

ram responsáveis pelo grande número
de atropelamentos c colisões. A estatis-
tica fornecida pelos principais hospitais
do Rio é a seguinte:

Casos dc embriagues, 67; colisões,
26; atropelamentos, 24; agressões a so-
cos. 18; agressões a tiros, 11; agressões
a faca, quatro; tentativas de suicídio,
duas; e quedas de trem. duas. Entre as
vitimas dc atropelamento só foi regls-
trado um caso fatal. O menor Silvio do
Couto foi colhido por um carro na Es-
Irada Velha da Pavuna e morreu ao
chegar no Hospital Sousa Aguiar.

-Cícero Gomes da Silva
Passar a noite do dia 24 longe da

/aini'ía já se tomou um hábito pura
Cícero: há 15 anos cie dá plantão no
Hospital Rocha Maia como enjermei-
ro, cuidando dc feridos c cmhrlaç/ados
que aparecem em maior número nes-
ta noite.

Casado, nove filhos, 46 anos, Ci-
cero coituma levar cerca dc duas ho-
ras para chegar an trabalho, vindo dc
Caxias, c.ndc mora. D".rantc algum
tempo, foi guarda-vlda cm Copaca-
bana c aprendeu sua especializarão
quando trabalhara no atendimento
medico do Serviço dc Salvamento. O
scvt/ço acabou c Cícero transferiu-se
para o Hospital Rocha Maia.

Entusiasmado pela profissão. Ci-
cero não se incomoda com a movimen-
tação incomum da noite de Natal.

— Foi um plantão agitado, com
muitas atendimentos, principalmente
de pessoas embriagadas e feridas em

brigas. S:ii umas quatro vexes na am-
bulancia c cheguei ate a apanhar dois
rapa-.es num bar, tiepoi\* dc terem
sido agredidos cem garrafas quebra-
das.

Dc p''.intáo junto a Cícero, esta-
vam oito médicos, duas serventes c
três enfermeiras. A meia-noite, reu-
ntram-se no refcUorio do hospital pa-
ra uma celebração particular.

Comemos uns jranguinhos, cas-
tanhas, nozes e passas. Náo houve
piru ou bebidas alcoólicas. íiics o fran-
go e os refrescos estavam ótimos.

Ontem pela manhã, Cícero só pen-
fava cm voltar vara casa. reunir-se
ã mulher, aos nove filhos c ao neti-
nho dc três anos pura a ceia retar-
dada dc Natal.

Náo posso me esquecer dos prc±
srnti7ihos que estão guardados no meu
armário aqui do hospital; a turma lá
dc casa deve estar curiosa.
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Trânsito
mata um em
P. Alegre

Porto AlcRrc íSucursal)
Na meia-noite do dia dc
Natal registrou-se a única
morte dos 37 acidentes de
transito ocorridos nesta ca-
pitai. Na véspera, durante
festa dc confraternização
em uma empresa, houve tu-
multo generalizado, do qual
resultou haleado um ser-
vente de pedreiro.

A Imprudência foi a
causa provável da única
morte no transito, quando,
com uma Rural, chocou-se
o Volkswagcm do Sr. Heral-
do Correia Leal, 45 anos,
que faleceu cm virtude dos
ferimentos.

BRIGAS

A policia realizou cinco
exames de teor alcoólico cm
motoristas envolvidos em
acidentes e um deles entrou
cambaleante no xadrez, até
passar a bebedeira. Dos 35
casos dc lesões corporais no
transito, apenas dois foram
de maior gravidade.

Noi fim da tarde da ves-
pera de Natal, quando uma
empresa comemorava a da-
ta com seus empregados, no
Clube Náutico Vasco da

Gama, houve um desenten-
dlmento generalizado entre
o.s presentes, ficando ferido
o servente de pedreiro Ge-
raldo Chulena de Oliveira,
de 24 anos, baleado numa
perna pelo vigia Garibaldl
Batista dos Santos.

DESASTRE

O Hospital de Magé, Casa
de Saúde Nossa Senhora da
Piedade e Hospital Unlver-
sitário Antônio Pedro, in-
formaram ontem que fo-
ram Internadas 28 pessoas
em conseqüência do desas-
tre ocorrido sexta-feira à
noite no Viaduto do Ronca-
dor. onde morreu t>. Benc-
dita Ferreira dos Santos.

O desastre foi provocado
pelo estado escorregadio da
estrada do contorno d a
baia, na altura do Km 25,
quando se chocaram o ónl-
bus da empresa Luxor. que
faz o trajeto Caxias-Magé
c o caminhão baseulante
chapa GB-61-1171, cujos
motoristas Manuel Ferreira
da Silva c Allton Varela
Moreira, também foram fc-
ridos.

VÍTIMAS

Enquanto D. Benedita
morria no local do acidente
Elcio Vergoni. Allton Maria-
no Loureiro, Mauiilio Abílio
de Andrade e João Batista
Sampaio eram internados
n o Hospital Universitário
Antônio Pedro, desta capl-
tal. O motorista do ônibus,
e o do caminhão foram In-
tornados no Hospital de
Magé.

Anibal Ferreira. Alice
Couto dos Santos, Lúcia
Barros, Maria Sampaio, Ju-
liano José dc Sousa, Valérlo
Regia. Nilton Ribeiro. Ma-
nuel Gomes e Edlo Oliveira,
foram internados na Casa
de Saúde Nossa Senhora da
Piedade, em Magé, em cujo
hospital foram Internados
Elclo Verblno de Morais,
Allton Varela Moreira, Aldè
Mateus, Antônio Carlos Mo-
oreli, Scvcrlna Maria da Si-
lva, José Sampaio, Nedir
Cheyde, Maria do Carmo dc
Bastos. Tercslnha F. Almei-
da, Nilton F. Tome, Seroti-
des S. de Abreu, Francisco
A. da Silva e M a n u c l
Ferreira da Silva.

NA ESTRADA

Belo Horizonte ISucursal)
— A Patrulha Rodoviária
Federal registrou nas estra-
das mineiras 15 acidentes
com vítimas de morte e de
ferimentos durante as fes-
tas de Natal.

Segundo os patrulhelros
Lima e Diniz, do posto de
rádio de Betim, a maioria
dos acidentes foi -causada
por ultrapassagens arrisca-
das em locais de muita
cerração, como no trecho
Belo Horizonte—Perdões, da
Rodovia Fernão Dias.

MORTES

Dos 15 acidentes, três ti-
veram vitimas de morte. O
primeiro foi no Quilômetro
152 da BR-381, onde um
Volks de São Paulo chocou-
se com um carro da Impala
Auto ônibus, provoenardo a
morte do engenheiro José
Paulo Vasconcelos Gomes,
de 29 anos, e ferindo Jorge
Lopes Peixoto. O primeiro
dirigia o Volks.

No Quilômetro 6 da
BR-381 um Aero Willys de
Betlm colidiu c o m um
barranco, matando o seu
proprietário, José Augusto
de Sousa e Oliveira, de 68
anos.

Outro abalroamento foi
registrado no Quilômetro 85
da BR-381, quando uma ca-
mioneta Willys de Belo Ho-
rizonte chocou-se com um
DKW Vemag, matando o
médico Mauro Lopes.



Cartas
dos leitores
RecluiWiçflo

"Os moradores da Rua Scvc-
rlano Monteiro, om Vista Ale-
ire, Ja nfto sobem o queé pior:a chuva ou sol. Na primeira
hipótese, tem quo suportar
uma poeira Infernal, pois a
rua, níio tem calçamento; na
.secunda, vícm-se ameaçados
por Inundações uma vez que,
na parte mais baixa, íorma-sc
um imenso lago que transbor-
da, Invadindo casas e terrenos,
por falta de uma rôde de esgo-
tos. Todo o sistema de escoa-
mento de águas pluviais é feito
através de íossas, valas cava-
das em ambos os lados da rua,
o que em qualquer dia de chu-
va fraca, entope, alagando tu-
do. Focos de mosquitos amea-
çam a saúde dos moradores,
principalmente crianças, que
brincam nas imediações.

Todos esses problemas exis-
tem ha vários meses c as auto-
ridades ainda nao demonstra-
ram o menor interesse em so-
luclonri-los. Já fizemos várias
reclamações & XIV Regiáo Ad-
minlstratlva de tra Já. a pri-
meira das quais em maio deste
ano, quando fomos pessoal-
mente registrar a reclamação
sobre o entuplmcnto de uma
vala de esgotos, e até hoje
não apareceu ninguém para
comprovar a reclamação. Para
encaminhá-la, tive que ir ft
Rua Fonseca Teles, lá receben-
do a Informação de que o pro-
cesso se encontrava nas mãos
do Governador e que so éle
poderia resolver nosso proble-
ma. Infelizmente não temos
condições de solicitar uma nu-
dlérncla com o Governador,
devido as nossas atribuições
como trabalhadores, mas se ti-
véssemos, com certeza a
questão seria resolvida.

Além disso, nós, moradores
da rua, ficamos multo contra-
rlados com a atitude do Depu-
tado Pedro Fernandes, que íèz
toda sua campanha eleitoral
baseado na promessa de pavl-
mentar a Rua Sevcriano Mon-
teiro, bem como realizar outras
melhorias. Depois, éle nunca
mais apareceu lá c tem sempre
alegado a falta de verba do
Estado, Impedindo que a pro-
messa seja cumprida. Agora,
nós esperamos apreensivos a
chegada das fortes chuvas de
verão que, a perdurar o aban-
dono a que foi relegada a rua,
podem causar prejuízos de
maiores proporções.

JORNAL DO BRASIL Coisas da política

Diretor» Presidente: Condisse r.r.lr. Carneira

Diretores: M. F. do Nascimento lillo a Joie latia Clmara

Rio, 26 • 27 da deaembro da 1971
Diretor Subitltutoi Bernard Campos

[dilor Chefei Alberto Olno.

Mário Jonas da
Rio."

Silva —

Correio deficiente
"Remeti uma carta registra-

da sob n° 15 507, para a Rua
Alberto Wllo, 010, Indianópolis,
São Paulo, Capital, cm
5-X-1971. Dois meses depois rc-
cebi a carta de volta com os
seguintes carimbos: "Náo re-
clamada" e "Ao remetente."
Surpreso, procurei saber o mo-
tlvo da volta c obtive os se-
gulnte.1 esclarecimentos: "O
correio náo vai até lá."

Essa rua fica dentro da Ci-
dade de São Paulo, n uns 50
metros, se tanto, de três avcnl-
das de movimento intensissi-
mo. ao lado de um hospital
multo conhecido, quase dentro
dos estúdios de uma TV. pertl-
nho de Congonhas e enquadra-
da no mapeamento do Livro
Vermelho sob a designação
"27-S-12": nasce na Avenida
Bandeirantes que cruza com
a Moreira Guimarães, prolon-
gumenio da Rubem Bcrta.

Na Pérsia antiga. Xerxes
mantinha estafetas que iam
mais longe e muito mais rãpi-
do.

O correio é monopólio do
Estado e é o único melo de
que dispomos para movimentar
cartas. Para que serve o
correio? Para entregar cartas
na Belém-Brasilla?

Ou será que os responsáveis
por essa tristeza toda não vão
querer que a gente, para man-
dar cartas até a Rua Alberto
Wllo, tenha que mandar um
moleque de recados na frente
avisar o destinatário para pro-
curar a correspondência na
agência mais próxima?

Isso é um fim de linha!
José Galdino — Rio."

Ja nl hu
"Um Jardim dos Namorados

no terreno da Casa das Almas,
Casa da Morta, Casa Mal-as-
sombrada ou Casa das Assas-
sinadas, que o Governo esta-
dual mandou demolir na es-
quina das Ruas Conde de Bon-
fim e Itacuruçá, na Tijuca,
parece-nos um toque de ro-
mantlsmo de multo valor tu-
rlstlco e social nesta cidade
despersonalizada, materializa-
da e cada vez mais desuma-
nizada.

(...) O Sr. Gildo Borges,
diretor do Departamento de
Parques, de certo vai estudar o
problema que íol levado à con-
slderaçáo da Sursan c do Go-
vernador do Estado pelos Ami-
gos da Tijuca e especialistas
em turismo, para os quais o
turismo é algo mais simples
que hotéis e boates, brisa e be-
lezas naturais, noitadas e Jô-
go. (...)

Marcos &antii.tv«, — Rio."

Funrural
"O JB publicou algo referen-

te ao homem da lavoura, mar-
ginalizado da lei de previdèn-
cia social. Venho socorrer-me
no JB a fim de saber o que,
de fato, existe sobre a criação
do Fundo Rural (Funrural).

Diz a noticia que o decreto
concede aos ex-colonos com
mais de 65 anos de idade uma
pensão mensal de Cr$ 113,00.
Mas como fazer a Inscrição
de um candidato com mais de
80 anos que nada mais tem se
náo um parco resto de vida?

Tenho a declaração do fa-
zendeiro em mãos, mas de que
serve, se no INPS ninguém sa-
be nada? Dizem até que não é
lei regulamentada, visto não
ter sido publicada no Diário
Oficial.

Senhores da lei, dêem uma
solução a êste benefício, E' um
apelo que faço às autoridades.

Maria Julieta — Rio."

Último Domingo

Partidos querem
maior compreensão

Hoje, 26 de dezembro, c o último domingo
do ano. Data propicia aos balanços, é bora, pois,
de voltar os olhos para estes 12 meses que pas-
saram, encerrando mais uma etapa de nossa
evolução nacional. Felizmente, os saldos que ob-
j'clivamcntc encontramos, ao fazer o exame da
realidade, súo estimulantes e confortadores, *o-
bretudo se retrocedemos até alguns anos atrás,
para um confronto de todo em todo estimulante
entre o que agora se passa no país e o que ocor-
ria ate poucos anos atrás.

Em primeiro lugar, será forçoso reconbcccr
que, a despeito de tentativas minoritárias, a ser-
viço de uma subversão que não tem acolhida
nem apoio popular, o Brasil ingressa no novo
ano com a ordem pública assegurada. Nação ju-
vem c solicitada por graves c urgentes proble-
mas de caráter social, político c econômico, o
país leve a seu favor um ambiente de estabili-
dade que é condição essencial ao bom desem-
penho das numerosas tarefas que se impôs.

O êxito de um largo c ambicioso esforço,
que não é apenas do Governo, mas de toda a
nação, exprime-se, cm primeiro lugar, pelos nú-
meros que vão sendo conbccidos c que compõem
a extraordinária taxa de nosso desenvolvimento.
Mais do que essa taxa otimista, que reflete o
acerto de uma política global racionalmente
concebida c executada, cumpre-uos reconhecer
a segura continuidade com que o pais vem tra-
balhando. E c exatamente êste dado que nos
permite concluir, com realismo, que são tran-
quilizadoras as perspectivas para o ano que vai
começar.

O Brasil está unido em tomo dos seus ob-
jetivos, competentemente estudados c distribui-
dos segundo uma ordem de prioridades que nâo
permite dúvidas ou hesitações. Num país onde
a administração pecou muitas vezes por excesso
de eniocionnlismo c de empirismo, conseguimos
de fato vencer tendências ou esquemas perso-
nalistas. para concentrar energias em torno de
uni programa que tem, na ideia-fôrça do desen-
volvimento, a exata expressão das prinripais e
permanentes aspirações nacionais.

Ao longo de quase oito anos de uma nova
disciplina, de inspiração revolucionária, o Bra-
sil mudou substancialmente. Amadureceu o su-
ficiente para saber o que quer e aplicar-se com
seriedade na execução do destino que lhe cabe.
E' por isto que podemos, no ocaso deste ano,
confiar no futuro que nos espera e que já co-
meçou, como eloqüentemente o indicam o apri-
ruoraincnto do serviço público, a modernização
das estruturas e o largo elenco de frentes de tra-
balho que vão sendo levadas a bom termo.

Fizemos uma opção definitiva na medida
em que colhemos os resultados do esforço para
construir, aqui e agora, uma sociedade aberta,
fundamental à meta democrática a que conti-
nuamos fiéis. Essa sociedade em acelerado de-
«envolvimento hicrarquiza-sc na igualdade de
oportunidades, dentro da melhor tradição bra-
sileira, eliminando conflitos e antagonismos cs-
tércis. A ampliação da classe média, o alarga-
mento da faixa de bem-estar social, o vasto e
bciu-succdido programa educacional cm todos os
níveis — tudo isto são índices visíveis, que mo-
ti vam a alma nacional para a obra gigantesca
da integração.

E' incontestável que na execução de um
programa de objetivos c prioridades que tradu-
zem velhos c legítimos anseios nacionais encon-
tra-se uni excelente teor de representatividade
popular. O povo compreendeu, com efeito, o
que se está fazendo em seu proveito c sabe ago-
ra que a hora é de união, de associação da se*
gurança com a estabilidade, da ordem com o
progresso. Não há por que fazer distinção entre
brasileiros, entre civis e militares, todos igual-
mente voltados para a missão superior de ven-
cer o subdesenvolvimento c assegurar uni fu-
turo de paz, de bem-estar c de prosperidade
para todos, segundo as qualificações de cada
qual c não a partir de privilégios inaceitáveis,
que se ocultam sob a capa de uma liberdade
apenas nominal. Fechando o ano com tantas
razões de confiança, sabemos que estamos mais
próximos do ideal que todos perseguimos e que
só a verdadeira união pode a todos garantir.

Vez da Terra
Com profunda diferença de estratégia, cm

relaçáo aos anteriores, começa dia 1.° a
execução do Plano de Desenvolvimento do Nor-
deste. Foi concebido com objetividade, para in-
tegrar a regiáo sob responsabilidade da Sudcne
no processo nacional de desenvolvimento social
e econômico. Para isto. leva cm conta todos os
projetos do.s Governos estaduais e os programas
dos Ministérios federais, aos quais procura se
ajustar, para evitar desperdícios e superpôs!*
ções de iniciativas.

Outro aspecto essencial é a ênfase dada à
agricultura, sob o angulo da modernização e
não mais numa visão abstrata que alimenta
mais polêmicas doutrinárias do que oferece rc-
sultados. A agricultura pode ser considerada,
sem exagero, a grande esquecida nos projetos
econômicos brasileiros. Houve um tempo em
que a idéia de desenvolvimento era inseparável
da industrialização, mas chegou a fase em que
a agricultura reclama tratamento igual ao dado
à indústria. No caso do Nordeste, cm particular,
ela oferece, entre outras vantagens, resultados
imediatos. Os investimentos agrícolas são muito
inferiores aos exigidos por projetos industriais,
que demandam tempo.

Assim, a industrialização foi relacionada,
na escala de prioridades, com o próprio desen-
volvimento da agricultura cm toda a área da

Sudene. Para dotar de eficiência a agricultura
do Nordeste, um programa de modernização das
técnicas c utilização de máquinas, bem como
pesquisas de solo c de variedades mais adequa-
das de culturas a desenvolver, tem de ser efe-
tivamente o ponto de partida. Como desdobra-
mento natural, o outro passo é implantar uma
indústria destinada a aproveitar toda a varieda-
de' de culturas possíveis.

A experiência de 12 anos mostrou que o
esforço foi muito superior aos resultados, na
tentativa de industrializar atabalhoadamente o
Nordeste, pois seria insensatez utilizar máqui-
nas obsoletas, apenas para criar empregos, sem
produzir cm condições econômicas de competi-
ção. E equipamentos modernos significam gerar
empregos cm quantidade insuficiente para re-
duzir a taxa de desemprego. Daí a importância
reservada à agricultura no novo Plano de De-
senvolvimento do Nordeste, que resultou da ve-
rificação fria e objetiva do quadro regional. A
agricultura criará empregos, oferecerá resulta-
dos cm prazos muito inferiores, exigirá menores
investimentos, propiciará oferta de alimentos e
favorecerá a industrialização da parcela exce-
dente, inclusive para exportação. Êste é o ca-
minho mais curto para diminuir a distancia que,
econômica e socialmente, separa o Nordeste c
o Centro-Sul do país.

Secretaria do Verão
O primeiro dia de verão, quarta-feira,

transformou o Rio num gigantesco forno, tem-
peratura de 40,1 graus, máxima observada cm
Jacarepaguá. Duas pessoas morreram afogadas,
uma em Ramos e outra nas águas, aliás frias,
de Copacabana. Houve, registrados nos hospi-'
tais da cidade, 272 casos de desidratação. Num
único hospital da Ilha do Governador foram
atendidos 28 casos de insolação.

O Rio de Janeiro precisa convencer-se de
que o seu verão é uma espécie de calamidade
que exige medidas concretas. Os países de in-
verno rigoroso adotam providências especiais,
para que o rigor da estação não se reflita na
saúde pública e para que as atividades econô-
micas não decresçam. E não se diga que o frio
sempre impôs tal atitude. Existe, hoje cm dia,
uma consciência social e humana muito mais
desenvolvida, uma intenção muito mais nítida
de impedir toda forma de sofrimento evitável.
Mendigos e desvalidos não morrem mais de frio
e de fome durante o inverno, como acontecia
no princípio do século. No entanto é sabido,
entre nós. que a desidratação, que vitima so-
bretudo crianças, é um agudo problema social,
ligado à carência alimentar. As escolas fecha-
das durante o verão representam, para as cias-
ses pobres, a ausência da merenda escolar. Céu
azul e sol brilhante não diminuem o aspecto

calamitoso que tem o verão para crianças mal
alimentadas.

Para a população cm geral, as providencias
que se pedem relacionam-se diretamente com o
meio-ambiente de uma cidade devastada, des-
preparada para os grandes calores. Os parques
c jardins do Rio estão bem entregues a uma Sc-
cretaria que já cuida até de colocar vasos de
flores nas praças. Mas o Rio precisa de uma
politica de reflorestamento muito mais intensa.
O melhor remédio contra o verão é a árvore,
são as árvores, centenas de milhares de árvores.
Inclusive, o Observatório Meteorológico do Rio
está avisando: as chuvas já apresentam um su-
peravit de 229.9 milímetros em relação ao in-
dice previsto para o ano. Isto quer dizer que
as probabilidades apontam para um verão de
altas temperaturas e grandes precipitações plu-
viais. Estamos, portanto, no momento de rever
encostas c de reexaminar permissões de cons-
trução em lugares que o Instituto de Geotéc-
nica considera perigosos. Os morros, adorno do
Rio, são também inimigos potenciais da cidade.
Maltratados, desmaiados, retalhados para edi-
ficações, já têm causado tragédias que a Guana-
bara não pode esquecer. E' hora de formar,
com os elementos esparsos existentes no Govc-
no, uma Secretaria do Verão, para enfrentar os
problemas sanitários e as ameaças naturais des-
ta estação bela mas cruel.

Brasília (Sucursal)— Dirigentes da Are-
na e do MDB estão fa-
zendo votos para que
os sinos que repi-
caram pelo Natal pos-
sam trazer um pouco
mais de paz e de har-
monia aos integrantes
das duas agremiações
e maior compreensão
para o papel difícil
que cada Partido pro-
cura desempenhar na
fase de transição ins-
tituciotial do país.

Até aqui, os proble-
mas vieram se acumu-
latido tanto na Arena
quanto no MDB. Du-
rante o ano que chega
ao fim, o presidente
da Arena, Deputado
Batista Ramos, visitou
os 22 Estados da Fe-
deração para ouvir os
dirigentes regionais e
os governadores do
seu Partido. Observou
que cofitinuam acesas
as disjmtas internas e
que persistem nume-
rosos fatores de atri-
tos entre o Partido e
os Governos esta-
duais. Nos próximos
dias, êle entregará
ao Presidente da
República um relato-
rio pormenorizado sô-
bre a situação da Are-
na, documento em que
indicará providências
tendentes a evitar
maiores complicações
no processo de renova-
ção dos órgãos de di-
reção, que terá início
em janeiro com a rea-
lização das conven-
ções municipais.

Por sua vez, o pre-
sidente do MDB deve-
rápr os seguir em
1972, no programa de

visitas aos Diretórios
Regionais do Partido
oposicionista, que ini-
ciou em outubro em
companhia do secre-
tário-geral da agre-
miação. Ao contrário
do que ocorre na Are-
na, as divergências in-
ternas na Oposição
não resultam pu-
ra e simplesmente da
disputa pelo domínio
do Partido no plano
regional, mas da ação
de um grupo de depu-
tados desejosos de im-
primir maior agressi-
vi dade ao comando
partidário.

A direção da Arena
tentou e continua ten-
tando harmonizar
as diferentes corren-
tes partidárias desa-
vindas. A direção do
MDB tentou e con-
tinua tentando har-
vwnizar os que prefe-
rem pensar duas vê-
zes antes de agir — e
muitas vezes deixam
de agir — e os que
preferem agir sem
pensar duas vezes.

Os dirigentes dos
dois Partidos têm difí-
cil missão a cumprir.
Nem sempre as reivin-
dicações dos políticos
são bem compreendi-
das e, não raro, a elas
são dadas interpreta-
ções duvidosas ou in-
corretas. Que a ativi-
dade político-partidá-
ria é indispensável a
um país que busca tri-
lhar o caminho da de-
mocracia, ningué m
discute. O problema é
o da oportunidade. Se
alguém, de fora ou de
dentro dos quadros
partidários, emi-

te uma opinião mais
objetiva, preconizando
uma atuação mais fir-me dos políticos no
quadro institucional,
não falta quem diga
que aquela opinião,
embora correta, está
avançando no tempo.

Os que assim jul-
gam entendem que a
atividade política deve
ainda ser contida, em-
bora em termos. Não
se pode, afirmam, for-
car nada, mas deixar
que tudo siga o curso
natural, que não se
sabe bem qual seja. O
resultado é o que se
conhece: a Arena sem-
pre atua defensiva-
mente, sem iniciativa
de qualquer espécie,
limitando-se a apoiar
sem dialogar, enquan-
to o MDB toma inicia-
Uvas sem repercussão,
limitando-se a votar
contra porque náo lhe
dão a oportunidade de
dialogar. Tais circuns-
tâncias não parecem
somar pontos à con-
solidação do Poder Le-
gislativo, que busca
afirmar-se.

A tudo isso, soma-
se o desinteresse de
boa parcela da popu-
lação pelos Partidos
políticos. Críticos — e
muitos até exagerados
— existem em quan-
tidade. Mas quase
ninguém se dispõe a
ingressar numa das
agremiações existen-
tes e lutar por suas
idéias e concorrer pa-
ra o seu aperfeiçoa-
mento. Assistem, cri-
ticam, mas não parti-
cipam.

Nem tudo está perdido
Barbosa Lima Sobrinho

Creio que seria o caso
de um prêmio especial
ao clube mineiro, que se
consagrou campeão do
Brasil, sem qualquer fa-
lha na sua conduta dis-
ciplinar. No ambiente
brasileiro, isso parece
alé milagre, que não
custa admitir, mesmo
quando não se dè muito
crédito aos milagres ba-
dalados que andam por
ai.

Também não vejo por
que fazer carga cerrada
contra um dos clubes
inconformados, se o mal
da indisciplina me pare-
ce muito mais profundo
e generalizado. Por que
não aproveitar o mo-
mento para um exame
de consciência? Porque
os incentivos à indisci-
na começam pela pai-
xão e facciosismo da ir-
radiação dos jogos e dos
comentários das arbitra-
gens. Se todos sabemos
que a perfeição é inatin-
gível, por que exagerar
as falhas como se fòs-
sem crimes inexplicá-
veis? A paixão começa
pela crítica, feita comu-
mente com uma parcia-
lidade, que só o comen-
tador pensa que está es-
condida, quando não
quer demonstrar que os
juizes atuais não se com-
param com os juizes do
passado. Não esqueço a
história, que é antiga,
do torcedor que, depois
de berrar todos os apô-
dos possíveis, contra um
juiz que estava atuando,
e convencido de que não
conseguia atingir o alvo,
começou a chamá-lo de
incendiário. "Mas incen-
diário por quê?" Indagou
um companheiro de tor-
cida, surpreendido com
a argüição. A resposta
veio imediata:

— Pois éle não era
empregado no Pare-
Royal, que pegou fogo?

Os nomes mudaram,
não a essên|cia ou a ver-
dade deles. Até mesmo

porque incendiados se
tornaram os comentado-
res de arbitragem, exa-
gerados na critica, de-
bochativos. com a pre-
ocupação de insistir em
apelidos ridículos, como
se fosse possivel, dessa
forma, valorizar a ima-
gem dos árbitros. Nega-
se a infalibilidade dos
juizes com base na inf a-
libilidade dos comenta-
dores de hoje. Como se
o erro não coubesse a to-
dos, na contingência da
condição humana.

Com o fogo desses ras-
tilhos, apaixonados, vee-
mentes, categóricos,
muitas explosões vão
aparecer, no clamor das
multidões e no comenta-
rio dos assistentes. Onde
o critico diz mata! o di-
retor acrescenta csfola!
Depois de um jogo que
mexeu com os nervos de
toda a gente, não há co-
mo desejar imunidades
contra o contágio das
paixões coletivas. Se ao
menos houvesse um pe-
ríodo de carência para a
manifestação, dos dire-
tores! Mas como conse-
gui-lo, se os portadores
dos microfones volantes
das estações de rádio, ou
de televisão, mal termi-
na o encontro, vão dis-
parados tentar colher a
ira e o furor dos venci-
dos? Os diretores su-
põem que ressalvam a
própria responsabilida-
de, na escolha dos joga-
dores, xingando o árbi-
tro e tornando-o culpa-
do por tudo, reclamando
contra a não marcação
de infrações do adversa-
rio ou contra a cobran-
ça de penalidades de
que foi'vítima o seu clu-
be. Mas fazem questão
de frisar (numa conces-
são à esportividade) que
não discutem o mereci-
mento do vencedor. Co-
mo? Se a atuação do
juiz não chegou a in-
fluir no resultado, se
não foi responsável pela

vitória de um, também
não pode ser responsabi-
lizada pela derrota do
outro. Contradições e in-
coerências de uma cabe-
ça quente, muito perto
da insensatez, mas que
ainda faz questão de pa-
recer dotada de fair
play.

Não eximo de culpas o
Departamento de Árbi-
tros. Não tanto pela es-
calação do juiz, que foi
arrastado pela rua da
amargura, que é a que
leva a sede dos clubes
vencidos. Mas responsa-
vel pelo abandono em
que larga o juiz, que êle
próprio indicou. Todos
atacam o juiz. Não há
ninguém para defende-
Io, pelo menos para ex-
plicar suas decisões, num
ambiente em que a pai-'xão costuma exjceder o
conhecimento das re-
gras do jogo e da sua in-
terpretação autêntica,
pelos órgãos que as ex-
plicam e definem. É co-
mum assistir aos pró-
prios locutores confim-
dindo, de boa ou má fé,
infrações dolosas dentro
da área e choques aci-
dentais, que não consti-
tuem infração. O proces-
so judicial contra a injú-
ria e a calúnia não vale
nada, se os Injuriadores
se retratam, como costu-
mara, e a retratação
morre nos autos, sem a
mesma publicidade dos
impropérios. E por que
deixar que as despesas
do processo e do advoga-
do corram por conta dos
agravados e não do De-
parlamento que os in-
clicou?

Muita coisa a repa-
rar e corrigir. Mas já
não é pouco que a vitó-
ria haja consagrado um
clube, que soube respei-
tar e praticar a discipli-
na. Já podemos replicar
a Hamlet, que se há
muita coisa podre, nem
tudo está perdido no rei-
no da Dinamarca.
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Varanda fronteira para o mar ¦ Salão
Galeria ¦ Toilette ¦ Sala de jantar ¦ Sala

de almoço ¦ 4 quartos (1 suite c/ quarto de
vestir) ¦ 2 banheiros sociais ¦ Copa-cozinha

Grande terraço de serviço com lavanderia
2 quartos de empregada ¦ Banheiro de

serviço completo ¦ 2 ou 3 vagas de garagem
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• O 1.° andar fica à altura do 3.° dos prédios comuns
• Belíssimos jardins tropicais • Fachada de mármore

• Vidros fume importados • Playground elevado
e protegido • Salão (c/ banheiro e copa)

no pilotis para festas e reuniões
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Arquiteto: Edison MusaA Incorporação, construção e acabamento
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P4G4MCHTO €M 44 M€(€f
Preços a partir de:
Terreno: 230.488;
Construção: 292.512,

Total:... 523.000,

Informações no local diariamente até 23 horas.
Ou pelo Tel: 256-2620

GOMES de ALMEIDA, FERNANDES
MELHOR QUALIDADE / MAIOR SEGURANÇA/ ASSISTÊNCIA TOTAL CRECI J-344

Memorial dt Incorporação registrado no 5,« Oficio do R.G.I. Livro 8-B, lis. 43, sob o n.« 281 (275 de incorporação em 17/12/71,
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URBI ORBI
FOZ DO IGUAÇU - PARAGUAI

7 QUEDAS - ARGENTINA
Maravilho» viagem am navio fluvial (IXC1UIIVIDADI DA URII et
ORBI), deicendo o Rio Paraná ati Oualr» a conllnu»(lo da Anlbu»
vlsitandot S. Paulo — Pre». Prud»nta — Mato Groiso - Prei. Eiiíiaclo

Tlblrlei - Gualra - SETE QUEDAS - CATARATAS DO IGUAÇU -
Gargula do Diabo - ASSUNÇÃO (HOSPEDAGEM NO LUXUOSO HO-
TEl GTMRANI) - San Bernardlno - lago Ipacaral - lugué - AR-
GENTINA - Curitiba _ Pont» Groii. - Vila Velha - lago Dou-
rado - Caldalrio do Diabo, ale. Duracioi 16 dias. Ptrtldan *,
II a IV da lanalro a 1, 8 a 16 da («varalro a 7 da marco da
1972.

VIAGEM AO SUL
A mali completa Excursio ao Sul do Pai», abrangendoi SANTA
CATARINA - PARANÁ - RIO GRANDE DO SUl - REGIÕES DO
VINHO, DA UVA E DO CAFI - Ida pelo Litoral - Volte pa-Ia Serra - S. Paulo - Reulitro — Curitiba - Paranaguá - Joln-
vila — Blumenau — Italil — Camborlú — Forlanópolli — Tu-
bario - Târrai - P. Alegra - Gramado - Caracol - Canela —
Caxias do Sul — N. Hamburgo - Vacerla - lagei - Vila Velha —
Ponta Grossa — Apucarana — londrina — Mirinoé - Sorocaba.
Dur»(ioi IS dlaa. Preço atueli CrS 1.267,00. Ptrlldsn ¦ 8 • 12 ü:
janeiro — 4 a 8 de fevereiro a S de marco de 1972.

ARGENTINA - URUGUAI
SUL DO BRASIL

S. Paulo — Curitiba — Paranaguá - Jolnvlle - Blumenau —
liai»! - Camboriú — Florianópolii — Tub»rio — Torre» — P. Alegra

Gramado — Canal» — Caracol — N. Hamburgo — Cailti do Suí
MONTEVIDCU - PUNIA DEL ESTE - BUENOS AIRES (S dl»»)

Dur»(ioi 21 dlai, Ida da Anlbus, volla da rstvlo, ou Ida a vol'»
da onibu» — Preço etuelt CrS 2.139,00. - Partldati - IS a 17
d» jineiro — 2 a I6_de fevereiro a 5 da marco da 1972.

BARILOCHE - MAR DEL PUTA - BUENOS AIRES
MenMvUe» — Punia Dal life. Roteiro maravilhoso — dure-
cio 2] dlei. - Saída»: 17-1-72 - d» ntvlo latente "C" volta
onibu» 13-1-72 Ida a volla de ônibus - Cri 2 698,00.

BRASÍLIA— CALDAS NOVAS - ARAXÁ
TRIANOUIO MINEIRO

barbecen» - Juir de Fera - B. HORIZONTE - Sate l»goas
Gruta da Maquine — Tri» Marias — Paracatu — Cristalina

•- Brasília — Cidade livra — Cidadã Satitítt — An i poli» —
Goiânia - CALDAS NOVAS (famoio balneário Pouuda do Rio
Quente) - Uberlândia - Uberaba - ARAXA - Ribelrlo Prilo

Campina» — Sio Paulo — Rio. Preço «tuali CrS 1.019.00 - P»nl-
ci-.: 12 a 20 de laneiro, 2 a 16 da fevereiro de 1972. Dur»cioi
II dlai.

BAHIA ENCANTADORA
Areai — leopoldina — Murlai — Gov. Vtltdar»! — Teófilo
Otôni — Vitória da Conquista — J tou fé — F-tira da .Santana —
Savador. Preço: CrS 1.049.00 - Pertldasi 18 de janiiro - I e II
de fevereiro da 1972. Duracioi 10 diai.

FESTA DA UVA - Cr$ 898,00
HOTÉIS EM CAXIAS DO SUL

Rio — Sio Pauto — Curitiba — Reglilro — Csilas do Sul —
Garibaldi — Farroupilha — Bento Goncalvti — Gramtdo — Ca-
nele — Caracol — N. Htmburgo — P. Altgre — Curitiba — Rio.
Saidasi 17 a 24 de fevereiro - 2 a 16 de mirço de 1972. Du-
r.i.io — 10 diai.

DO ATLÂNTICO AO PACÍFICO
CHILE - PARAGUAI - ARGENTINA

URUGUAI - FOZ DO IGUAÇU - Cr$ 3.229,00
Curitiba — Foz do tciuaju — Anuncio — Railitincl» — Santa
Fé — Córdob* — Mcndoxa — Lo» Ande» — Santiago — Viria
dei Mar — V»lptr»lio — Puerto Varai — Puerto Teulla — B--
rilocha - Bata Blance — Mar dei Prat» - Cidade da lo» Ni-
nos — Buenos Airet — Montevideo — Punta dei Estt — Porto
Alegra — Curitiba - Rio. Saldai: 12 da laneiro a 1.° da
fevereiro da 1972. Duracioi 30 dias.

FINANCIAMENTOS EM «4-10-12 PRESTAÇÕES
URBI IT ORBI - Rua Sia tmé, W - Grupa 2106 -

Tel».: 242Í3DO, 141-0447 • JW-757»
Imaratvr n.» 38 - C»l»|.ii» "A"

Ex-líder de Daca
será julgado por
crimes de guerra

As lições de guerra e de paz

Nova Dell, Daca (APP-
JB) — O ex-Governador do
Paquistão Oriental, c oito
de seus Ministros, foram
detidos e ser&o julgados por
crime de genocídio, anun-
ciou ontem o Ministro do
Interior de Bangla Desh, A.
H. Kamruzzaman.

Segundo a agência de no-
Meias indiana PTI, que dl-
vulgou a informação, outras
38 pessoas serão julgadas
por diversos crimes cometi-
dos contra o povo de Ban-
gia Desh. Todos os ex-íuricl-
onárlos paquistaneses, bem
como os políticos c seus co-
laboradores detidos, serão
também julgados por crime
contra o povo c o Estado.
URGÊNCIA

K a mruzzaman declarou
que seu Governo tentará
obeter a colaboração das
autoridades indianas para
que todos os culpados de
crimes sejam Julgados o
mais depressa possível.
Acrescentou que, desde 25
de março passado, cerca de
1 milhão de pessoas foram
mortas cm Bangla Desh pe-
Ias tropas paquistanesas.

O Presidente de Bangla
Desh, Syed Nazml Islam, Já

havia declarado a imprensa
que seu Governo solicitará
ao Exército a entrega dos
oficiais paquistaneses cap-
turados para Julgá-los por
crimes de guerra. Islam dls-
se que milicianos responsa-
vcls pelo massacre do inte-
lectuals bengalis começarão
a ser julgados dentro em
brove, em processos abertos
por tribunais constituídos.
SITIADOS

Agrava-se a cada Instante
a situação de centenas de
milhares de não bengalis
que se encontram sitiados
pelo guerrilheiros na cidade
de Mulpur, a 29km de Daca,
que não recebem alimentos
há 16 dias.

Informou-se que os corpos
mutilados de soldados indl-
anos foram localizados na
cidade de Bahlrab Bazar.
Os braços e as pernas fo-
ram cortados e os olhos
arrancados, segundo Infor-
maram fontes militares
Indianas. Teme-se que te-
nham ocorridos outras ma-
tanças desse tipo. Já que
eleva-sc a 1 mil o total de
soldados indianos desapare-
cldos na luta travada no
Paquistão Oriental.

Rahman já se reuniu
com Presidente Bhutto

Islamabad (AFP-UPI-AP-
JB) — O Xeque Mu-
Jlbur Rahman conferen-
ciou com o Presidente Ali
Bhutto e deverá dentro cm
breve regressar a Daca a
fim de consultar seus antl-
gos colaboradores que hoje
fazem parte do Governo de
Bangla Desh.

Fontes autorizadas pa-
qulstancsas disseram que
a Ida de Mujibur a Daca
se deve ao fato de êle não
ter no momento condições
para manter negociações
sérias com o novo Presiden-
ic do Paquistão pelo menos
antes de se entrevistar com
os dirigentes bengalis, pois
do contrário ficaria desa-
creditado ante a opinião
pública de seu pais.
RADICAIS

Por outro lado, o Presi-
dente Ali Bhutto não pode
manter por mais tempo

Mujibur detido, já que isso
poderia animar os radicais
bengalis a Influir em seu
Governo c fechar os portas
a eventuais negociações cn-
tre o Paquistão e Bengla
Desh.

Segundo os observadores,
AH Buttho poderia utilizar
a rápida libertação do líder
bengall para apressar a re-
tirada das tropas Indianas
que se encontram em Ben-
gia Desh. Com a ida de Mu-
jlbur para Daca, nada jus-
tificarla a presença das tro-
pas indianas.
NOVO GABINETE

O novo gabinete paquis-
tanés, de 10 membros, já
prestou Juramento perante
Ali Bhutto. Como se in-
formou anteriormente. Ali
Bhutto manterá, além da
Presidência, as Pastas do
Exterior, da Defesa, do In-
terlor e da Coordenação
Interprovlnclal.
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SEM ENTRADA
PRO MESMO DIA

óticas brasil (
Centro: Rua Buenos Aires, 210

Rua Gonçalves Dias, 75
Posto 4: Av. Copacabana, 695
T. Novo: Av. Princesa Isabel, 323

Praça da Bandeira, 19
Tijuca: Praça Saens Pena, 7
Meien Rua Dias da Cruz, 203
Madureira: Rua Carolina Machado, 422

PERTO DA SUA CASA

Penha: Rua dos Romeiros, 80
Niterói: Rua São João, 57
Caxias: Av. Presidente Kennedy, 1628
B. Mansa: Av. Joaquim Leite, 380

"De tôdxs as maravilhas do
mundo qual è a mais bela? A de
que nenhum homem, ainda que
veja outros morrendo ao seu la-
do, acredita que venha morrer
também."

do Mahabhsrata

jVoua Deli — De todas as guerras
resultam mortos e lições. Os mortos
vão-so, as lições ficam. Evldentemen-
te não são de todo apreendidas pois
as guerras continuam, acontecendo,
novas destrulções e mais lições para
um repertório que nunca se completa.
Desta guerra no subcontinente aslá-
tico pode-se extrair algumas conclu-
sões sobre esta estranha compulsão
que assola a humanidade desde seus
prlmórdios. E, ao que tudo indica, pa-
ra nossa tristeza continuará acompa-
nhando o homem Inexoravelmente.
Náo se pretende aqui ensinar como
ganhar guerras, nem como evitá-los
mas, simplesmente, reunir observa-
ções a propósito do que aqui ocorreu
sobre o fenômeno de desembainhar
espadas, apertar gatilhos ou pr.emlr
botões.

LIÇÃO NÚMERO 1

Náo existem os chamados povos
pacíficos. A Índia, que era considerada
o centro mundial da paz, da harmo-
nla, da felicidade Interior, entrou
nesta guerra com a disposição e a
animação de quem pratica exerci-
cios bélicos cada ano. Aliás, isto qua-
se tem acontecido, pois desde sua
criação, cm 1947, a Índia já esteve
metida em pelo menos três conflitos,
sem mencionar o passeio em Goa. Não
quer dizer que os vários povos que
compõem esta múltipla Índia sejam
sanguinários guerreiros. Quer dizer,
sim. que um povo pode ser mais cor-
dato, mais doce, mais tranqüilo, mas
na hora da sobrevivência ninguém
deixa de partir para o campo de ba-
talha para praticar o exercício da
morte. Pode ser que os hlppies de todo
o mundo estejam de luto pois a pá-
trla-máe do "faça amor não faça a
guerra" passava por ser aqui. Mahatma
Ganihl, o apóstolo da náo violência,
morreu aqui assassinado e nos dias
que precederam e se seguiram à Par-
tllha o sangue correu em nivel de
massacres, tanto por parte dos mu-
çulmanos como por parte dos hindus.
Um dos livros básicos do hlndiuismo,
o Bhaaavad-Glta, misto de escritura,
poesia e tratado teológico conta a
história da indecisão do Arjuna an-
tes da batalha e o incentivo que lhe
dá Sri Krishna (que é a encarnação
de Deus) para enfrentar e destruir o
Inimigo. Em certo momento diz Kri-
shna: "Arjuna, nesta hora do com-
bate é tempo para escrúpulos e fan-
tasias?" Em outro trecho: "Morra e
você ganha o céu. Conquiste c você go-
zará a Terra. Levante-se e decida-se
a lutar. Entenda que o prazer e a
dor, o ganho e a perda, vitória e der-
rota, são a mesma coisa: então, vá
para a guerra. Faça isto e você não
estará cometendo nenhum pecado..."
E' evidente que a situação é simbóli-
ca podendo tanto significar uma oca-
slão de guerra com um apelo à ação
plena, auto-reallzação, etc. Mas é, in-
questlonàvelmente, a configuração de
que quando chegar a hora do combate
é preciso combater. E a Índia o fêz,
apesar das rosas. Com Migs.

LIÇÃO NÚMERO 2

As guerras são ganhas antes das
trincheiras, nas mentes ou nas ai-
mas. Mas tanto uma como outras só
são alcançadas quando há liberdade.
Acompanhei de perto duas guerras e
fui criado, como todos os da minha
geração, à sombra da Segunda Gran-
de Guerra. Em todas estas ocasiões,
só ganhou o lado que tinha liberdade
atrás de sl. Tanto Israel como Índia
são modelares exemplos de democra-
cia parlamentar. Tanto os paises ára-
bes do Oriente Médio como o Paquis-
tão são regimes autoritários. Na Se-
gunda Guerra Mundial ganhou o la-
do que tinha a seu favor os ventos da
liberdade. Os próprios Estados Unidos
conseguiram evitar uma derrota cia-
morosa no Vietname porque graças
ao sistema democrático as razões de
Estado a favor da guerra foram der-
rubadas pelos, sentimentos >de todo o
povo a favor da paz. Por mais doutrl-
nação, por mais propaganda, por mais
guerra psicológica que se faça, ganha
ou tem mais .probabilidades de ven-
cer aquele que não oprime seu próprio
povo, aquele que permite a livre clr-
culação de idéias que vão em última
análise alimentar a vitória, aquele que
pode explicar livremente as razões
pelas quais está indo à guerra. Solda-
dos cantando hinos não ganham
guerras. Mentes livres, sim. Como
aquele soldado indiano, na linha de
frente, tez escura e um sorriso bran-
co de ponta a ponta, que me disse
naquele estroplado Inglês da Índia:
"We are flahtlng for freedom, sir."

LIÇÃO N.° 3

Fronteiras não podem ser traça-
das em mesas de conferências. Tôdns
as guerras pelas quais a numanida-
ds passou a partir da 2a. Grande
Guerra foram causadas por frontei-
ras artificiais e ilógicas, por desleixa-
dos ou mal intencionados mapas que
um geral as potenciais coloniais dei-
xavam aitras de si. Os franceses da
Indochina mas, especialmiante, os in-
gloses, estes foram magistrais na sua
desatenção para com a realidade
quando desenharam os contornas dos
novos paises. As duas partilhas, tan-
to a da Palestina como a da Índia,
são obras-primas de mapeamento, não
apenas Irreal, como pernicioso. A cria-
ção da Nigéria, engl-ofoando a Biafra,
foi outro. Como se, frustrado pela
perda do Império, o Ministério das
Colônias fizesse questão de criar as
maiores dificuldades para as nações
recém-nascidas. E conseguiram. No
caso da índia, que os tagiêses tanto
adoravam, foram espedalmente cruéis

na sua frieza de dividir o pais cm
duas partes, Já que elas não podem
conviver pacificamente: os hindus e
os muçulmanos. O raciocínio seria
aceitável se o Vlce-Rel Mountabatten
não levasse até as últimas consequèn-
cias esta doutrina, criando um tercei-
ro Estado muçulmano mos, para evi-
tar a balcanlzação e exagerada frag-
mentação do subcontinente, deixaram
que êle, apesar de situado a mil qul-
lômetros da outra ala, tivesse o mes-
mo nome. Então tivemos o Paquistão
Ocidental e o Paquistão Oriental, com
a índia no meio, quando o certo se-
ria criar o Estado de Bengala, livre
e Independente, emlbora Islâmico tam-
bém. Não há nada em comum entre
os paquistaneses ocidentais e os ex-
orientais, agora bengalenses. Falam
línguas completamente diferentes (os
primeiros falam urdu, aparentado do
árabe, os outros falam bengall mais
próximo do hindu), provêm de etnias
diferentes c, sobretudo, nunca tiveram
uma identificação nactonal comum.
Como se o Brasil e a Costa Rica ti-
vessem um governo central só porque
a religião dominante é o catolicismo.
Por Isto tivemos esta guerra.

UÇAO NÚMERO 4

Atenção para as religiões, voltou-
se a matar cm nome delas. Na Irlanda
o problema é politlco mas são católl-
cos e protestantes que estão se ma-
tando, no Oriente Médio a liderança
dos paises árabes antes de 67 quis re-
solver um problema político na base
do jlhad (guerra .santa» e há pouco
Yahla Khan fêz o mesmo apelo, Mas
esta guerra do subcontinente nada
tem de religiosa. A Índia é um Estado
secular. Aqui vivem 65 milhões de mu-
çulmanos em completa liberdade, sen-
do a maior concentração islâmica de-
pois da Indonésia. E a Bangla Desh é
um Estado secular, ainda que a maio-
ria de seus habitantes sejam lslaml-
cos. O que não se pode mais admitir
no mundo de hoje é a teocracia e, o
pior, o estado teocrátlco. Maomé, de
todos os fundadores de religiões foi
o único guerreiro. A espada foi seu
símbolo e é o símbolo nacional da
maioria dos Estados islâmicos de ho-
Je. Suas prlmiclas religiosas foram as
batalhas de Bedr, Ohod e Fosseh. Mas
isto foi em 600 d.C. Agora, náo faz
mais sentido ouvir outra vez o grito
da guerra santa. Porque quando a
guerra é dita santa, religiosa, então
quer dizer que os deuses estão com os
soldados e, então, vale tudo, apesar da
Convenção de Genebra. O homem con-
temporaneo de repente descobriu sua
alma, mas as religiões de hoje de re-
pente descobriram o Estado. E' preciso
não esquecer das vezes em que o ho-
mem, com a espada na mão e os deu-
ses nos ombros, cometeu barbarida-
des, para náo desejar mais ouvir esta
esdrúxula mistura de guerra com Deus.

UÇAO NÚMERO 5

As Nações Unidas estão soltas. A
fase de coexistência pacifica entre a
URSS e EUA tirou do organismo in-
ternacional sua força de atuação dei-
xondo-o apenas como fórum paraação política e diplomática. Eram dois
vetores que se opunham mas sempre
encontravam um resultado razoável,
mesmo porque não tinham outra ai-
ternatlva, caso contrário seria a guer-ra nuclear. A entrada da China no
cenário quebrou êste equilíbrio de fôr-
ças antagônicas, criando uma espécie
de triangulação, onde o entendimento
para a sobrevivência jâ não é táo ne-
cessaria pois haverá sempre um ter-
ceiro partido para conquistar. Isto
velo tirar mais ainda a força das
exauridas Nações Unidas que, agora,
são mero espectador dos desígnios não
apenas dos três grandes mas dos lnú-
meros "pequenos" que podem correr
de um lado para outro, pois sempre
haverá uma superpotência para apro-
veltar-se das falhas das duas outras.
Agora por exemplo íoram os EUA que
se aproveitaram da ligação URSS-ln-
dia para fazer sua reentré no mundo
árabe. Sabendo que a longo prazo a
questão da Asla é assunto da compe-
tência da China, Rússia e índia, os
EUA ainda que tenham mais uma vez
assumido a posição antipática peran-
te a opinião pública mundial insinua-
ram-se numa área que lhes é multo
mais próxima e mesmo lhes oabe neste
Tordesilhas do século XX. A guerra no
subcontinente começou e acabou a
despeito das Nações Unidas. Uma
guerra entre a Etiópia e o Sudão po-dera começar a despeito das Nações
Unidas. Cada contendor atrairá uma
superpotência e a terceira procuraráficar com aquela que lhe dará mais
ganhos, enquanto que as Nações Uni-
das discutirão, aprovarão resoluções
e nada acontecerá até que na linha
de frente as coisas se decidam. Não
se pode dizer que a culpa da falência
das Nações Unidas seja apenas do seu<
Secretário-Geral, U Thant, que deve
permanecer no cargo até 31 de dezem-
bro. Mas também pode-se dizer queo estadista birmanès ajudou multo no
processo de miniaturlzação disto que
poderia ser um organismo internado-
nal verdadeiramente atuante. Sua vi-
são comprometida dos assuntos mun-
diais por uma ótica monofocal e an-
tiquada de "Terceiro Mundo" ajudou
muito a ONU a chegar onde chegou.
Basta dizer que mesmo sendo um
apaixonado campeão deste Terceiro
Mundo, êle jamais pisou esta parteimportante deste mundo que se cha-ma América Latina. Na verdade UThant é um político comprometido
apenas com a Asia-Afrlca, o que não
deixa de ser uma causa importante,
mas não é bastante grande para dei-xar que o Secretário-Geral das Nações
Unidas se envolva exclusivamente comela, Tudo está Indicando que a Carta
das Nações Unidas precisa ser reesori-
ta. A enxurrada de novos países-membros, o mecanismo do Conselho
de Segurança, os vetos, a Inexistência
de um organismo com poder para
prestar ajuda imediata aos paisesatingidos por catástrofes, tudo isto
precisa ser revisto, Numa época de

Alberto Dines
Editor-chofa • enviado aipaclal

mudanças é inconcebível que a ONU
esteja montada cm cima do mesmo
esquema de há. 26 anos.

LIÇÃO N.° 6

Nações comportam-se como gen-
te. As leis regem da mesma forma,
talvez apenas com tempo diferente,
homens e países. A violência foi um
componente da natureza quando na-
da Unhamos como, agora, quando co-
meçamos a vislumbrar tudo que pode-
mos ter. Mas assim como os homens
já possuem remédios para curar seus
males da alma podem as nações hoje
dispor de uma série de recursos de
natureza superior para evitar desig-
nios mais baixos. Antes de tudo, será
preciso localizar os focos de possíveis
guerras c, então, antes que as afli--
mações nacionais cresçam cm direção
ao conflito procurar saidas mais on-
teclpadas. Na América Latina, por
exemplo, é certo que um dos pon-
tos de atritos mais evidentes, gerador
potencial de conflitos, é a passagem
da Bólivla para o Pacífico. O corredor
de Arlca é o foco latente de um
novo conflito, pois a mesma questão
já despertou uma guerra. A Bolívia
no momento está as voltas com a con-
solldação de um novo regime. Mas no
momento em que sua economia e sua
situação política derem as primeiras
mostras de acomodação, antes que
se dê o salto para frente ou, no mo-
mento em que isto começar a ocorrer,
é fatal que se acendam as primeiras
chamas do sentimento de grandeza
nacional. E este quase sempre trans-
borda em cima dos vizinhos. E' pre-
ciso, desde Já, que algum pais. or"a-
nização ou estadista comece a preo-
cupar-se tanto com o assunto Bolívia-
mar como com a questão Canadá-
Quebec, Portugal-Ultramar, China-
Mongólia Exterior e todos os outros
campos de cultura para novas guor-
ras, antes que lá se Instale o vírus di
agressão.
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Armas baratas e acessíveis. Com
a sofisticação do armamento em rlt-
mo extremamente rápido, ocorrido
logo após a II Guerra Mundial, os
únicas três grandes fornecedores de
armas passaram a ser os americanos,
ingleses e russos. A proliferação das
guerras ou das situações belicosas, no
entanto, aumentou extremnmente o
mercado. Oferta e procura é uma lei
que também se aplica no campo das
armas c, como conseqüência, outros
paises juntaram-se ao rol de produto-
ros de armamentos. Hoje temos a
França, cujo desfile de lançamento
ocorreu na passarela da Guerra dos
Seis Dias, a Alemanha Ocidental, a
China, a Suécia, a Holanda, a Suíça
e a Itália (o Japão potencialmente)
fabricando toda sorte de equipamento.
Sem mencionar os países da Cortina
de Ferro, cada um especializado numa
área mas todos associados à matriz,
URSS. Acontece que os paises depen-
dentes dos grandes não querem con-
tlnuar a sê-lo por multo tempo, es-
pecialmente quanto ao fornecimento
de armas, que é uma questão de so-
brevivèncla. Assim Israel é hoje um
grande fabricante de equipamento
militar e dentro de dois anos poderáser autosuflciente, a Índia Já fabrica
grande parte do seu equipamento, as
nações árabes começam também a
iniciar-se na produção de armamento
leve aumentando assim não apenas o
poder destes paises de decidir seus
próprios destinos à força das armas
sem consultas aos seus patrocinadores
como, por uma questão de baratea-
mento de custos, deverão iniciar uma
ofensiva para vender seus predutosàs nações que não dispõem deles. Por
outro lado, a industrialização dos pai-ses subdesenvolvidos trará fatalmente
no seu bojo a possibilidade destes pai-ses inlclarem-se na fabricação de ai-
guns dos componentes bélicos poisdesde as remotas eras o homem quefazia um arado aprendia também a
fazer sua espada.

LIÇÃO NÚMERO 8

As guerras são fatais, continuarão
a acontecer a despeito de tudo o quese tem feito para evitá-las. Náo serão
guerras globais, não serão guerras nu-
cleares (até o momento em que sedesenvolva uma bomba atômica táti-
ca limpa sem o perigo de contami-
nar o próprio pais que a lançou) masserão guerras localizadas, guerrasmulto rápidas. Fatos consumados comrapidez e eficiência, antecipando-se àreação em cadeia ou às tentativasde preveni-las. A primeira guerra in-do-paquistanesa durou 22 dias, a deagora encurtou-se para apenas 14dias, Isto sem falar na mencionada
Guerra dos Seis Dias, hoje clássica.Serão guerras como sempre o foram
por novas fronteiras, mesmo que elassejam internas pois apesar de aldeia
global, ou talvez mesmo por causa de-Ia, os sentimentos nacionais estãohoje extraordinariamente estimula-dos. Além da Europa Ocidental, que jápagou um preço muito caro por umserviço cartográfico definitivo, exls-tem ainda em multas partes do mun-do, inclusive na Europa Oriental, po-vos, etnias, nações que estão desper-tando para esta Incontida compulsão
para riscar com ferro.e fogo seus no-vos mapas.

LIÇÃO NÚMERO 9

As guerras resolvem? Biafra acei-tara eternamente o domínio dos nige-rianos? Os árabes aceitaram a humi-Inação de 87? O Paquistão esbá acel-tando a perda do Bangla Desh? A Ale-manha aceitará eternamente esta dl-visão? Esta é a lição final _ as guer-ras podem ser necessárias, as guerraspodem ser compulsivas, mas as guer-ras não encerram definitivamente ne-nhuma questão. Porque também estaé uma constante das naturezas indi-viduais e nacionais e por isto a Hi.s-tórla é feita em movimentos helicoi-
dais: náo há soluções definitivas.
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Nova Geladeira
BRASTEMP
CONQUISTADOR
LUXO
270 litros, congelador ho-
rizontal. prateleiras regu-
laveis.

Nova Geladeira
GELOMATIC
IBESINHA
I0ô litros, porta totalmen-
te aproveitável.

Nova Geladeira CÔNSUL Super
270litros. amplo

coagelador,
prateleiras
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Nova Geladeira
CÔNSUL Super Luxo
334 litros, capacidade total,
pedal de abertura no ro-
dapó.

.90

mensais flflc7i_í
NÍO TRAGA DINHEIRO. A PRAZO TODO SEM
ENTRADA! AVISTA 50% DE DESCONTO! TODO
PELA METADE DO PREÇO! 0 MAIOR PRAZO
NO MENOR PREÇO TOTAL! TROQUE: TUDO
USADO TEM VALOR DODRADO!
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Novo Ventilador
FAET Luxo
12" - Oscilante

.80.

mensais sem entrada

Novíssimo
Turbo-Clrculador
ARNO LEVE BRISA
Ar dirigido. Transporte fá-
cil. Resistente. Silencioso,

.90

mensais sem entrada

Novo Ventilador
SPAM 12"
Super luxo. Decorativo.

160

mensais sem entrada
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Novo Ventilador
BRITANIA 12"
Oscilante. Comando por
teclas.

W 18" V?
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EM CADA COMPRA, a partir
de CrS 10,00, VOCÊ GANHA!
Televisores, Geladeiras, Gra-
vadores, Bicicletas,. Veloci-

pedes, Bonecas animadas da
Estrela, Robots, Relógios.

APARELHOS
Brindes em todas as compras, viagem à Disneylândia, Karts e mais

*CASA, CARROS, MILHÕES EM PRÊMIOS PARA A FAMÍLIA

UITRALAR Qa-RÉ
URUGUAIANA • ASSEMBLÉIA • BONSUCESSO • MADUREIRA . PENHA • VICENTE DE CARVALHO • MÉIER •
CAMPO GRANDE • NOVA IGUAÇU • CAXIAS • NITERÓI • BANGU . SÀO GONÇALO • PETRÓPOLIS • TERESÓ-
POLIS • NlLÓPOLIS • COPACABANA • SÀO JOÃO DE MERITI.

MOSSAS LOJAS FICBRflO ABERTAS AO PÚBLICO, DIARIAMENTE, ATÉ AS 11 HS., E, AOS SÍBAD0S, ATÍ AS II HS.
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Informe JB
Caminhão e cstruria

Dentro de poucos dias o Governo
deve tornar público ato determinan-
do que a partir de 1974-7S a carga
máxima a ser transportada nas rodo-
vias brasileiras pelos caminhões será
equivalente ao número dc cavalos de
potência do seu motor. A medida é
tomada com essa antecedência a fim
de nâo causar prejuízos, ao mesmo
tempo que criará condições para que,
progressivamente, a indústria se pre-
pare para atender às exigências futu-
ras. Pela legislação em vigor, predo-
mina a chamada let da balança, isto
é, Joi fixado determinado peso a ser
transportado por cada um dos eixos
do caminhão.

Os órgãos do Qovêrno tomaram
essa decisão depois de constatarem,
através de pesquisas, que os cami-
nhões estão congestionando as princi-
pais rodovias brasileiras. A próvidén-
cia tem o objetivo de proporcionar
maior segurança aos usuários das cs-
tradas e evitar um desgaste maior da
pavimentação. Isso, segundo os enten-
dldos, implicará economia com as
despesas de repavimentaçúo das es-
tradas. A legislação que vamos ado-
tar a partir de 1974-75 é revoluciona-
ria, pois só encontra paralelo na Ale-
manha e no Estado da Califórnia, nos
Estados Unidos.

Kissinger e Pequim
Nos meios bem Informados do

mundo pouca gente sabe uma das ra-
zóes que teria levado a Pequim o Sr.
Henry Kissinger, com o que se Iniciou
uma grande virada na politica lnter-
nacional. Kissinger, assessor para as-
suntos de segurança nacional do Pre-
sidente Nlxon, nasceu na Alemanha,
como se sabe, e sofre de partlcularis-
slma neurose: medo a um novo Ra-
palio.

A aproximação entre Bonn e Mos-
cou estaria sendo observada como
prenuncio dc uma possivel aliança
que poderia reunir a técnica e orga-
nização alemãs ao potencial econômi-
co e demográfico da URSS, criando
poderoso fator de pressão no mundo.
Para contrabalançar essa possivel
aliança é que Kissinger teria se des-
locado para Pequim. No fundo, co-
menta-se entre os entendidos que a
Jogada cobriria também outro flanco
perigoso: o Japão, cujo poderio eco-
nômlco é motivo dc lnsònla para os
estrategistas norte-americanos.

Tancredo c a política
O Deputado federal e ex-Mlnlstro

Tancredo Neves contava ontem, numa
conversa Informal com amigos, que,
por várias vezes, Já esteve para aban-
donar definitivamente a política, mas
é sempre impedido por aconteclmen-
tos estranhos à sua vontade pessoal.A propósito, relembrava que em 1954,
com a deposição e o suicídio de Var-
gas, sofreu um grande abalo, tendo
decidido, naquela ocasião, encerrar a
sua carreira de homem público. Para
se recuperar do golpe sofrido se refu-
giou, então, na fazenda de um amigo
em São João Del Rei. A êsse amigo
íèz as suas confidencias das amargu-
ras e dissabores que sofre o político.Depois de contar todos os dissabores
que a política lhe trouxera, o amigo
deu a seguinte definição, que sempre
recorda nos momentos de nostalgia e
decepção com a política.— O político — dizia o amigo de
Tancredo, recorrendo a uma Imagem
rural — é como cana na engenhoca.
Enquanto dá caldo éle é moido. Ao
virar bagaço todo mundo pisa em
cima dele.

Preços
Várias empresas americanas se-

dladas no Brasil estão mandando pa-ra os Estados Unidos os seus funclo-
nárlos mais categorizados que se es-
pecializaram no trabalho de expor ao
OTP a política de preços das compa-
nhias em que atuavam. Vão assim le-
var para os Estados Unidos — que pôs

em prática uma rígida politica do
preços — a experiência aqui adquiri-
da. Multas dessas empresas estão ten-
do nos Estados Unidos problemas de
relacionamento com os órgãos oficiais
norte-americanas encarregados de fi-
xar a politica de preços e de combate
ii Inflação.

Tribunal de Contas
O Tribunal de Contas do Estado

aproveitou o ano de 1971 para im-
plantar, gradatlvamente, o novo sls-
tema de fiscalização da execução or-
çamentária e financeira, radlcalmen-
te modificado. Antes, as despesas es-
taduals só se faziam mediante regis-
tro prévio no Tribunal. Agora, porém,o registro é feito a postcrlori, o que
acarretou uma fiscalização permanen-
te, de caráter preventivo, através de
um corpo de auditores, Já razoável-
mente adestrados, que acompanha to-
do o processo da despesa, Inclusive
submetendo ao tribunal todas as ques-tões controversas.

A grande vantagem do sistema
atual é justamente o desemperramen-
to da máquina administrativa, quenão mais fica a depender da tradlclo-
nal burocracia para dar Inicio às suas
obras. Por outro lado, a ação do Tri-
bunal de Contas foi transformada de
quase sempre punitiva em meramente
preventiva. Assim, uma fiscalização
pcrrelta por parte dos auditores im-
plicará numa perfeita execução orça-
mentárla.

Pretende o Tribunal de Contas,
em 1972, aperfeiçoar o novo sistema,
que passará a ser executado Inclusive
com Inspeções in loco, por parte de
seus órgãos dc fiscalização.

Milagre e desafio
Os números comprovam que a dé-

cada de 60, no Brasil, realizou um pe-
quino milagre no abastecimento de
água. Ninguém badalou e, não fossem
os números do confronto de dois Cen-
sos nacionais, com 10 anos de inter-
valo, o fenômeno talvez passasse des-
percebido e os dados não aplacariam
nossa fome dc desenvolvimento. Em
síntese, o quadro é este: de 1960 a 70,
o número de residências urbanas ser-
vidas de água corrente passou de

700 milhões unidades a 5 800 ml-
lhões. Mais de 100% de aumento.

Já em matéria sanitária, os nú-
meros relativos à rede de esgotos nâo
oferecem a mesma visão otimista. De
1800 milhões de casas ligadas a rê-
des de esgotos, em 1960, passamos a

100 milhões, num passo tímido. Os
dados se agravam, quando ficamos sa-
bendo que mais de metade das casas
existentes nas cidades brasileiras não
está servida por esgotos. Depois do
milagre espontâneo da água, é precisoaceitar o desafio sanitário na década
de 70, e tratar de construir esgotos
capazes de garantir a saúde das po-
pulações urbanas.

Oduvaldo Cozzi
Oduvaldo Cozzl, depois de 35 anos

de atividade, em que transmitiu mais
de 2 mil partidas de futebol, sendo 134
da Seleção Brasileira, vai pedir ao
INPS aposentadoria do microfone, de-
dicando-se apenas ao cargo que exer-
ce na assessoria do Ministro Jarbas
Passarinho.

Não há dúvida de que a carreira
de Cozzl foi coroada de êxitos suces-
slvos, tendo sido êle o criador de ape-
lidos famosos, como o de Príncipe pa-ra Danilo, Príncipe Etiope para Didi,
Enciclopédia para Nílton Santos e
tantos outros. Mas a verdade é que— segundo confessa — começou de
forma árdua e, até certo ponto, bem
marota. Em 1938, estreava num Jogoimportante em que dos 22 Jogadoressó conhecia dois pelo nome: Servillo
e Luis Luz. Pois bem, o Iniciante lo-
cutor pensou, pensou e concluiu:"Bem, o rádio é cego..."

E desandou a irradiar o Jogo In-teiro Inventando um nome para cada
jogador.

Lance-livre
O escritor Manuel Puig Jantou comseu amigo Adonlas Filho, antes de voltar

para Buenos Aires. Conversaram muitosóbre o momento da literatura latino-americana, tendo o autor de Boquitas Pin-tadas, recentemente lançado aqui, revê-lado que a nossa literatura encontra re-teptividade cada vez maior em seu pais.Puig disse a Adonlas que fará todo o
possível para voltar ao Brasil, agora em
julho, por ocasião da Bienal de SaoPaulo.

E o Marechal Dutra acabou mesmo
passando o Natal no Rio, na sua Rua Re-dentor. Decidiu que só sal do Rio no car-naval, e isso por imposição da família
que o leva, quase que no peito, para Pe-trópolls ou Teresópolls. Aliás, um de seusamigos dizia ontem que mesmo no cama-vai, quando chega a terça-feira gorda,êle começa a ficar impaciente para voltare pede até carona aos amigos para tra-zê-lo de volta.

Rubens Costa dizia ontem que seconsidera um grande adepto da íuturolo-
gia. Já comprou e leu todos os livros só-bre o assunto. Quanto a validade da fu-
turologia, acha êle ser ela "a mais impre-
cisa das ciências e a mais inexata das
artes. Mas necessária como base paraformulação de qualquer política eco-
nómlca."
my O Senador Lourival Batista teve de
correr para a Bahia em face do faleci-
mento do seu sogro. Aproveitou para ar-
rumar os negócios, lá, e descansar um
pouco.
0 O ex-Governador João Agripino deu
um pulo até João Pessoa, para paranlnfaruma turma de estudantes, e voltou em-
polgado com as ovações que recebeu do
povo, naturalmente como conseqüência de
sua excelente administração.

A Indústria de eletrodomésticos nun-
ca vendeu tanto aparelho de ar refrige-
rado como neste ano. O acréscimo foi dc
80% sóbre o volume do ano passado.
9 A boate Night and Day, que reabriu
recentemente, após tantos anos fechada,
resolveu dar um grande baile no carim-
Vai e Já pediu à Secretaria de Turismo
para oficializá-lo.

Um mundo dc gente conhecida noalmoço de sexta-feira, véspera de Natal,no Nlno's. Lá estavam entre outros, em dl- '
ferontes mesas, o ex-Governador Negrãode Lima com um grande grupo, o editorJosé Alberto Gueiros, João Conde, Ner-tan Macedo e Nelson Senlse.

O Secretário de Administração, Sr.Antônio José Chedlack, é o mais novodoutor da Universidade Federal do Riode Janeiro. Passou tranqüilo na defesada sua tese sóbre Linguagem de Camões,tendo recebido o grau máximo do ReitorAíránio Coutinho.
Quem está muito satisfeita, e orgu-lhosa, é Sandra Cavalcanti. Sua irmã, amadre Maria Helena Cavalcanti, que gra-vou um disco com quatro músicas de Na-tal de sua autoria, com um coral de 8vozes, Já vendeu 15 mil cópias e o discoestá cm todas os paradas de sucesso.
O Flamengo continua a investir só-

bré grandes craques. O próximo a sercontratado, o que é bem provável, o golei-ro Andrada. Mas como o segredo é a ai-
ma do negócio, a fórmula fica para de-
pois.
% O professor Jacques Houli, que che-
gou recentemente dos Estados Unidos,
onde fêz uma série de conferências sóbre
sua especialidade — Causas Psicológicas
dos Reumatismos — constatou o presti-
gio crescente da nossa Medicina lá. In-
clusive, encontrou vários livros de autores
brasileiros editados em inglês, nas bibllo-
tecas cientificas de Washington.

m Acaba de sair, post mortem, o último
livro de José Conde: A Cana-de-Açúcar
7io Vida Brasileira. Outro lançamento é o
romance de Elizabeth Bowen, Eva Trout.

A Sociedade Educacional Paulo VI
pediu ao Governador Chagas Freitas au-
torização para o ensino dos alunos da
Faculdade de Medicina de Campo Gran-
de no Hospital Bocha Faria. O Governa-
dor, ouvido o Conselho de Administração
da Suseme, pediu parecer do Conselho
Técnico da Saúde e do Conselho Federal•íj T^ucaç&o, devendo manifestar-se, pos-teriormente, a Procuradoria-Geral do Es-
tado.

INCRA prepara Bela Vista
para abastecer Manaus

Manaus — Bela Vista, com
suas casas brancas de por-tas e Janelas azuis, aban-
donadas há seis anos, será
em 1072 a principal respon-
sável pelo abastecimento de
Manaus em gêneros allmen-
ticlos, segundo projeto do
INCRA, destinado a desen-
volver uma área de 30 mil
hectares nas margens do
rio Sollmões.

Selscentos posseiros quehabitam a região vão re-
ceber, no princípio do pró-xlmo ano, seus titulos dc
propriedade da terra e pas-sarão a ter toda a asslstên-
cia técnica. Além disso, o
INCRA vai garantir o esco-
amento e o beneflclamento
de toda a produção.

BELA VISTA

Na margem esquerda do
Sollmões, contrastando como verde da vegetação c a
água barrenta do rio, Bela
Vista não desmerece seu
nome, com suas casas bem
acabadas e espalhadas em
volta de uma igreja de tôr-
re alta, que pode ser vista
dc longe. Grama nas ruas,
árvores c flores, que brotam
naturalmente junto das
casas, demonstram a peque-
na presença do homem na
vila, habitada por poucos
funcionários do INCRA, en-
carregados de cuidar do lu-
garejo.

A vila Já foi Importante
e era motivo de orgulho dos
moradores, principalmente
em dias dc festa, quandodezenas de pessoas dei-
xavam Manaus e viajavam
mais de sete horas paravlsltá-la. Foi um centro
econômico importante para
a região e seu único melo
dc comunicação com
Manaus era pelo rio, pois
por terra não havia estrada
c ainda havia o rio Negro
pela frente.

Hugo Ventura, chefe da
Delegacia Regional do IN-
CRA em Manaus, atribui o
esvaziamento de Bela Vista
à estrada que foi construi-
da, pelo Estado, entre
Cacau Pereira, nos margens
do rio Negro, e Manacapu-
ru, no Sollmões, passando
por perto de Bela Vista,
Acredita éle que, estando a
vila sem assistência na
época, a estrada, ao Invés
de ajudar a desenvolver a
região serviu para facilitar
a migração para Manaus.
Aos poucos ela foi sendo
abandonada, tendo per-
manecldo apenas alguns
funcionários do INCRA, que
vivem lá até hoje.

A vila, além dc casas,
igreja e escola, tem serra-
ria, armazéns, usina de
beneficiar arroz, lojas c
água encanada. Apesar des-
sa Infra-estrutura, a capa-
cidade ociosa de Bela Vista
é de 95%. Fica a 80 quilo-

metros de Cacau Pereira,
no rio Negro, defronte dc
Manaus, estando a estrada
em perfeitas condições para
suportar todo o tráfego
necessário para o escoa-
mento da produção.
O PROJETO

O projeto do INCRA para
recuperar e colonizar a re-
glão se apóla, principal-
te, em Bela Vista, nas terras
das margens do rio Soll-
mões e em duas ilhas. Essas
terras, atualmente, estão
ocupadas por posseiros, com
os quais o INCRA Já fêz ai-
gumas experiências, tendo
dado orientação técnica e
ajudado no financiamento
para as plantações. Um dê-
les — Porfirlo Alclmar de
Sousa Duarte, 40 anos, oito
filhos — com sua granja,
plantações do pimenta-do-
reino, guaraná, legumes c
frutas, teve uma renda bru-
ta na última safra de CrS
120 mil "e com bom lucro",
revelou.

O êxito obtido por alguns
posseiros (alguns possuem
camlnhoneta último tipo)
vem animando o INCRA a
se dedicar ao projeto, que
terá sua execução iniciada
em Janeiro próximo com o
levantamento cadastral. Os
posseiros receberão os titu-
los da terra também no
principio do ano, ficando
cada um com 100 hectares.

Cesarion Praxedcs
"Aqueles com os quais Ja cs-
tamos trabalhando são pos-
sclros só cm termos legais,
uma vez que as terras não
lhes pertencem oflclalmen-
te. Na verdade são colonos,
muitos trazidos pelo INCRA
com toda a assistência, o
que os diferenciam dos
demais que ocuparam a ter-
ra por conta própria", ex-
pllcou Hugo Ventura.
OS MITOS

A área projetada para a
recuperação e colonização é
de 30 mil hectares c Inclui
as margens do Sollmões, a
região do Caldeirão — en-
tre o Sollmões e o Negro —
e as Ilhas do Barroso e
Paciência, também no Soll-
mões. Segundo Hugo Ventu-
ra, a terra na região é ex-
celente, "havendo alguns
lugares onde se pode colher
três vezes mais do que se
colhe em terras comuns."
Atualmente Manaus conso-
me arroz e Inúmeros outros
produtos importados do
Sul e de Mato Grosso, "mas
Isso precisa acabar", diz
Hugo Ventura.

Arroz, milho, legumes,
verduras, ovos, carne e íru-
tas serão produzidos na re-
glão c transportados paraBela Vista. Lá os produtos
serão beneficiados e emba-
lados para, posteriormente,
serem levados para Cacau
Pereira, onde uma coopera-
tiva se encarregará da dis-

trlbtilção. Quanto à partoda orientação técnica, além
dos técnicos do INCRA, o
órgão pretende aproveitar o
know-fiow da granja do
Exército no Caldeirão, onde
foram derrubados inúmeros
mitos sóbre a lmposslblli-
dade da horticultura cm
terra firmo na Região
Amazônica. A granja do
Exército — construída atra-
vés de convênio com o IN-
CRA c destinada a abaste-
cer famílias militares nas
fronteiras e cm Manaus —
servirá de exemplo para os
colonos, que poderão visita-
Ia e receber Instruções.

OS FRUTOS
— Dentro de um ano cs-

taremos colhendo os prl-
meiros frutos e, acredito,
êlcs terão bastante lnfluén-
cia no custo de vida de
Manaus. Vamos revoluclo-
nar isso aqui, dando todas
as condições para que essa
gente possa trabalhar. Mais
tarde traremos mais colo-
nos e se tudo der certo,
dentro de pouco tempo
Manaus deixará de impor-
tar gêneros alimentícios do
Sul. Essas terras nas mar-
gens do Sollmões são como
as do Nilo, só que aqui
podemos plantar na várzea
e em terra firme, o que re-
presenta uma vantagem —
disse entusiasmado Hugo
Ventura.
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2 GRANDES ORQUESTRAS-MUITA MUSICA E ALEGRIA]
CARLOS CAMPOS E NELSON SANTOS
APRESENTAM BREVEMENTE

Mã\ ââfl PEQUEM nOTRUEL
DIREÇÃO: MAURÍCIO SrfERMAN

RESERVAS DE MESA: TEL 242-7119 - AR REFRIGERADO
DIARIAMENTE ALMOÇO A PARTIR DAS 11,30 ht '
DIARIAMENTE JANTAR À PARTIR DAS 19,00 hs

DIARIAMENTE RAR A PARTIR DAS 10,00 hs

PUC CURSOS DE
FÉRIAS

GERENCIA GERAL
GERENCIA FINANCEIRA
GERENCIA DE MARKETING
(Os cursos acima incluem o prática de
JOGO DE NEGÓCIOS (Business Game)
GERENCIA DE MERCADO DE CAPITAIS
GERENCIA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
INICIO: 3 de JANEIRO de 1972 - TÉRMINO: 11 de

FEVEREIRO de 1972
AULAS: de 2a. a 6a. feira, das 18,15 às 21,30 horas,

num total de 120 horas.
Informações e Inscrições:

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO
E GERENCIA
Pontifícia Universidade Católica
Rua Marquí-t de São Vicente, 263 — Gávea
Telefonei: 287-3280 — 227-2388 — 227-8754
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SONY • Mod. 6RC-15
Rldio-receptor AM com "dl-

^a_»V -_^^^_.n*"*'_J^^^____P-
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LlOYD'S - Mod. 9V-72
Gravador Minl-Casselte com ridio-
receptor pari AM/FM. Funciona
com pilhai comum, ou corrente da

cauv . -rif_„it^^É__^

Televisor da 9 polegadtl,
translstorizedo, com clrcul-

ll.OYD_-Mod.9rM1
Radlo-receptor de 8 talias
de onde, com ieletor"push-
bullon" pari- AM/FM/PB/
lW/MB/AIRCRAFTr-W-1/
SW<2, Funciona com pilhaicomum di lanterna ou cor-
tenledeiuvolli.

Sempre na vanguarda das novidades eletrônicas, lançamos os novos modelos da linha 1972 de rádio-receptores e TV
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SONY-Mod.TC-124CS
O verdadeiro gravador Minl-Citietti Sta-
no, equipado com doía ilto-filintea ex-
ternoi. Slilimi de gravaçlo "S0NY-O-
MATIC" (controla automático da grava-
çâo), e microfone Starao. '

Grandes descontos para os gravadores

Êilljy^iy
SONY-Mod.TC-165
O Tape-Dick Cauette Staiae mali
vendido do mundo. Controle automá-
tico da Revenlo, Repetição a Para-
da.

SONY - Mod. TC-366
Tepe-Deck da carretai,
com 3 velocidade!, 3
cabeçei profliilonili,
a r.esposIa da freqüên-
cia da 20 a 29,000 Ht.
Funcionamento horl-
zontal ou vertical.

í r'""**~S\^^^____^l_í

SONY • Mod. TC-39S-4
O mali recente lança-
mento de Tipe-Daekem
4 canil! (QUAORADI-
Al), com 3 cibiçat pro-fliilomli. Orava • ra-
produi am 4 canala a 4
pista», ou 4 canal! a 2
plstn. Resposta da fre-
qüência da 20 a 25.000
Hx.

r^T\ *»—____i l

SONY- Mod. TC-60
Mlni-Caaietta Portátil,
da luz • pilhas, com o
novo "SONY-O-MATIC
(controle automático de
gravaçlo)

Be wjH TaV * I

SONY • Mod. TC-382-D
Tepe-Deck de carretei, com 3
velocidades, 3 cabeça!, • res
posto de freqüência da 25 a
25.000 Hz.

Circuito Fechado de TV - Vídeo-Tape - Transmissor e Receptor (faixa cidadão)
_- _,*,--¦, . ~ Intercomunicador Sem FioEm 1972. entre outras novidades, VIDEO-TAPE PORTÁTIL A CORES
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O MÁXIMO EM EQUIPAMENTO ESTEREOFÔNICO

Rua Senhor dos Passos, 12
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* Informs publico que a partir de 31 de marco de 19^2 as emissdras de televisfio brasileiras
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Serviço de Custódia

de Letras Imobiliárias
No cumprimento da atual
legislação que estabelece
a obrigatoriedade da
custódia para o adqQirinto

quo usufruem
de abatimento de 30% na
Renda Bruta; a Residência
organizou o melhor o mais
amplo Serviço de Custódia.
Sâo 6 agóncias na
Guanabara, para melhor
servMo.

RESIDÊNCÍA
QA.DECRÉDTIO IMOBIUARD
Matriz •R.daQuiUnd«,06-A
Centro -A». Rio Branco, 133-B
Pinto •Av.Copacabina,t3S5-A
PAato4 • R. Barat* Ribeiro, 305
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Madurelr» • R. Almerinda FfélUi, 43
Maler • R. Silva Rabelo, 10, Q. HTijuca • R. Condo d* Bonfim, 303

seu te evisor preto e branco entra

pelo valor exato que você pagou hoje.
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Comunicações. (Portaria publicada no D. Oficial de 20/4/71)
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CAXIAS Nilo Paçanha, 281 NOVA IGUAÇU Trav, Roslnda Martins, 57/63
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Todos os investidores do FUNDO APOLLO tem direito a
descontos especiais nas mercadorias adquiridas nas lojas da
U.E.B.: DUCAL - BEMOREIRA
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Como sobreviver na guerra nuclear

Arthur A. Broylcs
da Universal Sdente News

Poderá o hoviem sobreviver a uma gucr-
ra nuclear? Alguns dizem que sim — c pelo
menos um cientista procurou verl/icar isto.
Êste cientista, Cresson Kearncu, do Laborató-
rio Nacional de Oak Rldge, tinha conheci-
mento de um plano soviético para proporclo•
nar proteção aos cidadãos soviéticos contra
ataque nuclear e decidiu testar êste plano.

Selecionou como executor da experiência
um gordo vendedor, que vivia numa casa mo-
desta numa pequena cidade no Leste de Ten-
nessee. A primeira parte do plano soviético
exige a evacuação das cidades para as Zcmas
Rurais. Isto diminuiria grandemente o núme-
ro de fatalidades em decorrência do impacto
direto das explosões nucleares pela rarefa-
ção da população. A segunda, a parte vital do
plano, exige a construção rápida, no local, de
abrigos simples, mas eficazes, pelo próprio
povo.

Os soviéticos evidentemente acreditam
que o plano funcionará, tendo-se em vista que
distribuíram 130 mil exemplares de um livro
descrevendo-o. O plano possui um angulo di-
ferente dos esforços de defesa civil america-
na. Ao invés de alertar o povo para a ação
em tempos de tranqüilidade internacional,
procura tirar partido da maior preocupação
durante os períodos de tensão — como no
da crise de mísseis de Cuba.

Todo o programa soviético — evacuaçGo
e construção do abrigo — deve ser concluído
em 48 horas. Poderia o vendedor do Tennes-
see e sua família, juntamente com duas fa-

millas vizinhas, completar tal abrigo em dois
dias? Kearney teve dificuldade em explicar
por que queria que éles fizessem tal coisa. O
que finalmente os convenceu a aceitar o de-
safio foi a oferta de US$ 444 dólares peloabrigo, e viais uma gratificação de USS 120,
se o mesmo estivesse concludo em 48 horas.

Alguns dias mais tarde esta corrida con-
tra o tempo começou. O vendedor conseguiu
a ajuda de dois amigos e suas famílias. Po-
diam usar apenas ferramentas manuais que
possuíam, quando fizeram o acôrdo.

Receberam planos e instruções detalha-
das para um abrigo tipo soviético para 12
pessoas, que nunca tinham visto antes. Era
necessário que usassem apenas materiais à
mão, principalmente estacas de 3,5 a 4,5 po-
legadas de diâmetro, que cortaram das fio-
restas próximas. Embora Keartiy e seus lio-
mens observassem de perto os trabalhos, rc-
cusaram-se a responder perguntas, por mais
simples que fossem.

A principio, os homens trabalharam duro,
mas as mulheres e os meninos demoraram a
entrar no ritmo. A medida em que a tarefa
progredia, contudo, seu entusiasmo aumentou,
c no segundo dia acordaram de madrugada. E
só a lh30m da madrugada seguinte pararam
um pouco para descansar. As mulheres usa-
ram pás até que suas mãos ficaram cheias
de bôlhas, e os meninos de 12 anos trabalha-
ram 12 horas por dia. Contudo, ninguém sc
feriu nem ficou exausto com o excesso de
trabalho.

Cavaram uma trincheira de seis pés de
profundidade (l,80m aproximadamente) e a
escoraram com estacas ligadas a uma forte
estrutura de troncos de madeira. Uma chuva
forte dc verão diminuiu o ritmo do trabalho,
mas éles esvaziaram a trincheira com baldes
c trabalharam na lama. Um teto de troncos
fortes foi colocado em cima da estrutura pa-ra apoiar uma camada de 2,5 pés de terra co-
locada em cima. A proteção contra infiltra-
ção de água foi feita com papel de alcatrão
e plástico.

A medida que o prazo das 48 horas se
aproximava, trabalharam com velocidade ca-
da vez maior. O tempo esgotou-se, contudo,
faltando ainda 30 homens-hora para comple-
tar o abrigo. Contudo, continuaram. Quando a
última pá de areia tinha sido depositada, pro-varam que tais abrigos podem ser construi-
dos cm pouco mais de dois dias.

Cresson Kearny revela um forte senti-
mento de urgência em seu relato dêste proje-
to. Acredita que estas três famílias do Ten-
nessee, juntamente com aquelas em sete pro-
jctos semelhantes, demonstraram algo de
grande significação para os Estados Unidos
e o mundo. Seu feito dá nova esperança dc
que o homem comum, na maioria dos locais
de um grande país como os Estados Unidostendo a vontade de viver, recebendo instru-
ções escritas detalhadas e dois dias de alertatem uma boa chance de sobreviver a esta
catástrofe final de nossa ipoca, uma guerranuclear.
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Japão tlá
aumento a

Russos lançam ao Nixon comuta

Imperador espaço satélite
Tóquio (Lntln/Reuter.s

JB) •— O Governo Japonês
concedeu aumento de 17,0Co
nas remunerações anuais
concedidas no Imperador
Hlrohlto e outros lntegran-
tes de sua família Imperial,
em conseqüência do aumen-
to do custo de vida registra-
do nos últimos meses.

Os aumentos entrarão em
vigor a partir de abril pró-
ximo e concederão à faml-
Ha Imperial Japonesa um
total de 112 milhões de Ienes
(CrS 184 800 mil), Incluindo
a Imperatriz Nagako e o
Príncipe herdeiro Aklhlto.
Outras quatro famílias im-
pcrials do Japão foram
também contempladas com
aumentos de vencimentos
autorizados pelo Governo.

Terror ataea
túmulo _lc
Mussolini

Roma (ANSA-JB) — Uma
boma de pelo menos quatro
quilos explodiu na noite de
sexta-foira no panteão do
antigo ditador Benlto Mus-
solini, onde está sepultado
com outros familiares seus.

A explosão arrancou a
porta do túmulo, mas não
causou grandes danos aos
ataúdes. Sabe-se que os au-
tores do atentado passaram
por uma cerca de arame
em torno do cemitério, e ln-
cendiaram uma media, es-
capando em seguida.

da série Cosmos
Moscou (AP-AFP-ANSA-

Latln/Reuters-JB) — A
União Soviética anunciou
ontem o lançamento de
mais um satélite não trlpu-
lado da série Cosmos, o de
número 460.

A agência oficial Tass ln-
formou que o Cosmos-460
tem as seguintes coordena-
das: apogeu, 470 qullóme-
tros c perlgeu, 259 qullóme-
tros. Sua primeira clrcuna-
vegação em torno da terra
durou 80,7 minutos c sua in-
cllnação em relação ao
Equador é de 05 graus.
TUDO BEM

Segundo a Tass, os técni-
cos soviéticos Já contacta-
ram o satélite, e verifica-
ram que seus aparelhos
funcionam normalmente.

Também analisaram as
informações recebidas. Os
satélites da série Cosmos
destinam-se, em sua maior
parte, a desempenhar
missões de observação, rea-
lizando estudos mcteoroló-
gleos.

Uma das duas sondas so-

vlótlcas enviadas a Marte
está equipada com um radl-
otclescóplo, segundo Infor-
mou ontem o Jornal Izves-
tia, órgão do Governo da
URSS.

Trata-se — precisou o dl-
ário — de uma Instalação
cujo objetivo é estudar as
emissões de ondas magnétl-
cas de Marte, numa longl-
tude de ondas de 3,4cm.

O radlotelescóplo permite
ainda determinar a lntensl-
dade de polarização da rá-
dlo-irradlaçáo da superfi-
cie do planeta. Se o foto-
metro de bordo tomar
a temperatura do córtex
marciano, até uma profun-
dldade de alguns microns,
o radlotelescóplo permitirá
determinar a temperatura
á uma profundidade media
de 50 centímetros.

A análise dos últimos da-
dos fornecidos pelo radio-
telescópio possibilitará de-
terminar as características
elétricas e aclorificas do so-
Io marciano, e traçar um
mapa de suas variações, fi-
nallzou o Izvestia.

H_rv_—-_^''_____UJMi_

TO_*ár_Sa Telefone para 222-1810
e faça a sua assinatura do
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pena de
James Hof/a

Lewi sburg, Pensllvanla
(UPI-AP-JB) —O Presiden-

te Richard Nixon comutou
a pena de James Hoffa,
presidente do Sindicato dos
Motoristas de Caminhões,
que foi libertado na véspera
de Natal após cumprir qua-
tro dos 13 anos a que fora
condenado por corrupção
de um Jurado em 1064.

O processo contra Hoffa
foi aberto pelo então Secre-
tárlo da Justiça, Robert
Kennedy, Hoffa mantinha
relações com grupos da Ma-
fia de Lns Vcgas, aos quais
chegou a emprestar certa
vez USS 25 milhões (CrS 140
milhões) sem nenhuma ga-
rantla. Seu sindicato era o
maior do mundo, com quase
2 milhões de filiados, c a
uma ordem sua todo o
transporte d e caminhões
poderia paralisar, tal a sua
Influencia.

Choque naval
mata sete
nas Filipinas

Manllha (AP-JB) — A
Guarda Costeira das Fillpl-
nas anunciou que sete pes-
soas perderam a vida e ou-
trás 10 estão desnparccldas
em conseqüência da colisão
de um cargueiro íillplno
com um barco indonésio
nas proximidades do porto
de Manllha.

O cargueiro Holdy James,
com 81 passageiros naufra-
gou enquanto o outro navio,
transportando 78 pessoas,
ficou seriamente avariado.
Ignora-se as razões do cho-

Chegou a hora da
_______________________* ____ __________ _____ ____ ____l ____! ____! ____i

__________ ___¦ __________ ____ ____! ___r ^_fl __^__, __^__^__H

AQUECEDOR A GÁS
COSMOPOLITA.

Com dispositivo
automático de segurança.

Diversas cores.
Apenas SG09 à vista

PISOS ESMALTADOS
GUAINCO.

Belíssimas cores em
lindas decorações.

Tamanho 15 x 7,5.
A partir de 2iP9 o m2

\ FOGÃO
.CONTINENTAL 2001.

Branco ouCopertòne.
4 queimadores,

amplo forno com
visor de vidro e

iluminação interna.
Apenas OM09k vista

ASSOALHO DE
IPÊ SECO.

Tipo colonial.
A partir de StOy om2

GRÁTIS!.Um ebulidor
Çarà esquentar'água, na

coríipra de um
fogão ou aquecedor.

SUPER OFERTAS
DOVA- AVISTA

Tampo Gojrana.
Solidex 12,80
Purificador
Nautiius .215,
Armário
Cris-Metal  96,
Aparelho p/bidê
linha italiana  85,'Tanque 

Celite
c/colunas e garras. 148,
Armário Fiel
(1 porta)........ 57,

-=-"-" ' jttSç^I ^'^V^xl

AZULEJOS
DECORADOS
KLABIN.
Lindos-padrões e côrês
variadas à sua escolha.
A.partir de 239°o<m2

CONJUNTO
IDEAL
STANDARD
ÇARINA.
coni 9 peças (médio).
Linha super moderna
para a beleza do
seu banheiro.
Apenas 1 _§ 7\9. à vista

FAÇA A
REFORMA TOTAL

AGORA
E PAGUE EM

ATÉ
24 MESES.

APARELHOS
DECA-
PARA LAVATÓRIO.
Linha italiana e
desenhompderníssimo.
Somente 1 _#_•$ à'vista

ARMÁRIO
PARA BANHEIRO
GOYANA.
Pode ser embutido
ou pendurado.
Cores 'modernas.

Apenas 22 J

dova
CENTRO: Av. Almirante
Barroso, 90 - sobreloja
M_IER: Rua Aristides
Caire, 119
SÂO CRISTOVÀO: Praça
Padre Seve, 28
(Largo da Igrejinha)

UM DOS MAIORES
FORNECEDORES EM
TODO O BRASIL DE:
EERRO. MADEIRA,
CIMENTOi' PREGOS,
GALVANIZADOS, ÉTC.

Leone toma posse Síria entra em
na Presidência alerta devido a
italiana 4. a-feira tropas em Golan

Roma (ANSA-AFP-Reuters/Latin-JB) —
O Presidente eleito da Itália, o democrata-
cristão Giovanni Leone, prestará juramento
a Constituição na manhã da próxima quarta-
feira diante do Parlamento reunido, quando
pronunciará mensagem aos deputados e se-
nadores.

Giovanni Leone, de 63 anos, foi eleito
sexta-feira na 23a. votação — que se reali-
zou no Ui'> dia desde a primeira disputa —
com 518 votos, 13 acima da maioria neces-
sária. Seu principal adversário, o socialista
Pletro Nenni, obteve 408 sufrágios.

CLIMA POLÍTICO

Leone, de 63 anos, representou o bloco
integrado pela direita, incluindo grupos de
centro-direita (social-democracia e republi-
canos), conservadores da extrema (liberais e
monarquista.s) e extremistas (neofascistas),
enquanto o seu opositor, Nenni, concorria
com o apoio dos comunistas, socialistas, mi-
clais-proletários e independentes.

Segundo os observadores políticos, desde
o primeiro momento as eleições se polariza-
ram entre os dois blocos antagônicos de es-
querda e direita, confirmando o agudo pro-
cesso de radicalização que vive a Itália desde
1968.

Comentarista da France Presse, Francis
Camoin acha que Leone conseguiu com efei-
to salvar a situação ante o fracasso de Amin-
tore Fanfani, primeiro candidato da demo-
craWa-cristã, no jogo das alianças e com-
promissos, aspectos paradoxais que oferece a
politica italiana.

Continua aquele analista afirmando que
Giovanni Leone é o homem das situações de-
sesperadas e sem afirmar que a Itália se en-
contre em tal situação, o.s observadores reco-
nhecem que o momento não deixa de ser de-
licado.

Acredita-se que o Primeiro-Ministro Emi-
Ho Colombo terá apresentado sua renúncia
ate o dia da posse de Leone, para que este
se encontre com liberdade para formar seu
Governo.

MENSAGENS

O Presidente dos Estados Unidos, Iti-
chard Nixon, enviou mensagem a Leone fe-
licitando pela eleição e dizendo que "ani-
macio pelos estreitos vínculos de amizade que
unem a Itália aos Estados Unidos, vejo com
confiança nossa futura colaboração dirigida
no sentido de promover a paz no mundo e
a reconciliação no tempo presente."

Leone também recebeu mensagens de fe-
licitações de outros Presidentes, inclusive
Tito, da Iugoslávia.

Político popular e
jurista de renome

Roma (AFP-JB) — Baixo e gordo com
enormes óculos de tartaruga, Giovanni Leo-
ne — 63 anos — o sexto Presidente da Re-
pública italiana c considerado um dos poli-
ticos mais populares de seu pais.

Estudioso, jurista com obras traduzidas
para outras línguas, é um homem que se
distingue pela discrição, pelo aspecto de bo-
nachão e de integridade, fatores aos quais,
segundo os observadores, se deve sua eleição.

Durante os anos de 1955 a 1963 soube
presidir com êxito uma câmara "singular-
mente indócil", o que lhe foi fácil pela sua
aguda inteligência e pelo seu senso de hu-
mor que não lhe tira a autoridade.

Aos 27 anos (nasceu em Nápoles a 3 de
novembro de 1908) já era professor de Di-
reito Penal na Universidade de Mesina. Em
Nápoles, foi secretário politico da Democra-
cia-Cristã em 1945, e em 1946 e 47 participou
da elaboração da Constituição italiana. Co-
mo Governo de transição, dirigiu a Itália
seis meses em 1963 e cinco em 1968. Foi êle
também que, em 1958, anunciou a revisão
da Concordata após intermináveis e pruden-
tissimas contemporizações por parte dos Ga-
binetes que o precederam.

Em 1964 foi candidato à Presidência pela
Democracia-Cristã. Em 1948 foi eleito pela
primeira vez (deputado), quando assumiu a
presidência da Câmara, Pelos seus trabalhos
no domínio cientifico e social, o Presidente
Saragat o nomeou senador vitalício em 1967.

NATALINO PEREIRA DE SOUZA
AÇÃO DE GRAÇAS

Amigos do Professor Natalino Pereira de Souza associando-se
as homenagens que lhe estão sendo prestadas pela passagem de
seu 50.° aniversário natallcio convidam seus colegas, alunos e
ex-alunos em geral para assistirem a missa que a Associação
Brasileira de Relações Públicas manda rezar is 11 horas do dia
27 próximo, 2a.-feira, na Igreja de S. José, na Rua da Misericórdia,
esquina da Rua São José.

Beirute e Amã (AP-AFP-
JB) — Devido aos constan-
tes rumores de concentra-
ção maciça de tropas lsrae-
lenses nas colinas de Oo-
Ian, a Síria colocou on-
tem suas Forças Armadas
cm estado de alerta, segun-
d o informaram viajantes
chegados de Damasco.

O diário Al Sahaft, de
Amã, afirmou que Israel
prepara um ataque em
grande escala contra a Si-
ria e Jordânia, a ser desen-
cadeado a partir do Golan,
região sirla ocupada c m
1907 pelos israelenses.

Em Beirute, Informou-se
que 1700 pessoas foram de-

tidas na Jordânia, após a
morte do Prlmelro-Mlnlstro
Wasfl Tell, assassinado ha
um mês por comandos pa-lcstlnos.

A informação foi divulga-
da pelo Al Asslfa, boletim
diário do Al Fatah, a maior
organização da Resistência
Palestina. Acrescentou que
agentes policiais Invadiram
e revistaram as residências
dos dirigentes palestinos
cm Amã.

Muitos fcddayins detidos
pelas autoridades jordanla-
nas, de acordo com o bole-
tim, foram transferidos pa-
ra o campo de intemamen-
to de Al Jaafar.

Parlamento árabe se
reúne a 11 de março

Cairo (ANSA-JB) — O
Conselho da Presidência da
Federação das Repúblicas
Árabes, integrado pelos
Chefes de Estado do Egito,
Sirla e Llbla, decidiu convo-
car. pela primeira vez, o
Parlamento Federal no pró-
xlmo dia 11 de março.

O Parlamento, cuja cri-
ação foi aprovada esta se-
mana pelos Presidentes
egípcio, Anwar Sadat, e sl-
rio, Hafez Assad. e o Premi-
cr llblo Moammar Kadhaíl,
é composto por 60 membros,

20 por cada Estado que in-
tegra a Federação.

O Presidente Anwar Sa-
dat Informou que o Parla-
mento será convocado duas
vezes por ano, em março e
outubro. Os três Chefes de
Estado cntrevlstaram-sc vá-
rias vezes nos últimos dias,
a fim de ampliar os vln-
culos diplomáticos e con-
sulares entre seus países
para facilitar o transporte
de mercadorias e pessoas
entre os Estados da FRA.

Jordânia pensa levar
protesto sério à ONU

Amã (AP-JB) — Em de-
claração oficial, o Governo
jordaniano anunciou ontem
que vai levar "um sério pro-
tcíto" ao Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas
contra supostas escavações
e demolições realizadas pe-
los israelenses no setor ára-
be de Jerusalém.

A nota afirma que as es-
cavações nas proximidades
do Muro das Lamentações
e no setor árabe alteraram
o aspecto da cidade.

Acrescenta que Israel de-
mollu dezenas de casas ára-
bes e mesquitas, c construiu
novos prédios para moradia
de famílias judias cm Jeru-
salém.

Banco Nacional da Habitação
EDITAL

CONCURSO PARA
DATILOGRAFO

Comunicamos aos interessados que
a identificação da Prova Especializada de
Datilografia será realizada, no dia 27 de
dezembro próximo, às 19 horas, na so-
breloja do Edifício-Sede, sito na Avenida
Presidente Wilson, n.° 164.

A vista de prova será concedida aos
candidatos inabilitados na referida prova,
nos dias 29 e 30-12-71, no horário de
09:30 às 12:00 e 14:30 às 18:00 horas,
na sala do Serviço de Recrutamenfo e
Aperfeiçoamento. Os pedidos de recurso
serão recebidos nos dias 03 e 04-01-72.

Os candidatos que lograrem apro-
vação no concurso somente terão vista
de todas as provas, nos dias 06 e 07-01-72
e os recursos serão recebidos nos dias 10
e 11-01-72.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro
de 1971.

BNH — Departamento de Administração
ARMANDO GOMES DE MELO

Chefe

Josias studio
"NOTAS ___3_asc___a__cs s.*Veja se vc. acscéâita...""
ESTAS SÃO' PRA.- DEIXAR O ___3_ÜÍ- A ZEFQ-D-A 31 IWJ&JESml

**S O N Y : 12 MESES SEM JUROS SEM ENTRADA , ,
OU A VISTA (NA _________-)...

*SONY .TC 165 k7 c/reverso de cr$4.950 por -^.SOOr-Oa/y-
*S0NY TO 160 k7 da cr$4.070,99 por so Cr$2.800,99.

**SONY TC 127 K7 d_ Cr$2.8gfJ ,99 por apenas Cr$2.150,99
SONY TC 122 K7 de cr?1.860,00 por (juro p/D.}?l>25ÕT99

*- SONY CF 610 AM _M C/2 caixas SONY de$7.950 .p/$5.500,99
SONY TC 60Ade 850 p/650 ** TC llOAde 1670 p/1.150,99
SONY TC 124 CS stéreo de cr$3.900 p/cr$2400,99 (puchal l
SONY TC 252 DECK rolo de CX$2.992 por cr$2.195,99...

***ou o TC 266 (que substitue o 252), de $3.250 p/2.390,99
. ** * Enfim , JOSIAS está botando pra quebrar lil

BQKO MDKO ê qaem canpra sem dar ora "plã" com Josias. an-
tés aa fecihar negocio • ** TEM aopala das ,l__KX-_3n traga
¦seu bagulho vel_o.Ieve um novo iNota-Este anuncio sõ va-'
Is sa vc. xeco_ta-_o(V-lidp ate dia 31-R. B.Ribeiro 322

Sm Li
CTAFLIX

ÚNICOS EM ALUMINYLON §
MUITAS COM./
IONOA VIDAI

f/fAClUTAMOS O PAOAMINTO
(ORÇAMOS St COMPROMISSO!

RUA BARÃO OO BOM
RETIRO, 2225

(PRÁÇÂ MAIYINO REÍSI
GUANABARA

«_ 1268-9265268-1274
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Coréias, o retorno ao impasse
Conqulitadf p*toi {iponiitt no comi to

do stculo, invadida por aovlaticot • norla*
americanos na S*gund* Ouarra Mundial, ¦ Co-
rala foi tam porá rlamonto dividida npoi a guarra
am duat iroai qua. doado enfio, clamam pala
(-•unlflcacio, mat dala pouco io aproxima. No
Inicio dos anoa SO, uma guerra provocow 4,3
mllhóoe do morte* noa dais ladoe o, mosmo
depois do armistício, as relacôat entro Norto
o lul so caraclorlaant palas acusaièoa mútuas
do Infiltrado o sabotagem. Noi ultlmoe dois
anea, as tentativas da aproximação ontro as
due» Coralaa mostravam sinais otimistas, mas
a dócltie) do Park Heo podai Indicar um ro-
torno «o Impasso.

Quando os japo/iéses se ren-
dem às tropas aliadas, no fim da
Segunda Guerra Mundial, norte-
americanos e soviéticos concorda7ii
que as tropas inimigas estado-
nadas na Coréia devem se entregar
em dois grupos, separados pelo Pa-
ralelo 38: os que estavam ao Norte
e/itregaram-se à União Soviética e
os que se enco7itravam ao Sul fica-
ra/n sob os cuidados dos Estados
Unidos.

Unia comissão conjunta das
duas potências deveria ajudar os
corca7iós a organizar um Qovênio
c7/i todo o pais, mas os norte-
americanos acusam a União Sovié-
tica de obstruir os trabalhos e
pedem ás Nações Unidas para
supervisionar eleições na Coréia. O
Norte se recusa a receber a comis-
são da ONU e, ent fevereiro de 1948,
proclama-se República Democrática
Popular da Coréia. No Sul, eleita
uma Assembléia Nacional, esta es-
colhe Sygman Rhee como Pre-
sidente e, em agosto, surge oficial-
mente a República da Coréia. Tor-
na-sc clara a divisão do pais, abrin-
do caminho para um conflito, que
explode dois anos depois, a 25 de
julho de 1950.
DA LUTA AO ARMISTÍCIO

A Coréia do Norte alega até
hoje que foi invadida pelo Sul an-
tes de atacar, mas a vitrapassagem
do Paralelo 38 por suas tropas
motivou um pedido imediato dos
Estados Unidos ao Conselho de
Segurança da ONU: Como a União
Soviética boicotava o Conselho de
Segurança desde o inicio do ano —"até que a China Nacionalista fosse
expulsa" — não pôde vetar a pro-
posta norte-americana.

A ONU autoriza o envio de tro-
yas '50% dos Estados Unidos, 40';¦
da Coréia do Sul e 10% de outros
paises) e a ajuda econômica de ai-
gumas nações, entre as quais o
Brasil. Comandadas pelos Estados
Unidos, as tropas da ONU liberam
Seul e avançam para o Norte, atra-

vessando o Paralelo 38. Em outubro
de 1950, chega7/i à fronteira da Chi-
na e esta intervém no co7iflito, ao
lado dos norte-coreanos.

A luta se intensifica e o mundo
chega a temer um novo conflito
mundial, principalmente devido à
Í7itervenção direta da China, às de-
claraçôes de Harry Truman sobre
as possibüidades de empregar a
bomba atômica e as esperanças de
MacArthur em receber autorização
para destruir a China.

Em melo á luta e às pesadas
baixas de lado a lado, as conver-
saqões sobre armistício se iniciam
em julho de 1951 e finalmente são
co7tcluidas em 27 de julho de 1953,
depois de 575 reuniões e das exlgên-
cias de Sy7igman Rhee para que os
Estados Unidos assinem um pacto
de ajuda militar, mantenham tro-
pas 7io pais e forneçam armas ao
Oovcrso da Coréia do Sul. Reu-
/Mos chi Pamnunjon, os delegados
da ONU e dos paises cotnunistas
assi7iaram o docume7Úo. A Coréia
do Sul não compareceu.

Os termos do ar mi st ido:
cessar-fogo na fro7itelra, realização
de U7/ia confcrê7icia para decidir a
retirada das tropas estrangeiras,
paralisação no reforço de tropas e
cquipa7/ientos militares, formação
de u*>ia comissão de armistício e
repatriamento dos prlsioiiclros.
A VERSÃO DO NORTE

A Coréia do Norte mantét/i
«ma interpretação diferente da
guerra, suas origc/is e i7itcrêsses
etivolvidos. Alega inicialmente que
as Nações Unidas estava/n sob o
co7itròlc dos Estados Unidos e que
as eleições por ela supervisionadas
7io Sul fora7n U7na farsa. Em rela-
ção ao avanço de suas tropas além
do Paralelo 38, afirma que agiu em
represália à Invasão de seu próprio
território e que o fator principal da
questão ê a invasão dos Estados
U/üdos à Coréia, a partir de 1945.

O analista francês Jon Halll-
day afirma em Les Temps Moder-
nes que havia insurreições popula-res constantes na Coréia do Sul
desde 1945 e que um movimento
guerrilheiro local agia contra o
Governo de Syngman Rhee, conte-
guindo c/ifraquecê-lo. O próprio
General MacArthur teria percebi-do isso e aconselhado a Truman a
intervenção. Quando o movlmen-
to local co/neçou a vadlar, o Nor-
te resolveu dar-lhe apoio, tentando

eclodlr uma revolta total, bloquea-
da pela i7itcrve7ição ziorte-avicrl-
cana. "foi uma guerra revoluciona-
ria de libertação nacio7ial" — co/i-
clul Halliday.

REPRESSÃO NO SUL

Desde o armistício, em 1953, as
relações entre as duas coréias têm
se mantido pouco amistosas, com
invasões de territórios e acusações
de parte a parte.

Escolhido pela Assembléia
Nacional em 1948, Syngman Rhee
se reelege Presidente da Coréia do
Sul em 1952, 1956 e 1960. Seu
oponente nas eleições de 1952 e
1956 c enfocado três a7ios depois
sob a acusação de comunista, en-
quanto o concorrente de 1960 mor-
re um mês antes das eleições.
Segundo o Herald Trlbunc de 15 de
fevereiro daquele ano, "outro pos-
sível cã7idldato à reeleição foi im-
pedido de regtstrar-sc", ao mesmo
tempo em que The Times, áe L071-
dres, afirma: "Oficiais da oposição
fora/n atacados com barras de fer-
ro e um deles morreu."

A reeleição de Rhee em 1960
motivou protestos em todo o pais,
provocando a morte de centenas de
pessoas, milhares de feridos e o
início da lei marcial. Sob pressão,
Rhee é obrigado a renunciar e seu
oponente Posun Yun é eleito pre-
sidente por um periodo de cinco
anos. No ano seguinte, entreta7üo,
uma junta militar dissolve os Par-
tidos politicos, sindicatos e organí-
zações sociais, proíbe demonstra-
ções, suspende a Constituição c
a7iu7icia uma liderança por decre-
to: o General Park Chung llcc é o
novo líder.

Prometendo devolver o poder
aos civis nas eleições de 1963,
Chung Hee inicia um processo de
prisões cm massa, com acusações
constantes aos comunistas e con-
denação à morte. Donald Whltaker,
do The New York Times, escreve
em 1962 que a Coréia do Sul havia
se transformado num "estado poli-
ciai, controlado por uma Gcstapo
local." No ano seguinte, ChU7ig Hee
começa a demonstrar preocupações
sobre a devolução do Governo aos
civis. No fim do ano, abandona as
Forças Armadas e concorre nova-
mente à Presidência — desta vez
como civil. Manteve sua pro/iicssa
c venceu o pleito.

Departamento de Pesquisa

A Coréia do Norte, por sua vez,
tem se mantido sob a liderança ri-
gida de Klm 11 Sung desde a for-
mação do país. Seu Governo seguiu
a principio uma política de alinha-
mento com a China, frente ao co/i-
jllto sino-soviétlco, passando mais
tarde para uma associação /nator
com a União Soviética.

O conflito maior da política ex-
terna norte-coreana — além do
Governo no Sul — tem sido C0771 os
Estados Unidos. Ataques às tropas
na fronteira, apresamento de em-
barcações e de aviões norte-
americanos sob a acusação de espi-
onagem têm sido incidentes cons-
tantes entre os dois países, cul-
minando com a apreensão do navio
Pueblo, da Marinha dos Estados
Unidos, com 82 tripulantes a bor-
do, em janeiro de 1968.
A CRISE DO"PUEBLO"

Nos dias subseque/ites, a crise
entre Washington e Plongya/ig
atinge uma expressão sem pre-cedentes: os Estados Unidos pedema intervenção da União Soviética
para que a Coréia do Norte devolva
o Pueblo e uma frota de guerranorte-americana dirige-se para o
local, com o porta-aviões Enterprise
e a fragata Truxton. O Presidente
Lyndon Johnson ordena a mobili-
zação imediata de 372 aviões caças
e de transporte, todas as unidades
de apoio logístico e reservistas da
Marinha, Exército e Aeronáutica;
aumentam os choques nas frontei-
ras entre Sul e Norte coreanos: o
Presidente 7iorte-a77ierlca7io fala a
nação, afirma/ido que as Forças Ar-
madas estão prontas para qualquer
C7/iergê7icia.

A atitude norte-coreana de
apreender o Pueblo foi sem dúvida
um risco, mas os especialistas acre-
ditam que Plongyang estava certo
de que os Estados Unidos não rea-
glrlam, o que elevaria o moral dos
norte-coreanos e deixaria sérias
dúvtdas em Seul sobre a firmeza do
compromisso militar de defesa dos
norte-americanos.
A RETIRADA DOS EUA

O acordo militar entre Estados
Unidos e Coréia do Sul existe desde
a guerra, na década de 50, mas so-
freu um abalo considerável 710 ano
passado, com a decisão norte-ame-
rlcana de retirar um terço de seus

60 7iiü soldados estacionados na Co-
réia do Sul.

CRESCIMENTO ECONÔMICO

Possivel77ie7ite com esperanças
de estimular os Estados U7iidos a
reduzir cada vez mais suas tropas
71a região, o Norte tem diminuído
a infiltração no Sul e se ofereceu
para discutir questões como a reu-
nificação pacifica, a abertura de
missões c07nerciais e culturais, bem
como a troca de correspondência
entre famílias separadas pelo Para-
leio 38.

O Sul, entretanto, /na/úc/n-se
rígido em sua postura antlcomunis-
ta, achando que qualquer co7icessão
pode /ninar a confia/iça do povo 710
Governo e enfraquecer sua resis-
téncia contra a propaganda vinda
do Norte. Para assegurar esta resis-
té7icia, a Coréia do Sul mantém
U7/ia força militar superior a 7iieio
7/iilhão de homens, com trclnamen-
to efetivo de combate 710 Victname
do Sul, junto aos 7iorte-amerlcanos.

A política de Nlxon de deixar
a defesa da Ásia para os asiáticos
o cresci/nento do poderio japonês
e os contatos de Washington com
Pequim e Moscou atemorizam a Co-
rela do Sul quanto às intenções dos
Estados U7iidos em manter sua
defesa. Uma das principais preo-
cupações de Seul, na verdade, é que
a instabilidade provocada pela reli-
rada nortc-america7ia abale a con-
fiança dos investidores estrangei-
ros. O capital estrangeiro te/n sido
um dos fatores primordiais para o
crescimento ec07iômico da Coréia
do Sul.

PROPOSTAS DE
REAPROXIMAÇAO

Os sinais de descongelamento
nas relações entre as duas Coréias
apareceram claramente durante
êste ano, mas as partes intessadas
não souberam aproveitá-los
adequadamente e a decisão de
Park Hee, decretando o estado de
emergência, reinstaura o impasse,
oferecendo perspectivas pessimistas
para o quadro político da região.

Uma das primeiras indicações
de melhoria 7ias relações entre as
duas Coréias surgiu em abril desse
ano, quando a Assembléia Nacio-
nai norte-coreana apresentou um
programa de oito pontos para a
reU7ilflcação nacional, propondo o

restabelecimento de relações
comerciais e econômicas, o dese/i-
volvimento de intercâmbio e coope-
ração em vários campos: ciência,
cultura, artes, esportes, bem como
troca de cartas entre pessoas do
Norte e do Sul, E/n agosto último,
os dois lados se reuniram dire-
tamente pela primeira vez desde a
Segunda Guerra Mundial e até
mesmo as acusações sobra viola-
ções de armistício no primeiro
semestre reduziram-se a nove (con-
tra 110 no ano passado e 790 em
1969).

E/iqua/ito a Oposição no Sul
pressionava para que essas propôs-
tas de reaproximaçáo fossem acel-
tas, o Governo sul-coreano insistia
7ias restrições, afirmando que o pe-
riodo continuava critico e que o
Norte thiha planos de atacar a
qualquer momento. Finalmente, há
duas semanas, o Chefe de Estado
sul-coreano decretou o estado de
emergência devido "às ameaças do
Norte."
POR QUE O MEDO ?

O progra/na de emergência proibe"qualquer agitação social que possa
enfraquecer a segurança nacional"
e pede ao povo para "conceder um
pouco da liberdade que possui, em
beneficio da segurança nacional."
Park afirma que o Norte está "bas-
tante ocupado com a produção em
7/iassa de ar/7ias de guerra e qua-se pronto para a Invasão", en-
quanto a "infiltração de espiões
teria se acelerado."

Diplomatas ocidentais em Seul
dizem aos jornalistas que nâo vêem
sinais de invasão iminente e que na
verdade o número de agentes infil-
trados tem declinado, substituindo
o terrorismo de há alguns anos pe-Ia distribuição de panfletos."A ameaça de guerra não traz
apenas desvantagens para o Govêr-
no de Seul" — escreveu Alain Bouc
em Le Monde. "Assegura a coesão
do pais e diminui a influência de
facções; permite aos 7nilltares
/nanter a ordem e se organizar;
justifica importantes créditos nor-
te-americanos, que aumentaram a
cada nova crise."

A resposta final, entretanto, tal-
vez tenha vindo da própria capital
do pais, onde o líder da Oposição
denunciou o plano de emergência
na Assembléia Nacional: "E' apenas
um pretexto para manter a segu-

rança do regime de Park."

UNIVERSITÁRIO
Eis a sua chance:

Férias gratuitas na Europa.
Oportunidade para 100 candidatos em ja-

neiro de 1972.

Inscrição e seleção:

KEES STR00BAND

Av. Alm. Barroso, 91 Gr. 1210

2a. feira, 27-12-71 - Das 9 às 15 horas.-

Trazer: identidade e carteira de estudante.

6SUPERGASBRAS
%# OSTRIBIJDORA DEGASi WDÚSTRIA EC0MÉRCÍ0 S.A.

CGC-MF n.° 33.228.024
(SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO)

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
A partir do dia 27 do corrente será iniciado o

pagamento do dividendo n.° 25, relativo ao 1.° se-
mestre do exercício social, à razão de Cr$ 0,04 (qua-
tro centavos) por ação, devendo os senhores Acio-
nistas comparecer à sede da Companhia, na Rua
São José, 90 - 17.° andar, às SEGUNDAS, QUAR-
TAS e SEXTAS-FEIRAS, das 9 às 11 e das 14 às 16
horas.

Aos Bancos será reservado o horário das 14 às
16 horas, às TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS.

De acordo com a Legislação do Imposto de Ren-
da em vigor, e por tratar-se de SOCIEDADE DE CA-
PITAL ABERTO, será observado o seguinte critério:

— Estão isentos da retenção na fonte os pos-suldores de ações nominativas e, quando identifica-
dos, os de ações ao portador.

Observação: Nos casos acima, os Acionistas po-
derão, de acordo com o Decreto-Lei n. 427, optar pela
incidência do imposto de fenda na fonte, à taxa de
15%, ficando, desta forma, desobrigados de Incluir
o dividendo na sua Declaração de Rendimentos.

— Desconto de 15% para os Acionistas possui-
dores de ações ao portador que optarem pelo ano-
nimato.

— Desconto de 25% para os Acionistas resi-
dentes no exterior.

De conformidade com os §§ 2.° e 4.° do artigo
13 do Decreto-Lei n.° 401, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.° 484, de 03-03-69 e pela
Lei n.° 5.589, de 03-07-70, os dividendos não recia-

, mados pelos acionistas até o dia 24 de abril de 1972
serão tributados na fonte, como rendimento de be-
neficiário não identificado.

•Estarão à disposição dos senhores Acionistas, a
partir desta data, os formulários necessários para o
recebimento do dividendo, para o preenchimento an-
teclpado, o que deverá ser feito em ordem numérica
crescente das respectivas cautelas.

No período de 5 a 19 de janeiro de 1972, fica-
rão suspensas as transferências e conversões de ações,
bem como o desdobramento de títulos.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1971.

Pela Diretoria
Wilson Lemos de Moraes

Diretor Presidente

MARIO RESTAURANTE
Desejando um Feliz Natal e um

Ano Novo cheio de alegria, comunica

que está esperando os queridos ami-

gos e clientes para comemorarem o

Reveillon.

Reservas pelo tel.: 247-4193

AV. ATAULFO DE PAIVA, 706-B
(p

Associação dos Ex-Alunos da

EBAP

Coquetel de Confraternização: ex-
alunos e professores no dia 29 de de-
zembro, às 20 horas, Praia de Botafogo,
190 - 14.° andar.

Reservas: Maria Cristina
Praia de Botafogo, 190 —

sala 524. Tel.: 246-6367
ou 246-4010 - r. 136

(P

BANCO DO ESTADO DA BAHIA S/A
BANEB

C.G.C. 15.142.490

AVISO

A Diretoria do Banco do Estado da Bahia S/A
usando da atribuição que lhe conferiu a Assembléia
Geral Extraordinária, realizada em 28 de dezembro
de 1970, avisa aos senhores acionistas que as caute-
Ias relativas à subscrição de ações preferenciais sem
direito a voto, provenientes do aumento de capital de
Cr$ 15.000.000,00 para Cr$ 30.000.000,00, encon-
tram-se à disposição dos mesmos a partir de terça-
feira, dia 28/dezembro/71, nas agências do Banco.

Os acionistas residentes em Salvador devem
procurar nosso Departamento de Ações, à Avenida
dos Estados Unidos, n.° 26 — 1.° andar.

Salvador, 21 de dezembro de 1971
Ass. A Diretoria

(P

facilidade em dobro

o seu cheque verde
garantido agora

ate cr$ 200,00

m:>> 1 min

Banco do Estado da Guanabara S.A.
O Banco do Cheque Verde
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Papa exorta humanidade a ver exemplo em Cristo
«adíofot» AP

Festas em Jerusalém
atraíram alé "hippies"

-" Belém (AP-Latin/
""fteuters- JB) — Milhares de

-turistas estrangeiros, perc-
..-«rinos e hippies suportaram
—juntos uma chuva fria du-
""Tante toda a madrugada do

ontem para assistirem as
.festas de Natal nos Lugares
""^Btuitos de Jerusalém.
""*" Pouco antes do início das

Bolenldadcs, foram retira-
—das as forças de segurança
"Oe Israel estacionadas em
"torno da cidade para evitar
¦MM *

atentados terroristas, e so-
.-onente a policia árabe ficou

encarregada da vigilância.
••IM

CULTO
-— As autoridades de Belém

calcularam em aproximada-
mente 2 mil o número do
presentes à missa solene na
Igreja de Santa Catarina,
enquanto nas ruas próxi-

mas, os turistas, peregrinos
e hippies, com tochas iluml-
navam os lugares mais es-
curos.

Entre a multidão encon-
travam-se fiéis com cirios
acesos nas mãos e jovens
europeus que tocavam tam-
bores e flautas, em meio a
um forte cheiro de mari-
juana, facilmente confun-
divel com o odor do incenso
usado nas cerimônias rcllgl-
osas.

A missa solene foi rezada
pelo Monsenhor Oluseppe
Clacomo Beltrlttl, patriarca
latino de Jerusalém, e o
prelado católico de maior
hierarquia na Terra Santa.
Êle chefiou uma procissão
que levou uma cruz desde
o altar de Santa Catarina,
até a gruta onde nasceu Je-
sus, há dois mil anos.

Berlinenses não podem
rever seus parentes

Berlim (AP-JB1 — Pelo
sexto ano consecutivo, os
berlinenses ocidentais ceie-
braram ontem seu Natal
sem poder visitar seus
parentes no setor comunls-
ta, pois os acordos recente-
mente assinados para a

. abertura do muro ainda de-
pendem d e formalidades
para sua execução.

Apenas 3 500 alemães ocl-
. dentais tiveram permissão

para visitar seus parentes
e amigos do outro lado do
muro. Muitos deles deixa-

___,m seus automóveis no se-
tor ocidental para evitar os
demorados registros nos
postos de controle.
BLOQUEIO

* Alguns que não consegui-
ram passar, se contentaram

em permanecer Junto ao
muro próximo à Porta de
Brandcnburgo, símbolo da
cidade. Para surpresa de to-
dos, a porta estava bloquea-
da tanto de um lado como
de outro.

As autoridades britânicas
Implantaram rígidas medi-
das de segurança para lm-
pedir o acesso ao monu-
mento dos soldados russos
mortos na guerra. No Natal
de 1970, o guarda de vigia
no monumento foi vitima
de um atentado.

Berlim teve um de seus
meses de dezembro menos
frio dos últimos 100 anos.
A última vez que os comu-
nistas concederam passe»
de Natal aos berlinenses ícJ
em 1065.

Fogo destrói favela
na capital argentina

_ Buenos Aires (Latln-JB)
— Pelo menos 300 famílias
ficaram sem casa na ma-
ffrugada de ontem, em con-
sipquêncla de um violento
Incêndio Irrompido numa
favela das proximidades da
rjhpltal argentina provoca-
(Jp pela detonação de fogos
Oe artifício lançados para
comemorar o dia de Natal.

"* O hábito argentino de ce-
2brar o Natal com íogue-
tes provocou ainda cerca
_e 10 outros Incêndios de
pequenas proporções em ca-
sas, depósitos e estabeleci-
mentos comerciais de Bue-
nos Aires. O Incêndio na fa-
vela mobilizou 40 guar-
nlções do Corpo de Bombel-
3>s que foram insuficientes
para extinguir as chamas,

que acabaram destruindo
cerca de 150 habitações.

No centro da capital ar-
gentina ocorreram incèn-
dios num luxuoso centro co-
mercial Harrod's, mas a
imediata ação dos bombel-
ros eliminou a possibilidade
de um sinistro com maiores
proporções. Também u m
caminhão-tanque de gasoll-
na foi atingido pelo fogo de
um foguete, mas não che-
gou a explodir.

No hospital oftalmológico
Santa Luzia foram atendi-
das quase 100 pessoas, em
sua maioria crianças com
lesões na vista provocadas
por fogos de artificio. No
Centro Médico-Infontll fo-
ram registrados 200 casos
de intoxicação por bebidas
alcoólicas.

Mendigos de Paris
festejam o Natal

. -Paris (Reuters/Latln-JB)
SS Centenas de mendigos
reuniram-se nesta capital,

! sob uma das pontes que
, cruzam o rio Sena, para ce-

ftbrar a mais pitoresca
Missa do Galo da França.
"" 

Em seguida à missa hou-
ja» um show onde foram

¦ distribuídos cestas e outros
presentes. Um detalhe mui-

' íó importante é que a con-
fraternlzação foi realizada
em frente ao Tour D'Ar-
_ent, um dos mais luxuosos

' Restaurantes da capital.

; ANGLICANOS
~ Canterbury, Ingla-
terra (Reuters/Latln-JB)

, J_i O Arcebispo desta cida-
-de, Dr. Michael Ramsey,
_isse em sua mensagem
natalina que os cristão não
jjodem esquecer a miséria
do Paquistão e Índia, nem
« crise que assola a Irlan-
_a do Norte.
- O chefe da Igreja Angll-
cana falou para cerca de
mil fiéis na Catedral, de
Canterbury. "Não podemos
esquecer os povos de dlfe-
rentes partes do mundo que

\ se encontram sem alimento
e sem trabalho. Não deve-
mos esquecer nunca aquè-

les que estão sozinhos e sem
amigos", concluiu o pastor. ,

ORTODOXOS

Moscou (AFP-JB) — Co-
mo em todos os anos, a íes-
ta de Natal passou desaper-
ceblda na capital soviética.
Os religiosos da União Sovl-
ética seguem o rito ortodo-
xo e festejam o nascimento
de Jesus na noite de 6 para
7 de janeiro.

Em Moscou celebraram-se
apenas duas missas: uma
na igreja de São Luís de
França, e outra na resldên-
cia do Embaixador dos Es-
tados Unidos, Jacob Beam.
No centro da cidade, algú-
mas árvores iluminadas
lernbrairaim, numa noite
coberta de neve, que o ano
estava chegando ao fim.

ACIDENTES

Nova Iorque (AP-JB) —
O transito deste fim de se-
mana natalino deixou um
saldo de 235 vitimas em
conseqüência de inúmeros
acidentes. A contagem das
vítimas iniciou-se às 18 ho-
ras de quinta-feira e só ter-
minará à meia-noite de ho-
je.
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Na Irlanda do Norte, um Natal armado. Mas O Presidente Richard Nixon passou o Natal
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Crianças sul-vietnamitas paralíticas se divertem com brinquedos dados por soldados americanos

Cidade do Vaticano (AFP-AP-Rcuters/
Latln-JB) — Na sua mensagem de Natal pro-
ferida ontem, ao meio-dia, do balcão da Ba-
slllca de São Pedro, O Papa Paulo VI fêz
um apelo à humanidade para a aceitação de
Jesus Cristo e advertiu para a necessidade
da salvação.

Assinalou que "não é este o momento
apropriado para fazer a apologia de nosso
salvador Jesus Cristo. Mas cremos que vós
mesmos deverels estar em condições de fazê-
Ia c de converter em testemunho para Êle
tanto a consciência da Insuficiência final do
homem para conseguir uma altura digna de
sl mesmo, quanto a recordação da herança
crista."
A MENSAGEM

Na Íntegra, é a seguinte a mensagem do
Sua Santidade:"Ouvi nossa voz, todos vós, fiéis aqui rc-
unidos para receber a bênção de Natal.

Ouvi nossa noticia, vós todos a quem
chegam neste feliz momento as palavras de
nossos lábios.

Ouvi o eco fiel da mensagem do nasci-
mento de Jesus, o Cristo, todos vós, babltan-
tes da Terra inteira, em regozijo pelo pres-
ssírío de uma paz nova que estejam atentos
os ouvidos de todos os homens do mundo
e que recebam a agradável noticia que, de
século em século, até hoje, Natal de 1971, soa
assim:

Não temais! Porque eu vos trago o evan-
selho, vos anuncio uma grande alegria, deu-
tinada a todo o povo, a toda a humanidade!
Pois hoje nasceu para vós o Salvador, que
c o Cristo Senhor!

Esta noticia, sempre extraordinária, não
provem de nós, mortais. Não a inventou ne-
iihum homem, não a gerou nenhuma idro-
logia, nem nenhuma instituição terrena. Esta
noticia, que fazemos aqui ressoar de novo,
é a voz angélica, que despertou na noite os
humildes pastores de Belém de Judá, a ei-
dade de Davi, e que os chama, antes de to-
dos, ao encontro com o Messias, que tinha
chegado. Nós somos o testemunho profético,
que se repete sem poder calar-se na História
da humanidade e que ainda hoje se difunde
aos quatro ventos para todos os horizontes
de todo lugar habitado deste privilegiadr
planeta, que é a Terra dos homens.

Cristo
Nasceu o salvador! Velo Cristo ao mundo

e para o mundo! e Jesus! Não temais! Não
temais! Não temais! Como o nascer do sol
afugenta as trevas da noite, assim esta ma-
ravilhosa notícia proveniente dos mistérios
do Céu, de um Céu mais profundo e mais
alto do sideral, dissipa as dúvidas, aplaca
os temores, desvanece as ânsias, purifica a
atmosfera escura e carregada, na qual, an-
tes que respirar, suspira o homem atormen.
tado, no breve e fatlgoso momento de sua
experiência natural, da incerteza problema-
tica que o cerca por todas as partes. Aquele
Céu que Cie, Ávido de verdade e de vida,
deseja desesperadamente e que vagamente
intui como seu próprio destino...

Ouvi, homens do pensamento, ouvi, ho-
mens de ação! • vós homens da pobreza, da
escravidão e da dor! ouvi, chegou entre nós
e para nós o salvador! Crêde, chegou o sal-
vador do mundo!

Pressentimos, como se viesse interromper
nosso discurso, o estrépito das objeções e das
interrogações que surgem em todas as par-
tes do mundo e em todos os espíritos: Que
significa salvador? Quem é aquele que se ar-
roga tão hiperbólico titulo? Como é possível
que do presépio de Belém venha um homem,
um ser tão prodigioso, que saiba desvelar os
segredos de nossa existência, que possa curar
a série Infinita de nossas desditas, que seja
capaz de realizar em sl mesmo a síntese de
toda a nossa vicissitude e satisfazer final-
mente nossas insaciáveis esperanças? Quem
é? E' um sonho? E' mito? Não, não pode ser!
Assim responde a multidão humana a no-
ticia da salvação. Precisamente, hoje mais
do que nunca, ela se rebela, e protesta c
declara: Não temos necessidade dessa salva-
ção, não conhecemos esse salvador, não o
queremos reconhecer!

Hospitalidade espiritual
Não é esta a atitude que assume nosso

radical secularismo de hoje em dia? Nossa
orgulhosa e intolerante auto-suficiêncla? Não
bastou a voz apostólica, não bastou o sangue
dos mártires, não bastou a sabedoria de toda
uma civilização que se distinguiu como cristã.
Não bastou uma história inteira, revestida de
santidade, de beleza, e impregnada de costa-
mes nossos e humanos, para conservar na
civilização moderna, não já uma realeza tem-
poral, que Êle não ambiciona, mas uma afe-
tuosa hospitalidade espiritual. E' como no
momento de Seu nascimento para a Mãe Ma-
ria, que o trazia em seu seio, assim em nos-
sos tempos, para a mãe Igreja, que o engen-
dra para a nova sociedade, a sentença está
ditada: Não há lugar para Êle, que fique mar-
ginalizado!

Irmãos! Pensai! Não é este o momento
apropriado para fazer a apologia de nosso
salvador Jesus Cristo. Mas cremos que vós
mesmos devereis estar em condições de fa-
zê-la e de converter em testemunho para
Êle tanto a consciência da insuficiência final
do homem para conseguir uma altura digna
de si mesmo, quanto a recordação da heran-
ça cristã, da qual todos devemos sentir-nos
orgulhosos e humildes ao mesmo tempo, isto
é, responsáveis, para poder dizer ainda que
é nossa...

Porta da consciência
Irmãos todos! Chegou o Cristo, hoje, nos-

so salvador, amanhã nosso juiz! Não o re-
jeitemos! Não o ignoremos! Da mesma for-
ma que os pastores, depois da noticia, diga-
mo-nos a nós mesmos: Vamos ver de que se
trata. Abramos, a Cristo, a porta de nossa
consciência, de nossa vida pessoal, familiar
c social. Êle não vem para tirar, mas para
dar. Não vem para ocupar a morada de nos-
sa liberdade, de nossa atividade, de nossa
humanidade. Vem antes para iluminá-la,
para ampliá-la, para alegrar esta morada de
nossa vida que, se atentarmos bem, tem real-
mente necessidade, sob todos os aspectos, dês-
te misterioso e pequeno hóspede, Jesus.

Abri-Lhe a porta. Abri-Lhe o coração:
Reuni-vos e ouvi sua palavra que hoje nos
diz assim: bem-aventurado aquele que não
se envergonha de Mim!

Bem-aventurado... quem ouve as pala-
vras desta profecia de Cristo salvador.

Bem-aventurado, ouvistes?
Esta é a bem-aventurança que em seu

nome vos quer levar agora a todos nossa
bênção apostólica."

P.
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Mais de 12 mil crianças brincarão
nas colônias de ferias do Estado

SCHILLER: NENHUMA INDÚSTRIA SAI
DA GUANABARA POR OMISSÃO DO GOVERNO

Quase Cr$ 1 milhão serão
Bastos êste ano pela Secre-
tarla de Educação e Cultura
da Guanabara e por entida-
des particulares que, no
verão, oferecerão a mais de
12 mil crianças a posslblll-
dade de brincar ao ar livre
e pratlcnr esportes.

Trinta e sete colônias de
férias, espalhadas por todo
o Estado — sem contar com
os clubes que reúnem lnú-
meras crianças em torno de
suas piscinas ou das qua-
dras de vôlei, basquete ou
futebol — congregarão du-
rante todo o mês de janeiro
menores entro três e 13
anos.

NOVA MENTALIDADE

A deficiência verificada
no preenchimento das ho-
ras livres das crianças no
período de férias escolares
levou a Secretaria de Edu-
cação a Incluir em seu ca-
lendário o Plano de Férias
promovido até então pela
Divisão de Recreação do
Departamento de Educação
Física.

O objetivo do plano foi
proporcionar a meninos e
meninas atividades sadias,
físicas e artísticas, dando-
lhes a possibilidade de de-
senvolver suas aptidões,
despertando seu senso ar-
tlstlco e contribuindo para
uma boa educação extra-es-
colar — explicou a diretora
da Divisão de Recreação,
Sra. Ondlna Velho, acres-
contando:

Forma o hábito de Jo-
gar e brincar, cuja prática
só trará benefícios físicos e
psíquicos, além da boa con-
vivência social, sem contar
que os pais, dando aos seus
filhos melhores condições
de aproveitamento das fé-
rias escolares, complemen-
tando assim o trabalho es-
colar e familiar.

FÉRIAS EM ESCOLAS

Vinte e seis escolas públi-
cas abrirão suas portas de
janeiro a 4 de fevereiro pa-
ra receber 5 400 crianças
das 8 às 11 horas, de segun-
da a sexta-feira. Em cada
escola, trabalharão um co-
ordenador, que acumulará
sua função com a de técni-
co de educação alimentar,.
duas mcrendelras e, confor-
mo o número de menores
atendidos, entre três e cin-
cc recreadores.

Diariamente, será servido
um almoço especialmente
elaborado pelo Instituto de
Nutrição, que encerrará o
dia de trabalho e brlncadel-
ras. Realizadas normalmen-
te no pátio da escola, as
sessões náo serão interrom-
pldas em caso de chuva,
sendo então transferidas
para o interior das salas de
aula.

Nosso objetivo prlncl-
pai é reunir crianças sem
condições de se recrearem
lias férias em clubes, praias
ou campos, subnutridas e
carentes em todos os senti-
dos — diz a diretora da Dl-
visão de Recreação, enume-
rando as escolas e o nume-
ro de meninos que aten-
derão:

A Escola Serviço de Obras
Sociais, no Caju, atenderá
a 150 crianças, como tam-
bém a Escola do morro do
Catumbi. A Escola Estados
Unidos, também no Catum-
bi, reunirá 250 menores.
Dois estabelecimentos em
São Cristóvão receberão 200
crianças cada — Escolas Ni-
Io Peçanha e João de Ca-
margo. No Maracanã, 300
meninos e meninas ire-
quentarão diariamente a
Escola Frledenrelch.

A Escola São Domingos,
em Del Castilho, atenderá
a 200 menores, como tam-
bém as Escolas França, em
Piedade; Padre Dehon, em
Madureira; Professor Cai-
nelro Felipe, em Marechal
Hermes; Professor Vieira
Fazenda, e m Guaratlba;
Sun-Yait-Sen, em Tauá, na
Ilha do Governador; Rota-
ry, em Freguesia; e Fran-
cisco Sertórlo Portllho, em
Irajá.

Bangu é o bairro mais
atendido em matéria de co-
lônlas de férias: as Escolas
Marechal Alcides Etche-
goyen e Getúlio Vargas con-
gregarão 350 crianças cada;
Fábio Luz, 150; e João
Daudt de Oliveira, 250. Gua-
dalupe conta com duas es-
colas com capacidade para
150 alunos — Ernani Cairdo-
so e Maurício Maetorltock
— e Santa Cruz reunirá
num só estabelecimento —
Escola André Vidal de Ne-
grelros — 500 meninos e
meninas.

Em Jacarepaguá, as Esco-
las Augusto Magne e Pro-
fessoranda Leila Barcelos
de Carvalho juntarão, res-
pectlvamente, 200 e 250 me-
nores. A Escola Almirante
Frontln, em Campo Grande,
Inscreveu 150 jovens; outros
tantos serão beneficiados

pela Escola Otávio TarquI-
nio de Sousa, na Pavuna;
e 100 meninos têm as férias
garantidas na Escola Leôn-
cio Correta, no Engenho
Novo.
MINIPARQUES

Também sob a orientação
da Divisão de Recreação da
Secretaria de Educação e
Cultura da Guanabara, cln-
co parques oferecerão a cri-
ançada programas variados
— do Jogo de bola ao dese-
nho, passando pela glnástl-
ca, corrida e outros tipos
de exercícios, sempre vlsan-
do a orientar e divertir as
crianças.

De 3 de Janeiro a 10 de
fevereiro — a mais extensa
das programações — 1150
menores passarão todas as
manhãs, de segundas a sex-
tas-fei ras, em pequenos pax-
quês que possuem também
uma área coberta para pro-
teger da chuva. Nesses jar-
dlns, não será servido almô-
ço, mas apenas um lanche
constando de sanduíches,
doces, refrigerantes, reírcs-
cos e sorvetes.

O Parque de Recreação
Ana de Barros Câmara, cm
Acarl, reunirá 250 crianças,
como também os Parques
Maurício Cardoso, no Enge-
nho de Dentro, e Darci Var-
pas. na Lagoa. Dois mini-
parques — com as mesmas
características dos parques
de recreação — reunirão
respectivamente 150 e 250
meninos: Aníbal Machado,
em Andarai. e Monteiro Lo-
bato, na Lagoa.
PARQUE
TAMANHO FAMÍLIA

O Departamento de Cul-
tura da Secretaria de Edu-
cação, em convênio com o
Departamento de Parques e
Jardins, da Secretaria de
Obras, Já promoveu no Par-
que do Flamengo (um dos
maiores do mundo em ex-
tensão) várias atividades
recreativas cujo encerra-
mento está marcado para
o dia 6 de janeiro.Mas, em face da recep-
tlvldade da iniciativa, have-
rá uma nova programação,
em caráter permanente —
garantiu o diretor Celso
Kelly, acrescentando que"embora o Departamento
de Cultura não fôsse criado
para divertir crianças, êle
não podia ficar alheio à ne-
cessldade de levar-lhes atl-
vidades recreativas de cará-
ter cultural."

Três recintos até agora
pouco procurados foram
aproveitados: um deles é o
Pavilhão Japonês que, aos
sábados e domingos, oferece
a crianças de cinco a 12
anos atividades criativas,
quer no sentido da arte,
quer no de recreação espor-
tiva.

Dentro da boa doutrl-
na pedagógica, a criança
faz no flm de semana o que
quer dentro do que deve.
Ela encontra ali, sempre,
dois educadores de arte e
dois recreadores esportivos
que estimulam as mais va-
rladas formas de expressão,
náo só de aspecto corporal
(jogos) como formal (artes
plásticas). A disciplina não
importa: ela resulta do
bem-estar de todos — expli-
ca o Sr. Celso Kelly.
^No Teatrlnho de Fanto-
enes, o Departamento de
Cultura promove — aos sá-
bados e domingos, às 16h
e 17h — espetáculos que dl-
vertem não só a criançada
como também os seus res-
ponsáveis. O terceiro recln-
to, concebido originaria-
mente para servir de pista
de dança, foi transformado,
com a construção de uma
concha acústica, em teatro
de arena para shows. con-
certos e bailados, além de
projeção de filmes.
UNIDADES MILITARES

A Divisião de Recreação
mantém ainda convênios
com três unidades militares
que reúnem juntas 2 mil
crianças: o Forte Duque de
Caxias, no Leme, com 1 mil
menores; a Escola de Mari-
nha Mercante, na Avenida
Brasil, com 400; e o ESIE,
cm Realengo, 600.

— A colônia de férias é
um complemento vallosissi
mo da educação recebida
no lar e na escola. Toda
sua programação visa modl-
ficar o roteiro habitual de
vida, oferecendo diferentes'
possibilidades de entrete-
nimentos que proporcionam
bem-estar físico e espirl-
tual, com o objetivo de re-
cuperar as energias gastas
durante o ano — afirma a
diretora da Divisão de Re-
creação, Sra. Ondlna da O
Velho.

De 3 de Janeiro a 4 de
fevereiro, das 7h às llh, ex-
ceto aos sábados e domin-
gos, mais 150 crianças terão
a oportunidade de brincar,
pintar desenhar, corror: o
Llons'' Club do Grajaú
também assinou um convê-
nio com a Secretaria de
Educação e Cultura para a

realização de uma colônia
de férias.

Uma verba de Cr$ 135 mil
será empregada pela Secre-
tarla para pagamento dos
professores e orientadores,
compra de material, con-
íecçáo de uniformes e ma-
nutenção dos estabeleci-
mentos.

PIONEIRISMO

O Forte de São Joáo, cria-
dor das colônias de férias,
há mais de 30 anos, não
está filiado à Secretaria de
Educação e Cultura, pois,
como afirma o diretor, ca-
pltão Calomlno, "nossa colo-
nla é sul gen«ris. Possuímos
Instalações, Instrutores, ma-
terlal e procuramos sempre
Inovar. Por Isso nunca pro-
ouramos convênio, nem com
a Merenda Escolar, pois
achamos melhor deixar o
lanche a cargo dos respon-
sávels do que alimentar
2 500 crianças — o que leva-
ria horas."

Êste ano, a Colônia de
Férias da Escola de Edu-
cação Física do Exército
conta com Inovações: a
Olimpíada Dentc-dc-Leltc
que será tclevlsada pela rè-
de Tupi para todo o Brasil
e a ginástica historiada, sob
o patrocínio da Margarina
Delicia, que gastará uma
verba de Cr$ 500 mil.

Cada uma das 40 turmas
terá de 3 a 11 de Janeiro
para realizar as ellminató-
rias e escolher seus repre-
sentantes dentro das moda-
lidades permitidas: atlctls-
mo, natação, ciclismo, velo-
cipede, tiro, papagaio, corri-
da de aro, rema-rema e lso-
por de praia.

De 11 a 29 de janeiro, da-
ta do encerramento da Co-
lónla, será realizada a
Olimpíada propriamente di-
ta — sem prejuízo das atl-
vidades recreativas normais
— recebendo os três primei-
ros colocados em cada mo-
dalldade uma medalha co-
memoratlva.

O Projeto Rondon fome-
cera parte dos 120 Instruto-
res destacados para a colo-
nia, Inclusive 80 professoras
de educação física provenl-
entes de Minas Gerais, Es-
pirito Santo e Estado do
Rio. Cada turma contará
com três orientadores espe-
clalmcnte treinados.

A ginástica historiada,
por exemplo, exclusiva das
quatro turmas de crianças
entre quatro e cinco anos,
visa a despertar o interesse,
levando-as a fazer ginástica
sem sentir cansaço ou re-
pulsa.— Que atitude mais linda
do que uma criança que
abre os braços para pegar
a lua? — pergunta o ca-
pltão Calomlno explicando
que é multo mais fácil fazer
ginástica acompanhando a
história da Dona Baratinha
do que marchar ao som de
Um, Dois, Um, Dois.

O conto Uma Tarde no
Circo, por exemplo, leva a
todo tipo de exercício: "Ze-
zé, Toninho e Llll vão ao
circo (todos andam), eles
estão atrasados (as crian-
ças correm). Já chegaram,
procuram um lugar (movi-
mento giratório do corpo),
encontram e sentam (as
crianças Imitam). Chegou o
padhaço, êle espicha os bra-
ços para a frente, para trás,
tocando nos ombros (ldem),
e assim por diante.

O programa da Colônia
de Férias da Urca Inclui
ainda visitas ao planetário,
ao Jardim Botânico, ao Cor-
covado, passeios a pé, fll-
mes recreativos, além do
banho de mar diário e dos
exercícios. No último dia,
todo o material comprado
para a colônia será sortea-
do entre os 2 500 partlclpan-
tes: 120 blclicletas, 90 pran-
chás de isopor, 10 armas de
ar comprimido e 200 bolas
que não resistiriam à maré-
sia até o próximo verão.

OUTRAS INICIATIVAS

Alguns clubes, como o
Caiçaras, sentindo a neces-
sidade de orientar os sócios
mirins, organizaram coíô-
nias de férias para turmas
ds três a 18 anos. Orienta-
dores estão engarregados
de acompanhar as atlvlda-
des desenvolvidas na pisei-
na ou nos campos de bas-
quete, vôlei e fiutebol.

Mas a maioria dos clubes
prefere deixar os seus só-
cios livres para praticar o
esporte predileto, sem hora
marcada. O Monte Líbano,
por exemplo, oferece judô,
piscina, ginástica e outras
atividades sem organizar
colônias de férias.

Outros clubes providen-
ciam viagens: o Sírio e li-
banes organiza atualmente
uma excursão à Slrla e ao
Líbano; e a Associação Re-'
llglosa Israelita oferece
duas semanas de férias cm
Tcresópolls a 10 grupos de
crianças entre oito e 15
anos.

Cato Martins .lá
diversão a 8 0 0

Niterói (Sucursal) — O
Departamento de Educação
Física da Secretaria de
Educação divulgou o pro-
grama do atividades de
1972, que começará no dia
10 de janeiro com instala-
ção de uma colônia de fé-
rias no Ginásio Calo Mar-
tins, para 800 crianças de
seis a 15 anos.

No mesmo periodo, o
Departamento iniciará as
atividades de mais duas co-
lônlas de férias: Parque In-
íantil General Rondon, nes-
ta capital, que receberá 500
alunos, e Parque Infantil
Alzira Vargas, cm Campos,
também para 500 crianças.
Ainda dentro da progra-
mação, o Estado do Rio
começou o treinamento das
equipes de atletismo, vôlei,
b a squete, natação, glnás-
tica, futebol de salão c judô
que participarão dos Jogos
Estudantis Brasileiros, cm
Maceió.

INSCRIÇÕES

As inscrições para as três
colônias de férias estào
abertas no Ginásio Calo
Martins, devendo os alunos,
de seis a 15 anos, acompa-
nhados dos pais, levar cer-
tidão de nascimento, um re-
trato e atestado médico.

As colônias funcionarão
no periodo de 10 de Janeiro

a 5 de fevereiro, e as crian-
ças serão divididas cm três
turmas, nos turnos matu-
tino e diurno, com três ho-
ras c mela de aulas. Segun-
do Informações do Depar-
tamento de Educação Fisl-
ca, está em estudo a Insta-
lação de outra colônia de
férias cm Três Rios.

JOGOS ESTUDANTIS

As escolas médias c de
segundo ciclo do fundamen-
tal disputarão, a partir de
maio, os Jogos Estudantis
Fluminenses, que serão
divididos cm três fases:
campeonatos municipais, no
primeiro semestre, campeo-
natos regionais, em agosto
c setembro, c fase final, em
outubro.

Ainda dentro da progra-
mação para 1972 estão os
Jogos Abertos Regionais
Fluminenses, com competi-
ções Internas entre colégios,
clubes, quartéis, repartições
públicas e entidades par-
fclcularcs de Niterói, Sáo
Gonçalo, Campos, Três Rios
e municípios da Baixada
Fluminense. Serão disputa-
dos jogos de futebol de sa-
lão, vôlei, basquete, han-
debol e provas de atletismo
e natação, estando previsto
o inicio cm março e o en-
cerramento em novembro.
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•" < *;' O Secretário de Finenças, sabedor de qu» a De Mil-
'•• '-...','« lus vis com dificuldade e sue expensio ne Guinsbara,

«,*-«,'-** ,ljriu diálogo direto com o Sr. Na. um Maneia, Diretor-
I Presidente da Companhia Soutex de Roupas, grupo de

, que participa a De Millus. E»pôs o Sr. Maneie que
contraio de exporteção i* assinado abre perspectives
<!c vendas de cinco milhões de dólares anuais em lin-

V<ifoerle para os Estados Unidos • que os projetos epro-
vados pelos órgãos técnicos do Governo da União

*'• levam e De Millus e uma expantio da suas atividades
% (abris, devendo reformular todo o seu esquema Indus-

1 trial, construindo novas unidades. O Presidente da
I De Millus disse de sua vontade em realisar a expansão

na Guanabara, mas que o alto custo dos terrenos e »
',! dificuldade de enconirá-los em locais de demidade
I populacional, além de outros fatores, poderiam cons-

__a£i. trangè-lo a buscar outros rumos para a empresa. O
Secretário manllestou o empenho do Governo do Dr.

Chagas Freitas em que a expansão da Indústria se processe na Guanabara, onde nasceu e se desenvolveu
o grupo Soutex, procedendo ao exame dos proietos da Companhia, devidamente assessorado pela Procure-
dora do Eltado, Dra. Maria da Penha Cabral, e pelo Dr. Herman Glanz, Diretor do Patrimônio.

A soma das contribuições da De Millus aos cofres públicos passará, ultimada, a expansão, dos aluais dois
milhões para seis milhões de cruieiros mensais.

Ante as afirmações do Dr. Schiller de que nenhuma indústria sairá da Guanabara por omissão do go-
vêrno e de que considere que o crescimento da De Millus na Penha repreienta uma excelente oportunldado
de trabalho para a comunidade, especialmente para os moradores dos conjuntos habitacionais da leopoldina,
o Depulado Carlos de Briio, presente ao en.onlro, congralulou-se com o Secretário pela sua visão admlnis-
Irativa, afirmando que o Governo, ao estimular o crescimento das indústrias do porte da De Millus, presta ao

povo da Guanabara um grande serviço.
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TELEFONE PARA 222-1818 E FAÇA
UMA ASSINATURA DO

JORNAL DO BRASIL
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Ensino de Economia no país ainda é deficiente
Formando profissionais para um mer-

nulo que apresenta nítidas condições dc sa-
üuaiào, o ensino de Economia no Brasil c
deficiente c não corresponde às expectativas
d.-r maioria dos alunos; Profissão que remu-
nera excepcionalmente bem o superdotado
mas náo recompensa o profissional médio,
a-Economia ainda está cm busca dc uma
afirmação, que se torna um pouco mais pró-
xima agora, com o crescimento do mercado.

Para trocar idéias sobre esses e outros
püibleniíis, o JORNAL DO BRASIL reuniu,
pira um debate, um corte vertical do uni-
verso do ensino da Economia no Brasil. Dele
participaram dois vcstibulandos — Sebastião
KOsa Filho e Luis Antônio Franchetti, ambos
do Curso Pavlov — um estudante de último
ano — Paulo Antônio de Oliveira Gomes,
presidente do Conselho dc Representantes da
Faculdade dc Economia da UEG — um eco-
nomista recém-formado — IVIário Luis Trin-
dãdc Rocha, funcionário do BEG —, ura pro-
liiastir — Carlos ('aliou, da Fundação Gctú-
lio Vargas — e um diretor de faculdade —
professor Cândido iMcndcs de Almeida.

_ Suas maiores queixas contra o ensino:
seh gencralismo e seu caráter excessivamente
ttgirico. As soluções: maior integração uni-
versidade-empresa c a adoção de um regime
de créditos para os cursos de especialização
dentro do currículo da faculdade. Mas, en-
quanto elas não vêm, o economista continua
sem definição, e a importância dada a êle
pela empresa ainda não chegou ao nivel que
êle mereceria se tivesse tido uma formação
universitária realista.

! BP - LIBYA
I Comunicado da "BP EXPLORATION

COMPANY (LIBYA) LIMITED"

"Contrariando os princípios estabe-
lecidos pelo Direito Internacional, o Go-
vêrno da Líbia, em 07-12-71, pretendeu
nacionalizar o patrimônio da BP EXPLO-
RATION COMPANY LIMITED naquele
país, relativos à Concessão n.° 65.

Os direitos da Companhia obtidos
pela Concessão n.° 65 em 10-11-60, in-
cluem o direito de explorar e produzir
petróleo na área do "Sarir" da Líbia e de
o exportar.

A ação do Governo da Líbia em
07-12-71, consistiu em promulgar uma
lei especial pretendendo nacionalizar os
direitos da Cia. firmados na referida Con-
cessão e a confiscar os seus bens que
estiverem ligados à mesma Concessão.

Esta Lei foi motivada, conforme de-
claração pública do Gov. da Líbia, por
Vazões de ordem política. Em seu deli-
iberado e confessado intento de ferir os
interesses britânicos, ela é discriminató-
ria e arbitrária, pois diz respeito à expio-
ração de petróleo de que a Cia. é a úni-
ca produtora no país. Assim sendo, é
evidente a violação do Direito Interna-
cional bem como das obrigações contra-
tuais assumidas pelo Gov. da Líbia.

A Cia. protestou junto ao Gov. da
libia contra a promulgação da lei e, de
acordo com a Concessão, apelou para o
arbítrio internacional da questão levanta-
da pela violação dos seus direitos.

'. A Cia. lembrou, também, ao Gov.
da Líbia que, pelo Direito Internacional,
'as errôneas deliberações do Governo não
«têm podêres para privá-la de seus direi-
.tos firmados pelo Acordo.

Dessa forma, a todos aqueles a quem
o desenrolar desses acontecimentos pos-
!sam interessar, tais como compradores

;de petróleo ou outros, pedimos respei-
-tarem a continuidade dos direitos da Cia.

A Cia. clamará por justiça em qual-
quer tempo e lugar, sempre que neces-
sário, contra aqueles que infringirem os
seus direitos."

BRITANNIC HOUSE, Moore Lane -

LONDON - E.C.2.

O currículo da faculda-
dc dc Economia deixa mui-
to a desejar. Um futuro
promissor só se concretiza-
rá com uma abertura para a
especialização (Luís Antô-
nio Franchetti, vestibulan-
do).

Todos os integrantes da
mesa-redonda consideraram
de regular a sofrível o ensi-
no de Economia no Brasil.
Segundo o professor Carlos
Callou, êle ,fnão é bom, so-
fre das mazelas normais do
nosso ensino universitário e
da sistemática ausência dc
pesquisas."

Para Mário Luís Trin-
dade Rocha, êle "é sofrível e
ainda está em busca dc uma
definição, porque, surgido
nas faculdades de Direito,
ainda não se afirmou com-
pletamente. Para mudar
isso, é preciso que haja um
trabalho conjunto de todos
os elementos ligados à uni-
Versidade, principalmente no
sentido de ajudar o aluno,
que está cada vez mais de-
sorientado em relação àquilo
que está estudando."

Uma atitude um pouco
mais otimista foi a tomada
pelo professor Cândido Men-
des, que deixou claro que "o
ensino é regular, e está em
franca melhoria", mas res-
saltou a necessidade, entre
outras coisas, de "uma inte-
gração entre universidade e
empresa que nos permita,
com a constante consulta ao
mercado de trabalho, um
sistema de flexibilização e
maior dinamismo da carrei-
ra."

O currículo de eco-
nomia — afirmou Paulo An-
tônio de Oliveira Gomes —
nào está adequado à reali-
dade brasileira. Isto prin-
cipalmcnte porque êle não
cria condições para que o es-
tudante (ou mesmo o pro-
fessor) possa dar contribui-
ções, através de seus estu-
dos e suas pesquisas, à solu-
ção de problemas dentro da
realidade nacional.

Há ainda muito de
teoria importada. E' verdade
que a ciência pode ser vali-
da em qualquer lugar ou sob
qualquer regime, mas ela
deve sempre ser objeto de
muito debate. As aulas não
podem ser apenas no nivel
academicista. O debate é ne-
cessado para que destas te-
orias se possa fazer aplica-
ções à nossa realidade, e dai
extrair-se novas teorias.

O estudante de Econo-
mia deveria estar sempre
mais em contato com as ati-
vidades econômicas que o
esperam depois da formata-
ra. Da maneira que está ago-

ra, cie vai encontrar dificul-
dades. (Sebastião Rosa Filho,
vcstibulando).

O economista recém-
formado, por indefinição
própria de sua formação pro-
fissíonal, não encontra con-
dições de emprego compatí-
veis — afirma o professor
Carlos Callou, apontando as
duas razões:

Uma delas é que so-
mente agora as empresas es-
tão tratando dc melhorar
seu nível de produtividade,
e portanto buscando os ele-
mentos que possam ajuda-
las. Isto é algo muito re-
cente, c os resultados só ago-
ra começam a aparecer, mas
seria necessário uma crista-
lização desta tendência,
para que ela se aplicasse à
maioria dos empresários.

— Outra grande dificulda-
de é a formação generalista
do estudante, que ao chegar
ao emprego está desprepa-
rado para atender às neces-
sidades da empresa. A parte
teórica de seu currículo é
boa, mas falta uma parte
prática, por pequena que
fosse, que permitisse ao es-
tudante tomar contato com
o trabalho como êle é desen-
volvido ao nivel empresarial
ou governamental.

Carlos Callou é profes-
sor de Comércio Internado-
nal e cita um exemplo de
generalismo dentro de sua
própria área: os estudantes
de Economia não têm o me-
nor conhecimento das tari-
fas aduaneiras, suas siglas,
nomenclaturas ou funciona-
mento. Neste campo, expli-
cou èle, "o economista é en-
tão facilmente suplantado
pelo despachante aduaneiro
ou por qualquer outro téc-
nico que conheça aqueles
instrumentos básicos."

Paulo Antônio de Oli-
veira Gomes acha que não se
pode analisar com seguran-
ça a relação entre o recém-
formado e o mercado de tra-
balho, porquanto "ainda não
existe uma definição da im-
portancia de economista."

— Somente a melhoria
do ensino poderá ampliar o
mercado de trabalho, porqueentão o economista não de-
penderá mais da empresa
decidir contratá-lo. Melhor
preparado, êle iria provar
ao empresário a importan-
cia de sua atuação — expli-
cou êle.

Talvez no futuro, quan-
do eu já estiver formado, não
atravesse tantos problemas
quanto os enfrentados atual-
mente pelos jovens econo-
mistas (Sebastião Rosa Fi-
lho, vestibulando).

A Faculdade Cândido
Mendes realizou recentemen-
te, junto ao mercado da
Guanabara, uma pesquisa,
visando a levantar as prin-
cipais deficiências, segundo
a opinião das empresas, dos
íormandos cm Economia
pela universidade. Os resul-
tados foram contados pelo
próprio diretor da escola:

A primeira deficiên-
cia ainda é, reclamam os
empresários c principalmeti-
te os órgãos governamentais,
a falta de conhecimento bá-
sico de Matemática e Esta-
tistica. Em segundo lugar
vem a dificuldade do racio-
cínio lógico e uma certa in-
compreensão do método ci-
entífico na organização das
tarefas gerais de planeja-
mento. Em terceiro vem um
conhecimento desintegrado
de análise econômica.

O professor Cândido
Mendes citou ainda a "falta
de informação institucional."
E explicou: "geralmente o
economista atua hoje na
área do conhecimento das
técnicas abstratas, mas, se-
gundo os empresários, não
têm noção do corpo de atò-
res do aparelho institucio-
nal, ou mesmo do que está
por trás de certas siglas
conspicuas que são os uni-
versos nos quais êle vai efe-
tivamente trabalhar."

Para cobrir estas defici-
ências, estão previstas diver-
sas respostas, a serem ado-
fadas pela Faculdade Candi-
do Mendes:

Em primeiro lugar,
o aumento das cadeiras de
Matemática e Economia,
principalmente aplicada à
estatística metodológica. Em
segundo lugar, a introdução
da cadeira de Metodologia.
Em terceiro, e mais impor-
tante, a integração e orde-
nação única dos programas
de análise microeconômica,
evolução da conjuntura eco-
nômica, contabilidade na-
cional e economia interna-
cional.

Por fim, pretende-se
a criação de uma cadeira de
Direito Público Econômico,
que proporcione, dentro dês-
se sehtido de quais os prin-
cipais atores do processo de
mudança, uma formação
moderna e dinâmica para o
aluno.

Escolhi economia como
minha futura profissão por-
que eu gosto dela. Mas não
tenho ilusões de um mar-de-
rosas depois de formado
(Luís Antônio Franchetti,
vestibulando).

A Economia — in-
formou o professor Cândido

Mendes — continua em
terceiro lugar entre as aspi-
rações do estudante de ni-
vel médio, logo depois da
Engenharia e da Medicina.

Mário Luís Trindade
Rocha dá a explicação sobre o
ponto-de-vista do jovem:"Muita gente acha que a
Economia é fácil. Medicina,
dizem, é muito difícil, pois
tem Biologia e Química. En-
genharla tem Física. Eles
acham que a Economia, por
ser uma ciência social, não
vai exigir um raciocínio ma-
temático mais apurado. E
então um grande número
desse pessoal, que po-
clcria ser até melhor aprovei-
tado cm um nivel técnico, se
dirige à Faculdade de Eco-
nomia por fuga e medo."

Resultado: suas
chances de colocação no
mercado são muito difíceis,
pois sua formação é teórica,
o que vale dizer, não é das
melhores. Então a maioria
dos formandos sai sem con-
dições de enfrentar o merca-
do!

Volta o professor Candi-
do Mendes, e aponta três
tendências na oferta de eco-
nomistas:

Uma parte desta of er-
ta se traduz na mera outor-
ga de status, já que muitas
vezes o economista de hoje
é o bacharel de ontem, e não
está procurando entrar no
mercado enquanto êle repre-
senta esta tendência. Muitas
vezes se trata de pessoas ou
grupos que vão à universi-
dade para melhorar as tare-
fas que já desempenham, e
por aí também o problema
das tensões do mercado não
se manifesta.

Na terceira tendên-
cia é que se coloca o proble-
ma da absorção de uma ofer-
ta nova. Se bem que, de um
modo geral, o mercado apre-
senta condições nítidas de
saturação, não há dúvida de
que a excepcional qualifica-
ção é excepcionalmente re-
munerada. Os salários mais
altos entre as profissões li-
berais estão ainda nos qua-
dros das mais saturadas, co-
mo o Direito e a Economia.

Para se adequar a
êsse tipo de competição, on-
de se remunera bem a ex-
cepcional qualidade mas on-
de a qualidade média já vi-
ve o problema do excesso de
oferta, pode-se seguir duas
linhas: a especialização e o
conhecimento interdiscipli-
nar, pois um estudo sobre as
oportunidades de emprego
no setor privado da Guana-
bara mostrou que os cargos
mais altos combinam as ta-
refas de economista, admi-
nistrador e contabilista.

E' preciso que se faça
um estudo profundo da situ-
ação do ensino de economia.
Só desse estudo é que podem
sair as soluções (Sebastião
Rosa Filho, vcstibulando).

— A situação não é sa-
tlsíatória, mas algo está se
fazendo para superá-la. Exis-
te um anseio dc reforma ao
nível dos alunos, ao nivel
dos professores e ao nivel
das direções. Mas será uma
reforma lenta, porque terá
de modificar uma estrutura
tradicional já muito arrai-
gada — preconizou o profes-
sor Carlos Callou.

E o professor Cândido
Mendes de Almeida expõe as
diversas linhas em que a re-
forma deve ser colocada:

— E' necessário que
haja cada vez mais uma in-
tegração entre a universida-
de e á empresa, para que
exista a continua crítica do
ensino e sua adequação às
necessidades da demanda.

— Deve-se criar, den-
tro das universidades, cen-
tros de orientação e de re-
orientação no mercado de
trabalho. Temos que compre-
ender que a universidade não
está solta no espaço. Para
que não persista esta corri-
da para a carreira de eco-
nomista, gostaria de citar
como exemplos o fato de que
hoje um excelente contador
superior pode começar ga-
nhando muito mais que um
economista e o fato de que
a carreira de administrador
está apresentando uma de-
manda tão vigorosa como es-
sas duas profissões.

E' preciso que o aluno
tenha, sem preconceitos fa-
miliares, visões impressio-
nistas, românticas ou mal-
informadas, uma noção real
da qual é a sua possibilidade
de acesso, o que está por trás
dos títulos pomposos, e qual
é o comportamento salarial
dentro da profissão.

— O quadro docente
ressente-se ainda do fato de
que não existe ainda uma
carreira de magistério na ai-
tura requerida pelo nosso
desenvolvimento. A reforma
neste campo se constitui na
instituição do regime de tem-
po integral, como elemento
fundamental dessa mudan-
ça.

— Por fim, nós temos
cada vez mais que orientar
os cursos de especialização
em termos de um regime de
créditos, e já fazer surgir no
aluno o conceito de job, ou
do trabalho, em face da pro-
fissão. E' preciso que o alu-
no, combinando os créditos
escolhidos, possa se formar
dentro daquela noção real
que êle criou do que será o
seu trabalho.

Alunos crêem que acharão trabalho
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Qual em sua opinião a profissão que, no
momento, o Brasil mais precisa?

Embora admitindo que terão uma
formação inadequada, eomo pensam
os vestibulandos, ou que têm um
curso que não os capacita plenamen-
te para o exercício da profissão, como
afirmam os que jã estão na faculda-
de, os futuros economistas têm cer-
teza, em grande maioria (70%), de
que não encontrarão dificuldade para
trabalhar no ramo que escolheram.

A esmagadora maioria (80%) es-
tá se preparando para a profissão
sem antes ter se submetido a um tes-

te vocacional e gastou entre CrS 
preparar para o vestibular. Mais da
metade dos vestibulandos entrevista-
dos assegura que conhece todas as
profissões liberais, ao mesmo tempo
em que 76% deles afirmam que seu
colégio não ministrou nenhum curso
ou matéria específica como orienta-
ção profissional.

As queixas mais severas dos uni-
versitários são contra o currículo, que
na opinião da maioria é ultrapassado,
mal preparado e dado pela metade.

401,00 a mais de CrS 2 mil para se
Coerente com essa posição, a unani-
midade dos que prestaram depoimen-
to acha que terá que atualizar seus
conhecimentos dentro de algum tem-
po, embora 77% já tenham o costume
de freqüentar cursos extracurricula-
res ligados à sua especialidade.
VESTIBULANDOS

Entre os ouvidos, somente uma
minoria (15%) escolheu a carreira
baseando-se na vocação, enquanto a
maioria ou já trabalha no ramo, ou

O curso correspondeu à sua
expectativa ou deixou a desejar?

espera principalmente ganhar di-
nheiro com unia profissão que esta-
ria entre as , mais . solicitadas pelo
mercado de trabalho, segundo pensam
tanto os que vão tentar uma vaga na
faculdade quanto os que estão sain-
do dela.

Êsse otimismo quanto ao futuro
profissional é partilhado pela maio-
ria dos entrevistados, que vê no desen-
volvimento do pais a razão mais im-
portante para que a procura de eco-
nomistas continue ascendente.
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Gente
Vânia Ferreira

Com sua voz mansa, formação
musical apurada, quase herança <Ie
familia, ela canta com Paulo Mou-
ra nos fins de semana, n*o Cave
Bar Snoopy's — no Restaurante La
Palette — na Rua Nossa Senhora
de Copacabana, 1142.

O -repertório, composto de
bines, baladas, ''bem dentro da li-
nha dc paz", é cuidado na quoli-
dade c na valorização do estilo so-
prano ligeiro, de Vânia. Já gravou
com Luis Kça. fôz temporada no
Number One e prepara-se agora
para lançar bons discos.

£' importante para mim,
continuar o estudo de música. Le-
vel algum tempo para decldlr-me
pela profissionalização, já que a
minha formação musical era espon-
tanea. Sou também professora de
Filosofia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, trabalhei no Co-
légio de Aplicação e farei o meu
mestrado de Antropologia no ano
que vem.

Vonia é mineira de Belo Hori-
zonte, filha de Abel Ferreira — cia-
rinetista e compositor — e irmã do
maestro Leonardo Bruno. Tem 31
anos, é solteira c define-se como
uma pessoa simples e sensível, que
gosta das coisas espontâneas e da
natureza.

Mercedes Batista
A 25 de janeiro de 1950, ela es-

treava no Brasiliana, no Teatro Gi-
nástlco. Hoje, sob o convite do mes-
mo Miéclo Askanasi, volta vitorio-
sa para ensinar aos bailarinos da
troupe, que começou com eJa e há
cinco anos viaja pela Europa.

Professora de dança do Tea-
tro Municipal, coreógrafa de shows,
dc televisão e da Escola de Samba
Salgueiro, criou seu próprio grupo
e escola.

Quando me interessei pela
dança, seriamente, era uma gare-
ta. Nâo Unha recursos c o começo
foi bastante difícil. Depois do Mu-
ntcipal. recebi uma bòlsa-de-estu-
do para treinar com Catherinc
Dunhan, nos Estados Unidos e en-
sinar ritmos ibrasilelros. Quando
voltei, a mistura de candomblé,
Haiti, dança clássica e folclore, co-
meçou a fazer efeito. Agora não,
sinto-me mais aiberta para estudar,
criar passos aos primeiros batuques
do atabaque.

Mercedes — que já viajou pela
América do Norte, Sul e Europa
com a sua troupe — pretende, de-
pois da temporada de dois meses
com Brasiliana, trabalhar com The
Alvim Ailey Dance Theatre, em No-
va Iorque. E* casada com um en-
Igenheiro metalúrgico polonês, e
quer ainda ser atriz.

Artur Borges de
Macedo Júnior

Aos 72 anos, depois de comple-
tar 52 anos de magistério, èle se
aposenta por ato do Governador
Pedro Viriato Parigot de Sousa, do
Paraná, reconhecendo que "ensi-
nando fiz as maiores amizades dc
minha vida e já estou com saúda-
de antecipada das aulas de geo-
grafia."

óoulos de aros grossos, bisneto
do primeiro prefeito de Curitiba, o
professor Artur Borges adota uma"linha severa" em sola de aula: "O
pior professor é o bonztoho, que
não exige nada dos alunos e mais
tarde se arrepende." Casado com
a professora Maria Teresa Cornar-
go de Macedo, tem alunos espalha-
dos por todo o Brasil e o próprio
Governador do Paraná foi seu alu-
no.

Lembro-me bem daquele ga-
roto Inquieto, muito estudioso e
educado.

Embora ainda não tenha esta-
belecldo seus planos para o futuro,
já decidiu viajar pelo Brasil — "é
uma maneira de encontrar meus
alunos."

.*¦/
Paul G. Hoffmun/
Rudolph A. Peterson

Após 12 anos como chefe do
Programa de "D.-imvoMmento da
ONU, Hol-man, aos 80 anos, cede
o seu cargo a Peterson, sueco de 66
anos que tomará posse no próximo
dia 15: "O aupervendedor sai; en-
tra o superbanqueiro."

Hoffman, que foi presidente da
Studebaker Corp., administrador do
Plano Marshall e primeiro presi-
dente da Fundação Ford, é urespon-
sável pelo emprego de muitos bi-
Ihões de cruzeiros em projetos es-
pilhados por todas as nações do
mundo. Sua grande preocupação foi
a eliminação das pragas e a pro-
dução de cereais mais nutritivos,
com a ajuda do Prêmio Nobel, Nor-
man Borlang.

Os principais problemas
mundiais são o desemprego, a sub-
alimentação e a explosão domogrã-
fica. Se as potências aplicassem
menos no setor de defesa e se preo-
cupassem mais em termos de de-
senvolvlmento coletivo, -teríamos
um nôVo mundo.

Peterson, olhos azuis sempre
brilhando, veio para os Estados
Unidos pequeno. Formou-se ma
universidade da Califórnia e foi
presidente do maior banco do mun-
do: o Bank of America, de 1963 a
1970. Resolveu aceitai* o cargo "pri-
meiro porque o Presidente Nixon
me convidou e segundo porque é
um desafio." Para êle, o maior pro-
blema que enfrentará é o nacíona-
lismo, '"num tempo em que o mun-
do se torna uma grande comunl-
dade. Necessitamos desenvolver a
cooperação, aprender que todos pre-
cisam de todos.

Precisão1 absoluta.
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Lungaretti
apela de
sentença

Celso Lungaretti, o estu-
dante que repudiou publica-
mente o terrorismo, por es-
tar arrependido dos "atos
irreíletidos" que cometeu,
apelou ao STM da sentença
que o condenou a seis me-
ses de detenção, mas o pro-
motor Válter Wlgderowltz,
em parecer emitido, opina
no sentido de ser mantida
a condenação.

Além de Lungaretti, fo-
ram condenados pelo Con-
selho Permanente de Justi-
ça da Ia. Auditoria do Exér-
cito, no dia 24 de agosto úl-
timo, Cláudio Jorge Cama-
ra (30 meses), Neusa Maria
de Sousa Neto, Vânia Amo-
rctl Abrantes, Sérgio Darlo
Selbel, Olga D'Ar Pimentel c
Gustavo Guimarães Barbo-
sa, a 13 meses.

CONFISSÃO

Afirma o representante
do Ministério Público Mill-
tar que "quanto às ape-
lações por parte dos sete
condenados, a sente nç a
mostrou, com precisão e ml-
núclas, as provas colhidas
nos autos", acrescentou que"cada um deles, cm suas
r e s p e c t lvas declarações,
confessou a sua partici-
pação na trama delituosa."

O promotr Válter Wlgde-
rowitz pediu ainda ao STM
a condenação, a seis meses,
dc Florlano Soares de Sousa
Filho c Maria Márcia dos
Santos Leporace, que foram
absolvidos na primeira ins-
tancla. No entanto, deixou
de manifestar-se sobre a
absolvição de Sônia Lacerda
Macedo, Fernando Antônio
de Oliveira c Joseílna Cláu-
dia Prltchard.

Todos os réus foram pro-
cessados e julgados como
incursos na Lei de Scguran-
ça Nacional, acusados de
atividades subversivas atra-
vés do movimento denoml-
nado VAR-Paimares.

Será relator da matéria
o Ministro Lima Torres e
funcionará como revisor o
Ministro Siseno Sarmento.
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Escola pioneira em Niterói cria padres modernos
Niterói (Sucursal) — Se você tem

mais de 18 anos e o curso glnaslal com-
pleto, experiência de vida, e descobriu
agora sua vocação sacordotal, ainda ó
tempo: o Seminário Vestibular Paulo VI

que em seis anos ordenou oito padres
lhe abre suas portas sob o lema "Re-

novado tipo aberto."
O Seminário — diz seu reitor e fun-

dador, padre Menceslau Vallu Kevlclus,
pároco de S. Sebastião — velo para pro-
var que n&o há falta de vocações, mas
sim falta de Interesse da Igreja, pois mui-
tas autoridades eclesiásticas náo dáo a
menor assistência aos que desejam ser
padres e que sáo muitos.

Pioncirismo
A experiência do Seminário Vestlbu-

lar Paulo VI é pioneira no Brasil — diz
o padre Menceslau explicando: "Sem-
pre que procurávamos mandar vocações
para o Seminário de Marlana, recebia-
mos Informação de que n&o havia va-
gas. Procurei o Arcebispo, D. Antônio de
Morais Júnior que, através de decreto
episcopal, criou esta escola. O problema
do alojamento foi facilmente resolvido.
Como se nota, Isto mais parece um
acampamento do que um seminário."

Afirma o padre que com base em sua
experiência outras arquidioceses estáo
tentando criar seminários com as mes-
mas características. "As estruturas de
uma escola para sacerdotes precisam ser
renovadas, urgentemente. Eu sou uma
vocação adulta, mas sofri todas as defl-
ciências das formas'tradicionais de edu-
caç&o. Aqui n&o há slnetas, n&o há co-
chlchos e nem aquele negocio de ficar
em cima, chamando atenção, para Isto
ou aquilo. Cada um sabe o que faz."

Para o Reitor Menceslau, o problema

multo divulgado, Inclusive pelos próprio»
membros da Igreja, de que as vocações
estariam desaparecendo "é uma argu-
mentaçao falsa e desonesta." Diz éle que"falta um trabalho humano e reallstlco,
no sentido de descobrir e desenvolver,
dentro de todas as transformações estru-
tarais, uma vocação."

As pessoas enfrentam hoje todos
os tipos de problemas, que vêm da foi-
mação. E o nosso seminário já tem uma
definição frente a eles. Um padre que
vai de nossa escola é multo mais aberto
para os fatos do que qualquer outro, pois
a experiência está acima de tudo. Somos"Renovado tipo aberto."

O tradicional

Padre Menceslau diz que é contra"os seminários de estruturas tradlclo-
nais, onde entram 100 jovens que dizem
terem nascidos para o sacerdócio, mas
só se ordenam dois, quando multo":

Uma criança quando vai para um
seminário não tem qualquer condição
para definir o que deseja realmente na
vida. Está no seminário por questões me-
ra mente familiares: o pai ou a m&e a
quer como um padre. AU ela cursará pri-
márlo, ginásio, clássico e assim por dl-
ante, sob toques de slnetas e vigilância
severa dos padres. De 100 que entram,
dois se ordenam e o restante, na maio-
ria das vezes, sal Inimigo da Igreja. Isto
é um fato incontestável.

Saúde, santidade e sabedoria são os
três esses que deverão reger a vida de
qualquer ser humano que procura o ca-
mlnho do sacerdócio. "Mas como pode-
riamos atingir o Ideal — pergunta o pa-dre — sc construímos um pomposo pré-
dio, ornamentado de todos os bens mate-
riais, para formarmos homens que acl-

ma de tudo terão de viver na pobreza,
como exemplo?"

Em São Paulo, fizeram uma en-
quete num seminário para se saber o que
estava faltando ali. Os futuros padres
responderam quo em seus alojamentos
faltavam televisor, ar condicionado, etc.
Por tudo Isto é quo a Igreja atual se en-
contra numa encruzilhada toda cheia de
indagações e um padre que é obrigado
a viver na pobreza, como vigário de uma
paróquia pobre, procura outras compen-
saçóes, até sexuais.

O Paulo Ví
O Seminário Vestibular Paulo VI

funciona num prédio construído provi-
sorlamcnte para ser uma escola prlmá-
ria, no bairro do Barreto. Há uma cape-
Ia, um dormitório, cozinha e banheiro.
Faltam lâmpadas, as paredes est&o ml-
nadas de água, o piso é de cimento, há
cortinas velhas no lugar de portas.Anualmente recebemos aqui 15 a
20 adultos que querem ser padres. Vêm
de todos os cantos do Brasil. Seis meses
depois, temos apenas 10 e com o tempo
este número vai caindo. A nossa tria-
gem é perfeita, pois nunca temos mais
de 20 e os contatos s&o diretos. Todos re-
cebem, ao entrar, a sua incumbência,
tanto no lado espiritual, como para seus
trabalhos manuais. E à medida que as
cumprem se definem mais ainda. Se che-
gam a ordenar-se, serão realmente pa-
dres.

O seminarista do Paulo VI logo que
recebe as primeiras orientações esplri-
tuats já inicia um trabalho de contato
com a comunidade, fazendo pregações
de catcclsmo, sermões nas paróquias vi-
zlnhas e ações beneficentes. 'Nossa 11-
nha é tudo que está expresso na doutrina
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social da Igreja, em suas enclclicas", dis-
g. o padre.Se uma pessoa nos procura devi-
do às suas frustrações na vida — con-
tlnua êle — no começo ó difícil notar-
mos. Damos-lhe todo apoio e, se depois
de algum tempo, esta suposta vocação
nos deixa, com uma bagagem que lhe
permite enfrentar a vida, já foi bom,
pois esta é uma das finalidades da Igre-
ja. Mas, além disso, ela nos ajudou bas-
tante, pois o que lhe propomos envol-
vc, lógico, um trabalho para nós.

Os cursos
O Paulo VI recebe também adultos

que não têm o curso glnaslal, "em ra-
ras exceções." Estes terminam o secun-
dárlo cm colégio que funciona quase em
frente ao seminário. Depois do curso os
seminaristas s&o encaminhados para
uma escola técnica, onde fazem Conta-
bllldade à noite, e na parte da manhã
estudam Filosofia, em aulas ministradas
por dois padres.Fazemos questão que cursem Con-
tabllldadc para que, se abandonarem o
seminário. Já tenham um melo de ga-
nhar a vida. Quando terminam esses
dois cursos, que duram três anos, nós os
mandamos para o Seminário de Maria-
na, ou para o Mosteiro de São Bento, on-
de farão Teologia e se aprofundar&o em
Filosofia.

O Reitor c fundador do Paulo VI
sc mostra orgulhoso da sua obra. "Já or-
denamos oito padres. Três estão em NI-
teról — padres Horáclo Bernardo, Car-
los Xavier Trom e José Magalhães — e
cinco sc espalharam por outros Estados
brasileiros."

Fizemos esse trabalho porque so-
mos "Renovado tipo aberto", Isto é, re-
novamos „ossos conceitos — educado-

nal c espiritualmente — e estamos abor-
tos a todos. Temos apenas seis anos e no
próximo ano mais um daqui será orde-
nado. A Igreja estaria bem melhor se
cada padre ao morrer dissesse com or-
gulho que trouxe outros cinco para o
selo dos pescadores de almas.

Padre Horacio
O padre Horáclo Bernardo, quo foi

ordenado no dia 17 deste ano, descobriu
que tinha realmente vocaç&o quando
estava com 30 anos de Idade. Nesta épo-
ca trabalhava numa loja de eletrodo-
mestiços no Rio. Era chefe de escritório."Fiquei sabendo da existência do semi-
nário para vocações adultos, ent&o en-
trel em contato com o padre Menceslau,
que me colocou a par do curriculo e ob-
Jetlvos do Paulo VI."

— As obrigações do dla-a-dla fazem
com que nós nos desliguemos da vida
lá fora. Levantamos às 6h para a missa.
Logo depois vem o café e aulas. As 12h.
almoço e um descanso para leitura ln-
formatlva. Nós mesmos cozinhamos e la-
vamos nossas roupas. A tarde, há traba-
lhos junto & comunidade e de limpeza

no prédio. Até a hora do jantar e pos-
tcrlormente, rezamos, temos algum tem-
po de descanso e vamos dormir.

No Seminário Paulo VI os estudan-
tes tem completa liberdade para sair e
desenvolver qualquer trabalho, Uberda-
de que "objetiva fazer com que os sc-
mlnarlstas nunca se desliguem da reali-
dade exterior", diz o Reitor.

Manuel, 25 anos, é baiano e acha que
sempre teve vocação. "O que me faltou
foi oportunidade para entrar no semi-
nário." Iguais a êle, os outros semlna-
ristas — três de Minas, três da Bahia c
um do Rio — apenas agora tiveram con-
dlçõcs de entrar para a vida religiosa.

No dia-a-dia, em exercícios e estudos especializados, eles aprendem o
necessário para se tornarem sacerdotes
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dão o passo decisivo para concretizá-la

Ecunienismo tem êxito em Olinda e vai a Vitória
:£: • ,• Ricardo Nohlat — Fotos de Nataiiael Guedes

Recife (Sucursal) — Monges cato-
licos e protestantes concluíram em Olin-
da a primeira parte de uma experiência
ecumênica, única na América Latina:
durante cinco anos viveram sob o mes-
mo teto, esquecendo as divergências
doutrinárias "pela unidade completa
entre cristãos." Agora eles se Instalarão
em Vitória do Espirito Santo, onde, pela
primeira vez no mundo, um bispo cato-
llco, Dom Luis Fernandes, viverá com
monges protestantes numa comunidade
ecumênica.

Durante cinco anos os católicos (be-
neditlnos de Olinda) e os protestantes
(de Taizé, na França) dividiram a mes-
ma casa, rezaram Juntos as mesmas ora-
ções, pregaram o ecumenismo por todo
canto. Redescobrlram, na prática, o que
já sabiam de estudos: "Diante de tan-
tos e Imensos problemas da vida, paz,
justiça, desenvolvimento, as dlvergên-
cias. entre cristãos, as diferenças doutrl-
nárlas parecem pequenas, senão mes-
qulnhas."

A fraternidade instalada
.V-

(Abril de 1970, em plena sica nor- /destina. No alto sertão baiano um grupo '
de homens simples está reunido com
Renato, católico, e Almir, presbiteriano.
Um caboclo velho, supersticioso, cochi-
cha para um outro: "Cristão e crente /
juntos só pode dar nisso mesmo: uma '
seca de lascar.")

A idéia da experiência ecumênica
nasceu numa cela db mosteiro d» Taizé,
na França. Seu prior, Roger Schutz,
conversou longamente um dia com o
abade do motetelíro __ São (Bento ide
Olinda, Dom Basilio Penido, que estava
de passagem. Era o ano de 1966 e, se-
gundo o abade, a Divina Providência
estava entre ôles.

No ano seguinte chegaram os Irmãos
Miguel e Bmnxo para habitar o mosteiro
de São Bento. Não foram simples hós-
pedes: integraram-se perfeitamente na ,
vida da comunidade beneditina. A Inte-
gração íoi tão completa que provocou o
desdobramento da idéia inicial: a ins-
talação da Fraternidade da Reconci-
Ilação.

A 14 de maio. Domingo de Pentecos-
tes, Miguel e Bruno, protestantes, An-
selmo e Carlos, católicos beneditinos,
passaram a viver juntos. Dividiram os
trabalhos caseiros, arranjaram emprego,
estabeleceram os momentos para ora-
ções comuns e começaram a pregar jun-tos o ecumenismo. E Juntos a vivê-lo.

("Hoje, católicos e não católicos n&o
pensam mais que para o ecumenismo
seja necessário abrir mão de princípios
e de convicções; a união dos cristãos,
que vem se tornando realidade desde o
último Concilio, não é sinônimo de con-
versão para nenhuma das partes, mas
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Monge Miguel viu uma realidade ecumênica principalmente1 em meio à população mais pobre

de integração numa unidade." Dom Ba-
sillo Penido.)

A reconciliação
Miguei, Oliveira e Policarpo rezam

na capelinha da sua casa antes de Ir
embora para o Espirito Santo:

Senhor, dá aos cristãos a graça
de encontrarem a unidade visível. Que
eles sejam um, para que o mundo creia.

Durante cinco anos seis protestan-
tes de Taizé, cinco beneditinos, três Ir-
mãos maristas e dezenas de pessoas que
visitaram a Fraternidade da Reconcilia-
ção fizeram essa prece. A unidade visi-
vel foi perseguida como objetivo e eles
deram testemunho de vida por toda a
parte.

Agora, Miguel, Oliveira e Policarpo,
e mais Renato, que estava fora, vão vi-
ver outra experiência ecumênica, em VI-
tória, com Dom Luis Fernandes. Em
Olinda, foi o inicio, o provisório. E co-
mo acharam que tinham feito sua parte
decidiram seguir adiante.

Em Vitória pretendem ficar de vez.
Pretendem desenvolver um trabalho de
ecumenismo de amplitude muito maior,
e até começar a formar irmãos de Taizé.
Antes de chegarem lá, em março, via-
jarão multo pelo Nordeste e por alguns
países da América Latina, em peregri-
nação.

Quando, porém, ocuparem em defl-
nitivo uma casinha num bairro qualquer
de Vitória, lnstalar-se-&o com uma ex-
pertencia de cinco anos de ecumenismo
vivido.

A Fraternidade da Reconciliação,
em Olinda, nunca foi uma casa de es-
trangelros, nem de religiosos que, em
nome da unidade, tivessem criado sua
própria seita:

Não formamos um grupo exótico,
diferente. Mais por obediência às nosr
sas igrejas do que mesmo por convicção,
estivemos separados nos pontos que dl-
vergem nossas doutrinas. (Miguel)

A Fraternidade abrigou visitantes,
estudiosos do ecumenismo, pessoas de
todas as classes sociais, do Brasil e do
estrangeiro. N&o houve um dia em que
pelo menos duas pessoas de fora não
almoçassem lá. Dia nenhum todos os
quartos ficaram absolutamente vazios.

Católicos e protestantes se encon-
trará para rezar juntos diariamente pe-
Ia manhã, ao meio-dia e à noite. Nos
sábados e domingos visitaram igrejas,
falaram para homens e mulheres, pro-
vocaram a criação de grupos ecumênl-
cos. Nas férias, viajaram multo.

(No interior do Maranhão, um dia,
Oliveira chegou para falar ao povo. Seu
aparecimento, suas intenções, fizeram
com que três pastores de igrejas dife-
rentes se unissem e visitassem um ou-

tro, doente, multo combatido por eles,
até apedrejado algumas vezes.)

A9 descobertas
Em cinco anos de andanças, de pre-

gação por toda parte, católicos e pro-
testantes descobriram multas coisas.
Oliveira, por exemplo:

. — VI como o homem brasileiro tem
uma religiosidade profundamente aco-
lhedora. Esclarecido, êle é capaz de en-
tender o ecumenismo, E não somente de
entendê-lo: até de vivê-lo mesmo.

Miguel observou:
O ecumenismo, como é entendi-

do hoje, é restrito no Brasil a grupos
pequenos, que geralmente tiveram con-
tatos com estrangeiros. Mas existe uma
realidade ecumênica principalmente em
melo à população pobre. E essa realida-
de aflora, à medida que as Igrejas Ca-
tóllca e Protestante aprofundam seu
trabalho de evangelização com as cama-
das mais simples do povo.

Policarpo, Miguel, Oliveira, e todos
os que passaram pela Fraternidade da
Reconciliação:

A unidade completa entre os
cristãos pode ser alcançada apesar das
divergências de doutrina. Para isso, bas-
ta que eles se preocupem e se coloquem
diante dos problemas maiores da vida:
justiça, fraternidade, paz, amor ao pró-
ximo.

Migue), ° único que viveu os cinco
anos de experiência, acha que eles fa-
lharam em dois aspectos. "Nossos con-
tatos com as Igrejas, como Igrejas, as
não-católlcas, não foram tão intensos
como deveriam ter sido. Tivemos boas
relações com pastores, mas não com as
Igrejas enquanto Igrejas, prlnclpalmen-
te a Presbiteriana, a Batista e a Assem-
bléla de Deus."

A outra falha: "Durante multo tem-
po tentamos atingir as populações po-

. bres através de uma assistência pater-
nalista, através de uma politica mera-
mente asslstcnclal. Então conseguíamos
médicos para os pobres doentes, pedia-
mos favores.. Depois vimos que estava-
mos errados, pois isso não tornava aquê-
les homens pobres mais homens."

Ao Espírito Santo
Miguel, Oliveira e Policarpo acabam

de rezar e caminhem para Vitória do
Espirito Santo, juntamente com Renato.
Dois seguem via Piauí e Maranhão, paradar ao sertanejo exemplo de unidade.
Dois seguem através da Argentina, Peru
e Chile, pregando.

Vão lembrando o que aconteceu a
um deles (convidado para uma concen-
tração batista, rezou e cantou os mes-mos salmos cantados- e rezados por eles,causando espanto) e vão dispostos a es-
pantar, "por amor à união completa evisível dos cristãos."
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Sertanista diz que posseiro
não assassinou Possidônio
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São Paulo (Sucursal) — As afirma-
ções do Sr. Ellslos Bastos, pai do re-
Dórter c sertanista Possldõnlo Bastos,"de que seu filho terá sido assassina-
do por mineiros ou posseiros (quando
chefiava o Subposto Rooscvelt, em Ron-
dõnla", são, na verdade, fruto da dor c,
ao mesmo tempo, da desinformação an-
te o silencio em que até hoje se man-
tém a Fundação Nacional do Índio com
relação àquele incidente, segundo o ser-
tanista Apoena de Meireles.

Convém relembrar, em nome da ver-
dade, que os próprios Índios clntas-lar-
gas, na sua rústica e primitiva manei-
ra, se encarregaram de desmlstlflcar ab-
surdas suposições em torno da morte do
jornalista: pela segunda vez, atacaram
o Subposto- Roosevelt, ferindo a bala, no
braço esquerdo, o diretor do Parque In-
dlgena do Arlpuana, sertanista Apoena
de Meireles. O fato, ocorrido na manhã
do dia 8 do corrente, foi presenciado
pelo enviado especial do JORNAL DO
BRASIL, que se encontrava na região,
apurando as circunstancias da morte
do repórter.
O ATAQUE

Apoena de Meireles, amigo lnsepa-
rável do jornalista desaparecido, havia
se afastado apenas 10 minutos do sub-
posto para dar mais uma busca, tentan-
do achar o corpo do radioperador Acrl-
sio Lima, até hoje nâo encontrado. Foi
surpreendido por um grupo de cerca de
20 selvagens e alvejado. Apoena, apesar
de bem armado, náo resistiu, correndo
para o acampamento, onde seus compa-
nhelros conseguiram manter os Índios
á distancia, valendo-se de fogos de ar-
tlficlo.

_ dele a explicação do segundo ata-
que:

Creio que os clntas-largas vinham
em missão de paz. Acho que se assus-
taram com minha presença, pois estava
armado, e reagiram como se estivessem
se defendendo de um possível ataque de
minha parte.

Um dos pontos em que se baseiam
os que dizem que Possldõnlo Bastos lol
assassinado por brancos, relaclona-se ao
ferimento, produzido por arma de fo-
go, na altura do omoplata direito.

Índios não usam armas de fogo
— argumentam, esquecendo-se, entre-
tanto, que a própria Funai costuma
presentear os selvagens com carabinas,
e cartucheiras para a caça. Além disso,

os clntas-largas, quando mataram o jor-
nallsta e seus companheiros — o radio-
operador e a cozinheira aculturada —
levaram cerca de 20 espingardas e con-
slderável munição, que tão bom de-
inonstraram saber usar na ocasião em
que feriram Apoena de Meireles.

— Os Índios não sabem fazer dlstin-
ção entre grupos — disse ainda Apoena,
ao tentar explicar o assassinato de Pos-
sldónio. — Eles estão revoltados com a
Invasão sistemática de suas reservas de
caça pelos homens da Companhia Colo-
nlzadora Itaporanga. Devem ter julgado
que o pessoa da Funai era uma espécie
de qulnta-coluna do.s Invasores. E ata-
caram o lado mais fraco.

A PREOCUPAÇÃO

Bastante preocupado com a onda de
boatos que vem surgindo cm torno da
morte do jornalista, o Sr. Francisco de
Meireles — pai de Apoena — delegado
regional da Funai em Porto Velho, dis-
se um basta categórico c nervoso a tó-
das as fantásticas histórias, antes mes-
mo que a direção do órgão, em Brasília,
saísse dc seu Inexplicável mutlsmo sò-
bre o episódio.

Possldõnlo era como se fosse meu
filho — disse Chico Meireles — Fala-
va-me sempre de seus problemas c ale-
grlas, até os mais Íntimos. Jamais tive
conhecimento da tão falada coleção de
fotografias documentando o massacre
de Índios por brancos, que se diz agora
pertencer a Possldõnlo. Todas essas su-
posições são absurdas. O rapaz foi mor-
to por Índios, que reagiram natural-
mente a uma situação de fato; a lnva-
são de suas terras.

Já estou cansado de afirmar que
não sou contra o desenvolvimento da
Amazônia. Quero apenas que seja exe-
cutado de maneira racional, respeitan-
do-se e preservando-se os direitos do.s
Índios. A invasão à área do Arlpuana
custou a vida de três pessoas. E quan-
tas mais não poderia ter custado?

No Subposto Roosevelt, na margem
esquerda do áspero campo de pouso, cs-
tá enterrado o corpo do jornalista. Seu
cadáver foi encontrado uma semana
após o ataque, já putrefato, preso a um
emaranhado de cipós, no rio Roosevelt.
Nas costas, fincadas com mortal ponta-
ria. duas flechas de quase dois metros
cada. As penas e as cores eram cintas-
largas.

Música
popular vai
a Salvador

Salvador (Sucursal) —
Caetano Veloso, Gilberto
Oil, Vinícius de Morais es-
táo entre os que participa-rão do lv Encontro Nado-
nal de Música Popular, quese realizará em Janeiro e te-
rá o patrocínio da Secreta-
ria dc Educação do Estado.

O Secretário do Educação
Rômulo Oalvão assinou on-
tem convênio com a Supc-
rln tendência de Turismo dc
Salvador, que assegura a
realização do encontro e ga-rantiu que até o dia 15 de
janeiro o Teatro Vila Velha,
no Passeio Público, estará
1 n t e í ramen te reformado,
para receber os composlto-
res, músicos, intérpretes e
Jornalistas que vlr&o à
Bahia discutir, mostrar e
assistir ao que se faz no pais
em termos de música popu-lar.
CONVIDADOS

O supervisor do encontro,
jornalista Lázaro Oulma-
rãos, e o coordenador musi-
cal, compositor Jorge Alfrc-
do, viajarão, na próxima
semana, para Rio, São Pau-
lo. Belo Horizonte e Porto
Alegre, para formalizar os
convites e dar conta aos
convidados de toda a sua
programação. O encerra-
mento será no Teatro Cas-
tro Alves.

Serão convidados especl-
ais e já confirtnaram pre-
sença o maestro Rogério
Duprat, Almirante, João de
Barro, Caetano Veloso, Chi-
co Buarque de H o 1 a n d a,
Milton Nascimento, Roberto
Carlos, Gilberto OU, Dorival
Caimi e Plxingulnha.

C o nflimaram conferen-
cias os professores Florls-
valdo Matos, chefe da
Sucursal do JORNAL DO
bhasil na Bahia, e Oton
Jambclro. O primeiro deve-
rá falar sobre Música Popu-
lar e Comunicação, e o
segundo sobre A Indústria
do Disco e a Música Popu-
lar Brasileira.
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Juta faz de João Abujamra o
industrial têxtil de 1971

João Abujamra

O ar. João Abujamrt, dl»
retor da Fiação e Tecela»
gem da Juta Amazônia S. A.
— FITEjul, foi eleito ontem
o industrial têxtil do ano
pelas diretorias do Sindica-
to da Indmtrla de Fiaçlo e
Tecelagem em Geral, no Es*
tado de 65o Paulo e da As-
ecclação) Têxtil do JEstado

de Sfio Paulo."Um 'dos maiores incenti-
vatiores da cultura e indus-
trializaçSo da Juta nacional
rm todo o pais, o sr. Jo&o
Aliüjamra é também um dos
principais responsáveis pelalrtroduçáo do produto ns
mercado europeu, para onde
levou as primeiras amostras
cm 1961. Também Introduziu
a juta « seus manufatura-
dos na- Argentina, consoll-
dando a poilcto do Brasil
como exportador.

Quem é
Profundo conhecedor da

Amazônia e seus problemas,
o industrial têxtil de 71 sem-
pre lutou pela integração
daquela área ao resto do
pais, através do desenvolvi-
mento da cultura da Juta e
outras fibras naturais. Em
1970, em depoimento na Fe-
deração do Comercio do Es-
tado de Silo Paulo, ressaltou
a importância da juta na
economia nacional, lembran-
do que, de importador, o
Brasil passou a exportador
de juta, eliminando a evasão
dc divisas i índia, que foi
um dos principais fornece-
deres de juta ao Brasil"Quando em um um pu-nhado de japoneses Iniciou
lá am Parlntins, no interior
do Amazonas, as primeiras
experiências no cultivo da

juta, sua adaptaçfo e possi-
bllldades, tudo parecia uma
aventura", afirmou.

E acrescentou: "Entretan-
to, Ryota Oyama, o pai da
juta, e seus companheiros,
assim nio pensavam. Persls-
tiram, sofreram decepções e
amarguras, mas venceram.
E com o apoio do governo,mas principalmente das
classes produtoras, com es-
forço e sacrifício do heróico
homem anônimo da região,
o humilde JuUcultor, pude-
juos. Inverter a nossa posiçãoestatística. O Brasil é boje
pais exportador de matérias
primas « manufaturados, ex-
portando assim nossa mao
dc obra".

Ao encerrar aquele seu
depoimento, afirmou: "Po-
deriamos passar o dia todo
argumentando na .defesa das
nossas fibras naturais, na
defesa de uma região que foi
táo vilmente desamparada
e que somente agora, com a
Zona Franca e a Sudam,
«tão podendo reencontrar-
se e estSo dando sua vaiio-
sa contribuição ao desenvol-
vimento integrado desta na-
ção, em marcha para um
esplendoroso amanhi". Dire-
tor do Sindicato Têxtil pau-lista, João Abujamra é tam-
bem um dos pioneiras da
industrialização do Amazo-

nas. Em 1SS3, coordenou a
união da Cia. paulista do
Anlagens com o Grupo 8ab-
feft. ao qual se ligara em
1953, e transferiu-a para
Manaus. Em 19M também
levou para a Capital amazo-
nense a da. Aglo-Brasllei-
Ta de Juta, ambas sob a si-
gia da Fitejul, dando mais
riqueza e propiciando mio
de obra a um povo hoje com
esperanças renovadas.
Aprendeu a amar aquela re-
giio, tendo sido condecora-
do pelo governo do Amazo-
nas com a ''Medalha Trlcen-
tcnarlo da Cidade de Ma-
naus", por relevantes servi-
ços. prestados ao Estado, pe-
Ia sua efetiva integração na-
cional e pelo seu trabalho
de uniio norte-sul.

João Abujamra trabalha
hi. 32 anos exclusivamente
no setor da juta. Ao tomar
conhecimento de sua esco-
lha como Industrial têxtil
do ano, assim se expressou:"Quero estender essa home-
nagera a todos os membros
de minha equipe, principal-
mente à Organização Sab-
bi, na pessoa do seu presi-
dente, a a sua perseverança
e dedicação ao setor qutabraçou.

E vai fazer de você
o investidor mais bem

sucedido do ano.
A FITEJUTA, com fábricas em Manaus e Taubaté,
não pára de crescer: mais equipamentos, mais ma-
téria-prima, mais empregados.
O projeto localizado na Zona Franca de Manaus é
beneficiado pelos incentivos fiscais da SUDAM,
além de outros estímulos oficiais: exportação, ga-
rantia de preços mínimos, isenção de IPI, ISS, ICM.

Em Taubaté a FITEJUTA consome 6.000 toneladas
de juta da Amazônia em dois turnos, proporcionan-do trabalho a mais de 1.000 operários. E a exporta-
ção, somente para a Argentina, em 68 foi de
15.200 t. — cerca de USS 7,250,00. Uma boa
oportunidade para você investir bem.como pessoa
física e logo sentir o tato do seu dinheiro.

TENDO EM VISTA A OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART. 14, LETRA
D, DA LEI 4.357/64 (ABATIMENTO DA RENDA BRUTA DE 100% DA QUANTIA APLI-
CADA, DESDE QUE NAO ULTRAPASSE 50% DA RENDA BRUTA.)

FITEJUTA -o
J5
.6

FIAÇÃO E TECELAGEM DE JUTA AMAZÔNIA S.A.
Manaus (AM) e Taubaté (SP)- duas fábricas, um só objetivo

mais uma realização sob a liderança de I.B. SAB BA & CIA. LTDA. pela integração da Amazônia
LANÇAMENTO DE AÇÕES PARA EFEITOS DO ART. 14 A CARGO DE:

CO-LIDERANCAiversson áfe PARADA, VIDIGAl PONTES tASSOCIADOS
^^Distribuidora Nacional de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
Rua Barão de.ltapclininqa, 140-111?- cj. 113- tels.: 36-4441
34-2214/32-9594/34-0798 e 239-3513

O teglsho no Banco Cantai! «b Brasil itgnlflca quo M «leontrai, «m podar do Bon» • qua devem enconlror-ie, tombem, em poder dq .luHhilsôo iwhoetnadoro, beneomo da IniHluijuo vendodora» a documentei • lniomw90_ necessários a ovolIc;ão, pelo Investidor, do risco do Investimento. Processo n? GEMEC-E-7J/4718.

Corretora de Cambio e Títulos Ltda.
Rua da Quitanda, 113 - 5o, 9? e 109 ands.-tols.: 32-0255
32-0256/33-1602/33-2593

XEROX®

A XEROX DO BRASIL S. A. - REPRODUÇÕES GRÁFICAS
- volta a comunicar a seus clientes e amigos que, devido
a problemas surgidos com o cabo telefônico que serve a sua
Sede na Avenida Rodrigues Alves, 261, não estão funcio-
nando sua mesa telefônica e linhas diretas, pelo que solicita
a todos que necessitem atendimento técnico e material de
consumo, que utilizem os telefones abaixo:

242-3267
232-0827

V

Prepare-se para beber
o produto mais saboroso

da sociedade de consuma
Lucros.
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Toda vez que alguém bebe
uma Coca-Cola os acionistas da
fábrica, também ficam muito
contentes.

Principalmente quando esta
situação pode se repetir a 15 mil
garrafas por hora, 365 dias por ano

Talvez seja por isso que os
acionistas da Compar são uns
sujeitos positivamente felizes.

Eles são donos da única
fábrica de Coca-Cola de um
mercado quente: o Pará.

Mas não são egoístas.

Tanto que convidam você a
participar dos lucros da Coca-Cola,
com participação integral.

Você pode deduzir todo o seu
investimento no Imposto de
Renda, até à metade da sua renda
bruta.

Depois é só deixar a
sociedade de consumo valorizar
as suas ações.

Informações nos escritórios da

cbmpàr
mm

Emissão registrada no Banco Central do Brasil sob o n.°
GEMEC E- 71/2467."O registro no Banco Central do Brasil significa apenas
que se acham em poder do Banco, à disposição dos
interessados, os documentos e informações necessários
à avaliação, pelo investidor, do risco do investimento".

Companhia PôiaenseHde Alimentos c R :fr_erantes

Rua Anfilófio de Carvalho, 29, grupo 401,
Tel. 224-2039 - Rio de Janeiro
Rua 7 de Abrii, 845, grupo 907/909,
Tels. 36-3766, 36-3753 e 239-4200 - São Paulo
Rua 28 de Setembro, 269, grupo 307,
Tels. 5453, 4160 e 1100 - Belém do Pará

Ou nas seguintes sociedades distribuidoras:
TOTAL - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rua Visconde de Pirajá, 86, loja D. Tel. 227-4429
CAPTA - Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Av. Rio Branco. 131, grupo 1.401
Tels.: 224-2432, 224-2572 e 224-2577
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Como uma contribuição à campanha
educativa das autoridades brasileiras
contra o uso de drogas, Lady Hunt, es'
posa do Embaixador da Grã-Bretanha,
escreveu o artigo abaixo.

Inicia ela, assim, um diálogo com
pais preocupados com o emprego de tó-
xlcos c dá uma ajuda c um esclarecimen-
to á juventude do Bra*-//. Lady Hunt, for-
mada em Sociologia pela Universidade dc

Londres, ampliou seus conhecimentos
com estudos posteriores e trabalho prátl-
co em Paris, Manchester, Cardtff e New-
castle. Antes do seu casamento com Sir
David Hunt trabalhou no Departamento
dc Assistência Social de sua nativa Chi-
pre, onde se dedicou, em especial, á aju-
da a famlllas-problemas, reabilitação de
presidiários e vários tipos de delinquên-

cia juvenil. Realizou também obra and-
loga para o aovirnp da Nigéria e o Con-
selho do Condado de Londres.

Embora o problema dos tóxicos não
tivesse nesses locais as proporções que
hoje assume, ela estudou profundamente
os problemas que sâo os principais res-
ponsávels por esse nocivo, e às vites, la-
tal hábito.

Tóxicos, jovens, pais e sociedade
Não é o uso, mas o abuso

de tóxicos que constitui o
autêntico perigo em nossos
dias. Ocorre o abuso quando
não são usados para os fins
a que se destinam ou são
usados em doses excessivas.
Os viciados misturam fre-
quentemente as drogas pa-
ra obter diferentes resul-
tados — e, amiúde, com o
álcool, o que pode levar
facilmente a resultados fa-
tais. O mau emprego das
drogas não constitui em si
uma situação Isolada, mas
uma manifestação, entre

outras, de problemas sociais
mais amplos que dão ori-
gem a outras formas de
comportamento anormal t

à delinqüência.
Ilá alguns anos as drogas

eram usadas princlpalmen-
te pelas classes mais pobres

e mais pelos adultos. Hoje,
o problema é mais comum
entre as classes média e
superior e, à medida
que cresce o número de
viciados, cai o limite de
idade, afetando principal-
mente jovens entre 16 e 25
anos.

Mau uso das drogas
Opiatos: — (morfina, he-

ruma. etc).
Anfctaminas: — (estimu-

Iantcs)
Barbitúricos: — (seda-

tivos, hipnóticos)
Alucinógenos: — drogas

que alteram a percepção e
induzem a alucinações —
tais como maconha, haxl-
xe, nrarljuana, ganga (ha-
bitualmente fumada) e LSD.
Esta última produz efeitos
psicodélicos de expansão da
mente. Altera-se a percep-
ção do tempo e do espaço
e o viciado "faz uma via-

Peri
De todas as drogas, a he-

roina é a que mais vicia e
a mais perigosa. Os nela
viciados formam a catego-
ria que mais necessita de
cura e reabilitação. A
dependência será provável-
mente muito forte, tanto
física quanto psicológica. O
viciado muito antigo em he-
roina dificilmente poderá
ser curado. Mas o que se
viciou há pouco tempo pode
ser curado com tratamento
cuidadoso.

Os viciados devem, inici-

gem." O LSD c perigoso
porque pode ter efeitos re-
tardados, dias ou semanas
depois.

As pessoas incluídas no
grupo de opiatos desenvol-
vem rapidamente, e conser-
vam dependência física e
psicológica, sendo necessá-
rio nestes casos tratamento
hospitalar. Nos demais gru-
pos, embora o abuso possa
ter efeitos físicos lndese-
jáveis e, às vezes, dè origem
a psicoses, é muito mais
fácil a reabilitação para lm-
pedir a dependência.

go
almcnte, ser convencidos a
querer o tratamento, pois
de outra forma nada mais
serão do que um escravo da
seringa e do medo sobre a
origem da próxima dose. Is-
to para não mencionar ou-
tros resultados Indesejáveis,
tais com o risco de doses ex-
cesslvas, embolia, septice-
mia, perda da potência se*
xual, e desinteresse geral
pelas coisas. O vicio em he-
roina subverte a vida fami-
liar, o emprego, as amiza-
des e, com grande frequên-
cia, resulta no crime.

ou porque alguns julgam
que se tornarão mais cria-
tivos e seguros de si mes-
mos sob influência de
drogas.

No grupo, o hábito é con-
siderado como identificação
com a turma e aumento
do espirito de coleguismo,
induzidos pelo receio do
jovem de ser considerado
quadrado.

Alguns nelas encontram
alivio temporário de proble-
mas, tais como ansiedade,
timidez e tensão, ou acre-
ditam que aumentam a
potência sexual quando, na
verdade, ocorre o oposto.

As drogas fornecem,
igualmente, uma escapada
fácil da realidade — o futu-
ro como que é toldado — e
tudo o que importa é o pre-
sente.

Alguns as tomam como
quem participa de uma
aventura, outros como um
gesto de rebeldia — uma
demonstração de recusa de
tudo aquilo que o mundo
adulto significa — de revol-
ta contra os pais e a socie-
dade.

Alguns jovens experimen-
tam e param. Outros ten-
tam por brincadeira e, em
seguida, a questão se trans-
forma numa de sobreviveu-
cia. Quanto mais isolado e
alienado o jovem, quanto
menos tiver a que s e
apegar, maior a probabili-
dade de que continue a
usar drogas. A pessoa satis-
feita consigo mesma e com
as demais, que possui um
emprego satisfatório e uma
finalidade na vida pro-
vàvelmente não se voltará
para as drogas.

Existem multo mais pes-
soas que fazem uso do
que as que são depen-

dentes das drogas. São
muitos os níveis de alm-
so das drogas, variando

da experimentação ocasio-
nal de uma pílula paia
animar e o uso habitual
sem causar necessária-
mente dependências até o
emprego constante da he-
roina que pode, ràpidamen-
te, tornar o indivíduo um
escravo da droga. Os vicia-
dos não dependentes podem
ser auxiliados através da
disseminação de informa-
ções, educação sanitária,
publicidade, comunicações,
etc. A situação se agrava
quando surge a dependeu-
cia. Pode-se sobreviver à
depend ência psicológica
sem drogas, ao passo que a
a física dá pouca opção ao
doente. Quanto mais a usa,
mais tolerância mostra pa-
ra com ela, isto é, precisa
de mais e mais a fim de ob-
ter os desejados resultados.
Isto constitui um caminho
sem volta para a destrui-
ção.

E' muito provável que a
pessoa com personalidade
insegura caia vitima d o
vicio. Entre as pressões que
podem provocar inseguran-
ça figuram, entre outras:

Incoerência da.s atitudes
paternais.

Experiências de rejeição
repetidas.

Negação da individual!-
dade — tratamento pelos
demais como se a pessoa
fosse um objeto.

Negação de amor e afei-
ção.

Confusão sobre os valores
da vida.

Permisslvidade.
Mimo ou satisfação de

todos os desejos.
Ridículo ao tentar a pes-

soa expressar-se.

Isto nem sempre aconteça.
Perde o interesse por coisas
que a Interessavam antes.
Gasta mais dinheiro do qua
pode explicar. Mantém
companhias secretas, pas-

Lady ho Hunt
sando às vezes a-noite fora
de casa.

Variam, porém as mani-
festações segundo as dife-
rentes drogas, conforme ve-
remos:

Heroína:
Pupilas contraídas a pon-

to de se tornarem do tama-
nho de cabeças de alfinetes.

Ma>cas recentes de in-
Jeções nos braços.

Coceira na frente dos
cotovelos.

Vômitos matinais.
Voz lenta e pastosa.

Sensibilidade excessiva à
luz.

Exaltação seguida de an-
siedade e agitação. .

Descuido com a aparência
pessoal.

Cessação da menstruação
nas moças.

Maconha:

devem ser bem informados
sobre os abusos das drogas
e discutir francamente o
assunto com os Jovens. Pro-
curem ganhar-lhes a confl-
anca, pois os pais con-
tinuam a ser as melhores
pessoas para apoiar, orien-
tar e aconselhar o jovem.
Os jovens devem ser enco-
rajados a ampliar seus in-
terèsses e hobblcs. A maio-
ria anda ã deriva porque
dispõe de excesso de* tempo
e tem dinheiro nos bolsos.
Torne-os interessados e m
alguma coisa pu algumas
pessoas menos afortunadas
do que elas. A Idade mais
perigosa situa-se entre os 18
e 2S anos. Os pais devem

discutir os perigos de pas-
sar de uma droga aparen-
temente inócua para outra
que provoca dependência
física. Se o jovem já as
toma, deve-se falar com êle
— e não a êle. Trate-o como
pessoa dotada de opiniões
interessantes e éle pode re-
agir bem. Se não souberem
o que fazer, procurem os
conselhos do médico da
Ifamilia êle pode ajuda-
los a escolher um especialis-
ta. Podem também estudar
a possibilidade de conver-
sar com um sacerdote, um
professor, um membro do
judiciário, ou um assistente
social.

Rosto afugucudo, boca
seca, olhos Injetados.

Cheiro adocicado no
aposento, como se estives-
sem sendo queimadas ervas.

Expressão desvairada,
aberta, às vezes vitrea.

Voz ligeiramente pastosa

e expressão .sonhadora na
face — aparência de beba-
do.

Falta de interesse pelo
que ocorre em volta — ale-
gria e riso excessivos sem
razão aparente.

Reabilitação

Aufetamiuas:
Rápida mudança do es-

tado de espirito, com exal-
tação seguida de depressão.

Expressão ardente e falta
de tato social.

Perda, de apetite c o m
acentuada queda de peso.

Estados de espirito ner-
vosos, irritáveis e inquic-
tação.

Intolerância, agressivida-
de. tremor das mãos.

Expressão cansada e in-
sõnia.

Pupilas dilatadas.
Queda da eficiência na

escola ou perda de interesse
por hábitos pessoais.

Pulsarão rápida, rosto
afogueado.

LSD:
(Identificação muito dífi-

cil).
Deterioração do trabalho.

Procura de companhias
estranhas, grupos hlpples.

Mudanças da personali-
dade.

Pais

Por quê?
Identificação

Na maioria dos casos, por porque querem pôr ã pro-
curiosidade • ignorância, va autoridade dos adultos,

O jovem que toma drogas
apresenta uma melancolia
além do normal, ou exal-

tação sem motivo, seguida
de depressão. Pode andar
sujo e despenteado, embora

Os pais são atualmente os
objetos contra os quais se
rebelam os jovens como
parte de sua luta para ob-
ter a independência pslcoló-
gica e social. A adolescência
envolve certo grau de con-

fllto entre as gerações —
com desvantagens para os
pais.

A comunicação e o relacl-
onamento parecem cons-
tituir a s palavras-chaves
entre pais e filhos. Os pais

O objetivo da reabilitação
deve ser o de reeducar o in-
dividuo para que viva sem
as drogas • assuma, ou re-
assuma, uma vida social
normal e útil. As ajudas
médica e social devem an-
dar de mãos dadas, pois o
meio familiar deve ter, até
certo ponto, contribuido pa-
ra a deterioração do doente
e precisa ser corrigido para
que os resultados sejam
positivos. Se isto não fór
possível, uma alternativa de
acomodação deve ser procu-
rada.

A reabilitação implica
principalmente o conven-
clonamento a aceitar aju-
da, a remoção da depen-
dência física e, pro-
cesso este mais longo, a re-
moção da dependência
psicológica. Simultânea-
mente com todos esses pro-
cessos, deve-se dar atenção
às necessidades da volta
final do viciado ao ambien-
te familiar e à sociedade. !"'
por esse motivo que os
médicos, psiquiatras e assis-
tentes sociais devem traba-
lhar em estreita cooperação
entre st • com os pais. O

sucesso dependerá da gra-
vidade do problema, melo
social e educacional, e apoio
dado pela familia. As pes-
soas encarregadas de traba-
lhos de reabilitação não
devem desesperar se o
sucesso for às vezes lento
ou ocorrerem casos de reca-
ida.

O.s viciados em drogas são
amiúde de 11,111 alto nível de
inteligência e se a terapia
ocupacional fór usada no
tratamento, seja no hos-
pitai seja fora dele, deve
consistir dc atividade física
e mental atraente para os
jovens. As instalações
ocupacionais devem per-
mltir que suas capacidades
Intelectuais e criativas
sejam ampliadas. A arte e
a música podem ser especi-
almcnte apropriadas. Uma
boa solução consiste tam-
bém nos pensionatos especi-
ais para viciados sem lar.
Uma das maneiras de se-
rem tratados esses casos
nos pensionatos é feita
segundo o principio da au-
to-ajuda, envolvendo o em-
prego de residentes viciados
e de ex-viclados.

SE O QUE VOCÊ
ESPERA DE UM

INVESTIMENTO
SÃO LUCROS,

AQUI ESTÃO 33% DE
RESERVAS RARA

DISTRIBUIÇÃO
DE BONIFICAÇÕES.

Aplicando no Cotonificio Leite Barbosa, você começa contando seus lucros desde já.
Suas ações estão no mercado com 33% de reservas que lhe garantem bonificações.

Sâo filhotes imediatos às suas aplicações. As três fábricas do Cotonificio Leite Barbosa
representam o maior conjunto têxtil do Nordeste. Um dos 10

maiores do Brasil. A.Santa Cecília, Santa Tereza e Santa Lúcia ocupam uma área de
40.596 metros quadrados em Fortaleza, Ceará.

Toda a moderna tecnologia do setor, mais 1.450 novos teares automáticos e
técnicos, vindos dos maiores centros têxteis do mundo, estão operando nas fábricas

do Cotonificio Leite Barbosa.
Junte a isso um "know-how" dc 101 anos de atividades para chegar a uma produção

média anual de 24 milhões de metros de tecidos de alta qualidade. Incluindo o
Tergal homologado da Rhodia e, em breve, o Terilene. Seja sócio do Cotonificio

Leite Barbosa. Você ingressa nesta sociedade, com participação integral e
dividendos de 12% ao ano. Pode abater do imposto de renda 100% do valor da

subscrição, até o limite de 50% da renda bruta.
Se o Cotonificio Leite Barbosa já se mostra lucrativo até mesmo antes de aplicar,

para que esperar? Aplique já no Cotonificio Leite Barbosa.

Cotonificio Leite Barbosa S. A.éi> Fortaleza, Ceara-. Rua 15 de Novembro, 202
Rio: Av. Almirante Barroso, 90 - Conj. 717/720 - Teli.: 252.8286 • 232.2401
empreendimento com apoio da SUDENE e BNB

Coordenação de lançamento:

-L- BANCO DENASA
!____! I de investimento s.a.

Rio * Rua da Alfândega, 28 * Tels.: 221.0642 e 232.4379

XSGEFisasa
Corretora de CAmbio e Valores Mobiliários
Rio - Av. Rio Branco, 131/10.° andar - Tel.: 252.4030
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Inflação controlada mudou mentalidade do consumido
"* .L. ..... ., ví«rv«-,*i. _ f.u nue sobreveio a Re- O mecanismo da lei de Consequentemente, o sas já vêm aplicando inteli- lidade e o apareclmcnt

São Paulo (Sucursal) —
Após 1964 ocorreu uma
mudança d e mentalidade
n o consumidor brasileiro,
com referência à escolha, à
posse e à compra de coisas.
Antes dessa data comprava-
se de tudo, de qualquer
maneira, por qualquer pre-
ço, devido à inflação. O lm-
portanto era ter objetos e
nã j dinheiro.

Oom a reversão da expec-
tailva do consumidor, os
que c o mp r o v a m tudo,
d e sesperadamente, muda-
ram de atitude: deixaram
de procurar a mercadoria
e a oferta prevaleceu sen-
slvelmente sobre a procura.
O mercado buscou o aper-
íelçoamento, tentando en-
contrar melhores condições
de atendimento às exlgên-
cias do consumidor.

REVOLUÇÃO E
COMUNICAÇÃO

uma família em cada mlnu
to. Vejamos a progressão:

1800 — 3 000 000 hatíltan-
tes; 1850 — 7 200 mil; 1882
_ 14 milhões; 1920 — 28
milhões; 1955 — 55 milhões
e, em 1976, soremos cerca de
110 milhões de pessoas.

Mantendo as mesmas

duto ao meu cachorro e éle
se recusou a comer, não o
aceitou, logo, não será con-
sumldor. Náo vai comprar
o nosso produto. Será um
fracasso."

Observe-se, acrescenta o
economista, nesta ilustra-
çáo que parece fantástica,

condições e circunstancias c ' porém não o é. Observe-se
tomando por base 90 ml- « Importância do consumi

Pós-graduado em Econo-
mia Nacional pela Escola de
Sociologia e Política de São
Paulo, possuindo ainda cur-
sos de alto administração
de empresas, o sociólogo e
economista Nadlr Lemos
Silva dedica-se, desde 1964,
a elaborar estudos sóbre a
consumocracia. E para êle,
o . consumidor tem três
necessidades básicas e fun-
damentais: "comer, vestir
e morar."

— O resto, afirma, é a
sofisticação do produto des-
tlnada a atingir e agradar
o consumidor, resultando
n a constante necessidade
de se promover a análise
do que o consumidor apre-
cia e deseja. Cerca de 50%
dos produtos que consumi-
mos hoje não existiam há
30 anos. As transformações
que se processaram neste
período foram violentas.

Ha aproximadamente 50
anos ainda se usava tropas
de burro de carga, cuja vc-
locidade média era de 10
qullómetros/hora. Antes do
advento e popularização do
automóvel essa tinha sido
a velocidade media dos
transportes e das comu- •
nlcnções. Então entramos
na era do automóvel, que
veto a produzir um violento
Impacto no des envol-
vimento comercial, exercen-
do influência decisiva na
formação de novos mer-
cados, criando novos con-
sumidores, com novos há-
bltos e costumes e
tornando-se uma das condi-
ções de afirmação dos super-
mercados, produto da nossa
geração.

Já estamos entrando na
era dos transportes super-
sônicos e das viagens es-
pacials e grandes veloclda-
des. O ritmo das transfor-
mações torna-se então mui-
to mais acelerado, é uma
forma sul generis de Infla-
çáo de velocidade.

No período anterior a
1964 _ esclarece o econo-
mista Nadlr Lemos — as
tabelas de preços, de inicio,
eram anuais, passaram a
ser semestrais, depois tri-
mestrals. em seguida men-
sais, qulnzenals, semanais,
diárias e, finalmente, che-
gamos ao preço em aberto.

Vendla-se de tudo, mesmo
sem qualidade, de qualquer
forma, pelo preço que fosse.
A Inflação se Incumbia de
fazer as correções. Com a
mudança de comportamen-
to do consumidor, que
começou a especular, a
exigir melhor qualidade e
menor preço, o mercado
tornou-se multo mais
exigente, forçando as em-
presas a trabalhar duro,
pondo fim à era da lmpro-
visação e introduzindo a
era do planejamento e or-
ganização.

Hoje, a empresa não pode
ignorar que precisa estar
voltada para o consumidor,
analisando e estudando
seus desejos, sabendo que o
seu sucesso já não depende
mais de condições anôma-
Ias, mas sim de um con-
sumldor alfabetizado, consr
ciente, preparado e que está
até mesmo disposto a pagar
um preço extra por uma
qualidade extra.

INFLAÇÃO HUMANA

Nascem no país 270 bfasl-
lelros por hora, ou seja 4,5
por cento. Significa que o
mercado se amplia a cada
Instante com uma veloclda-
de espantosa em termos de
mais consumidores para os
necessários produtos. A
cada hora que passa, 60
novas famílias são for-
madas no pais. Em 1970 for-
maram-se 600 mil famílias,
gente que aguarda que o
mercado se organize,. para
abstecê-la com maior eflcl-
éncla.

— A velocidade com que
esse mercado se amplia —
prossegue o sociólogo e
economista Nadlr Lemos —
tem crescido enormemente
desde o começo do século
passado. Em 1800 o Brasil
tinha apenas 3,6 milhões de
habitantes. Em espaço de
tempo cada vez menor, a
população brasileira vem
aumentando o potencial de
consumidores e formando

lhões de consumidores cm
1070, dentro de 18 anos, a
população do Brasil dobra-
rá novamente, passando pa-
ra 180 milhões de consumi-
dores em 1988. Isto é Infla-
ção de gente, é o potencial
de mercado consumidor, é
a consumocracia.

E quando não temos o
produto que o consumidor
quer, no momento em que
êle quer, e de maneira como
quer, haverá sempre um
concorrente, melhor prepa-
rado para atendê-lo e satls-
fazê-lo. Ainda que tenha-
mos o melhor supermer-
cado, em Instalação, em
ganização, em controle, em
decoração. Sc não atender-
mos os desejos c as neces-
sldadcs do consumidor, tudo
será em vão.

dor. Êle é a razão da exls-
tèncla da empresa. O çon-
sumido muda o mercado,
pois êle tem gosto, desejo,
vontade e impulso. Ele esco-
lhe, decide, toma posse e
compra.

— Eis que sobreveio a Re-
voluçáo de 1984, de alto slg-
nlflcado sóclo-econômlco e
com profunda alteração de
métodos e costumes —
prossegueo economista.
— Houve também Inversão
brusca e violenta da dlna-
mlca de mercado. Êste, que
antes pertencia ao ven-
dedor, passou a ser do com-
prador. O freguês verificou,
com surpresa, que êle tinha
nas mãos o controle do
mercado.

O mecanismo da lei de
oferta e procura, também,
estava nos suas mãos. O
consumidor deu um grande
susto no distribuidor; sim-
plesmente, não comprou
mais pelo preço estipulado,
passando a especular e pe-
chlnchar. Assim houve o
rompimento de um processo
Inflaclonárlo crescente de
20 anos. O consumidor pas-
sou a acreditar na política
econômico-financeira ado-
tada, que assegurava a pos-
slbilldadc de desaceleração
lnflacionárla.

C o n s e q u entemente, o
momento não era para
comprar pelo preço pedido,
mas urgia especular. Assim,
o freguês ocupou o seu ver-
dadelro lugar no mercado.
Com Isto dlnamlzou-.se o
desenvolvimento econômico,
possibilitando a todos com-
prar pelo preço certo e per-
mltlndo um lucro justo.

A adaptação to» "novoi
costumes" não íol fácil. Re-
queria técnica, processos
modernos e científicos de
planejamento, administra-
ção, produção, controles que,
felizmente, multas emprê-

sas já vêm aplicando Intel 1-
gentemente. Então, como
cm toda economia organl-
ziida, o povo tornou-se rei
do mercado. Êle não é diri-
gido, mas dirige.

Como as guerras, as cri-
ses econômicas ocasionam
períodos de grande progres-
so técnico e cientifico, a par
de surpreendente desenvol-
vimento econômico, social c
político. Embora paradoxal,
aquela recessão abrira as
portas à concorrência leal
c sadia, estimulando a pro-
dução, a melhoria da qua-

Udadc e o aparecimento de
novos artigos que atendem
às necessidades do mercado
consumidor. Hojo, Já se cal-
culam preços Justos, bosea-
dos em custos honestos, que
possibilitam aumentar a
produtividade, mantendo a
qualidade do produto e o
prestigio da marca.

Há Indícios também —
conclui o economista Nadlr
Lemos — de que o consumi-
dor agora acredita no íutu-
ro do pais, que Já rompeu
a barreira do subdcsenvol-
vimento e deslancha. i

SUPERMERCADOS
i

Riqueza é a capacidade
de destruição, Já estamos
entrando na era da embala-
gem sem retorno • a capa-
cidade de consumo e des-
truiçãi» que 95 milhões dei
brasileiros representam
como mercado consumidor
constitui um desafio ao nos-
so desenvolvimento econò-
mico e vai consolidar a nos-
sa consumocracia.

A afirmação ainda é do
sociólogo e economista
Nadlr Lemos, que considera
o supermercado atualmente
como o mais importante c
dinâmico elo de ligação en-
tre as fontes de produçáo
e a massa consumidora.

O supermercado é a
ponte entre a produção e o
consumo, é o ambiente cer-
to e Ideal para a consoll-
dação de uma perfeita con-
sumocracla.

E prossegue:
Em 1965 existiam 825

supermercados no Brasil;
1066 — 997; em 1967 —
1052; em 1968 — 1448: cm
1969 — 1774; em 1970 —
2 269 e, em 1971 — 3 mil. A
previsão é de u m crês-
cimento ainda mais açele-
rado para os anos futuros.
Somente no Estado de São
Paulo já existem cerca de
700 lojas. 400 na capital e
•300 no Interior. O desenvol-
vimento dos supermercados
deverá ser tão mais firme
quanto mais atenção fôr
dada aos seus dois proble-
mas fundamentais: 1») —
e s t a c 1 onamento para o
número cada vez mais cres-
cento de automóveis: V>) —
embalagens mais adequa-
das para auto-serviços.

E esclarece: ,
— Embalagem e trnns-

porte são assuntos e proble-
mas das grandes metrópo-
les, e estão intimamente re-
laclonados. O exemplo mais
característico desse relaclo-
namento é o container;
uma embalagem para
transporte, facilidades d c
estacionamento sáo cada
vez mais Importantes para
os sucessos de vendas de
uma boa loja. Embalagens
próprias para exposição e
venda e m supermercado,
seguras, atrativas e prá-
tlcas, com cores apropria-
das, exercem poderosa In-
fluèncla sobre o consumi-
dor.

Conhecendo melhor a s
bases em que se assenta o
poder da consumocracia. o
empresário estará multo
melhor capacitado a influir
em suas decisões de com-
pra, não esquecendo Jamais
que os consumocratas
podem decidir o fracasso ou
o sucesso de qualquer ativl-
dade comercial.

PRODUTO/CONSUMIDOR:
A RELAÇÃO

— Conta-se que numa
convenção de representan-
tes de uma grande emprçsa
norte-americana, especlall-
zada em produtos alimen-
tlclos para cachorros — diz
o economista Nadir Lemos
— os participantes estavam
vivamente entusiasmados e
interessados no lançamento
de um novo e revoluciona-
rio produto e no trabalho
desenvolvido pela empresa
na sua elaboração. Apenas
um convencional se mantl-
nha frio, Indiferente e ao
mesmo tempo preocupado
com as comemorações.

Interpelado sobre se não
acreditava no sucesso do
lançamento, respondeu: "O
novo produto que estamos
lançando tem, efetlvamen-
te, todas as altas qualidades
apregoadas e poderia mes-
mo se converter num re-
tumbante sucesso de ven-
das. Entretanto, apesar de
sermos uma grande emprê-
sa, oganizada, controlada e
bem dirigida, não demos a
devida atenção ao motivo
central dos nossos negócios
e não pensamos no prin-
cipal: o nosso consumidor,
o cachorro. Del o nosso pro-

Sears I ^knm de Eérias
GRÁTIS em MIAMI!

Sensacional promoção SEARS - PAN AM, para você conhecer «Walt Disney World" e

muitas outras emocionantes atrações turísticas da Flórida. Para participar, informe-se

AGORA em qualquer Loja Sears.

Proccsjo ii.°8271/7lÒHF-MF de Maria Sallcs Ltda.
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FRENTE ÚNICA

Ideal para o verão. Prática e

resistente. Em brim, não enco-

lhe nem desbota. Alças gradua-
veis. Várias cores. 1/4.

De Cr$ 14,9
Preço Baixo

Sears!

CAMISA DE MALHA DE ALGODÃO

Leve, macia e aderente. Fácil

de lavar e secar, não deforma

descora. Ideal para
diário. Várias cores. ij6x.

^MlK^Sf J^-i nem descora. Ideal para uso *^*%
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CAMISETA DE MALHA

Modelo regata em malha j-je çr$
de algodão, macia e in-
deformávcl. Lava e seca
rapidamente. Várias
res. i/6x.

SHORT EM LONITA
Lanita xadrez, resistente pe ^rj 12,
e durável. Ideal para os
dias quentes. Fino acaba-
mento. Cores alegres.
2/6X.

CALÇÃO HELANCA

De CrS l4,

Padronagem jacejuard
em modelo conforta- ,,
vel. Durável, é fácil /
de lavar e secar.

Verde, royal e

turquesa. z/6x.

9,
CONJUNTO DE BIQUÍNI

Gracioso modelo de três pe ^rj Jj£
peças em tecido acetina-
do. Prático e resistente.
Cores vivas e firmes.
2/6X.
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MINI BLUSA

De CrS 7, 5,
Malha suedihe, agrada-
vel de usar. Detalhe
de listras sanfonadas.
Indeformável, não des-
cora. Várias cores.
2/6X.

SHORT

De CrS 14, 11,
Gabárdine; pré-cnco-„
lhido. Para praia ou^
passeio. Detalhe de\
ponto russo. Verme-
lho ou royal. 2/6x.

CAMISETA

De CrS 3, 2,
Modelo regatai ideal'
para os dias quentes.
Malha de algodão pen-

\tcada e indeformável.
Branca. 2/3.

)
^CALÇA DE MALHA

De Cr$ 6, 5,
Malha de algodão sue-
dine macia e durável.
Lava e seca ràpidamen-
te. Cores sortidas.
2/iíx.

BOTAFOGO DIARIAMENTE DAS 9,30 ÀS 22 HORAS - SEXTA-FEIRA, DIA 31, DAS 9 ÀS 13.30 HS,
PRAIA DE BOTAFOGO 400 - TEL. 2464040
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Agências encurtam o caminho na conquista do emprego
Antigamente, as agencias de emprego dedica-

vam-se quase exclusivamente à colocação de pes-soas de baixa qualificação profissional — domésti-
cas, contínuos, operários não especializados; hoje,
as 50 empresas de agenclamento de serviços exls-
tentes na Guanabara tendem, cada vez mais, a
ocupar-se com pessoas de nível universitário e boa
formação profissional.

Além de adotarem uma sofisticação crescente
em seus métodos de trabalho (quase todas subme-
tem os candidatos a testes psicológicos e de aptl-
dão técnica), as agências de emprego caminham
também para a especialização dos serviços ofere-
cldos: em vez de fornecerem desde o continuo até o
gerente industrial, muitas limitam suas atividades a
uma faixa estreita de mão-de-obra altamente qua-llficada, às vezes em nivel de direção.

A oferta mensal de empregos' no Rio é, em mé-
dia, de 2 mil vagas, cm todas as faixas de qualifl-cação, e o drama da conquista de uma delas conti-
nua o mesmo. Mulher casada dificilmente encontra
uma colocação; homem de mais de 40 anos, só se
lúr excelente profissional. A boa aparência é, mui-
tas vezes, o disfarce da exigência de que o candi-
dato seja branco.

Atualmente, para o recru-
tamento de seu pessoal, as
grandes empresas proferem
recorrer a agências espccla-
lizadas, eliminando assim
uma série de problemas. O
funcionamento dn firma
não é mais perturbado por
centenas dc candidatos
atraídos pelo anúncio (um
pedido de 20 escrlturárlos,
publicado cm Jornal, atraiu
ao escritório de uma emprê-
sa mais de 2 mil pessoas).

Para encontrar sozinha
os funcionários dc que pre-
cisa, uma empresa é obrl-
gada a montar toda uma
máquina: o publicitário pa-
ra a idealização do anúncio,
os psicólogos para a npll-
cação dos testes, os reccpcl-
onlstas para o atendimento
aos candidatos.

— Isto tudo é eliminado

pelo agenclamento proflssl-
onal —¦ diz o comandante
Mário Ataidc Cardoso dc
Castro, psicólogo e diretor
executivo do Centro de Sc-
leção e Análise do Trabalho
(Cesat). Êle explica:

—¦ O acordo com uma
agência especializada traz
uma economia substancial;
às vezes nem é preciso pu-
bllcar anúncio. Basta recor-
rer ao flchárlo que frequen-
temente Indicará vários
candidatos. Havendo neces-
tildado de publicar u m
anúncio, a despesa náo será
multo encarecida, porque já
existem modelos próprios.
Testes e entrevistas sáo
atividades rotineiras para
os funcionários de uma
agência de empregos que,
inclusive, dispõe de questio-
nários mlmeograf ados.

Os preços cobrados para
a prestação dos serviços da
agência variam de 50% a
175% do salário do cândida-
to empregado. O Cesat, por
exemplo, cobra do empre-
nador 175% do salário do
candidato, se tiver a seu
cargo todas as etapas do re-
crutamento. No caso do
anúncio ser feito dire-
tamente pela firma interes-
sada, a taxa é de 100%.

Se a empresa encaminhar
ao Cesat vários candidatos
para a realização dc testes
seletivos, sem encarregá-lo
da convocação ou da trla-
gem inicial, pagará o ser-
viço de acordo com uma
tabela que varia segundo o
número dc pretendentes e
o tipo de exames prestados.

A M. O. Ribeiro Telxelrn,
cobra do empregador uma

taxa de 10% sobre o salário
anual, quando este íór de
até Cr$ 3 mil por mês. En-
tre Cr$ 3 mil e Cr$ 5 mil, a
cobrança passa a 15% sóbre
o valor dos vencimentos
anuais; entre Cr$ 5 mil e
CrS 10 mil, a tabela atinge
20% e, para ordenados
superiores a CrS 10 mil, a
porcentagem alcança 25%.

A Selen, Serviço Técnico
c Profissional, especializada
em empregos temporários,
fornece todo tipo de fundo-
nários para curtas tempo-
radas, a fim de substituir
empregados cm férias ou
adoentados. Cobra 50% do
salário percebido por funcl-
onários de nivel médio, As
funções mais elevadas —
secretária executiva ou ge-
rente — rendem à agência
100% do salário. Em caso de

Sears I Tfomos de ferias
GRÁTIS* 12 dias em MIAMI!
Sensacional promoção SEARS - PANAÀI, para você conhecer "Walt Disney World" e
muitas outras emocionantes atrações'turísticas da Flórida. Para participar, informe-se
AGORA em qualquer loja Sears.
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RÁDIO INDERG AMAPÁ -12 V
Instale já em seu automóvel e...
boa viagem! Som possante, di-
aâmico, sem interferências. Três
faixas dc onda com longo alcan-
ce. 9 transistores e 2 d iodos.
Teclado cromado.
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ENCOSTO VENMJLADO«PROCAR"
Em palhinha com ar-
inação de aço. Yenti-
lação perfeita para
qualquer tipo de
Veículo.
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AQUECEDOR NENÊ-CAR
Para mamadeiras. Preço Baixo
Prático e eficiente.
Ligação direta no

é Sears!
"I £<* juigaçao uireca no

I J acendedor. Era piás-•*• •¦ ^ tico laváveL

MINI-CAPA «PROCAR»
Protege o estofamen-
to original e dá maior
conforto. EmConrvin
e tecido, lavável e
resistente.

BAGACEIRO BRASILIENSE
Para Volkswagen.
1,10 x 0,50. Total
aproveitamento de
espaço. Ferro pinta-
do, resistente?.
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BOTAFOGO DIARIAMENTE DAS 9,30 ÀS 22 HORAS - SEXTA-FEIRA, DIA 31, DAS 9 ÀS 18,30 HS.
PRAIA DE BOTAFOGO 400 - TEL. 2464040

resubstltulçíio, cia 6 sempre
gratuita.
OFERTA E PROCURA

Grandes empresas, es-
tatals e privadas, estão ÍUl-
adas a alguma agência:
Companhia Telefônica Bra-
sllclra, Shell, Centrais Elé-
tricas de Pumas, Lólde Bra-
sileiro, Companhia Brasi-
leira de Dragagem, Coslgua,
Laboratório Merck, Stan-
dard Electric, General Elec-
trlc, ITT e multas outras,
Inclusive bancos, totallzan-
do cerca de 2 mil firmas
que só recrutam pessoal
através de agências.

A oferta de empregos no
entanto, mal atinge o
número de 2 mil contra
uma procura superior a 10
mil. Para cada anúncio pu-
bllcado, aparecem cerca de
50 pretendentes. Em certos
casos, apresentam-se 200 e,
mesmo, 2 mil. Destes,
apenas cinco ou seis serão
escolhidos para a realização
de testes seletivos e, final-
mente, um dos candidatos
se tornará titular da vaga
existente.

O Índice de aprovei-
tamento de candidatos sele-
clonados pelas firmas é de
80^; os 20% restantes qua-
se sempre deixam de ser
aproveitados por falta de
entrosamento com seu che-
fe ou os novos colegas.
Quanto aos empregos mais
solicitados, continuam sen-
do os de menor nível: bal-
c o n 1 s t a s, recepcionistas,
contínuos.

Há, entretanto, uma
demanda crescente de pes-
soai qualificado (engenhei-
ros, economistas, admlstra-
dores, advogados), mas
existe ainda, entre os
recém-formados, o precon-
cclto de que é humilhação
recorrer a uma agência de
emprego.

D. Maria Gemida Ribeiro
Teixeira, diretora e pslcólo-
ga da firma M. G. Ribeiro
Teixeira, salientou que "isto
é um grave erro que tende
a ser corrigido. O recém-
formado que nao encontra
colocação por melo de
amigos ou parentes fica
desnorteado e ninguém me-
lhor do que uma agência es-
peciallzada poderá orienta-
lo."_

— Para percorrer 30 ou
40 empresas, quanto tempo
não gastará? Recorrendo a
uma agência, éle tem lme-
dlatomente estas mesmas
empresas a seu alcance. Nós
sabemos quem precisa de
que tipo de funcionário e é
só encaixar a pessoa certa
no lugar certo. Aliás, quan-
do alguém acha emprego
por seus próprios meios,
multas vezes acaba entre
nossas mãos: as firmas nos
mandam seus selecionados
para a realização de testes.

ROTINA DE TRABALHO

Normalmente, os can-
dldatos convergem para
uma agência que, a partir
dos dados levantados, pro-
curará o emprego mais In-
dicado. Este é o método
mais obsoleto, ainda usado
por grande número das cm-
presas de agenclamento: o
seu produto é o elemento
humano, exposto e ofere-
cldo a quem precisar dele.

Algumas agências já es-
tão tentanto mudar os
métodos antigos de traba-
lho: abrem o leque de ofer-
ta de emprego, recebendo
s o 11 c 1 taç õ e s de firmas
comerciais e Industriais. E,
de posse de lugar garantido,
partem à procura das pes-
soas mais Indicadas, quer
através da publicação de
anúncio, quer recorrendo
aos próprios arquivos.

Estas agências têm a seu
serviço um staff de pslcólo-
gos, administradores, enge-
nhelros, contadores, capa-
zes de julgar não só o real
valor técnico de cada can-
dldato, como também a sua
maturidade, soclabllldade e
equilíbrio emocional.

O DRAMA DE CADA UM

Cabeça baixa, fumando
nervosamente, dando, d e
vez em quando, uma olhada
para os outros concorrentes
ou para o moco-que-vai-
dar-a-resposta, os cândida-
tos se alinham sentados
num banco. Todos pro-
curando ter boa aparência,
apesar da roupa surrada,
mas limpa e bem passada.
Nas paredes, reproduções e
até quadros de valor; nas
mesas, máquinas elétricas;
as salas bem iluminadas
tornam ainda mais frio o
ambiente.

— Não somos assistentes
sociais: procuramos eflclèn-
cia profissional — disse o

gerente de uma agência,
contando que, certa vez o
procurou um senhor de seus
60 anos.

Se o senhor não me
arranjar um emprego Já, eu
saio daqui e me mato —
ameaçou o homem.

Que é que eu podiafazer? Tentei acalmá-lo,
mostrar-lhe que não adian-
tava matar-se. Infellzmen-
te, eu não tinha nada paraéle naquele momento, mas
prometi que o procuraria
assim que encontrasse. Mas
o homem não quis ouvir
nada, apesar de toda a
psicologia de que usei —
olha, eu tenho um coração
de ouro. file saiu e nunca
mais voltou, não sei o que
aconteceu com éle.

Osagencladores são
unanimes e m reconhecer
que é dificílimo encontrar
colocação para quem tem
mais de 40 anos e alegam
os mais diversos motivos,
desde a necessidade de re-
novação dos quadros — "os
velhos têm que sair para
dar o lugar aos Jovens im-
pacientes" — até as exlgên-
cias de vlvacldade e cria-
tlvldade, "mais facilmente
encontradas num jovem do
que num velho."

Mas, admitem os agencia-
dores, se êle fôr um exce-
lente profissional, sua colo-
cação está garantida. E
todos têm na ponta da lin-
gua a história de um ho-
mem de 63 anos, tão experl-
ente em seu ofício que ar-
ranjam um lugar na mesma
hora.

O problema de côr é
negado, à unanimidade.
Todos também contam o
caso de uma secretária pre-
ta que trabalha na direto-
ria de uma grande empresa
e de Inúmeras recepcionls-
tas ou telefonistas.

O problema é, sempre
e antes de mais nada, uma
questão de qualificação e dc
capacidade pessoal. Quem
íòr bom, acaba vencendo.
Mas, é claro, há uma quês-
tão de mentalidade e de
formação pessoal: algumas
firmas têm preconceito con-
tra gente de côr. Nós nunca
deixamos d e encaminhar
quem Julgamos servir para
o lugar — observou um
psicólogo.

Mas o preconceito contra
a mulher casada nem é dis-
farcado: todos concordam
em que, para vencer e se
afirmar, a mulher tem que
abrir o seu caminho ainda
solteira para se tornar peça
Indispensável na firma.

As empresas receiam
empregar mulheres casadas
porque elas são sempre
cheias de problemas. Pri-
meiro, a gravidez, com a
permissão legal de faltar
quantas vezes fôr necessá-
rio para a realização de
exames. Depois, o parto,
com os quatro meses de 11-
cença. Ai, começam a surgir
sarampos e cataporas ou
simples resfrlados e, mesmo
que a mulher não falte ao
serviço, ela nunca rende
tanto quanto antes, porque
está preocupada com o fi-
lho em casa — observou um
diretor.

Algumas flrmas
exigem que a mulher seja
solteira ou desqultada. Nâo
tenha dúvida: o estado civil
influi muito na carreira de
uma mulher que, uma vez
casada, tende a ser mar-
ginallzada. Este não é um
problema brasileiro, mas
mundial: a mulher, profls-
sionalmente, está ainda
muito aquém do homem,
mesmo que lhe seja supe-
rior qualitativamente —
afirma D. Maria Geralda
Ribeiro Teixeira, que dá o
seguinte conselho à mulher
que quiser vencer:

Primeiro, precisa con-
quistar a amizade dos cole-
gas, a sua simpatia, afeição,
respeito e consideração. Se
a isto se aliar a nítida cons-
ciência do dever profisslo-
nal e uma personalidade
equilibrada, ela estará prà-
tlcamente garantindo o seu
lugar, mesmo casando, pois
saberá chegar ao casamen-'
to sem provocar problemas.

Outro fator multo lm-'
portantç para a establll-,
dade da mulher no emprego1
é a sua feminilidade. Se ela
esquecer que é mulher, en-'
tão se tornará uma ameaça í
para os homens, que farão1
de tudo para eliminá-la.'
Mas, com discrição e Jel-'tinho, ela alcançará tudo.
o que quiser.

si?telefone para 222-1818
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Guarda quer punir
indisciplina do

pedestre com multa
Para os guardas que orientam o tráfego

no centro do Rio de Janeiro, as Imprudências
e Indisciplinas cometidas por pedestres que
atravessam fora das faixas, correndo entre os
carros, é resultado da falta de educação para
o transito e desrespeito à autoridade.

— Se fossem mesmo aplicadas multas aos
pedestres que não atendem às indicações do
guarda e da sinalização gráfica ou luminosa,
o problema poderia melhorar — disse um dê-
les. As primeiras punições serviriam de exem-
pio a todos os que tumultuam ainda mais o
transito, com a sua desobediência.

INCONSCIÊNCIA

Os guardas do centro da cidade, princi-
palmente os que dão serviço no cruzamento
da Avenida Rio Branco com a Rua do Ouvi-
dor, no da Avenida Presidente Vargas com a
Rua Uruguaiana e na Central do Brasil, tra-
balham sob a tensão permanente provocada
pela irresponsabilidade dos pedestres ao atra"-
vessarem a rua.

Com o aumento da afluência de veículos
ao Centro, para as compras de fim de ano,
o Departamento de Transito mobilizou um
contingente maior de guardas para a orien-
tação do tráfego, com a recomendação espe-
ciai de que controlem também o movimento
dos pedestres.

A iniciativa não está dando, porém, os
resultados desejados porque, toda vez que ten-
ta mostrar ao pedestre o perigo de atravessar
a rua entre os carros, fora das faixas, o guar-
da ouve quase sempre a mesma resposta: "Es-

tou com pressa, seu guarda, tenho de resol-
ver um problema urgente."

GUARDA NO SINAL

Depois de registrar muitas queixas apre-
sentadas por pedestres, o Detran decidiu pôr
um guarda no cruzamento da Rua do Ouvi-
dor com 1.° de Março, onde os carros ire-

quentemente avançavam o sinal, obrigando
os pedestres surpreendidos a correrem em bus-
ca de refúgio.

O guarda destacado para aquele cruza-
merjto observou que os motoristas já avan-
çam o sinal por hábito, mas garantiu que,
"daqui em diante, a coisa vai ser diferente:
quem avançar o sinal pagará a multa de sua
desobediência."

tu
|
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DAS PROFISSÕES LIBERAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Conselho de Representantes
Dando cumprimento às instruções contidas na

Portaria n.° 40, de 21 de janeiro de 1965, baixa-
da por Sua Excelência o Senhor Ministro do Traba-
lho e Previdência Social, convoco, na conformida-
de dos Estatutos da CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DAS PROFISSÕES LIBERAIS, os Senhores Delegados
das Federações filiadas junto ao Conselho de Re-
presentantes desta entidade Sindical, para a reu-
nião ordinária, a realizar-se, em sua sede própria

Edifício Gilberto Salomão — Grupos 110 e Ul
Setor Comercial Sul - Brasília - DF - no dia 25

de fevereiro de 1972, às 10 (dez) horas, para apre-
sentação de credenciais, na qualidade de votantes
nas eleições para Diretoria, Conselho Fiscal e res-
pectivos suplentes, correspondentes ao triênio de
1972/1975, que serão realizadas no dia 26 de fe-
vereiro de 1972, às 11 (onze) horas, ficando aber-
to o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, anteriores
à realização do pleito, para o competente registro
de chapas.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de'1971
PindaCo J. A. Machado Sobrinho

Presidente
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Solução em países europeus, a multa para
pedestres imprudentes está sendo estudada
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Calçadas cheias e ruas entupidas de Impaciência, indisciplina, pressa exagerada e
carros levam insegurança do pedestre não justificada, tudo isso é problema no trânsito

/¦WH
é hora de"O Jornal do Brasil
informa"
O noticiário da Rádio Jornal do Brasil
que vai ao ar, de^egurtda i sexta-feira, aS
7h30m, 12h30m, 18h30m e 24h30m.
Aos sábados.domlngos e feriados, as 8h30ltV
12h30m,18h30m e 24h30m.

Sears I lfomos de Krias
GRÁTIS-12 dias em MIAMI!

Sensacional promoção SEABS - PANAM, para você conhecer "Walt Disney World" e

muitas outras emocionantes atrações turísticas da Flórida. Para participar, informe-se

AGORA em qualquer Loja Sears.

Processo n.°8271/71DRF-MF de Maria SallesJLtda.
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1 \ w| ^p tado. Brim reforçado, de excelén- Estampado, detalhes lisos. Lava I )
XZ>? ) jÊf te confecção. Verde, vermelho c c seca rapidamente. Trcs cô- / /

ZYD - 66
Patrocínio BRADESCO

RÁDIO JORNAL DO BRASIL

CAMISA ESPORTE EM TERGAL

De Cr$ 25,

Tergal de excelente qualidade: lava e seca rápida
mente, dispensa passar. Colarinho plastificado, in
deformável. Vermelho, -azul e ouro, tams.: l/:2.

CALÇA EM BRIM LISTRADO

De CrS 40,

Colorido quente, vivíssimo. O tecido c brim san-^A^
forizado, pré-encolhido. O modelo esporte tem^
cintura alta e boca-sino. Cores indesbotáveis: ver-
melho, ouro c marinho. 8/12.

CAMISETA DE MALHA

De CrS 15,

É um novo estilo para a turma jovem: descon-
traído e super-confortávcl. Jérsey de algodão, in-
deformável. Aplicações de frutas, sorvete, corações.
Branca ou amarela, 8/14.

SHÕRT EM BRIM

De CrS 19,

Moda certinha para a garota. De corte anatômico,
veste com liberdade e conforto. Brim resistente,
de caimento sempre impecável. Verde, vermelho
e azulão, tams.: 8/12.

BOTAFOGO DIARIAMENTE DAS 9,30
PRAIA DE

ÀS 22 HORAS - SEXTA-FEIRA, DIA 31, DAS 9 ÀS 18,30 HS.
BOTAFOGO 400 - TEL. 246-1040
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Prejuízo de assaltos na Baixada passa de Cr$ 700 mil
Niterói (Sucursal i — Os

assaltos aos carros de en-
trega — principal tormcnto
da policia da Baixada Flu-
mlnensc — renderam, nesta
região, entre janeiro e a
primeira semana de dczcm-
bro deste ano, Cr$ 723 753,67
aos assaltantes, sem mie
fosse recuperado um cen-
tavo.

Só em Nova Iguaçu foram
roubados Cr$ 310 262,43, dos
quais CrS 148 618,20 no Dis-
trito de Belfort Roxo, o que
motivou, Inclusive, o envio
de um memorial ao Minis-
tro da Justiça, por parte da
Associação Comercial e In-
dustrlal do Município, soll-
citando providencias.

O JORNAL DO BRASIL
procedeu a um levantamen-

to nos quatro municípios da
Baixada Fluminense —
Nova Iguaçu, Duque d e
Caxias, Nllópolis c São João
de Mcrlti — colhendo dados
referentes aos assaltos u
carros dc entrega pratica-
dos este ano na região,

Os assaltos que mais ren-
deram foram praticados em
São João de Mcritl. No dia
25 de março, um carro da
Fábrica de Cigarros Flórida
foi assaltado em CrS
38 602,20 e, no dia 16 de ju-
lho, foram roubados Cr$
31503,13, dc um carro da
Companhia dc Cigarros
Sousa Cruz.
SETEMBRO

O mes de setembro regls-
trou o maior número de as-

saltos este ano. Foram 05
carros dc entrega roubados,
proporcionando aos ban-
dkios um lucro de Cr$
05 068,05, com uma média
de 2,10 assaltos por dia.
Nova Iguaçu foi palco dc 33,
perfazendo um total dc Cr$
48 468,05. S c g u c m - s e os
meses do outubro (54 assai-
tosi, com Cr$ 52103,70, e
novembro (42 assaltosi,
com Cr$ 41 730,30.

Os dois meses cm que o
lucro dos assaltantes foi
maior foram março e Julho,
sendo que no primeiro, o
número de assaltos foi
menor do que os citados pa-
ra os meses acima, e o
segundo igual ao de outu-
bro. Em março, foram rc-
gtstrados 40 assaltos c rou-

bados Cr$ 88 804,70, e em Ju-
lho, com 54 assaltos, os as-
saltantcs levaram Cr$
00 550,00.

NOVA IGUAÇU
LIDERA

Nova Iguaçu, com suas 14
saldas, e Sãq João de Merl-
ti. dada ú sua proximidade
com a Guanabara, são os
dois municípios em que fo-
ram praticados mais assai-
tos. Pelos registros das dele-
gacios, 154 assaltos ocorro-
ram em São João dc Mcritl,
provocando prejuízos d e
CrS 230 044,43.

Em Nova Iguaçu foram
registrados 118 assaltos —
não computados ai os pra-
tlcados em Belfort Roxo —

que renderam C r $
170 044,14. Em Duquo de
Caxias, em 80 assaltos, Io-
rum roubados Cr$ 101 050,82
e em Nllópolis, com 77 as-
saltos, foram roubados CrS
63 476,00. A Sousa Cruz per-
deu Cr$ 84 686,42. a Coca-
Cola Refrescos S/A C r $
76 330,41, a Brlnkmann
Cigarros do Brasil. C r $
71507,48, enquanto que as
distribuidoras de gás —
Supergasbrás, U11 r a g á s,
Gasbrás, Liqulgás e Minas-
gás — perderam CrS
110 455,68, dos quais CrS
84 717,10 roubados em Nova
Iguaçu.
CARACTERÍSTICAS

Os assaltos aos carros dc
entrega tèm uma caraetc-

ristlca comum: nunca são
praticados por um só ho-
mem, salvo rarlsslmas ex-
ceções. Há sempre mais um,
para dar cobertura ao com-
panheiro que recolhe o dl-
nhelro das vitimas ou tenta
arrombar o cofre dos veí-
culos.

Poucos assaltos terminam
em violência. Os motoristas
e ajudantes — embora ai-
guns andem armados, e
seus chefes Ignorem "oflcl-
almente" que o íazem —
preferem entregar sem re-
slstèncla o dinheiro, que
não é deles, a se arriscarem
a reagir e tombarem mor-
tos. Os bandidos usam ar-
mas dc diversos calibres —¦
até metralhadoras — e
sempre demonstram multa

Sears I lfoimos de Eérias
GRÁTIS-12 dias em MIAMI!

Sensacional promoção SEARS - PAN AM, para você conhecer "Walt Disney World" c
muitas outras emocionantes atrações turísticas da Flórida. Para participar» informe-se
AGORA cm qualquer Loja Sears.

Processo n.°8271/71DRF-MF de I-Iaria Salles Ltda.
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CAMISA DE MALHA

Dc CrS 35, 2/5
Modelo esporte: gola portuguesa,
4 botões e bolso. Malha dc algo-
dão: areia, mostarda c laranja. 1/5.

SHORT EM JÉRSEY
Preço Baixo c Sears!

CAMISA DE JERSEY
Preço Baixo c Sears!
Estamparia moderna. Jérscy ilc
ótima qualidade: não deforma ou
perde a côr. Vermelho, azul c
areia, i/S-

SHORT EM ZUARTE

Dc CrS 35,

Malha macia, padrona-
gem jacquard. Modelo
esporte, de impecável
caimento. Lava e seca
rapidamente, c sempre
nova. Areia, verde ou
amarelo, 44/52.

Jérsey estampado: veste bem, se-
ca rápido, c indcformável. Verde,
café e marinho, tams.: P.M.G.

Todo pespontado, abotoamento
metálico à vista. Cores vibrantes:
marinho, celeste c vinho. P.M.G.

BOTAFOGO DIARIAMENTE DAS 9# \S 22 HORAS - SEXTA-FEIRA, DIA 31, DAS 9 AS 18,,'ÍO HS.
PRAIA DE BOTAFOGO 400 - TEL. 216 4040

decisão durante a ação,
conforme revelam os depol-
mentos das vitimas.

MODALIDADES

A principio, os assaltos
eram praticados por quatro
ou cinco homens, todos ar-
mados — muitos com dois
revólveres — mas hoje cm
dia, dois homens, com uma
arma cada, realizam um as-
salto com tanta eficiência
quanto um grupo armado
de metralhadoras. E' que os
motoristas Já estão pslcolo-
gleamente arrasados e seus
ajudantes também. Muitos
retornam sem realizar as
entregas do dia, quando
percebem que algum carro
suspeito os .segue.

Os bandidos, que antes
utilizavam carros roubados
para garantir a fuga, hoje
já chegam a assaltar até a
pé. A última moda, no en-
tanto, é assaltar de biciclc-
tas. Embora os assaltos, cm
sua maioria, sejam pratica-
dos à tarde, é comum ocor-
rcrem alguns pela manhã.
O fato de serem praticados
à luz do dia, multas vezes
cm locais movimentados, dá
uma idéia do que pensam
os bandidos a respeito da
eficiência da policia e pou-
cas yêzes os populares in-
terferem em favor dos
motoristas.

LADRÃO PEDE
DESCULPAS

Em Nova Iguaçu, o moto-
rista Augusto Miguel de 011-
veira. que fazia entregas
em um caminhão da Pepsi-
Cola foi assaltado duas
vezes, no dia 25 de outubro
deste ano, na Estrada da
Guarita, no bairro de Posse.
O primeiro assalto foi pra-
tlcado por dois garotos de
bicicleta que lhe roubaram
CrS 410,00.

O segundo assalto, 100
metros adiante do local do
primeiro, foi praticado por
um homem, a pé, que, ao
ser Informado pelo motorls-
ta que já havia sido rou-
bado a poucos metros dali.
desculpou-se ao constatar,
pela descrição dos primeiros
assaltantes, que se tratava,
de seus colegas de bando,
Antes de fugir, apurou com
a vitima quanto havia sido
roubado, alegando que era
para evitar que os dois ga-
rotos o passassem para trás
na hora da partilha.

TIRO NO DEDO

Raimundo Nonato, moto-
rista da Mlnasgás, Já foi as-
saltado cinco vezes. Já le-
vou um tiro no polegar es-
querdo, pois foi obrigado a
segurar o cadeado do cofre
do caminhão para que o as-
saltante o estourasse com
um tiro. A bala acertou o
cadeado e o dedo dele tam-
bém. Um dos assaltos que
sofreu iol praticado por
André Luis Ferreira Torres,
o André da Simca — morto
pela policia de Nova Iguaçu

considerado o bandido
mais perigoso da Baixada
Fluminense.

Um outro motorista da
Mlnasgás, Wllton Ventura
Esteves, foi assaltado seis
vezes e náo esconde uma
frustração: não poder
abandonar o emprego
e ir tentar a sorte na Tran-
samazónica. Éle é também
tratorista e confessa que
gostaria de ir para lu. para
ter um pouco de tranqulll-
dade para trabalhar, "mas
quem tem mulher e sete fl-
lhos, vivendo bem com eles,
e uma vida plantada neste
lugar, não tem condições de
largar tudo e ir embora",
diz êle.

SILÊNCIO

As companhias que mais
perderam nos assaltos —
Sousa Cruz e as de gás,
através da Associação dos
Distribuidores de Gás Ll-
quefelto do Estado de Gua-
nabara (Assoclgás) — pre-
ferem não fazer comenta-
rios sóbre os assaltos aos
carros de entrega, bem
como se recusaram a for-
necer dados estatísticos só-
br^scus prejuízos.

Tanto a Assoclgás, como
a Sousa Cruz, alegam que"náo seria interessante uma
publicidade em torno dos
assaltos, pol. serviria para
chomar a a;enção dos as-
saltantes." Pira o presiden-
te do Sindicato da Indús-
tria de Bebidas em Geral
do Estado da Guanabara,
Sr. Joubert Fontes, o pro-
blema só será resolvido com
a implantação de um pollci-
amento ostensivo por parte
da Policia do Exército, con-
forme afirma em carta ao
JORNAL DO BRASIL, pu-
blica em 0-12-71.

MEMORIAL

A Associação Comercial e
Industrial de Nova Iguaçu
enviou este ano, um memo-
rlal ao I inlstro da Justiça

e cópias ao Governo do
Estado e ao delegado de
Nova Iguaçu — protestando
contra a onda de assaltos
e pedindo providências para
impedir seu prosseguímen-

to. "No memorial — esclare-
ce o presidente da Associa-
ção, Sr. Silvio Coelho — ex-
pllcamos ao Ministro da
Justiça que o elevado
número de assaltos a carros
de entrega estava levando
ao cancelamento das apóll-
ecs por parte das compa-
nhlas Uc seguros.

O delegado Périclcs
Gonçalves nos disse há pou-
co tempo que os assaltos
diminuíram, o que é ver-
dade — afirma o Sr. Silvio
Coelho. Acontece porém,
que há multas firmas
desorganizadas, vitimas de
assaltos fictícios, que con-
tam com a conivência dos
proprietários. Muitos dêlcs
chegam á Associação recla-
mando providências e quu-
do vamos proceder ás sin-
dlcanclas para adotar ai-
guma medida, eles desapu-
recém.
FASE QUE PASSA

Para êle, tudo Isso não
passa dc "uma fase difícil
que estamos enfrentando."
Acredito que dentro dc pou-
co tempo essa onda de as-
saltos passará", afirmou o
Sr. Silvio Coelho. Disse, ain-
da, que sua firma, a Indús-
trlas Grã-Fino, coloca cerca
dc 20 carros de entrega por
dia na rua e que nunca so-
freu um assalto.

Também a Associação
Comercial e Industrial de
Duque de Caxias está so
preocupando com o proble-
ma. já tendo promovido
uma reunião com o dele-
gado regional. Sr. Amll Nei
Rcchald, quando êle expü-
cou que a policia não dispõe
de material suficiente para
dar cobertura fora da sede
do município. O presidente
Eronides José Batista está
preparando um memorial
para enviar ao Secretário
de Segurança do Estado, ex-
pondo-lhe a situação e
pedindo maior apoio á dele-
gacia local.
ITINERÁRIO
FACILITA

Para o comissário-
assistente da delegacia dc
Nova Iguaçu, advogado Jua-
rez Lisboa, as firmas que
íazem entregas contra di-
nhelro — todas pratica-
mente — têm um pouco da
responsabilidade pelas per-
das que sofrem nos assaltos.

Os carros — esclareceu
éle — iniciam a distribuição
às 7h, pelo centro de Nova
Iguaçu, dlrtglndo-se em
seguida para a periferia da
sede do município, para
atender aos bairros e dlstri-
tos mais afastados. O quo
ocorre, continua o comlssá-
rio, é que no fim da tarde,
quando os motoristas estão
com muito dinheiro no ból-
so, as entregas estão sendo
realizadas em Morro Agudo,
Japerl, Queimados, lugares
distantes, onde não tèm
proteção alguma.
SUGESTÃO

Êle sugere que as compa-
nhlas que operam na Bai-
xada Fluminense façam
uma inversão em seus itlne-
rárlos de entrega, começan-
do pelos locais mais afãs-
tados e dai em direção ao
centro de cada munlciplo.-

O Sr. Juarez Lisboa quei-
xou-se da falta de colabora-
ção de algumas firmas,
mesmo conhecendo as de-
ficièncias da policia. Êle
pediu a uma delas uma
Kombi para sair rodando
pelo minlclpio com policiais,
mas não foi atendido. "Se
sairmos na viatura da poli-
cia, é claro que não vamos
prender os assaltnate e sim
espantá-los."
POLÍCIA INCAPAZ

Sem homens em quan-
tidade suficiente e com
poucas viaturas — geral-
mente estrugadas — a poli-
cia da Baixada Fluminense
nào tem condições de reali-
zar um policiamento pre-
ventivo na região, conside-
rada um "verdadeiro labi-
rinto de estradas e cami-
nhos secundários", que ofe-
recém aos assaltantes vá-
rlá. alternativas de fuga,
principalmente as rodovias
Presidente Dutra e
Washington Luis.

Além disso, o problema se
agrava em São João de Mc-
ritl» dada a sua condição de
município vizinho do Rio,
onde, "se não pegarmos um
assaltante nos primeiros
100 metros, não o pegamos
mais, pois êle sobe um mor-
ro, entra por uma vlela e
já está na Guanabara, mis-
turado aos seus milhões de
habitantes", diz o delegado
Romem José Vieira.
ANDRÉ'

André Luis Ferreira Tôr-
res, de 24 anos, o André
da Simca, foi um dos assai-
tantes mais perigosos que
a Baixada Fluminense co-
nheceu. A êle foram atrlbu-
Idos sete homicídios e mais
de 300 assaltos, a maioria
contra carros de entrega,
praticados desde o fim do
ano de 1968. Construiu sua
fama em Nova Iguaçu, onde
tombou morto, com tiros na
cabeça, peito e barriga.

„.„.,.
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Polícia 
paulista 

tem Cr$ 770 milhões 
para 

se reaparelhar

Cadeias do interior, a vergonhaSão Paulo (Sucursal) — A Secretaria da
Segurança Pública de São Paulo terá CrS
770 147 000,00 para suas despesas previstas
no Orçamento para o exercido de 1972.

Estão previstas, ainda, as chamadas cies-
pesas de capital, num montante de CiS 4U
milhões para as obras programadas na capi-
tal e no interior, além da renovaçao parcial
da frota da polícia.

Crimes

Apesar dos problemas da delinqüência
em geral, dois orgaos recolhem elementos
para elaboração de estatísticas, a fim de apon-
tar os principais focos de incidência crimi-
nal Um é o nóvo serviço instituído no De-
nartamento de Polícia Regional da Grande
São Paulo, com a finalidade de levantar to-
dos os locais de crimes contra o patrimonio.
para oue se verifique os locais, pontos ou baii-
ros onde os assaltantes mais atacaram.

O outro è o serviço de organização, pre-
parando dados para a Coordenação de In-
formações e Operações (Ciop), além dos bo-
letins estatísticos criminais, criados para
mostrar os pontos de maior ocoiiência, nao
importa a natureza dos delitos. As delegacias
policiais em São Paulo, até o mês de novem-
bro, atenderam a mais de 115 mil ocorrcn-
cias.

Pelos estudos elaborados pelo delegado
Nemh Jorge, o Departamento de Policia Re-
°*ional da Grande São Paulo (Degian) de-
verá ser ampliado no que diz respeito ao qua-
dro de seus funcionários. Nas sugestões re-
cistradas no orçamento-programa daquele
orgão, o diretor do Departamento pede mais
6 165 homens, incluindo delegados, investi-
gadores. escrivães, carcereiros, controlado-
res de telecomunicações, motoristas, etc, A
frota do Degran já começou a ser ampliada.

Polícia Militar

No mês de novembro, a Polícia Militar re-
tirou mil homens que prestavam serviços bu-
rocráticos no transito e os incluiu no esquema
de policiamento ostensivo. Atualmente a PM
conta com um efetivo de 48 mil homens, mas
na capital menos de 20 mil se revezam em três
turnos diários. Êsse contingente, entretan-
to, não condiz com a realidade: várias unida-
des tem funções específicas (ferroviários. 10-
doviários, florestal, bombeiros, polícia femini-
na), além dos elementos afastados por licen-
ça, tratamento de saúde, férias, etc.

No próximo ano. o patrulhamento a pé,
motorizado (radiopatrulha) e a cavalo (Re-
gimento de Cavalaria) será ampliado, visan-
do, principalmente, os bairros mais afastados.
As rondas especiais — a rota de preferencia

terão raio de ação mais extenso e recebe-
rão mais patrulheiros. Outra preocupação do
comando da Policia Militar e o preparo de
mais motoristas e patrulheiros, no quadro da
radiopatrulha.

Obras

O Departamento das Delegacias Regio-
nais de Policia de São Paulo Inteiioi (De-
rin), sob o comando do delegado Benedito
Nunes, está sofrendo as conseqüências de
um dos mais sérios problemas, a exemplo do
que se passa nos institutos penais, da Secre-
taria de Justiça.

É o fato de 80 cadeias públicas estarem
interditadas e mais de uma centena em es-
tado precário, sem oferecer condições dc
higiene ou de segurança. A preocupação do
Derin é recuperar o máximo possível das ca-
deias, pois a superlotação dos xadrezes vem
criando impasses para os delegados muni-
cipais.

Outra meta de Nunes Dias é facilitar o
esquema burocrático para o fornecimento de
alimentos aos presos- Termina o exercício e
muitos fornecedores ou firmas deixam de
comparecer às concorrências públicas. As
queixas se referem à demora no pagamento
do contrato.

O Secretário de Segurança deverá dis-
por de parte da verba codificada como des-
pesas de capital para as obras de recuperação
das cadeias.

Mais distritos

Conforme o que solicitou o diretor do
Degran, no Orçamento-Programa para 1^72,
mais seis distritos deverão ser instalados,
pois já existem levantamentos que justifi-
cam sua criação. São os distritos de Guaia-
nases, na área daquele município e no de
Itaquera; de Santana, desmembrando-se do
Distrito de Tucuruvi; Perus, na Zona Oeste da
cidade, cobrindo parte do bairro de Vila
Mangalot; Cidade Dutra, abrangendo parte
do Distrito de Cidade Ademar, na Zona Sul
da capital; Morumbi, absorvendo parte do
bairro de Campo Belo; e o de Santa Cecília,
diminuindo o atendimento nos Distritos de
Campos Elíseos, Consolação e Perdizes.

A implantação é prevista para o primei-
ro semestre de Í972. Para isso, entretanto, o
delegado Memr Jorge espera o retorno do
quadro de delegados, tendo solicitado a dc-
signação de mais quatro delegados substitu-
tos, para fazer frente a essa expansão da
atividade policial em São Paulo.

Orçamento

A distribuição de verbas obedeceu a um
critério que inclui os órgãos da segurança
pública em quatro unidades orçamenta.) ias,
na seguinte base (com valores nominais de
CrS 1 000,00):

i; Administração Superior da Secretaria,
CrS 20 376 943,00; 2) Delegacia Geral dc Po-
lícia, CrS 222 792 516,00; 3) Departamento
Estadual de Transito, CrS 17 610 553,00; 4
Polícia Militar do Estado, CrS 50.) 366 98S.00.

A Polícia Civil está incluída na Delega-
cia Geral de Polícia, e terá dois problemas
fundamentais para atender: um com_ respei-
to ao pessoal, pois os quadros atuais náo aten-
dem mais à realidade do órgão; outro, mate-
rial, notadamente no que diz respeito _à fro-
ta. Há um. estudo para a uniformização dos
veículos, para diminuir despesas de manu-
tenção e troca de peças.

Ílíttií< í .

Esta c a situação das cadeias
públicas no interior do Estacln
de São Paulo: dos 570 xadrezes
anexos ás delegacias municipais,
HO acham-se interditadas por
falta dc higiene ou de s c g u-
rança.

Uma das principais metas da
Secretaria de Segurança, em
1072, é recuperar essas cadelas
para evitar o problema evidente
em várias localidades: a super-
lotação motiva a Indisciplina e a
incidência de atritos, ás vêzes
de sérias conseqüências.

O ciuc se passa com as ca-
delas do Interior, que funcionam
sob a égide administrativa da
Segurança, vem acontecendo
com os estabelecimentos penais,
na administração da Secretaria
de Justiça. A Isso está sendo
atribuído o assassinlo do diretor
ppnrçl da Casa de Detenção de
São Paulo, Laudcllno Bicudo, no
mês de novembro, atacado a fa-
cadas pelo assaltante José Vítor
dc Castro Lconor, o .Macaclieira.
Na detenção estão recolhidos
mais dc 4 (100 presos aguardando

o pronunciamento da Justiça,
enquanto o referido estabeleci-
mento tem capacidade para ape-
nas 2 mil.
DIFICULDADES

Pato mais comum, no Inte-
rlor dc São Paulo, é o de presos
serem levados para outra cidade,
a fim de aguardar a decisão do
Juiz. em razão da precariedade
do xadrez. Além das dlflculda-
des naturais, a burocracia cm-
perra multas providências. O
General Sérvulo Mota Llnyi, Se-

crctárlo de Segurança, Já esta-
beleccu, entretanto, juntamente
com o delegado Benedito Nunes
Dias, diretor do Departamento
das Delegacias Regionais de São
Paulo — Interior (Derln), um
esquema de prioridades na re-
cupcração das cadelas, destlnan-
do parte da verba do orçamento
do próximo ano para realizações
de obras nesse sentido.

O problema dos presídios e
das cadelas não se restringe as
reiormas ou ampliação da rède
penitenciária, com a instalação

dc outros institutos penais em
rcglóes-chavc. A ociosidade tam-
bém entra nas cogitações dos
técnicos em sistemas carcerários.
O preso vive as 24 horas do dia
para arquitetar planos, allmcn-
tar sonhos absurdos, rumlnar
vinganças ou ideUllzar fugas.

O Estado nem sempre tem
condições de dar o amparo su-
ílclcnte ás reivindicações dos di-
retores de presídios. No primeiro
semestre de 1971, na Penlten-
ciaria do Estado, dos 1 302 sen-
tenclados, só 405 trabalhavam,

Sears I Tfomos de Férias

(MIS: 12 dias em MIAMI!

Sensacional promoção SEARS - PAN AM, para vocc conhecer "Walt Disney World" c-

muitas outras emocionantes atrações turísticas da Flórida. Para participar, informe-se

AGORA em qualquer Loja Sear6.

BARRACA

UNIVERSITÁRIA

De CrS

699,

Armação anticorrosiva em ta-

bos de alumínio. Varetas in-

terligadas por molas: é facíli-

ma de montar. Corpo em te-

cido impermerbilizado e an-

ti-môfo. Piso plastificado, por-

Ias e janelas duplas com tela

de nylon: proteção contra in-

setos. 2.30 x 1.80 x 1,30 m.

Use as

facilidades

do Crédi-Sears!

I. Os associados do Camping Club

do Brasil, que fizerem compras no

Centro de Esporte Sears,num valor

aci.Ni dc CrS 500, receberão Grá-

tis a . •nportüncia de CrS 90, em cu-

pons dt estadia.

ISTO LHE INTERESSA MUITO!

2. Pessoas não associadas que com-

prarem acima de CrS 500, e estive-

rein interessadas na aquisição do

título do Camping Club, receberão

Grátis CrS 90, (nu cupons dc estadia.

3. Pessoas que desejarem conhecer
o campismo no local, receberão um
convite familiar

Lcamping «lub» do brofil

¦r jBW /f m I I /A M

MESA PIC-NIC

De Cr$
179,

, Mesa e quatro banquinhos.l

| Armação em madeira resis-

tente, com tampo revestido]
em foriniplac. Fecha em for-l

ma de mala para transportar!
mais fácil. Ideal para fainí-l>»
lias médias.

CADEIRA RIO ALTO

Preço Baixo é
Sears 1

Estrutura em alumínio: leve,

fácil dc transportar, anticor-

rosiva. Corpo em fitas colo-

ridas de polietileno: lavávcl,.

resistente. Dobrável, decora-

tiva, ótima p/ praia ou campo.
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FOGAREIRO

De Cr$ 63, 45,

GUARDA-SOL

De CrS 40, 33^

COLCHÃO DE AR

Dc CrS 219,

Duas bocas, suportes al- Armação de ferro, corpo
tos. Funciona a gás. em lonita. Cores firmes.

BOTAFOGO DIARIAMENTE DAS

Sears
Satisfação garantida ou
seu dinheiro de volta !

180.

Sears

GELADEIRA ISOPOR CHURRASQUEIRA

Dc CrS 25. 20, C« 39' 
, , 

28'

Grelha mquclada, altu-
Capacidade para 21 li- ra regulável. 1'eclia em
troa. Alça ajustável. mala.

9,30 ÀS 22 HORAS - SEXTA-FEIRA,DIA31,DAS9AS 18,30HORAS

Niterói
Rua São João, 42
Tcl: 2-3716

Tecido plastificado, i ti fiável a
ar.- Maciez regulável conforme
seu pêso e necessidade. 80 x
1,90 m.

Botafogo
Praia do Botafogo, 400
Tcl.: 246-4040

Shopping Center do Méicr
Rua Dias da Cruz, 255
Tcl.: 229-0198

wrrrj
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Crime se organiza e vence luta com a Polícia
A polícia está perden-

do a luta contra o cri-
me no Rio. Sem pessoal
suficiente, sem equipa-
mento técnico, sem via-
turas, sem estatísticas e
sem recursos necessá-
rios, constata instintiva-
mente que se encontra
em desvantagem.

Durante o ano que
vai findando, a média dc
assaltos foi de 10 por
dia e deverão atingir
um total de 3 600 até
31 de dezembro, con-
tra 2 804 que ocorre-
ram em 1970. Mas se
alguém perguntar a um
policial éle certamente
não admitirá que a po-
licia está despreparada
para enfrentar os crimi-
nosos: na sua opinião o
crime no Rio é que evo-
luiu e se aperfeiçoou,
nada ficando a dever ao
das grandes cidades do
mundo.

Em parte as falhas es-
tatísticas da polícia lhe
dão razão: o crime so-
freu uma evolução e é
hoje inteiramente dife-
rente do que fornecia
manchetes há 10 anos.
O assaltante da década
de 60 era um solitário
que agia à noite, rou-
bando pequenas impor-
tâncias de transeuntes
desprevenidos ou ar-
rombando residências e
casas comerciais. O de
hoje age de dia, enfren-
tando armado centenas
de pessoas nos super-
mercados ou agências
bancárias.

Junto com os assai-
tos se aperfeiçoaram ou-
tros tipos de crimes. O
ladrão de automóveis,
por exemplo, mudou
completamente sua téc-
nica de ação: não pro-
cura mais carro abando-
nado para arrombá-lo
com chave falsa e leva-
lo com ligação direta.
Hoje ataca principalmen-
te nos sinais luminosos,
rende o dono apontan-
do-lhe um revólver e fo-
ge com o automóvel.
Também não se preo-
cupa em modificar o car-
ro para vendê-lo em
outros Estados porque
descobriu atividade bem
mais lucrativa: usa o veí-
culo para praticar uma
série de assaltos e, feita
a féria, deixa-o abando-
nado em um ponto qual-
quer.

No duelo direto com
os bandidos, a Polícia
quase sempre fica em
desvantagem. Já acon-
teceu de policiais cerca-
rem grupos de bandidos
e nada poderem fazer,
pois estavam armados
com revólveres calibre
38, enquanto os crimi-
nosos se defendiam de
metralhadoras.

Assalto cresce
em um mio 30%

A média dc assaltos deste ano
é a mais alta que Já registrou a po-
lir'.a carioca. Se nia íór mantida
até 31 dc dezembro, a crlmlnall-
dade no Rio devera apresentar um
crescimento d" i-"'» de 30'.; em rc-
lação ao ano anterior.

Os assaltos não só aumenta-
ram como se tornaram maia víolen-
tos. Grande número deles resultou *
em morte, às vezes de duas e até
três pessoas. Hoje o assaltante
executa ataque planejado c ape
fortemente armado, desencorajan-
do reações. Quando os planos fa-
lham — freqüentemente acontece
—, mata c lerc.

(.) rifco calculado

Os bandidos chegaram à con-
clusào dc que um assalto pequeno
oferece os mesmos riscos de um
grande c planejado. Entre penetrar
cm uma residência para levar ob-
jctos difíceis de vender, arriscando-
se a encontrar o proprietário cm
casa e receber um tiro, c assaltar
um banco ou supermercado para
recolher dinheiro vivo. a Última va-
rlante se apresenta bem mais sedu-
tora. A única coisa a temer seria
um confronto direto com a policia,
mas os ladrões se especializaram ao
ponto de poder evitá-lo. Atacam
quando os locais estão desguarneci-
dos e. sabem que populares c íuncl-
onários não reagem a uma metra-
lhadora.

Estatísticas da policia mostram
essa mudança de mentalidade. No
ano passado, segundo dados
computados em 36 delegacias poli-
ciais e algumas especializadas, re-
iristraram-sc 2 804 assaltos, mais dc
sete por dia. Êstc ano. a média diá-
ria deverá chegar a 10, embora aln-
da não tenha sido realizado um le-
vantamento geral. Somente a Dele-
gacia de Roubos e Furtos, que trata
apenas dos assaltos com prejuízos
superiores a CrS 20 mil, apresentou
durante novembro um total de 358
ocorrências, o que representaria
mais de 4 mil para o ano todo e
1 200 a mais que no ano passado.

Registraram-se, entre um ano
c outro, variações nos tipos de as-
saltos. Se em 1970 predominaram
os assaltos a bancos, este ano os ai-
vos maiores foram carros de entre-
ga, supermercados e lojas dc lote-
ria esportiva. A mudança é expli-
cada pelo perigo que hoje já ofere-
cc um ataque a banco, depois que
foi adotado alarma direto ligado às
delegacias distritais e que as agèn-
cias contrataram serviços dc guar-
das particulares. As últimas ten-
tativas, marcadas por tiroteios e
mortes, foram desencorajadoras.

As medina maiores

Bom mais tranqüilo c o ataque
a uma casa comercial. A preferên-
cia por èsse tipo dc atentado c con-
firmada pelas estatísticas da Dele-
gacia de Roubos e Furtos, nos
meses dc outubro e novembro. Nes-
se período foram assaltados 101
carros de entrega dc mercadorias,
20 supermercados, 10 escritórios
comerciais, 14 postos de gasolina,
12 lojas de loteria esportiva e 46
casas comerciais dc vários tipos.

Os próprios comerciantes não
vêem possibilidade de tmalwr se-
gurança em 1972. Seus funcionários
têm ordem de não reagir, pois cata
é a melhor maneira, segundo acre-
ditam, de garantir a vida tanto de
motoristas e ajudantes dc carros
de entrega como de balconistas dc
lojas comerciais.

A única solução para evitar os
constantes aumentos das estatis-
tlcas, segundo a própria policia, se-
ria uma intensificação da vígllan-
cia ostensiva junto às casas comer-
ciais c nas zonas de maior tráfego
de caminhões. Mas reconhece
imediatamente que não tem con-
dições de executar êsse serviço, pois
não dispõe dc viaturas e o material

humano é insuficiente até mesmo
para atender ao trabalho burocrá-
tico.

Zona Norle tem
maiores índices

Os maiores índices dc crimina-
lidade no Rio estão concentrados
nos bairros da Zona Norte, onde o
policiamento é mais precário, prin-
cipalmente nas favelas e nos novos
conjuntos habitacionais que passa-
ram a abrigar os favelados da
Zona Sul. A 'mais baixa crlmlnall-
dade, segundo as precárias estatis-
ticas da policia, é a do Centro, on-
dc os delitos se restringem geral-
mente ao arr.ornbamento dc lojas.

Em cada favela da Zona Norte
a policia sabe da existência dc pelo
menos 10 marginais, número que
cresceu com o desíavelamento da
Zona Sul. Embora sejam tipos con-
siderados perigosos, as autoridades
policiais não conseguem controlar
inteiramente suas atividades por
falta de pessoal, transportes e ou-
trás deficiências.

Mudanças de árcnn

A mudança das favelas da
Zona Sul 'modificou Inteiramente a
geografia do crime na Zona Norte,
Há algum tempo a 32a. Delegacia,
em Jacarepaguá, era uma das mais
disputadas pelos policiais. Zona cal-
ma. onde ocorriam apenas delitos
considerados banais, dava pouquis-
simo trabalho aos lã lotadas. Hoje,
depois da construção da Cidade dc
Deus e dc outros conjuntos, tornou-
se o que na girla policial é cha-
mado da pesada, com crimes dlá-
rios que vão de pequenos furtos a
grandes assaltos.

Na Zona Sul. onde o índice de
criminalidade é bem mais baixo.
qualquer policial não hesita em
apontar a Cruzada São Sebastião,
no Leblon. como a área que concen-
tra o maior número de criminosos.
Subordinada à 14a. Delegacia, ela
abriga principalmente assaltantes
e traficantes de tóxico. Está pro-
vario auc de cada 10 crimes da
Zona Sul sete são praticados por
moradores da Cruzada.

Há ainda uma diferença fun-
damental, do ponto-de-vista quall-
tatlvo, nos crimes que ocorrem na
Zona Norte e Zona Sul. Na primei-
ra área os homicídios surgem ge-
ralniente de discussões entre
amigos ou conhecidos que se desen-
tendem nos bares, enquanto na
Zonal Sul os crimes são passionais
ou resultado de assaltos.

Há um tipo de homicídio que
até agora só tem ocorrido na Zona
Sul e que nos últimos tempos se
tornou freqüente. E' o que envolve
o que o jargão do noticiário policial
convencionou chamar de "homem
solteiro, de meia-idade e hábitos cs-
tranhos." O crime, quase sempre
cercado dc mistério e lances sen-
saclonals, é geralmente cometido
por jovens ligados aos mortos,
cujos hábitos estranhes nada mais
sáo do que homossexuallsmo.

O Centro e a Zona Rural são
áreas pacatas. No Centro o crime
•mais freqüente é o arrombamento
dc lojas, principalmente na cha-
mada Zoiiri Saara, que compreende
as Ruas da Alfândega, Senhor dos
Passos e Buenos Aires. Na Zona
Rural o roubo se restringe a gado
e cavalo c as duas delegacias, em
Campo Grande e Santa Cruz, têm
relativamente pouco trabalho. Há
pouco os ladrões de gado falharam
cm uma tentativa de se organizar:
a turma chefiada pelo detetive
Humberto Matos, do setor de Vigl-
Ia nela de Senador Caniará, pren-
deu toda a quadrilha que roubava
e vendia bois c cavalos a preços
baixos.

Novas influências

O crime sofre a influencia da
época. O estelionatário, por exem-
pio, abandonou há muito a emissão
de cheques sem fundo c a falsifi-
cação de assinaturas importantes.
Aproveitando a 'multiplicação dos
consórcios de automóveis, cria hoje

organizações fantasmas c lesa cen-
tenas com um só golpe.

O aumento do turismo criou
novo campo para o c-tellonatárlo
que passou a aliciar prostitutas pa-
ra aplicar o suadouro — atrair tu-
ristas para apartamentos. De posse
dos cheques de viagem das vitimas,
os criminosos falsificam as assina-
turas c fazem a troca nas casas de
cambio.

A atividade organizada superou
nitidamente a iniciativa individual.
Pungulstas. arrombadores e assai-
tantes, que agiam sozinhos, prefe-
rrm o.s grupos, para nào coirerem
grandes riscos por quantias Inslg-
nificantes.

O objeto do assalto foi também
alterado: farmácias, drogarias e
supermercados são bem mais ren-
távcls que transeuntes. Das far-
macias, além do dinheiro, o assai-
táveis que transeunte». Das far-
dc a preços elevados, aumentando
o lucro.

Outro crime que praticamente
desapareceu dos registros policiais
é o da sedução. São rarisslmos os
casos dc ocorrências dessa nature-
za, pois nem a família nem as viti-
mas se preocupam em registrar
queixas.

O conto do vigário igualmente
caiu eftn desuso. Além de trabalho-
so. o conto do vigário requer um
tipo de vitima especial, demasia-
damente deslnformada, que só
ocasionalmente aparece.

Ladrão de carro
muda de métodos

O ladrão de automóveis que
agia no Rio até dois anos atrás era
um sujeito habilidoso, que abria rà-
pidamcntc uma porta c fazia com
maior rapidez uma ligação direta.
Hoje éle é um assaltante comum,
audacioso e decidido, que ataca ge-
ralmentc nos lugares de maior
movimento.

O de antigamente roubava o
carro para vender a receptadores
ou por conta própria. No primeiro
caso tinha um lucro de aproxima-
damente CrS 3 mil, no segundo
poderia obter até CrS 10 mil por
um carro do ano. O de hoje usa o
automóvel em outros assaltos, que
lhe rendem quantias muitcPsuperl-
ores, e depois abandona o veiculo.

O roubo multiplicado

A mudança da mentalidade dos
ladrões de carros fêz com que fosse
efetuada uma reestruturação dos
organismos policiais de repressão.
Na Delegacia de Furtos de Automó-
veis surgiu uma seção para tratar
dos furtos comuns, enquanto o
maior contingente se ocupa dos ou-
tros casos.

O ladrão comum, que rouba
carro quando encontra estacionado
em local deserto, tem atualmente
dificuldade em negociar o veiculo.
Se age por conta própria precisa
modificar as características do cai-
ro. regravar números de chassis c
motor e falsificar toda a documen-
tação. Levando a outro Estado o
carro nessas condições pode con-
seguir por êle até Cr$ 10 mil. Mus
quando rouba para entregar a um
receptador não consegue, no cam-
blo negro do crime, mais dc CrS 3
mil por um carro do ano.

Por isso as antigas quadrilhas
mudaram dc tática e hoje qualquer
pessoa cone risco muito maior de
ter seu carro roubado quando se
encontra ao volante do que ao dei-
xá-lo estacionado. O roubo da mão
pesada — tomar o carro do moto-
rlsta sob ameaça de um revólver -
ganhou proporções a partir de 1970.
As estatísticas apontam que num
.só dia, usando o carro roubado, os
criminosos conseguem praticar dc
três a cinco assaltos a casas comer-
ciais, o que lhes garante lucro
médio superior a CrS 50 mil.

Como o carro roubado é aban-
donado geralmente após os assai-
tos, aumentou substancialmente o
número de recuperações. Em outu-
bro, dos 73 carros roubados dc for-
ma violenta 38 foram encontrados.
Assim, o índice dc recuperação pas-
sou de ãO";^ considerado muito alto,

pois dos roubados com chave micha
por ladrões comuns nem 10'é sáo
recuperados.

A policia apresenta como
exemplo dessa mudança de menta-
Udadc os ladrões Mariclo Teixeira
Mala. o Sachas, Fernando Gomes
de Carvalho e Flávio Lúcio Vllar
Lirio. Até há pouco eram as maio-
res ladrões de automóveis do Rio
e tinham ligações com receptores
e quadrilha de todo o país. Todos
passaram recentemente ao cha-
mado roubo da mão pesada e, dc
julho até novembro, roubaram cêr-
ca de 20 carros para usá-los exclu-
sivamente em assaltos a supermer-
cados, postos de gasolina, carros de
entrega c até cinemas. Em apenas
dois meses conseguiram mais do
que em um ano Inteiro de intensa
atividade de venda dc carros rou-
bados. Baseada em estatísticas, que
na Delegacia de Furtos de Automó-
veis sáo melhor organizadas, os po-
lidais afirmam que de cada 100 ve-
iculos roubados atualmente, 70 o
sáo de forma violenta e para utlli-
zação em posteriores assaltos.

Técnica antiga
ajuda assassino

As técnicas apresentadas em
filmes e romances policiais nada
têm a ver com as que usa a polícia
carioca para descobrir crimes mis-
terlosos. Toda a vez que se defron-
tam com um desse tipo os policiais
desenvolvem um processo lento e
cansativo que nem sempre leva à
solução.

Faltam a policia arquivas c ou-
tros meios modernos para exame
de pistas e a pericia disponível,
quando chega ao local do crime, ge-
ralniente Já encontra tudo desfeito.
O resultado e que cerca de 300 pro-
cestos por crimes de morte sem so-
lucão se acumulam nos arquivos da
policia.

Método arcaico

Policiais despreparados das de-
legadas distritais são quem geral-
mente mais dificulta o trabalho da
pencia. As primeiras providências
que tomam ao chegar aos locais dc
assassinatos é eliminar detalhes,
marcas e objetos que poderiam le-
var a unia solução rápida na iden-
tifleação do criminoso.

São raros e históricos na poli-
cia òs crimes esclarecidos por um
detalhe ocasional. Uma vez uma
caixa de fósforos e um pedaço de
cigano Lincoln levaram ao cri-
minoso: em outra o assassino foi
Identificado através de uma caute-
Ia da Caixa Econômica encontrada
iunto ao cerpo. Há também o caso
dc uma Impressão digital achada
em um caco de garrafa onde o
matador se feriu.

Mas na história da policia carl-
oca êsses casos são rarisslmos. Na
grande maioria das vezes os policl-
ais chegam ao criminoso por cli-
minação. Como conhecem relatl-

i vãmente bem a maneiro de agir
dos criminosos rios morros, vão
prendendo uni a um e Interrogando
até chegar ao matador. Se as sus-
peitas têm fundamento, esclarecem
o crime em íiouco tempo; se náo.
o inquérito vai engrossar o rol dos
crimes lnsolúvels.

Os crimes do Esquadrão

Nada menos de 30 assassinatos
rom as mesmas características dos
praticados pelo Esquadrão ria Mor-
te encontram-se sem solução na
Delegacia dc Homicídios.

As investigações estão pratica-
mente paradas, porque os policiais
tine serviam naquela delegacia es-
peclallzada, há quase quatro anos,
foram substituídos, há pouco mais
de um mès, quando houve troca de
delegado titular. Até que a nova
equipe domine a técnica específica,
a apuração cios crimes atribuídos
ao Esquadrão da Morte — que já
se arrastava lentamente •— será
ainda mais demorada.

Ivã rios Santos Lima o novo
delegado — e seus comandados não
conseguiram elucidar ainda nem
mesmo a morte do ladrão dc carros

Nelson Mena Soares, cujo inquérito
receberam em fase dc conclusão.
Este caso depende apenas do depoi-
mento de um dos Implicados, Hugo
Teixeira Júnior, que estaria lnter-
nado cm uma casa de saúde, para
tratamento do sistema nervoso.

Na gestão — seis meses — do
delegado Silva Júnior, substituído
por ivà das Santos Lima. 12 crimes
do Esquadrão da Morte foram des-
vendados. Como seus praticantes,
ou tendo neles responsabilidades,
estão presos os policiais Arlindo
Domingos da Cruz, Silvio Carneiro,
César dos Santos, Luis Carlos da
Silva e José Carlos Tavares, além
do advogado Fernando Oliveira Sa-
lazar e do assaltante Lúcio Vtlar
Lirio. Outro assaltante responsabl-
llzado por alguns desses crimes. Ar-
mando Areias Filho, estaria morto,
Em liberdade (foragidos', estão
deis ex-pollciais implicados nos cri-
mes apurados do Esquadrão: Ma-
rlel Marlscot dc Matos c o comissá-
rio Alfredo Olímpico Barbosa. O
primeiro fugiu inexplicavelmente
do xadrez especial do Ponto Zero
c o segundo, beneficiando-se de um
habeas-corpus, deixou o pais.

A estatística de crimes do Es-
quadrão da Morte registra uma
queda acentuada a partir de junho,
quando o promotor Silveira Lobo
foi indicado para acompanhar a
sua apuração. Nos primeiros cinco
meses deste ano. a policia cons-
tatou 134 assassinatos dc autoria
desconhecida, com 3C vitimas não
identificadas. Depois da nomeação
do promotor Silveira Lobo, o qua-
dro de mortos segundo a técnica do
F.<quadrào apresenta estes dados:
76 homicídios, com cinco cadáveres
não reconhecidos.

PM pouco pode
contra bandidos

A dupla Cosme e Damiáo. dois
soldados <la Polícia Militar que an-
davam Juntos pelas ruas, de dia c
de noite, era .suficiente lià duas
décadas para manter a segurança
da cidade. Naquele tempo a função
da PM era apenas dc colaboração
com a Policia Civil na vigilância o.;-
tenslva.

A evolução c o aperfeiçoa-
mento do crime baniu das ruas a
dupla Cosme c Damião. Uma dupla
de soldados não tem mais con-
dições dc enfrentar quadrilhas lor-
temente armadas e bem motori-
zadas. A função da PM nestas duas
décadas se alterou: de simples co-
laborador passou a responsável pe-
lu policiamento ostensivo, mas com
um efetivo dc 16 mil homens não
tem pessoal suficiente para aten-
der a todas as exigências do Rio.

Proteção precária

Os contingentes ria Policia Ml-
litar eslào distribuídos em 12 bata-
lhões de infantaria e dois reglmen-
tos dc cavalaria, além de unidades
menores, como o serviço de radio-
patrulha, Divididos em setores, os
homens disponíveis vão fazendo n
que podem tanto na prevenção ao
crime como no policiamento do
transito. Aparentemente o efetivo
c grande, mas as obrigações da PM
.são multas: tem que fornecer .sol-
ciados às delegacias distritais, poli-
ciar rs embaixadas, casas de dlplo-
matas e autoridades, locais lnter-
ditados iprédios Incendiados ou em
ruínai tones de rádio e televisão,
etc.

A Poliria Civil recebeu outras
funções: ficou encarregada das In-
vestigações dos diferentes crimes
tine ocorrem na cidade. Seus efett-
vos, espalhados nas diversas dele-
gaclas distritais o especializadas,
queixam-se da falta de material e
ria baixa remuneração q u e re-
cebem. Apesar dc alegarem desvan-
tagem no confronto com o ban-
dttismo organizado, consideram que
a policia carioca apresenta bons In-
dices de eficiência. Quando podem,
colaboram com a Polícia Militar no
trabalho de vigilância.

Para uma população ,de pouro
mais de 4 milhões de habitantes, as
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forças policiais do Rio náo passam
de 21 mil homens, o que dá uma
média considerada multo baixa pe-
Ias autoridades de segurança. Em
bairros como Madureira, com popu-
lação superior a 300 mil pessoas,
além dos 80 mil de bairros como
Turiaçu, Cascadura e outros, há
apenas a 29a. Delegacia Policial,
com um efetivo de 50 homens. O 7"
Batalhão da PM. aquartelado cm
Rocha Miranda, com menos dc 500
soldados, atende a um policiamento
ostensivo que vai desde Engenho dc
Dentro até Vicente de Carvalho.
Esses soldados, divididos em tur-
mas para cobrir as 24 horas do dia,
são ainda deslocados para os ser-
viços dc radiopatrulha, transito,
delegacias de policia, hospitais e
outros locais.

Na Zona Sul, um batalhão da
PM c algumas delegacias, num
total de 800 homens, são os respon-
sávels por uma população de mais
de 1 milhão de pessoas, entre mo-
radores fixos e flutuantes, o que da
uma média aproximada de um po-
llclal para cada 2 mil pessoas, pois
nem todos podem estar nas ruas ao
mesmo tempo.

A PM também não pode cm-
pregar todo o seu efetivo dc 16 mil
homens no policiamento de rua.
Como toda a organização militar,
tem que manter um grande mune-
ro de oficiais, suboficlals, gradua-
dos e praças cm serviços burocrá-
ticos, além dos que servem no ser-
viço médico, Batalhão de Manuten-
ção e Companhia de Músicos.

No policiamento de rua a PM
emprega 40 carros de tipo Volks-
wagen, cada um com dois soldados,
que formam o serviço de radiopa-
tralha nas Zonas Sul, Centro, Nor-
te e Leopoldina. Disse ainda de 17
camionetas, cada uma com três sol-
dados, que patrulham a Zona Ru-
ral. As guarnlções estão equipadas
c o m revólveres, metralhadoras,
cassetetes, bombas dc gás c capa-
ceies com visciras, mas apesar dis-
so tudo ainda se encontram em
posição de inferioridade para en-
írentar os bandidos.

A guarda particular
Pagando Cr$ 500,00 por mês a

qualquer uma das 30 companhias
que vendem segurança no Rio. fir-
mas comerciais, industriais ou ban-
cárias poderão dispor de um guar-
da durante oito horas. Cada uma
dessas empresas particulares não
pode dispor de efetivo superior a
mil homens e todas são controladas
pela Superintendência de Seguran-
ça, que estabelece também o tipo
dc armamento que devem usar.

As três principais — Segurança
Bancária e Industrial. Empresa de
Vigilância Bancária e Industrial e
Serviço Especial de Segurança c
Vigilância Interna — pagam a seus
guardas uma média de Cr$ 350,00,
enquanto as demais não vão além
dc salário minimo.

Além dos Cr$ 500,00 mensais,
as firmas que ocupam o serviço de
vigilância particular, principalmen-
te o.s bancos, têm que pagar a Ins-
talação do serviço de alarma e a
aparelhagem especial de ligação
com as delegacias.

As transportadoras dc valores
cobram mensalmente importância
que varia entre Cr$ 3 500,00 a Cr$
4 mil, O sistema que empregam é
considerado altamente seguro: no
carro que transporta valores via-
jam apenas o motorista e o fiel, en-
quanto o resto da guarda fica dis-
tribuído em outros dois carros, um
na frente e outro atrás. Mas o.s
donos das empresas de vigilância
alegam que os bancos usam pouco
êsse serviço, por considerarem o
preço muito elevado.

Não houve também possibili-

dade de instalar no Rio um sistema
de vigilância bancária empregado
cm Sáo Paulo c que se revelou de
absoluta eficiência: sâo cabinas
blindadas, com ligações com a dele-
gacla mais próxima, onde o guarda
fica Inteiramente protegido c tem
visão completa de toda a área a
cuidar. O sistema c caro, pois cada
cabina custa CrS 7 mil e o serviço
dos dois guardas necessários CrS

1 400.00 mensais.

Como surge
a in criminoso

Dois fatores são apontados por
psiquiatras, psicanalistas c soció'o-
gos na formação de um criminoso:
as precárias relações Interpessoais
na infância e a influência de situa-
ções tnls como a pobreza, a deso-
cupaçáo c o analfabetismo.

A pümelra Influencia é ceu-
s>id:r-da a motlvndora de períur-
baçccs psicológicas, quase sempre
presentes no crim-inüe. A outra
serve como reforçadora de ten-
dencias hostis estabelecidas nos
primeiras anos de vida.

Em Ensaio de Psicologia Cri-
minai, o psiquiatra Luis Ângelo
Dourado sustenta que "nâo se pode
negar o merecimento dos estudos
psicanalitlcos na comprovação dc
que as ações humanas, inclusive o
crime, obedecem a motivações in-
conscientes, e que as raízes dessas
motivações provêm das experlèn-
cias da primeira infância. De fato,
do estudo e análise do desenvol-
vimento Infantil obtcm-?e compre-
ensivel Imagem do que sucedeu na
Infância. Verificou-se que impulsos
anti-sociais, de origem infantil,
permaneciam atuantes e, da pro-
lundidade do inconsciente. infra-
enciavam de certa forma idéias e
ações da idade adulta. Assim .sen-
do, a ausência de correta educa-
ção desde o inicio do de.senvclv:-
mento do ser humano é a cha-
ve-mestra que poderá abrir, na
idade adulta, as peitas do cárcere.
A reação dos fatores ambientais sô-
bre o indivíduo apresenta apenas
relativa importância."

Antigo médico penltenciarista
c estudioso de criminalística, êle
diz que o pauperlsmo, a desocupa-
ção, o companheirismo pernicioso,
o analfabetismo, a promiscuidade
no seio familiar e a ausência de
orientação disciplinar unificada dos
pais cm relaçáo aos filhos são fato-
res secundários que transformam
o homem em criminoso.

Dentro desse raciocínio, "várias

causas, consubstanciadas na Inte-
ração de adverso ambiente familiar
atuante até os seis anos de idade,
representado 15 c 1 a personalidade
desajustada dos genitores (fatores
primários) e presença persistente
dos fatores secundários, atuando
sobre um pslquismo constltucio-
nalmente interiorizado, transfor-
marão a delinqüência latente em
manifesta, e teremos o crime em
suas diversas modalidades."

Apontando nas personalidades
patológicas as razões do crime, o
psiquiatra David Akstein .sustenta
que "o hoiucm forte não sofre de-
pressões, não mata c não morre só
porque a vida está difícil, porque
perdeu o emprego. Para cie há
sempre a esperança de um dia me-
lhor."

As teses apontando origens
patológicas para a violência sáo
fortalecidas, pelo menos nos Esta-
dos Unidos, por estatísticas e pes-
quisas parciais. Uma delas é a de
um grupo de sociólogos da Unlver-
sidade de Cornell, cm Manhattan.
Pelos resultados, apenas 18,5% dos
examinados poderiam ser conside-
rados sãos mentalmente; 58,5% so-
friam dc perturbações mentais vio-

lentas ou moderadas c 23% eram
portadores de sintomas mentais
marcados ou lnutlllzantes.

As motivações do crime, embo-
ra quase sempre tanham uma cau-
.«a patológica, sáo as mais variadas.
Em 1007. o Bandido da Luz Verme-
Pia metralhou um operário que an-
dava tranqüilamente por uma rua
de Sáo Paulo, sem que houvesse nu-
nhuma razão. O medico paulista A.
C. Pacheco acha que o bandido
agia sob "efeito compulsivo de pro-
jetar no próximo tudo que vê de
ruim em si mesmo." Este mecanis-
mo psicológico defensivo c cha-
mado em Psicanálise por Idcntifl-
cação projetava. Esta fantasia in-
consciente, comum ao homicida,
valeu o comentário do psicanalista
Kèlío Pclegrino de que "todo assas-
sino age cm legitima defesa."

Recentemente, surgiu a tese dc
alguns cspecia'lstas cm Genética,
entre os quais o Dr. Hcvclock
Thompson, médico especializado do
Centro Cedras-Slnnls. de Los Angc-
les. de que o assassino sofre de for-
m a ç ã o cromossómica defeituosa.
Entretanto, alguns especialistas
consideram pouco provável que um
homem nasça com predisposição
criminosa.

A violência em
tese o de fato

O homem da grande cidade cs-
tá se tornando a cada dia mais
agressivo e sanguinário. As estatis-
tlcas mostram no mundo inteiro
um indice crescente dc criminal!-
dade que as policias, com seus
sofisticados equipamentos, sáo ln-
capazes de reprimir.

Pesquisadores ligados aos mais
variades ramos da ciência social
buscam, com preocupação maior
que antes, a definição e as origens
da violência. Até agora só chega-
ram a teorias extravagantes que
vão desde a herança genética até
formulações como a do espaço
vital.

A vida npertuda

Os defensores do espaço vital,
mais recente tendência na expll-
cação da violência, se alicerça em
fatos que saltam à vista no quotidi-
ano, pois ligam o desenvolvimento
das cidades ao crescimento da
agressividade de seus habitantes.
As estatísticas de criminalidade
provam que tanto maior é a violén-
cia quanto maior é o conjunto ur-
bano. Assim — segundo éle — na
medida em que um determinado
espaço é afetado por uma taxa de
superpopulação, o indivíduo passa
a sentir-se enjaulado e libera a
agressividade latente.

Coube aos clólcsos — o.s e.studi-
oscs do comportamento animal —
clu-, nos últimos tempos, Impulso
maior à teoria do espaço vital. Ob-
servando animais, em pesquisas dc
laboratório, eles estabeleceram
uma noção de território. Afirmam
out ca.da ser vivo considera instln-
tivamente o espaço que o cerca
como propriedade sua, instinto que
permanece inalterado no homem
moderno. Para os etólogos, o espaço
vltai de cada indivíduo consiste
numa espécie de território invlsi-
vel, que vai de tíOem a l,20m â sua
volta, dimensões que podem variar
de acordo com o temperamento,
classe social e melo étnico.

Quando o espaço vital do ho-
mem é violado, êle tem reações
imediatas: endurecimento dos mús-
culos, punhos fechados e um con-
junto de reflexos que se asseme-
lham aos de um lutador de boxe.
Verificam-ce também fenômenos
cie ordem biológica: aceleração do
pulso, endurecimento dos vasos
sangüíneos, secreção de adrenalina,

aumento da taxa de coagulação do
sangue e outros, reações que têm
por finalidade colocar o organismo
em posição dc defesa. Essa herança
de antepassados pré-hlstórlcos,
mantida intata do organismo, levou
o professor Paul Slvadon, um dos
mais destacados defensores da teo-
ria do espaço vital, a declarar que
as mepalópoles modernas são povo-
adas por homens do Cro-Magnon.

A ajuda da técnica

O professor Konrad Lorcnz,
dos mais conhecidos estudiosos da
violência e da criminalidade no
mundo atual, defende uma vanan-
te para a teoria dos etólogos. Apre-
senta como causa maior da agres-
slvldade e despersonlficação do ho-
mem na sociedade lecnocrática. on-
de a máquina desempenha as tare-
fas mais importantes. A máquina
c Impessoal: não guarda, nas suas
engrenagens, a memória de esforço
continuo que a produziu. O mundo,
na opinião de Lorcnz, aparece na
frente do homem moderno sem
história — Já que os traços hu-
nianos se apagaram — como um
fenômeno virgem, a ser totalmente
transformado. Êsse sentimento re-
nasce mais forte a cada geração, à
medida que a técnica parece dis-
pensar mais completamente a fígu-
ra humana.

Acredita o cientista que se o
homem que comete um ato agres-
sivo pudesse ouvir os gritos dc sua
vitima, controlaria melhor sua vio-
lèncla. Afirmar que o piloto que
despeja bombas sobre uma cidade
ou o caçador que atira em uma le-
bre não teriam coragem de re-
mexer com os dedos as viceras de
sua vitima e ouvir seus deseperados
gritos dc morte. Sua proposição é
de que a ciência, "que só nos tem
dado armas", volte imediatamente
suas vistas para esta despersoni-
ficação progressiva do homem.

O.s números do crime

Willlam Clifford, advogado in-
Inglês e assessor das Nações Unidas
para assuntos sociais, assegurou em
recente congresso em Kloto, no
Japão, que se pode modlr perfel-
tamente o grau de desenvolvimento
dc um pais consultando apenas
suas taxas de criminalidade, pois
elas acompanham o crescimento
industrial com a mesma lealdade
da poluição.

As observações de Clifford fo-
ram confirmadas por um relatório
do Departamento Federal de Invés-
tigações dos Estados Unidos no
mesmo congresso revelando que, na
última década, as possibilidades de
qualquer cidadão norte-americano
ser vitima dc um crime aumenta-
ram cm mais de duas vezes. As
proporções foram de 2 471 crimes
para cada grupo de 100 mil pessoas
em 1969, representando um aumen-
to dc 10,6% sobre o ano anterior e
de 120% em relação a 1960. A taxa
dc homicídio nas cidades com mais
de 100 mil habitantes aumentou
em 36r;, o número de violências
cresceu em 65%, o de assaltos a
mão armada cm 67% e o de roubos
em 190%. Os Estados Unidos se
mantém cemo o pais mais violento
do mundo, com uma média de 6,8
homicídios para cada 100 mil ha-
bltantes, quase três vezes mais que
a Finlândia, segundo colocado, cn-
dc a média é de 2,5.

Estatísticas levadas pelos italia-
nos ao congresso dc Kloto revela-
ram que naquele país, durante
1969, 173 mil pessoas foram denun-
ciadas por homicídios e tentativas
de homicídios e 20 mil por roubo a
mão armada. No ano passado as ci-
fras tiveram um aumento calcula-
do cm 10% e a criminalidade

comum cresceu de forma assus-
tadora, principalmente em Roma,
onde ocorre uma média âi deis
roubos por hora.

Raízes da agressão

Apesar dos levantamentos
apontarem um aumento acentuado
da criminalidade secundando o
desenvolvimento industrial, ha
quem procure provar que o homem
nunca foi mais nem menos violen-
to. André Dumas, autor de Em Bus-
ca de uma Tcaloç/ia da Violência,
afirma que a Bíblia é uma sequèn-
cia dc atos violentos que vão desde
a morte de Abel até a expulsão dos
vendilhões do templo. Observa que
o Antigo Testamento, mais do que
uma crônica piedosa, é uma histó-
ria de participação e batalhas, mui-
tas travadas por ordem direta dc
Iavé. que cm várias passagens é
cognomínado O Senhor dos Exér-
citos.

Preocupados com passado
menos remoto, cientistas da
Universidade dc Stanford. na Cali-
fõrnia, publicaram vasto estudo sob
o titulo A Violência e a Luta pela
Existência, onde chegaram â con-
clusão de que, entre 1820 e 1945, ml-
lhões de pessoas morreram nas
mãos de outros homens, em guer-
ras, revoluções, acidentes e assas-
sinatos. Mais precisamente: duran-
te êsse período. 126 anos, um lio-
mem matou ouiro a cada 68 segun-
dos. Náo há dados que permitam
conclusão sobre os últimos 26 anos,
mas acreditam os cientistas que os
índices de violência e o número de
mortes tornaram-se mais frequen-
tes.

A voz geral

Contra as cidades e o cres-
cimento tecnológico se ergue a mal-
orla das vozes. "No que concerne ao
destino da humanidade, a questão-
chave parece-me a seguinte: o pro-
gresso da cultura chegará a per-
mltir o controle das perturbações
que os impulsos dj agressão c cies-
traição provocam na vida cole-
Uva?" — perguntava S i g m u n d
Freud. Já Arnolcl Toynbce é mais
direto ao afirmar: "A mais amea-
çadora das gr; ndezas criadas pelo
homem é a Ecumenópolls, que o
despersonaliza. Os seres humanos
percebem que, ou são ou não são
nada. Assim, a despersonalização
leva-os â revolta."

O.s biólogos sociais ingleses M.
Russcll e sua mulher Clalre Russell
asseguraram recentemente, em ar-
tigo sob o titulo de Sindroma dc
Sardicc, em The Econoinist, que a
crescente onda dc violência no
mundo é fruto da superpopulação.
Similar é a opinião do sociólogo
norte-americano Richard Cum-
mings ao afirmar que o gigantesco
crescimento urbano está Incen-
tivando a onda dc violência que
sacode a América Latina. A região
se encontra, segundo êle, em fase
de urbanização dinâmica c crucial,
etapa caracterizada pelo isolamen-
to e pela frustração, que contrl-
buem para os crescentes niveis de
violência.

O mesmo Wüliam Clifford,. as-
sessor da ONU, reveleu no cengres-
so da Kloto que a sociedade 'tem
criado formas dc incentivar o cri-
me, pois os supermercados torna-
ram-se o método ideal para fomen-
tar o roubo em lojas. Nos Estado3
Unidos algumas cadeias de lojas
tiveram mais perdas com roubos do
que lucros. Acrescentou que certas
práticas bancárias, como os cartões
de crédito, apresentam o mesmo
efeito.

O psicanalista alemão Erich
Fromm apresentou, em congresso
realizado em outubro no México,
outra explicação para a agrc&sivl-

dade e a violência: "O tédio é a do-
ença do século. A falta de criar ai-
guina coisa provoca nas pessoas es-
sa doença. Ela leva à agressividade
c á violência."

LS varia- suídi;i-

Não são recentes as proposl-
ções de usar drogas para controlar
a agressividade. Cientistas norte-
ame-lcanos sugeriram um tipo de
medicamento, a ser adicionado à
água nas grandes cidades, que
manteria a população calma. A
idéia não vingou por questôea de
ética c moral.

Mais recentemente o médico
David Hamburg, diretor do Depar-
tamento de Psiquiatria da Facul-
dade de Medicina de Stanford. ln-
formou â UNESCO que suas invés-
tigações provaram que a presença
de quantidades muito elevadas de
testerona nas mães — o hormônio
sexual masculino — davam origem
a crianças agressivas. Propôs, pura
e simplesmente, que nesses casos
o aborto fosse aplicado compulsori-
amente no mundo Inteiro.

Há os que defendem uma terá-
pia sociológica, argumentando que
as causas da criminalidade sáo cx-
cluslvamente diferenças sociais.
Dois fatos porém põem em dúvida
os efeitos definitivos desse tra-
tamento: li — 90% do.s roubos e
atentados ocorridos nos Estados
Unidos durante o ano passado fo-
ram praticados contra pessoas da
mesma cór; 2i — Henrik Heric-
son. representante da Suécia em
um congresso dc sociólogos no Ja-
pão. disse textualmente: "No nosso
pais náo existem mais favelas, que
sempre foram consideradas como
focos de crimes. Mesmo assim não
conseguimos diminuir o índice de
criminalidade."

Uma voz no Bra?il

O professor Virgílio Donnlci,
participante de vários congressos
Internacionais, é das poucas pes-
soas no Brasil que têm se preo-
cupado em examinar os problemas
cia criminalioade em um paivorama
mais amplo. Em conferência recen-
te na Ordem dos Advogados pregou
a necessidade dc serem realizadas
pesquisas de todos os problemas
criminais, inclusive o uso de tóxi-
cos.

Acha que, se não forem toma-
das providências para reformar
imediatamente todas as estruturas
dc repressão e combate ao crime
nas zonas. urbanas, o futuro será.
negro, pois a criminalidade cresce
de forma assustadora, inclusive no
Brasil.

Segundo o professor Donnici,
está provado que a intimidação não
diminui a criminalidade. Propõe
que as policias das zonas metropo-
lltanas acompanhem as mudanças
sociais, melhorando a sua imagem
junto à sociedade, pois a imagem
de violência está sempre associada
à imagem policial. Na sua opinião
a policia deve inverter sua filosofia
de ação, pois o preso por suspeita
é tratado sempre ou quase sempre
como culpado, quando a presunção
deve ser a de que êle é Inocente

Acredita o professor Virgílio
Donnici que só medidas práticas
podem fazer os estudos sobre a cri-
minalldadc evitar o pessimismo ex-
presso por Válter Lippmann: "A
violência é um círculo vicioso, que
gera a violência e dela se alimenta.
E porque a violência criminosa
cresce sempre e sempre, as pessoas
querem comprar armas para se
proteger. Se náo tomarmos cautela,
as discussões sobre a responsabili-
dade dc um crime e a discussão das
causas dc um crime se tornarão
circulares e, portanto, inúteis."
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Volta ao Rio é dificultada
por chuvas e estradas em
mau estado de conservação

As chuvas que impediram muitos cariocas de
sair do Rio neste fim de semana prolongado tam-
bém poderão ser responsáveis pelas dificuldades que
encontrarão no retorno os que chegaram a viajar,
pois as estradas não apresentam condições razoa-
veis de transito.

Na Rio—São Paulo, a saída e chegada se pro-
cessam por uma só pista, enquanto a outra está em
obras, e na Rio—Magé, em quase toda sua extensão,
há dezenas de buracos, desníveis, depressões que se
encheram de água e lama tornando a pista estre-
mamente escorregadia e perigosa.
PISTAS INTRANSITÁVEIS

Carioca nunca confiou
muito em seus viadutos

Na Rlo-Magé, o grande
problema para o escoamen-
to, até pouco ttmpo, era a
utilização de mão dupla em
uma única pista. Agora,
com a entrega provisória do
trecho duplicado, a.s condi-
ções de escoamento melho-
raram bastante mas, para o
transl-to e veiculas, os gran-
des obstáculos estão na pis-
ta em direção ao Rio.

Com as chuvas dos últi-
mos dias, seus buracos e Ir-
rcgularldadcs no asfalto
transformaram-se cm poças
perigosas, pois sob a água,
os motoristas Ignoram sua
profundidade e extensão.
Em alguns trechos, os car-
ros lançam para os lados
cortinas dágua de mais de
dois metros de altura e, cm
outros, como nas proxíml-
dades de Surui, os motoris-
tas são obrigados a passar
devagar, quase parando, de-
vido ao grande número de
buracos.

Além disso, o barro dei-
xado â margem da pista co-
mo escoramento da mure-
ta divisória das pistas no
trecho duplicado espalhou-
se com as chuvas c lnva-

Obra vai
parar trecho
da V. Souto

A pista da Avenida Vieira
Souto, no sentido Leblon-
Copacabana, em frente à
Rua Gomes Carneiro, será
interditada ao tráfego esta
semana, para construção da
travessia da galeria de li-
gação do interceptor ocea-
nlco ao emissário submarl-
no de esgotos de Ipanema.

O transito será desviado
por um by-pass, com cerca
de 50 metros que será cons-
truído na areia pela Di-
visão de Saneamento da
Sursan, Em janeiro, o DES
interditará a Avenida Ven-
ceslau Brás, cm frente ao
Hospital Pinei, para con.s-
trução da galeria cie esgotos
entre os morros do Pasma-
do e da Babilônia, desvian-
do o tráfego para a Praça
O.sanã. na confluência da
Avenida Venceslau Brás
com a Rua General Severia-
no.

diu a pista antiga, tor-
nando-a bastante escorre-
gadia.

TRANSITO PERIGOSO

Além das condições pou-
co favoráveis ao transito, a
imprudência pode causar
problemas aos motoristas,
provocando acidentes. De
sexta-feira até ontem, o
DNER registrou quatro acl-
dentes com oito vitimas.
Ontem, no final da tardo.
na Rodovia Washington
Luis (Rlo-Pctrópolisi na ai-
tura de Campos Eliseos, um
ônibus da linha Caxias-Sa-
racuruna, perdeu a direção,
atravessou o canteiro cen-
trai e foi capotar na pista
de sentido contrário, ferln-
do três dos seus 19 pa.ssa-
gclros, além do motorista e
do trocador, todos com esco-
riaçõ-;s sem gravidade.

O DNER informou tam-
bém que ocorreram quedas
de barreiras em pelo m;nos
três locais até as 18 horas
de ontem: uma na Estrada
de Três Rias, no Km 22; e
duns na Rio-Bahla, na ai-
tura dos Kms 62 e 102. Nes-
ses pontos o tráfego está
utilizando apenas meia pis-
ta.

Salvador
tem surto
de sarampo

Salvador (Sucursal» — A
Secretaria de Saúde conílr-
mou ontem que ccorre nes-
ta capital um surto de sa-
rampo que poderá alas-
trar-S"! porque o.s postos de
saúde náo possuem vacina
contra o virus .só existindo
nos hospitais particulares
onde custa de CrS 30 a CrS
40.

O Dr. Joãc- Machado, me-
dico do INPS e do Serviço
de Imunização da Pele e
Alergia (clinica particulari
disse que nos dois últimos
meses atendeu a mais de
30 casos de .sarampo, tendo
o problema se agravado
nas últimas semanas. Se-
gundo o Dr. Machado "ge-
ralmente cs médicos não
comunicam á Secretaria de
Saúde do Estado tais
ocorrências o que dificulta
o levantamento de estatisti-
ca."

Ser o calculista de um viaduto que
cm 1007 teria que suportar todo o trá-
fogo de trens da Central foi talvez um
encargo pesado demais para o emotivo
engenheiro Andrade Pinto. Por não acre-
ditar cm sua obra, êle deixou-se matar,
exatamente por um trem, 12 dias depois
dela Inaugurada. Suicídio ou não, con-
forme discutem os cariocas c a história,
o sacrifício íol desnecessário, segundo os
técnicos.

Pelo menos é o que garantem o.s en-
gcnhclros que concluíram a substituição
das estruturas originais por outras de
aço do Viaduto do Mangue, ponte da
Central do Brasil sobre o canal e a Ave-
nida Francisco Blcalho. Remover a par-
te velha íol um trabalho penoso. A ponte
nova visa dar mais segurança a um tre-
cho da Central que talvez tenha o trá-
íego de trens mais Intenso do Brasil.

Ponte ou viaduto?
A construção do Viaduto do Man-

gue terminou em 1000, mas o descrédito
c a.s dúvidas que a imprensa da época
suscitou sóbre a obra fizeram com que
a Central só a Inaugurasse em outubro
do ano seguinte. Talvez essa situação
indefinida do.s primeiros anos de exis-
téncia tenha deixado o carioca duvido-
so sóbre qual seria sua denominação. En-
tão, a obra passou a ter dois nomes:
Viaduto do Mangue e Ponte dos Mari-
nheiros.

Tecnicamente, segundo os engenhei-
ros, os dois nomes são válidos, porque na
realidade ela é um conjunto de dois via-
dutes e uma ponte. Esta fica na parte
que passa sóbre o canal, porque ponte
implica a existência de água sob sua
estrutura. Os dois viadutos passam só-
bre as duas pistas da Avenida Francisco
Blcalho, dividida pelo canal.

Antes do Viaduto do Mangue, o pon-
to terminal das linhas da Central do
Brasil ficava em São Cristóvão. Quando
a empresa resolveu estender seus trilhos
até o centro da cidade, mandou derrubar
uma igreja que existia onde hoje fica a
Estação Pedro II. mas a execução da
obra esbarrou num pântano que havia
entre o Campo de Santana e São Crls-
tóvão.

Era o mangue da Cidade Nova, que
depois de aterrado ficou reduzido ao ca-
nal do Aterro, hoje do Mangue. Provlsó-
riamente, foi construída uma ponte de
alvenaria de 36 metros de comprimento
sóbre êle, mas o aumento do tráfego de
trens fêz nom que o diretor da Centra!,
em 1903, Sr. Francisco de Paiva Ramos,
sugerisse ao Ministro da Viação, Sr. Lau-
ro Muller, a construção de um viaduto.
O.s primeiros projetos e cálculos ficaram
a cargo dos engenheiros Carlos Euler e
José Andrade Pinto.

O primeiro Irem
A denominação de Ponte dos Mari-

nheiros surgiu porque sóbre os rios que
se juntavam no lugar cruzava uma pon-
te de madeira, que os marinheiros utili-
zavam para apanhar água. O projeto da
obra definitiva foi executado pelo en-
genheiro Carlos Euler, cujo trabalho tal-
vez tenha introduzido no Rio as primei-
ras estruturas calculadas de concreto ar-
mado do Brasil. Êle morreu em 1940. Se-
gundo sua filha, Mabcl Euler Minvielle,
era uma pessoa extremamente calma, o
Inverso de seu colaborador e calculista
da obra. engenheiro José Andrade Pinto.
E relembra a história quo seu pai con-
tava sóbre o possivel suicídio.

— Andrade Pinto era muito emotivo.
Antes da inauguração da ponte, um jor-
nal fêz escândalo, dizendo que o primei-

ro trem ia derrubar tudo. E não houve
melo de convencê-lo de que aquilo tinha
sido escrito por repórter que não enten-
dia nada de engenharia.

Desolado e já melo doente devido aos
Intensos trabalhos de recuperação das II-
nhas da serra da Mantiqueira, que rea-
llzava na época, Andrade Pinto e Carlos
Euler foram no dia da inauguração as-
sistir h passagem do primeiro trem. An-
tes, quis confirmar a fragilidade da pon-
ts que o Jornal tinha mencionado, c, ba-
tendo com a bengala no reboco de um
arco, derrubou alguns pedaços do reves-
tlmento. Passou o primeiro trem e o únl-
co defeito da obra ficou por conta de sua
bengala. Assim mesmo Andrade Pinto
não se acalmou.

Sozinho nos trilhos
— Um dia — conta Dona Mabel

lembrando o pai — o calculista, que
tinha ordem médica para repouso
absoluto, conseguiu enganar as en-
fcrmcira.s tio seu quarto c fugiu do
hospital para casa, na Rua São Fran-
cisco Xavier. Seu quintal dava fun-
tio*, para a listrada dt* Forro. K a
noite, como que num pesadelo, pós-
se a andar nos trilhos, sozinho. Foi
colhido por unia locomotiva em ma-
nobraSi cu.io maqulnlsta declarou de-
pois tratar-se de um acidente. Isso
aconteceu 12 dias depois de liiaiigu-
ratlo o Viaduto do .Mangue, a 2-1 Ae
outubro de 1907.

Acidente ou suicídio, a equipe de en-
penhoiros do Departamento de Estrutu-
ras Metálicas da Companhia Industrial
Santa Matilde, empresa que realizou a
substituição da estrutura original, acha
que o desespero do calculista íol desne-
cessárlo.

Embora a Central do Brasil tenha
ordenado a reforma, a velha ponte resis-
tiria ainda multo tempo. A obra féz-se
necessária tendo em vista o tráfego cada
vez mais intenso sóbre as quatro linhar,
que por lá cruzam, e que dentro de 10
anos deverá dobrar. Faz parte de uma
programação da Central do Brasil que
visa reformar ou substituir todas as pon-
tes ou viadutos antigos da Estrada, apro-
veitando os remanejamentos que ainda
são possíveis fazer no tráfego sem a pa-
rallsação de trens. Se fosse deixar para
mais tarde, explica o engenheiro Rubens
Ferreira, a Central teria que interrom-
per todo seu movimento.

Trahuiho demorado
A substituição das estruturas anti-

gas pelas novas, num total de 12 peças,
pesando ao todo 500 toneladas, demorou
quase um ano. O trabalho só pôde ser
feito aos domingos, e assim mesmo em
determinadas horas, para não interrom-
per o tráfego. O Viaduto do Mangue é
uma espécie de garganta, pela qual pas-
sam todas as composições da Central,
tanto estaduais como interestaduais, c
isso. conforme o engenheiro da Santa
Matilde, Sr. Rubens Ferreira, precisava
ser respeitado. Se fosse íelto ininter-
ruptamente, o trabalho duraria um mês.

A nova estrutura, já totalmente Ins-
talada, depende apenas de uma pintura
para ficar inteiramente pronta. Foi pro-
jetada para ficar em uso durante 120/
150 anos.

— Sei que náo vou viver até lá
brinca o engenheiro Rubens Ferreira -
para provar se ela vai resistir ou não
esse tempo todo, mas também não é por
isso que me vou suicidar, conforme fêz
o calculista da estrutura original, segun-
do o povo.

Posto de gasolina começou
com cigarro diversificação
que atinge até super geladas

Primeiro refrigerantes e cigarros, em seguida
sorvetes, depois brinquedos, c ultimamonte refeições
prontas supergeladas, além de todo tipo de acesso-
rios para carros, são artigos que agora podem ser
encontrados à vonda na maioria dos postos de gaso-
lina da cidade, que estão implantando uma nova
politica no atendimento ao público, que os trans-
forma om versões nacionais das ãrugstores.

Êstc tipo de comércio estã-se expandindo, e os
proprietários de postos explicam seu sucesso entre
os usuários por seu caráter de utilidade pública:são lojas que quase nunca fecham, e o consumidor,
motorizado ou não, encontra ali sempre uma solu-
cão de emergência.

I3araná
revive lio?je

a

CONFORTO

A Idéia Inicial era compe-
tir oferecendo maior con-
furto aos motoristas, pondo
k sua disposição reírJgeran-
tes e cigarros no próprio
posto. Com o sucesso da ini-
clatlva, as próprias empre-
sas distribuidoras de gasoli-
na começaram a Incentivar
a Instalação de geladeiras
para refrlgerentcs e sorve-
tes, e além de mlnlmcrca-
do.s com brinquedos e utlll-
dades domésticas.

Os proprietários sentiram
as potencialidades dos pos-
tes de gasolina como lojas
que nunca fecham. E o co-
mércio paralelo se expan-

diu. Os postos passaram a
vender acessórios para
carros — desde espelhos
retrovisores até toca-fitas
c alto-falantes — torna-
ram-se pioneiros na venda
das refeições supergeladas,
c na época de Natal, ven-
dern presentes os mais vart-
ados.

Desse modo, os postos de
gasolina váo se tornando
drugstorcs americanos. Lá,
sáo as farmácias que ven-
dem tudo, desde a aspirina
até uma refeição completa.
No Rio, os postos ainda não
vendem remédios. Mas, da
gasolina até objetos de ce-
ramlca. pouca coisa falta
para que vendam.

o JB
tem uma
agência em

Madureira
para anúncios classificados
e assinaturas
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Curitiba (Correspon-

dente) — Lapa, a 80 quilo-
metros de Curitiba, revivo
hoje uma das mais impor-
tantes manifestações do
folclore paranaense: a con-
gada, dançada ao som de
tamblques, uma antiga de-
voção a Sáo Benedito, o
santo preto.

Durante mais de uma ho-
ra, com enredo relativa-
mente complexo, mas num
ambiente de beleza mlstu-
rado ã música, poesia c co-
rcograíla — totalmente cal-
cados na alma simples dos
escravos e de seus desecn-
dentes — será íclta a ence-
nação.

GRUPOS

São dois grupos: O Rol do
Congo, com sua fldalgula o
a Embaixada da Ginga. Em
seguida ás primeiras manl-
íestaçôes cm que a íldal-
gula vai à casa do rei, para
em sua companhia seguir
até a residência da rainha,
há o desfile de toda a comi-
tiva pelas velhas ruas da
cidade.

Ao mesmo tempo, a Em-
baixada da Rainha da Gln-
ga, com o embaxador, os
conguulnhos e o cacique fa-
zem também sua reunião e
o desfile. O cortejo dirige-se
ao santuário de São Bencdi-
to onde, antes da realização
do auto, é íclta a reza ao
santo.

Inlclam-se então as dan-
ças c cânticos, cujas In-
tenções iniciais s? o em lou-
vor a Sáo Benedito e em
homenagem ao rei do con-
go. Na segunda parte há a
chegada da Embaixada da
Rainha, com o propósito de
levar ao reino do congo o
tcstemunl o de amor e res-
peito a São Benedito.

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
GRUPO DE TRABALHO DO AEROPORTO INTERNACIONAL

DE MANAUS - GTAIM
EDITAL DE PRÉ-HABILITAÇÃO GTAIM-01/71
CONVITE DE PRÊ-HABILITACAO DE FIRMAS CONSTRUTORAS NA-
CIONAIS, INDIVIDUALMENTE, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS
DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS - AM.

O GTAIM - GRUPO DE TRABALHO DO AEROPORTO INTERNACIONAL
DE MANAUS comunica aos interessados que se acha aberta a pré-habilitação de
firmas construtoras nscionais, individualmente, não sendo admitidos consór-
cio:, para a execução dos serviços e obras descritos d seguir, sucintamente, e
relativos as obras civis do Aeroporto Internacional de Manaus, compreendendo:
1. Pavimentação de Pistas e Pátios e Vias do Acesso
2. Edificações

O Edital completo poderá ser retirado na sede do GTAIM, à Avenida Ma-
rechal Câmara, 233, 4.° andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Gua-
nabara, a partir do dia 27 de dezembro de 1971, nos dias úteis, das 12 às 17
horas.

Os documentos de pré-habilitação deverão ser entregues ao GTAIM, no
mesmo anderêeo acima, até às 15,00 horas do dia 31 de janeiro de 1971.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1971
Brig. do Ar Eng. LUIZ FELIPE MACHADO SANT'ANNA"Presidente 

do GTAIM

Natal e festa de casa.
Feliz Natal na sua casa.

Tem mais gente feliz neste Natal
Estamos contentes.

AHvll
ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO

Av. Aliute. Barroso, 22 - sala 602 - Tel,: 224-9721 - GB.
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Brasil terá sistema para coletar informação
Brasilia (Sucursal) — Até o final de

1073. .segundo o Plano de Metas e Bases
de Ação do Governo, o Brasil irá contar
com um sistema coordenado de coleta e
disseminação de Informações técnicas c
cientificas,

sistema, segundo o projeto que está
sendo preparado no Itamarati pelo con-
selhelro João Frank da Costa, chefe da
Divisão de Cooperação Intelectual, visa
atender à demanda de pesquisadores,
cientistas e teenólogoa por empresas e
instituições particulares e do Governo
responsáveis por setores de planejamen-
to, desenvolvimento, ensino e pesquisas.

QUINTA FORMA

A Idéia básica do projeto, segundo a
orientação do Plano de Metas e Bases,
é permitir que o Brasil possa tirar pro-
vclto, de forma sistemática e objetiva,
da massa de informações técnicas e ci-
cntlílcas disponíveis em todo o mundo
para seu próprio desenvolvimento. Êle
parte do principio de que o progresso
cientifico e tecnológico, cm qualquer
pais, somente se processa através de cin-
co formas possíveis:

— Das atividades próprias de
pesquisa cientifica e aplicação tccnoló-
Rica; 2 — Da transferência direta de co-
nheclmentos e know-taow, por melo de
chamados contratos de construção com
"chaves na porta" (sem participação na-
cional no processo de obtenção e aplica-
çáo das informações»; 3 — Da transfc-
rència. através da compra de licenças
ou patentes; 4 — Da transferência "in-

visível", feita por melo de arranjos en-
tro companhias e subsidiárias; ou 5 —
Da utilização da.s informações cientificas
e técnicas livres.

PESQUISA OU DEPENDÊNCIA

Como as atividades da pesquisa e
desenvolvimento são reduzidas nos pai-
ses novos como o Brasil, que enfrentam
limitações de toda a ordem, o projeto
baseia-se na evidência de que se deverá
rontar essencialmente com as chama-
da.s fontes externas de inovação.

Os contratos do tipo "chaves na por-
ta", a compra de licenças c os arranjos
entre firmas apresentam grandes Incon-
vcnlentcs, em particular para a balança
de pagamentos e por causa da criação
ou manutenção de situações de depen-
déncia econômica e política. Restaria,
assim, a obtenção da informação livre,
cuja assimilação requer esforços de sln-
tese c adaptação.

No exterior, com auxilio da rede de
missões e repartições consulares do Ita-
marati. o trabalho se desenvolveria nos
seguintes áreas:

1 — Coleta de informações náo pu-
blicadas; 2 — coleta de informações se-
mipublicadas, que escapam multas vê-
zes aos controles bibliográficos c outros
tipos de controle; 3 — difusão de mé-
todos modernos de aquisição de publl-
cações, através de sistemas assemelha-
dos à dl.vscmlnaçáo seletiva de informa-
ções; c 4 — auxilio à execução de uma
política de aquisição de publicações cs-

tia ligeiras na base da coordenação da
compra.

PRIORIDADES

No plano Interno, o sistema conta-
ria com um conselho coordenador de na-
tureza interministcrlal, assessorado por
uma comissão de representantes dos dl-
versos subslstemas a serem implanta-
dos, e pelo Instituto Brasileiro de Bi-
bllografla c Documentação.

Sob a orientação do conselho, todo
o processo de coleta e seleção de Infor-
maçõos obedeceria ao plano de prlorlda-
des nacionais, visando beneficiar seto-
re.s sobre os quais o Governo tem maior
interesse no desenvolvimento.

Os subslstemas a serem implan-
tados se distribuiriam Inicialmente nas
seguintes categorias: 1 — Informação
cientifica; 2 — Informação tecnológica-
Industrial livre; 3 — Informação tecno-
lógica patenteada: 4 — Informações sò-
bre Infra-estrutura e serviços; 5 — In-
formação agrícola; G — Coleta e disse-
mlnação de informação no exterior.

CURSO E VIABILIDADE

Em seis documentos distintos, além
da própria síntese do projeto, o conse-
Iheiro Joáo Frank da Costa aborda os
diferentes aspectos c problemas da lm-
plantação do sistema de coleta e disse-
minaçáo de informações técnicas e cl-
entlficas, analisando c enumerando a.s
fontes disponíveis no exterior, seus
custos operacionais, custos de prestação

de serviços, dificuldades de padroniza-
eão, problemas de compatibilidade i
conversibilidade de informações.

O diplomata, que se destacou no Ita-
marati pelos seus profundos estudos a
respeito da Antártida, sendo autor de
algumas das publicações mais conceitua-
das na Europa sobre o tema, preocupa-
se cm dar a seu projeto um cunho rea-
lista, limitando a proporções modestas
o alcance e a estrutura do sistema a ser
Implantado, "rigorosamente do acordo
com as possibilidades do pais."

GRADAÇAO

— Em principio — prevê o conse-
Iheiro Frank da Costa — teremos de
Importar Já processadas as informações
técnicas e cientificas, à medida que
preparamos no Brasil o pessoal necessá-
rio à sua manipulação. Gradualmente
as Informações passarão a ser coletadas
em bruto por pessoal estrangeiro c ma-
nlpuladas no Brasil por nosso próprio
pessoal. Numa última etapa, finalmente,
tanto a coleta como o procesamento c
preparação das fitas de computadores
serão feitos por inteiro por pessoal bra-
sileiro.

O projeto de implantação do sistema
nacional de coleta e disseminação de in-
formações técnicas e cientificas, assim
como os estudos complcmentares, deve-
rão estar prontos até o Inicio do ano
para serem encaminhados ao Ministro
da.s Relações Exteriores c, mais tarde,
submetidos ao Presidente da República.

NO RIO

Instive! com chuvas esparsas. Pot-
iiveii melhor.A no (im do período.

MAXIMAi 24,7 (Jacareparjuál
MÍNIMA 16.2 IA. B, Viilal

O SOL

NASC. 5b05m
OCASO 16h37m

IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO DELIBERATIVO

(SEGUNDA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO)

Usando das atribuições que me confere o arr. 59 e tendo
em vista o que ditpoe o art. 57, irem I, tetra d. e ainda o
ari. 54. letra It, do Estatuto, CONVOCO os SRS. Membros do
Conselho Deliberativo do IATE ClUBE OO RIO OE JANEIRO para
»c reunirem, respectivamente, em lenio ordinária e, em seguida,
cm sessão extraordinária, ambas em segunda e última convocação,
no próximo dia 27, segunda-feira, às 21,00 horas, na sede social,
para as seguintes Ordens do Dia:
SESSÃO ORDINÁRIA:

<) — Apreciar exposição da Diretoria sobre suas atividades;
b) — Decidir sobre a concessão de titulo de Sócio Honorário;
c) — Assuntos de interesse geral.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA:
— Apreciar, discutir e votar emendas eo Estatuto, visando

a dar nova estrutura a Oiretoria.

Rio, 24 de dezembro de 1971
a) CARLOS DE BRITO

Presidente do Conselho

IV PRÊMIO EMILIO MIRA Y LOPEZ
CONCURSO DE MONOGRAFIAS

A Fundação Getúlio Vargas, através do Instituto
de Seleção e Orientação Profissional (ISOP), torna
público que estarão abertas, na Rua Candelária, 6
- 2.°, de 1.° de janeiro de 1972 a 30 de abril do
mesmo ano, as inscrições relativas ao concurso em
epígrafe. As condições que regulamentam o refe-
rido certame estão previstas no Ato n.° 12, de
19/1/1971, baixado pelo Diretor Executivo da FGV

e cuja cópia eslá à disposição dos interessados no
endereço supra. Sorão premiadas as duas Monogra-
fias classificadas em 1.° e 2.° lugar com a impor-
tância, respectivamente, de Cr$ 2 000,00 e CrS ....

1 000,00. Os candidatos poderão abordar qualquer
área da psicologia aplicada, sendo, todavia, vedada
a apresentação de trabalhos em parceria. (P

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA

TOMADA DE PREÇOS N.° 03/71-GEQ
EDITAL

O PREMEAA torna público, de ordem do Sr. Coordenador da
Comissão de Adminislração, que abrirá Tomocia de Preços para
compra de Eauipamento destinado a Ginásios Polivalcntes.
O Equipamento, objeto desta Tomada de Preços, compreende
ariigos dos seguintes grupos do DFC:
OIM, 05-M. 07-M, 11-M, 15-M, 18-M, 20-M, 25-M, 37-M, 42-M,

44-M, 45-M, 56-M, 58-M, 60-M e 71-M.
I. Os interessados devem procurar no PREMEM — Gerência do

Proielo de Equipamento — GEQ (Av. Pasteur, 368 -- Praia
Vermelha — GB), nos dias 27 e 28 de ciczemhro, horário
comercial (08.00 às 18.00 horas), a documentação pertinente

a Licitação cm questão,
t. Só poderão participar desta Licitação as Firmas inscriias no

Deparlamento Federal de Compras (DFC) do Ministério da
Fazenda.

Rio He JeineifO, 26 de deiembro de 1971

(a) Darcy Almeida Koelcr
Chefe da Comissão de Licitação

tp

EDITAL
FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL

DE SEGUROS
Curso de Regulação de Sinistro-lncêndio

A FUNENSEG aceitará, até 29 do cor-
rente, de 14h às 17h, inscrições ao Cur-
so de Regulação de Sinistro-lncêndio nos
seguintes endereços: Rua Senador Dan-
tas, 74 - 5.° (GB) e Av. S. João, 313 -
11,° (SP). Duas são as condições para a
inscrição: carta firmada por um Diretor
de Seguradora e pagamento da taxa de
Cr$ 300,00, debitada na conta-corrente
da Seguradora, no I.R.B.

O Curso terá duração aproximada
de três meses, começando na 1 .a quin-
zena de janeiro de 1972, e funcionará à
noite.

a.) José Alves
Presidente da FUNENSEG
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*¥*& Procure o
Banco Denasa

até este dia
para abater

W
Escolha os projetos analisados e selecionados
peta Divisão Técnica do Banco Denasa,
•na área da SUDENE e SUDAM.
Você vai contar com toda orientação para
aproveitar as deduções que a lei
lhe confere. Você paga menos imposto.

•E aplica no melhor.
Procure, ainda hoje, para suas aplicações:

.;•.*•,
tn
O
O

impÔStO Cie chdeinvestimentos.a.
renda. dirigido por nomes que você conhece

Rio- Rua da Alfândega, 28-Tels.:221.0642-232.4379 * *

Brasilia — Edifício Pioneiras Sociais — Gr.301-Tels.;24.8609-24.9609'
São Paulo- Rua da Quitanda, 96- 6** andar—Tels.:32.2117-37.8199
Belo Horizonte — Av. Amazonas, 311 — Grupo 705/8—Tel.': 24.3047 

* •

TEMPERATURA
E TEMPO

NOS ESTADOS
Amaionts — Tempoi nublado. Trn-
voadas can pancadas esparsas •
pMupeirtn no decorrer do periodo.
Turnpif Aturai estivei.
Maranhão — Plauf - Tempoi bem
com nebulosidade. Pcsslvel Insta-
b>!!d*td« com trovoadet * pine**
d-ii esparsas e paseo«irat no Sul
doi Eitfdii * tardo o k noite-
T<!nip;raiurèi eitãvet,
Ceari - Rio Orando do NoiU -
Tempoi bom com nebutosldnde,
Instabilidade ocasional no litoral do»
E: tidos. Temperatura; estável.
Bahia — Tcnpoi bem com nebulo-
«idade. Instabilidade ocasione! nu
litoral Sul do Ettado. Temperatura:
estávt'.
Mlrut Gerais — Tempot nublado no
Norte. Instivel com chuvas o pot-
sfveís tr-voadas md*.mm nai de-
mili re-ii5ss do E*tado. Tempera-
tura* ettivel.
Espírito Santo — Tortmoi instével
c:m chuvas e>par:ai. Tempsrature:
estivei.
Rio de Janeiro - Tcrr.no! ini!4vel
cm chuvas esparsas. Temperalurat:
estivei.
Goili — Tempo: nublado no Norte.
Initiível erm chuvas o possíveis
trcvradM eiptnei nai demais re*
rjlõei da Esrada. Temperaturai es.
rival.
São PaiVo — Tempo: nublado no
Oeste. Instável com chuvas eipar>
ím e penedos d« melhoria nai de-
rnaii regiões do Estado. T-tmpera-
tura: em ligeira eevaci?.
Paraná •- Tempo: instável, passando
a bom com nebulosidade no literal.
Bom com nebulosidade nas dem«>s
regiões do Estado. Temperatura;
em tUvaçáo.
Santa Catarina - Rio Grande do
Sul — Tempo: bom. Návsa síca no
período. le.Tipjreture: em elevação.
Distrito Federal — Tempo: Instável.
Chuvas ínterminentes. Temperatura:
está1 vel.

A LUA

CREjC:c
34 A 31 DEZ.

OS VENTOS

IULKTI
OIE. 5UL A ESTE, FRACOS

AS MARÉS

VSA/j-\\\

SIO - NITERÓI - Preemen atuirn'
0.3m e 17hO8nv0.4m; biiia-men
91Om/0,lm « 3Jhl9m/0.9m. CABO
FRIO: tve.naar: 3h58m/0.5m t lóh
)2m'0.Snni hal.amari 10hJ8m/O,9m
< ?2h!4m/I.Om. ANGRA DOS REIS:
pretmar: 4hl2m/0.3m e Ilh2a*m/
D.9m; haíae-mar- Bh38myO,7m • lóh

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas má»imãs de cniem o previsão do i*td-> para hije n«s
cidades seguintes: Roma. 10°. bom; Paris, 10°, encoberto- Lcndres, IIo,
encoberte; Berlim, 8°, encoberto; Amsterdã, 8o, tncobtjrto; Bruielas, IIo,
encoberto; Madri, 13°, encoberto* Mcscou, 10° abaixo d« xcro, tnco-
berto; Estocolmo, 5.°, encoberto; Nova lorquo, 8.°, bom; São Francisco,
13°, inarivel; loa Anqeles, 15°. Iniiávo*; Chicago. 90, bom: Mianal, 24',
bem; TÓQuí:, 10°, encoberto; Honq.Kcng, 20°, encoberto; Buenos Aires,
32» eracebeno; Montreal, 16°, encoberto; Honolulu, 21°, encoberto; Io-
r:nl;, i°, instável.
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RESUMO DO BALANCETE GERAL EM 30-11-71 ^\

ATIVO PASSIVO \

Caixa 29.590.492,69 Capital e Reservas 96.263.865,19 1

Empréstimos 411.550.696,41

Banco Central °

Em Dinheiro  20.442.945,31 Avista  318.323.784,33
Em Títulos  28.269.009,21 48.711.954,52

A prazo  46.379.138,44 364.702.922,77

Outros Valores e Titulos de Rendas 
Departamentos e Corresp. no Pais
Imóveis, Móveis e Utensílios e Almoxarifado
Contas de Resultado 
Semestres futuros
Contas de Compensação

TOTAL

173.604.587,10
223.602.556,24

29.791 .462,81
46.904.878,75

893.261.832,48

1 .857.018.461,00

DIRETORES:
EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL - Diretor Presidente

ALBERTO MARTINS CATHARINO - Diretor Superintendente

Capital e Reservas 96.263.865,19

Depósitos

A vista  318.323.784,33

A prazo  46.379.138,44 364.702.922,77

Outros Créditos 255.207.883,95
Departamentos, Corresp. no País e Ordens de Paga-

mento 193.750.410,55
Contas de Resultado 53.831 .546,06
Contas de Compensação 893.261 .832,48

TOTAL 1.857.018.461,00

Salvador: 10 de novembro de 1971
Contador: JOSÉ RIVALDO PACHECO

Registro n.° 1 575 CRC — Ba

Conselho Diretor
Eugênio Teixeira Leal a>lnnocèncio Marques de Góes Calmon • Pâmphilo Pedreira Freire de Carvalho • Alberto Martins C.athanno • Adelino Fernandes

Coelho Júnior «Ângelo Calmon de Sá «Francisco deSâ Jumor • Jayme Tarqumio Bittencourt • Jayme Villas-Bôas Filho «José Bastos Thompson
José Farani Pedreira de FreHas • Luiz Augusto Sacchi «Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves'Toürinhò

Valdemar Tourinho de Abreu - ;*'
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Taxas
de câmbio
O Banco Central for-

neceu, através do bole-
tim número 246, as ta-
xas de cambio oficiais —
cotações em cruzeiros
por unidade — do últi-
mo dia 24.

MOEDAS COMPRA VENDA
COTAÇÕES

EM
24-ii-n

COTAÇÕES
EM

33.1271

DIFERENÇAS
IM
«'*

I

DISV.
%

DO CrS

Telefone p/222-1818
e faça uma
assinatura

do
JORNAL DO BRASIL

^*_F7T

Dólar americano
Libra Ellerllna
Marco -leni.o
Floflm
Franco iuíço
lira Italiana
Franco bolga
Franco franca»
Coroa tueca
Coroa dlnamarqueia
XoUni austríaco
Dólar canademe
Coroa noruegu-ia
Escudo portuguét
Peteta
P-io argentino
PòiO uruguaio
Iene
$ Convento*

S.600
14,28560
1,70912
1,70772
1,42772
O.0O738B
0,123144
nominal
1,14436
0,78876
0,235480
5,57088
0,83188
nominal
nominal
nominal
nominal
nominal
5,600

I
5,635

14,45941
1,73388
1,73248
1,45073
0,009531
0,135322
nominal
1,15996
0,79932
0,245404
5,66204
0,84553
nominal
nominal
nominal
nominal
nominal
5,635

14,07904
1,70317
1,70305
1,42734
0,0009218
0,122643

1,13573
0,78354
0,236106
5,64345
0,62524
0,207968
0,082834

0,017248

S.635
14,41714

1,73586
1,73191
1,46988
0,009438
0.124815
nominal
1.16306
0,79228
0,247940
5,69735
0,84243
0,214130
0,085088
nominal
nominal
0,018201

-)• 0,04227
0,00198

+ 0,00057
0,00648
0,000003

•|- 0,000197

0,00056
0,00056

+ 0,00225
0,00958

+ 0,00028

1,00
0,99
1,00
0.99
0,99
1,00

0,99
0,99
1.00
0,99
1,00

COMPARAÇÃO DAS TAXAS DO DIA 24 COM AS DO DIA 23/12/71.

(') Allerada em relação a colafio anterior.

1

1.1

é
.*•*•

DE INVESTIMENTO S.A.
(Sociedade Anônima de Capital Aberto

- Processo GEMEC-RCA-71/4738)

AVISO AOS ACIONISTAS

Tendo em vista a informação - já do domínio público - de que
se encontra iminente a publicação da regulamentação da Lei n.° 5.710,

permitindo a emissão de ações preferenciais ao portador por institui-

ções financeiras, e sendo esta a forma preferida pela quase totalida-
de dos nossos acionistas, comunicamos que estamos preparados para
efetuar a emissão tão logo o Banco Central publique a referida regula-
mentação.

Deste modo, a entrega dos títulos múltiplos sofrerá um pequeno
retardamento, a fim de permitir sejam eles entregues na forma PRE-
FERENCIAL AO PORTADOR.

Porto Alegre, 24 de dezembro de 1971.
A DIRETORIA

•p

Produção de
veículos está
em expansão

São Paulo (Sucursal) —
Quando terminar o ano, o
Brasil terá produzido 551
mil veículos entre automó-
veis, ônibus, caminhões, utl-
lltárlos. camionetas de uso
múltiplo, misto ou de carga,
segundo estudo do Serviço
de Estudos Técnicos e Eco-
nómlcos da a_5sodação Na-
cional dc Veiculos Automo-
tores.

Em novembro, foram pro-
duzldos 40111 veículos. No
mesmo período foram pro-
duzldos 20 206 tratores, ml-
crotatores e cultivadores
motorizados. Com Isso fo-
ram produzidos 131 056 uni-
dades desde 1060.

BID financia
elaboração5
de projetos

Washington (Latln-JB) —
O Banco Interamoricano
cie Desenvolvimento (BID)
anunciou nesta capital a
aprovação de um empréstl-
mo dc 11 milhões de dólares
(Cr$ 62 milhões) para cola-
borar no financiamento de
uma série dc estudos dc
pré-lnvcstimento no Brasil.

Os estudos tém por obje-
tivo a formulação de proje-
tos suscetíveis dc financia-
mento nacional c Internacl-
onal. ajudando assim, a lc-
var à prática os programas
públicos e privados dc In-
vestimento econômico d o
pais.

O mutuário é a financia-
dora dc Estudos e Projetos
S.A 'Fincpl, uma empresa
pública estabelecida em
1967 para financiar a pre-
paração de estudos de via-
bllidade, a elaboração de
projetos finais e a execução
de estudos setoriais.

FGTS será
melhor
explicado

Será firmado amanhã
convênio entre o Banco Na-
cional da Habitação (BNH)
c o Banco do Nordeste do
Brasil, destinado à pres-tação, pelo segundo, de ser-
viços dc orientação, esclarc-
cimento e informação aos
depositantes do Fundo dc
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS). A cerimônia
será realizada às 16h na
presidência do BNH.

Você não é uma coisa, nem outra. Portanto,
não fique jogando fora o futuro de sua família.
O seu CARNET GBOEx anda esquecido
em algum lugar ? Não permita que
um esquecimento estrague a sua AM
tranqüilidade. Mantenha o seu
CARNET GBOEx, sempre em dia.
Os pagamentos devem ser feitos até o
último dia útil de cada mês.
Você sabe que o associado que acumular o
débito de mais de cinco mensalidades
consecutivas, ou não, será automaticamente
excluído do Quadro Social.

JOGAR DINHEIRO FORA
É COISA DE LOUCO

MILIONÁRIO EXCÊNTRICO

São disposições estatutárias que dão segurança
à Entidade. E tem mais: se você ó CONSIGNANTE,
certifique-se de que os pagamentos estão chegando
ao GBOEx, A vantagem é toda sua.
Pense bem. Pague o seu CARNET GBOEx.
Garanta tranqüilidade para o futuro.
E pare de ficar por aí, driblando a sorte.

£
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, GRÊMIO BENEFICENTE
9 DE OFICIAIS DO EXERCITO

PORTO ALEGRE: SEDE: Rua dos Andradas, 904
Fones: 24-1654, 24-1421 e 24-1422

AGÊNCIA «GUANABARA.»
Av. Rio Branco, 37 - 11o andar - Rio - Guanabara

Fone*. 243-8356 ¦ .
Agente autorizado:

Augustus Promoções e Vendas Ltda.
Áv. Rio Branco, 26 - 12<? andar - Rio - Guanabara

Fone: 223-4357

—A Semana Econômica
Desvalorização e sobretaxa

O ano de 1071 vai chegando ao
fim com dois grandes problemas prà-
ticamente solucionados na área eco-
nómlca mundial: crise monetária In-
ternaclonal e eliminação da sobretaxa
Imposta pelos Estados Unidos às lm-
portações.

Com efeito, as concessões mútuas
que tiveram de fazer os antagonistas
consagraram a vitória do bom senso,
fazendo com que todos saíssem forta-
Iccldos da batalha, que tomou corpo
a partir dc 15 dc agosto c que so-
mente terminou no último dia 10.

O sistema monetário Internado-
nal se baseava especialmente numa
moeda-padrão, o dólar. Enquanto ha-
via confiança no padrão dólar, podia-
se confiar no funcionamento do sis-
tema. Os sucessivos deflclts no balan-
ço dc pagamentos dos EUA enfraque-
ceram, todavia, a moeda-chave.

Entendiam, então, os especialistas,
na sua função de assessores dos dl-
versos Governos envolvidos na bata-
lha, especialmente os componentes do
Grupo dos 10, que havia necessida-
de de se estabelecer uma nova pa-
rldade entre as principais moctíhs do
sistema: a desvalorização do dólar,
isto é, o reconhecimento da perda de
valor da moeda norte-americana e a
valorização de algumas outras moe-
das, notadamente do iene e do marco
alemão, como melo de acabar com os
deflclts e superavlts estruturais dos
balanços de pagamentos de alguns
paises.

A solução velo afinal, depois de
reuniões diversas em algumas capl-
tais européias, e todos fomos agrada-
vclmente surpreendidos pelo êxito dos
acordos monetários de Washington.
Posteriormente, o Presldonte Nixon
surpreendeu a opinião pública ao
anunciar, depois de uma longa con-
feréncla com o Primeiro-Ministro bri-
tanico, a imediata suspensão da so-
bretaxa de 10% imposta pelos Estados
Unidos sobre as Importações.

Com a desvalorização do dólar c
a revalorização de algumas moedas,
como marco alemão, o iene japonês,os francos belga e suíço e o florlm
holandês, além da desvalorização da
lira italiana e da coroa sueca, tornou-
se possível aos Estados Unidos elinil-
narem a sobretaxa de 10%.

A reunião do Grupo dos Dez lo-
grou, assim, estabelecer um acordo
que poderá ser resumido em três pon-tos principais: modificação da parida-de entre as moedas, extinção imedia-
ta da sobretaxa de 10% sobre as im-
portações norte-americanas e amplia-
ção (de 1% para 2,25%) da margem
de flutuação das divisas em torno da
paridade oficial.

Observa-se, desta forma, que vol-
tamos a um sistema de taxa fixa,
considerada essencial ao bom funcio-
namento do comércio internacional e
à evolução dos empréstimos externos.
Somente pelo novo sistema de fixação
dc margem de flutuação se podemevitar movimentos especulativos decapitais — hot money — e incluir na
taxa cambial flutuações de ordem
conjuntural.

Alguns problemas
Observamos, no inicio de nossa

análise, que os grandes problemas es-
tavam praticamente solucionados, e
não ousamos afirmar que estavam to-
talmente resolvidos. Isto porque ai-
gumas arestas precisam ainda ser
aparadas e algumas questões conti-
nuarão ainda sendo levantadas.

No próprio comunicado dos Mi-
nistros da Fazenda, elaborado depois
da reunião de Washington, foram
(,***.imerados os problemas que conti-

Iam suscitados, o principal dos
c;__Í3 é a conversibilidade do dólar, a
possibilidade permanente de ser tro-
cado contra metal precioso, contra
divisas ou contra Direitos Especiais de
Saque.

Um sistema monetário onde seu
principal instrumento de reserva seja
inconversivel, no sentido indicado, é

João Muniz dc Souza

um sistema defeituoso. O retorno a
um sistema monetário normal depen-
do, pois, dc um retorno à converslbl-
lidade do dólar, necessária, em parti-
cular, para o bom funcionamento do
Fundo Monetário Internacional.

Os Estados Unidos Indicaram cia-
rnmento que desejam voltar á conver-
slbllldade-ouro do dólar, concepção
que era a base teórica do sistema mo-
netárlo Internacional ató 15 de agôs-
to de 1071. E' provável, pois, que a si-
tuaçáo evolua para uma converslblll-
dade do dólar similar à das demais
divisas, ou seja conversibilidade ao
mesmo tempo em ouro e em outros
instrumentos de reserva. Não se po-
dera afirmar, categoricamente, que
tudo esteja resolvido. O certo é que
encontrar uma solução total requere-
rá ainda bastante tempo.

Os meios financeiros Internado-
nais não excluíram ainda a posslbl-
lidade de um retorno à plena conver-
slbllidade do dólar antes que o balan-
ço de pagamentos norte-americano
registre um excedente. Estima-se, nes-
se sentido, que serão necessários uns
dois anos para que dêem plenamcn-
te seus frutos os reallnhamcntos dos
tipos de cambio e demais medidas
aprovadas pelos Dez.

O comunicado do Grupo dos Dez
que o exame da reforma a longo pra-
zo do sistema monetário Internado-
nal, Incluído o problema da conversl-
bllidade do dólar, deverá ser levado
a cabo no seio do Fundo Monetário
Internacional.

O que ganhamos
A desvalorização do dólar, a re-

valorização de algumas moedas fortes
e a eliminação da sobretaxa de 10%
nas Importações norte-americanas
que benefícios trouxeram ao Brasil?
Foi uma indagação que ouvimos com
bastante freqüência nos últimos dias.

O Brasil continuará mantendo a
paridade de sua moeda em relação
ao dólar porque essa é a posição que
mais corresponde ao interesse nacio-
nal. Vamos manter a nossa competi-
tlvidade no mercado dos Estados Uni-
dos em face da eliminação da sobre-
taxa de 10% e vamos ganhar poder
de competição em relação às moedas
que foram revalorizadas. Isto é, po-
demos concorrer em melhores condi-
ções para obter ganhos nos mercados
da Europa Ocidental, do Canadá e do
Japão, os mais Importantes parceiros
do comércio mundial, além dos Esta-
dos Unidos.

As novas paridades monetárias
trarão as mercadorias brasileiras uma
vantagem de quase 17% em relação
aos produtos japoneses, de 18% em
relação aos alemães e de 8 a 10% em
relação aos demais países europeus.
Em relação às mercadorias norte-
americanas, manteremos nosso poder
de competição nas mesmas bases,
mas agora sem a carga da sobretaxa
de 10% e na expectativa de prome-
tidas concessões alfandegárias ao
Terceiro Mundo.

O novo quadro monetário inter-
nacional abre, na verdade, uma opor-
Umidade sem precedente para a ex-
pansão do nosso comércio exterior.
A reativação do comercio mundial,
a partir do acordo de Washington,
vai permitir ao Brasil atingir sua
meta de exportação para 1972, que se
situa entre 3,3 e 3,4 bilhões de dóla-
res, superando por larga margem o
resultado esperado para este ano, em
torno de 2,9 bilhões de dólares.

CIA METROPOLITANA DE AÇOS
SUBSCRITORES E INCENTIVO FISCAL

A CIA. METROPOLITANA DE AÇOS informa aos subscri-
tores que, no seu próprio interesse, devem pagar os títulos
correspondentes às subscrições dentro das normas estabeleci-
das, mês a mês, para serem considerados como pagas no ven-
cimento e fazerem jus aos benefícios a serem distribuídos pelo
critério "pro rata temporis" no exercício social de 71/72.

Chama a atenção especial dos subscritores para o incentivo
fiscal a que terão direito pelo fato de estarem subscrevendo
ações de sociedade anônima de capital aberto, podendo abater
de sua renda bruta as importâncias efetivamente pagas na for-
ma no n.° I do art. 56 da Lei n.° 4.728/65 e do art. 92,
letra e, do Decreto-Lei n.° 58.400/66.

A partir de 21 de janeiro, estarão sendo entregues os
certificados referentes aos pagamentos feitos no ano de 1971.

A DIRETORIA
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CR$ 205.000.000,00
De emissões que totalizaram

CR$ 570.000.000,00
O INVESTBANCO, na qualidade de líder e co-líder de lançamento,
levou ao público, somente neste ano. através de operações de under-
writing, nas suas mais diversas modalidades, o valor acima.
Consolidou, assim, a sua posição no Mercado de Capitais, participando
ativamente do processo de democratização do capital de 28empresas,
por lançamentos públicos, em 1971, que somados as emissões dos
4anos anteriores,totalizam 69 operações para 44 empresas abaixo
relacionadas:

AçOs do Brasil S.A. -.Indústria e Comércio
Bacraft S.A. - Indústria de Papel
Banco Andrade Arnaud .S.A.
Banco Brasul S.A,
Banco Francês e Brasileiro S.A.
Bardella S.A. - Indústrias Mecânicas
Brasilwagen S.A. - Imp. e Exportação
Brasiljuta - Cia. Brás. de Fiação e Tecelagem de Juto
Brasmotor S.A.-
Bundy Tubing S.A. - Ind. e Comércio
CEMIG - Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
CESP - Centrais Elétricas de São Paulo S.A.
Gia. Brasileira de Plásticos KOPPERS
Cia. Cacique de Café Solúvel S.A.
Cia. Metalúrgica Barbara
Gia. Progresso Industrial (Fabrica Bangú)
Cia. União dos Refinadores S.A. - Açúcar e Café
Eternit do Brasil Cimento Amianto S.A.
.Eucatex S.A. - Indústria e Comércio
Fábrica.Nacionòl de-Vagões S.A
Fundição Tupy S.A.
FISIBA - Fibras Sintéticas da Bahia S.A.

H. C. Cordeiro Guerra . Engenharia-Arquiletura-Consfruçães
Hilashi-Line Material do Brasil S.A.
Indústria Metalúrgica N. S. Aparecida SA
Indústria Romi do Nordeste S.A.
Indústria'Sul Americana de"Metais - ISAM
ITAP S.A. Ind. Técnica de Artefatos Plásticos.
Kelson's S.A. - Indústria e Comércio
KERALUX S.A. - Ind. e Com. Azulejos e Pisos Cerâmicos
Mesbla S.A.
Metal Leve S.A: - Indústria e Comércio
Metalúrgica Abramo-Eberle S.A.
Metalúrgica La Fonte S.A.
Munck do Brasil S.A.
Petrominas S.A. - Petróleo de Minas Gerais .S.A
Pirâmides Brasília S.A. - Indústria e Comércio
Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasileira
Polenghi S.A. - Ind. Brás. de Produtos Alimentícios
Prosdócimo S.A. Importação e Comércio
S.A. Moinho Santisfa - Indústrias Gerais,
Sabrico S.A. Brás. de Intercâmbio Comercial
São Paulo Alpargatas S.A.
Ultralar - Aparelhos e Serviços S.A.

Colaboraram decisivamente para o êxito desses lançamentos, outros
Bancos de Investimento, Sociedades de Crédito e Financiamento, Cor-
retoras e Distribuidoras, e, principalmente,a confiança do público in-
vestidor.

BANCO DE INVESTIMENTO MDUSIMAL S.A.
INVESTBANCO

ACIONISTAS:

Banco Comercial Brasul S.A. • First National City Bank • Banco Francês e Brasileiro S.A. (associado ao Credit Lyonnais) • Deutsche-Bank
(representado pelo Banco Alemão Transatlântico) • Banca Nazionale Del Layoro (representado pelo The Italian Economic Co.). • União de
Bancos Suíços • Banco Popular Espanhol • The Fuji Bank Ltd. • Hill, Samuel & Co. Ltd. •
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Sistema único controla o ingresso de capitais
Com a adoção
do sistema
único pura
tomada <le
recursos no
exterior,
englobando as
operações pela 63
e Lei 4131,
o Governo
brasileiro criou
um mecanismo
que lhe permite
prever e
controlar os
fluxos de capitais
externos,
orientamlo-os em
função da
uecessidade de
manutenção de
taxas elevadas de
crescimento
econômico do país.
Em mesa-redonda
com os redatores
de Economia
e Finanças do
JORNAL DO
BRASIL, o
diretor do Banco
Central para
área de câmbio,
Paulo Pereira Lira,
o presidente do
Forex Clube
do Brasil, Genival
de Almeida Santos,
e o diretor de
câmbio do
Grupo Financeiro
Ipiranga, Mário
.Miranda Muniz,
formularam
essa apreciação
dos significados
das mudanças
na estrutura
de contratação
de empréstimos
externos

JB — A existência de
uma conjuntura critica no
mercado financeiro inter-
nacional foi um dos fatores
determinantes das alte-
rações feitas nos mecanis-
mos de contratação de em-
prestimos externos?

Paulo Lira — A definição

Mvsa-ilviUm da
JB

de uma politica de admlnis-
tração e controle do endlvi-
damento externo é um tra-
balho que vefm se desenvol-
vendo há cerca de três anos
no Manco Central do Brasil.
Mais especificamente, senti-
mos essa necessidade com
a instituição da taxa do
cambio flexível. Criamos o
sistema único sem adotar
um só ato administrativo.
Apenas, mantivemos con-
versações no Sindicato dos
Bancos no Rio com os ban-
quelros para explicar as
medidas tomadas e fui a
São Paulo com o 'mesmo ob-
Jetivo.

Tem dois sentidos básicos
a criação do sistema único:
a programação do endivida-
mento externo a médio e
longo prazo. O outro senti-
do foi de caráter comjuntu-
ral. Havia uma massa de
recursos externos cm busca
de colocação. Teriamos de
possibilitar sua colocação de
maneira ordenada e convc-
nlente para o desenvolvi-
mento do pais. Com a poli-
tica de administração do
endividamento externo,
creio que já começamos a
atingir esse objetivo.

Genival Santos — As au-
to ridades monetárias de-
monstraram estar atentas e
ter aguda sensibilidade pa-
ra o problema do endivida-
mento externo do pais. Al-
Riins problemas existentes
foram eliminados. Nos con-
tatos que mantive com ban-
queiros no exterior, verlfl-
quel que o alongamento dos
prazos de resgate na con-
tratação de empréstimo sob
o regime da Resolução 63
— que Já atingia 34 meses

Tinha produzindo dificul-
dades na mobilização de re-
cursos para financiamento
de capital de giro. Com a
criação do sistema único,
esse problema foi elimina-
do. A medida, entretanto,
tem mais profundidade
porque permite a admlnis-
tração do endividamento do
pais a longo prazo.

Mário Muniz — O novo
esquema apresenta uma ex-
traordlnária vantagem que
reside na sua flexibilidade.
A programação qüinqüenal
do endividamento externo
estruturada na base de
uma projeção ao longo de
25 anos indica a profun-
dldade dos estudos feitos
em que se basearam as de-
clsões tomadas pelas autorl-
dades monetárias. Não res-
ta dúvida de que a amorti-
zação do empréstimo em
parcelas crescentes permite

que, dentro dos cinco faixas
definidas, possamos tomar
recursos a prazo mais lon-
go, de modo que élcs fiquem
incorporados à economia do
pais pelo maior tempo pos-
sivel. gerando novos lnvcs-
timentos. Temos, agora,
uma mais ampla área de
manobra para negociar
com o banqueiro no exte-
rior os empréstimos solicl-
tados, contratando a pra-
zos diferentes.

Mudanças Infernas_>

JB — Podemos considerar
que à politica de admlnis-
tração d o endividamento
externo virão medidas com-
plementares, alterando o
nosso sistema de cambio?

Paulo Lira — Estamos en-
gajados no exame da siste-
mática de cambio. Rcconhe-
cemos a necessidade de to-
mada de decisões, visando
ao aperfeiçoamento do sis-
tema de cambio brasileiro.

Genival Santos — Ampll-
amos o nosso comércio ex-
terior, mas ainda mante-
mos alguns procedimentos
no sistema cambial de uma
época cm que o volume e
nivel das exportações brasi-
leiras eram pouco significa-
tlvo em comparação com as
condições atuais. A nova re-
alidade do comércio exte-
rior brasileiro exige, neces-
sàrlamente, um sistema
mais flexível. A autoridade
deve continuar presente,
mas as instituições finan-
celras devem ter uma base
mais ampla de operações.
Temos um perfeito entendi-
mento com o Banco Central
do Brasil. Dos mercados fl-
nancclros, o mercado de
cambio é o mais competltl-
vo, porque as margens de
ganho se reduziram.

Mário Muniz — O merca-
do Interbancário de cambio
precisa, naturalmente, de
flexiblllzar-se para ade-
quar-se as novos necessida-
des decorrentes d a ex-
pansão do comércio exte-
rior. Esse setor é por de-
mais competitivo. Basta dl-
zer que os bancos operam
quase que com taxas pa-
dronlzadas. Sobre todos os
adiantamentos feitos ao ex-
portador, cobramos a taxa
de lTo ao mês. Isso prova
como as margens de ganho
são reduzidas no setor.

nas dias 17 t 18 diste mês
em Washington exprimem
uma solução duradoura pa-
ra a crise monetária inter-
nacioncXt

Genival Santos — Sou
muito cético quanto à possi-
bilidade de os Estados Uni-
dos resolveram seus proble-
mas de equilíbrio no balan-
ço de pagamentos apenas' com as decisões tomadas na
reunião do Orupo dos Dez
em Washington. O reali-
nhamento das moedas não
produzirá, por si só, o equi-
librlo do balanço de paga-
mentos, porque há causas
extracambials para o dese-
qullibrlo do balanço dos
EUA.

Paulo Lira — A grande
saida da crise monetária
nacional é a expansão do
comércio Internacional. E'
natural que os americanos
queiram resolver seus pro-
blcmas, sem que isso não
Implique, entretanto, em se
desmontar a estrutura de
expansão do comércio Inter-
nacional.

Mário Muniz — O reali-
nhamento das moedas é o
ponto de partida para defl-
niçíto de uma solução dura-
doura para a crise ílnancel-
ra Internacional. As autorl-
dades brasileiras assumem
uma posição correta em fa-
ce da lixação das novas pa-
ridades, ao procurarem ti-
rar partido da desvalori-
zação do dólar, mantendo
a paridade do cruzeiro em
relação à divisa norte-ame-
ricana, e desvalorizando a
moeda brasileira vis à vis
a_. moedas européias e o ie-
ne revalorizados.

Margens de
Flutuação¦

JB — As margens de flu-
tuação entre as moedas si-
tuadas agora cm 2,1/4 para
cima e para baixo não se
tornaram demasiadamente
amplas?

Mário Muniz — Isso indl-
ca que ainda estamos caml-
nhando em busca de defl-
nlções para a crise monetá-
ria internacional.

Paulo Lira — Os paises
em desenvolvimento têm
Interesse em que as mar-
gens de flutuação voltem a
estreltar-se. Com uma am-
pia margem de flutuação,
perdem os exportadores que
não estão sofisticados para
enfrentar grandes flu-
tuações no mercado inter-
nacional.

Genival Santos — Creio
que estamos ainda num
momento de grande lncer-
tezas. Tenho a Impressão
de que a tendência é de
a competição Internacional
tornar-se acirrada.

Solução Duradoura Área do Dólar
JB — Os resultados da

reunião do Grupo dos Dez
JB — Com a revalori-

zação do iene japonês e do

COTIBRA OFERECE A OPORTUNIDADE

DE VOCÊ DEDUZIR DO IMPOSTO DE RENDA,

100% DO VALOR SUBSCRITO
EM AÇÕES DA

MADEIRA SINTÉTICA S.A.

MAS SÓ ATÉ 29 DE DEZEMBRO

Madeira Sintética S.A. - a mais moderna fábrica
de madeira prensada do País - a partir de 1972
já estará produzindo e exportando anualmente
20 mü toneladas de chapas.
Você não vai esperar muito para lucrar duplamente.
Aproveitando'as'vantagens do Artigo 14, que
permite o abatimento de 100% do valor aplicado;
até 50% da renda bruta, e participando já no
ano que vem dos resultados de um empreendimento
que conta com o apoio da SUDENE, do BID e
do Banco do Brasil.
Procure a Cotibra e faça o seu investimento
avista ou financiado.

©
m

cotibra s.a.
Corretora de Câmbio e
Títulos Mobiliários
Av. Nilo Peçanha, 50 salas 1309/1311
TeL: 221-5292
Rua do Rosário, 107 - loja.
Tels; 221-2030/221-1_80/22.'2029

MADEIRA
SINTÉTICAS. A.

marco alemão, as expor-
tações desses países se tor-
liaram mais caras. Isso in-
dica que os japoneses e
alemães vão perder capaci-
dade competividade em re-
lação aos norte- americanos
na colocação ãe seus produ-
tos no mercado interno bra-
silelro?

Paulo Lira — As nossas
compras no exterior vão,
naturalmente, concentrar-
se nos EUA, pois os produ-
toros desses paises serão
naturalmente mais baratos,
em virtude da revaloriza-
ção do mairco e do iene.

Genival Santos — Não
resta dúvida de que um
pais, como o nosso, impor-
tara mais dos Estados Uni-
dos. Isso se mantlvermos os
custos de cambio. E' preciso,
entretanto, observar que a
Alemanha e o Japão, paises
que se distinguem por uma
agressiva politica de comer-
cio exterior, vão tentar por
todos os meios ao seu alcan-
ce compensar as desvanta-
gens produzidas pela reva-
lorlzação do marco e do le-
ne, através da redução In-
terna dos custos financeiros
e industriais.

Moeda de Reserva
JB — Não se espera a

conversibilidade do dólar
em ouro. Para que a divisa
norte-americana mantenha
a sua posição de moeda de
reserva, não será necessário
o retorno à conversibilidade
em ouro, pelo menos, para
os Bancos Centrais?

Paulo Ura — Pelos resul-
tados da reunião do Grupo
dos Dez, em Washington,
o problema de converslblli-
dade do dólar cm ouro ficou
a'dln'do. Os Estados Unidos
querem, conforme afirmou
o Secretário do Tesouro
norte-americano, John Con-
nally, mexer na sua moeda
como qualquer outro pais.
Terão, portanto, de se sub-
metor as regras do jogo: a
inflação descompassada sig-
nlflca perda de reservas.

A moeda mundial Já foi
criada. São os Direitos Es-
peclals de Saque ( DES ) ,
uma moeda flduciária inter-
nacional de emissão d o
Fundo Monetário Internacl-
onaS. Com os Direitos Espe-
ciais de Saque, encontramos
saida para todos os proble-
mas que enfrentamos, am-
pllando-se as margens para
o atendimento temporário
do desiquilibrio dos balan-
ços de pagamentos dos pai-
ses membros do FMI. Uma
vez que os Estados Unidos
não querem mais ser a mo-
eda de reserva, temos como
alternativa dos Direitos Es-
peclals de Saque. Numa
primeira fase, os Direitos
Especiais de Saque terão
que ser agregados a uma
base que já existe, repre-
sentada por uma massa de
dólares conversível em ouro.

Tributação
__»

terá cursos
financiados

O Instituto de Cultura
Jurídica, instituição de en-
sino superior destinada ao
treinamento de pessoal de
empresa nas áreas do Dl-
reito Tributário e Mercado
de Capitais, assinou um
acordo com a Fico, finan-
ceira ligada ao Banco De-
nasa e à Fomento, pelo
qual todos os seus cursos
serão financiados em 1072.

Coordenação do BANCO DENASA DE INVESTIMENTOS
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PILODERMA
"'SHAMPOO EM LÍQUIDO"
Amacia, rejuvenace e embeleza
a cúlis„Na queda, dos cabelos.
Faz o cabelo" eedozo a abun-
dante. Elimina a caspa.
Nas. Farm. Drog. -e Perf. o na
Rua do Matoso, 33 - Rio.

1
M i. jv

FRIEIM
SUOR (

«TALCO
BNTISÉTICO

cic_trizinte'desodorinte
Nas ERUPÇÕES da PELE,
BROTOEJAS, ASSADURAS
dos BEBES • dos ADULTOS.
Nas Farmácias, Drogarias,
Perfumarias o Rua Matoso, 33-Rio

Paulo Pereira Lira
Banco Central do Brasil

Genival de A. Santos
Forex Clube

Mário Aí. Muniz
Grupo F. Ipiranga

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE FIRMAS

CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
DE UMA OFICINA DE ACABAMENTO E

DE OUTRAS OBRAS POSTERIORES

1. — Para conhecimento das Firmas interessadas, comunicamos que às
15:00 horas do dia 10 de janeiro de 1972, na Sala de Reuniões,
sito à Rua Buenos Aires n.° 68/15.°, na cidade do Rio de Ja-
neiro (GB), serão recebidos os documentos previstos no item 3
deste Edital, para a pré-qualificação de Firmas interessadas em
participar de concorrência administrativa para a construção e ins-
talações industriais de uma oficina de acabamento e de outras
obras posteriores em n/Estaleiro localizado em JACUACANGA,
ANGRA DOS REIS (RJ).

2. — Resumo do tipo de obras: fundações com estaqueamento, estru-
turas de concreto armado, estruturas metálicas com apoio para
ponte rolante, coberturas, construções civis, instalações hidro-sa-
nitárias, pluviais de oxi-acetileno, de ar comprimido, elétricas de
força e luz, pinturas industriais e outras, com área construída da
ordem de 1.375 m2, para uma OFICINA DE ACABAMENTO,
além de outras obras posteriores.

3. — Os documentos necessários à pré-qualificação deverão ser apre-
sentados em original ou fotocópia autenticada e constituídos dei

3.1 — Personalidade jurídica
3.1.1 — Contrato social ou da ata da assembléia que

aprovou os estatutos, e alterações subsequen-
tes e as respectivas certidões de arquivamento.

3.1.2 — Ata de assembléia que elegeu a diretoria em
exercício, e as respectivas certidões de arqui-
vamento.

3.1.3 — Alvará de licença para localização.
3.1.4 — Prova de inscrição no CGC do AA. Fazenda.

3.2 — Capacidade técnica

3.2.1 — Relação das principais obras realizadas pela
Firma, ou ainda em execução, mencionando da-
tas de início e conclusão, características gerais,
valor total, localização e proprietário (podem
ser anexadas fotografias).

3.2.2 — Atestado fornecido por entidade pública ou pri-
vada comprovando haver a Firma realizado sa-
tisfatòriamente obra semelhante à que se refere
este Edital, de valor superior a Cr$ 
2.000.000,00.

3.2.3 — Relação dos equipamentos técnicos de sua pro-
priedade.

3.2.4 — Prova de registro no CREA
3.2.5 — Relação nominal do quadro técnico da Firma,

de nível superior, com respectivos currículos
profissionais.

3.3 — Idoneidade financeira

3.3.1 — Declaração de entidade bancária de que a Fir-
ma apresenta bom conceito e solidez econômica
para contratar obras de valor superior a Cr$
2.000.000,00.

3.3.2 — Certidões negativas recentes de débitos tribu-
tários (federal, estadual e municipal).

3.3.3 - Certidão negativa recente de débito com o INPS.
3.3.4 — Certidão negativa recente do Imposto de Renda.
3.3.5 — Guia de recolhimento do FGTS, referente ao

mês de dezembro de 71.
3.3.6 — Certidões negativas, em nome da Firma e de

seus diretores, fornecidos pelos cartórios de
protestos de títulos da localidade em que está
sediada a Firma, abrangendo período mínimo
anterior de 5 anos.

3.3.7 — Último balanço da Firma, assinado pela Dire-
toria (ou publicado no D.O.).

4. - Informações complementares, poderão ser obtidas a partir do
dia 27/12/71, na cidade do Rio de Janeiro, na DIVISÃO DE
COMPRAS, Rua Buenos Aires, 68 - 10.° - fone 231-0148 e na
cidade de São Paulo, no Escritório de São Paulo à Rua Morato
Coelho li.0 495 - Pinheiros - fone 282-2269.

DIVISÃO DE COMPRAS (P
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"Open-markel" reflete

ação do Banco Central
tlttmiir T. Leite

A atuação do Banco Cen-
trai no open-market na me-
tade da semana passada
absorvendo as letras do
Tesouro em excesso no mer-
cado, promoveu uma sensí-
vel mudança no comporta-
mento verificado há várias
semanas no setor.

Até terça-feira, quase to-
dos os operadores possuíam
grandes posições cm títulos,
o que provocava uma pre-
dominancla acentuada da
oferta sobre a procura, re-
sultando num quadro de rc-
dução dos negócios e ele-
vação das taxas. A ação das
autori dades monetárias,
talvez prevendo uma ampll-
ação das ofertas dc LTN na
quarta e na quinta-feira,
contribuiu para que atingis-
se praticamente uma re-
lação de estabilidade entre
a oferta e a procura, com
um conseqüente aumento
dos negócios e a redução
das taxas de negociação. O
encerramento das ope-
rações na quinta-feira, já
que na sexta-feira pratica-
mente não houve atividade
no setor, foi bastante tran-
quilo, com grande número
de compradores e vendedo-
res e taxas ajustadas.

A aprovação do Orçamcv-
to Monetário para o próxi-
mo ano. que deverá ser ho-
mologado na próxima reu-
nião do Conselho Monetário
Nacional, confirmou a po-
sição do open-market como
instrumento mais flexível
de política monetária. Sa-
be-se que as operações de
mercado aberto desempe-
nharão papel da maior im-
portancia entre os elemen-
tos que serão mobilizados
para se atingirem as metas
do novo orçamento. Os re-
descontos e os depósitos
compulsórios do sistema
bancário, os outros dois ins-
irumentos clássicos de con-
irôle monetário, deverão
continuar a desempenhar
papel complementar da po-
litica oficial dc crédito.

As taxas dc rentabilidade
das LTN apresentaram a
seguinte evolução durante a
semana, segundo as infor-
mações da Andima:

Vencimento Taxas (•)

19/1 1,40 122
26/1 1,42 1,25
2/2 1,44 1&
9/2 1,46 1,35
16/2 1.47 1,39
23/2 1.4S 1,41
1/3 1,49 1,43
S/3 1,50 1,45.

15/3 1,51 1,46
22/3 1,48

(•) Rentabilidade 7ne7isal
OBRIGAÇÕES DO
TESOURO

O mercado de balcão de
Obrigações Rcafustáveis do
Tesouro Nacional esteve
equilibrado durante quase
toda a semana. Na área dos
papéis de curto e médio
prazo, as taxas de rentablll-
dade praticamente não va-
naram e o volume de ope-
rações superou ao verifica-
do na semana anterior, com
o mercado absorvendo mui-
to bem as ofertas de papéis.
O maior movimento, porém,
registrou-se com os papéis
de longo prazo (cinco anos
a The dois anos a 5%, ven-
cíveis em 1973), que foram
muito procurados pelos
bancos para utilização no
recolhimento do depósito
compulsório bancário.

As taxas de rentabilidade
das ORTN siiuaram-se nos
seguintes 7iivels médios du-
rante a semana, segundo os
dados fornecidos pela Andl-
ma:
Vencimentos

Jan. 72
Fev. 72
Mar. 72
Abr. 72
Mal. 72
Jun. 72
Jul. 72
Ago. 72
Set. 72

Taxas (/)
1,67
1,73
1,76
IM
1.85
1J87
1J0
122
1,95

2a.-f. Sa.-f.
22/12 s/neg. —
29/12 s/neg. s/neg.

S/l 1,33 1.10
12/1 1,37 1,14

(I) Rentabilidade Mensal.
MERCADO
INTERBANCÁRIO

O comportamento do
mercado interbancário de
troca de reservas federais,
através de operações com
cheques do Banco do Brasil,
foi oferecido durante quasetoda a semana, refletindo
uma melhoria da liquidez
do sistema bancário e a
atuação do Banco Central
comprando Letras do Te-
souro e, consequentemente,
liberando em pagamento
cheques de sua emissão,
equivalentes aos do Banco
do Brasil.

,GRUPO

VILA RICA
Rua da Alfândega 95 Te's 221-3864

1 e 221 3936
Conheça nossas condições dc cred.to direto ao
comprador Aplique seus recursos com Iranqui-
lidade em letras de cambio VILA RiCA. Pague
menos Imposto de Renda participando do nos-
so Fundo Fiscal 15 7.

Leve uma vida de rei
em Bariloche por apenas

Cr$ 84,00 mensais.
A Credlbrás convida você para

o Festival de Magia Blanca.
Você verá o que nunca viu: neve.
E tudo mais que Bariloche e

Buenos Aires tèm de bom.
fl Aos seus pés você terá passagensaéreas, hotéis à escolha,

passeios reais e mesa íarta.
Tudo incluído no preço.

J£v GRUPO UNIÃO DE BANCOS
Çffl CREDIBRÁS TURISMO

Av. Rio Branco, 120 S/loja • Tel.: 231-0061 - GBEMBATUR - Beg. GB/H • CAT. "A"

Petróleo Brasileiro S/A.
PETROBRÁS

Venda de Sucata e Materiais Diversos
TOMADA DE PREÇOS

A FROTA NACIONAL DE PETROLEIROS convida
as firmas interessadas em participar da Tomada de
Preços relativa à venda de uma Empilhadeira marca
BAKER, tambores vazios, tambores de óleos lubri-
ficantes, sucata de ferro e aço, e 4 lotes de: móveis
e materiais para escritório, equipamentos elétricos
diversos, utensílios em geral e diversos (equipamen-
tos operacionais), tudo de acordo com as relações
que poderão ser procuradas na sala 703 do Edifício
Sede da FRONAPE - Praça 22 de Abril, 36, sendo
que os materiais poderão ser vistos no nosso Almo-
xarifado, sito na Rua Professor Rodolfo Coutinho, 7,
Ramos, no horário das 8 às 17 horas.

A caução exigida será de Cr$ 2 000,00 que de-
verá ser depositada até as 12,00 horas do dia 28
de dezembro, sendo que a mesma será devolvida
aos proponentes, não classificados, depois de co-
nhecido o resultado da Tomada de Preços.

As propostas deverão ser entregues na sala
703, às 14,00 horas do dia 29 de dezembro, de-
pois de apresentado o comprovante de que foi efe-
tuado na Tesouraria da FRONAPE o pagamento da
caução, e serão abertas na presença de todos os in-
teressados no mesmo local.

Informamos que as despesas com a retirada
dos materiais, bem comp todas as taxas fiscais cor-
rerão por conta dos compradores.

O presente edital será publicado no Diário Ofi-
ciai da União e do Estado da Guanabara no dia 17
do corrente.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1971.
(a) GERALDO CAVALCANTI CARDOSO

Coordenador da Comissão de Alienação (P

BOLSAS DOS ESTADOS
• São Paulo

Silo Paulo (Sucursal) —
O volume dc negócios com
ações que movimentou os
quatro dias úteis desta se-
mana a Bolsa de Valores
de Sao Paulo atingiu o
montante de Cr$
210 050 361,88, contra o total
de Cr$ 301105129,81 regls-
trado na semana anterior.
O Índice Bovespa abriu o
período com 1822,6 pontos,
ílxando-se a média do últl-
mo dia da semana anterior.

Houve desvalorização d e
3,68%.

• Recife
Recife (Sucursal) — A

Bolsa de Valores do Recife
registrou esta semana um
movimento de Cr$
345 412,80, que significa a
maior queda dos últimos
três meses. As principais
ações negociadas no período
de 20 a 23 (nao houve
pregão na sexta-feira, 241
foram: Banco Nacional do

Norte, 100 mil no total de
Cr$ 180 mil; Banco Francês
è Brasileiro, 15 858, Cr$
34 880,80 e Confecções Gua-
rarapes, 4 810. Cr$ 30 303,00.

• Belo Horizonte
Belo Horizonte (Sucursal)

— A Bolsa de Valores do
Minas, com um movimento
semanal dc apenas quatro
dias, negociou um total de

376 073 papéis, contra
411843 na semana ante-

rior, no valor total de Cr$

13 443 245,85, menos 41,02%
que o movimento auferido
no período passado. O nú-
mero do negócios realizados
nào superou 807, Inferior
em 50,01% ao anterior.

• Niterói
Niterói (Sucursal) — A

Bolsa de Valores do Estado
do Rio negociou, durante a
semana, no mercado nacio-
nal, 113 485 papéis, corres-
pondentes a Cr $ 351480, 20.
Os títulos mais negociados

foram os da Docas de San-
tos Ant; Cia. de Mineração
Granlto Tijuca, Cimento
Paraíso, Cepalma, Unipar e
Docas de Imbltuba. No mer-
cado regional foram negoci-
ados 143 mil títulos da Do-
r e x-Aparelhos Domésticos
S/A — correspondentes a
Cr$ 150 150,00.

• Porto Alegre
Porto Alegre (Sucursal)

-— A Bolsa de Valores do
Rio Grande do Sul regls-

trou, na semana, uma mé-
dia diária de Cr$
1177 515,23, superando em
9% a média do período an-
torlor, que íol de Cr$
1087179,29. As ações negoci-
adas, em volume, foram:
Bosa (ON), com Cr$ 529
mil; Carlos Rcnaux (OP
ANT.), com Cr$ 200 mil;
Gemmer (OP), com Cr$ 142
m 11; Industrial Pampeluo
(ON ANT.), com Cr$ 119
mil, e Albarus (OP C/5),
com Cr$ 97 mil.
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Cia. Brasileira de Fiação e Tecelagem de Jula
Sede: Av. Rio Branco, 25, 19" • Rio do Jineiro - GB
Fibrica: Av. Kennedy, 651, Manaus - AM
C.G.C. n. 33.177.734/001
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AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas, portadores da 4.» via dos boletins
de subscrição (côr rosa), referente ao Aumento de Capital de Cr$ 16.000.000,00
para Cr$ 24.000.000,00, conforme deliberado em AGEs de 06 e 30 de iulho
de 1971, e homologado em AGE de 30 de setembro de 1971, que pode-
rão retirar seus títulos, a partir do dia 27 de dezembro corrente, no Banco
de Investimento Industrial S/A - Investbanco, no horário das 10:00 às 12:00
e das 15:00 às 18:00 horas, nos seguintes locais*.

RIO DE JANEIRO
Rua Nilo Peçanha, 50
c/Sr. Sirley Couto

SAO PAULO
Rua Libero Badaró, 600
c/Sr. Marcos Praça

12.° andar (Edifício de Paoli)

13.° andar

Avisamos, ainda, que as cautelas somente serão entregues aos legítimos
donos ou a seus procuradores legalmente constituídos.

BOAS
FESTAS
E FELIZ
R_.0_.0Vfl

DELFIM ARAÚJO s/a
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS

RUA BUENOS AIRES, 44 - TEL: 224-8122
ADMINISTRADORA DO FUNDO DE INVESTIMENTOS DELFIM ARAÚJO

\foce ainda tem
5 dias para pagar
menos imposto
de renda.
Aplique em Letras
Imobiliárias Verba.
Rendem juros e correção monetária
e vocâ pode abater, da sua renda
bruta, até 30% do total aplicado em
Letras Imobiliárias.

Letras Imobiliárias Verba
j#S nas agências do

(fg) GRUPO UNIÃO DE BANCOS

uiwm
Comunicamos que em 8 de Dezembro de 1971 a
UNIPAR-União de Indústrias Pôfcoqufmlcas SA obteve
dp Banco Central do Brasil, através do CerJjficado
GEMEC - RCA - 71/3321, a' condição de Sociedade
Anônima de Capital Aberto.

Assim, a partir daquela data as pessoas físicas que
exercerem o direito de subscrição, previsto nas con-
dições de lançamento das Obrigações Reajusfáveis
Conversíveis em Ações do capital social da UNIPAR, po-
derão utilizar essa aplicação financeira para abatimento
de sua renda bruta, obedecidos os percentuais e con-
dições instituídos pela Jeglsfação vigente.

Ao ensejo, esctarecemos-quo o direito de subscrever a quanlidade
do 147 ações do capilal social da UNIPAR, para cada cupom desla'-
cavei do certificado das Obrigações de nossa emissão, poderá ser
exercido durante o 4.° trimestre civil a encerrar-se em31 de dezembro
de 1971 pelo preço dé Cr$351,d6 (trezentos e cinqüenta e um cru-
zeiros e sessenta e seis centavos).A partirde l.°de Janeiro'de 1972,"d.e 

.açòrdo com as condições Instituídas no lançamento, o exercício
de dir oito de subscrição contemplará o subscritor com 135 ações ao
preço de Cr$ 349,12 (trezentos* a sessenta e nove cruzeiros o
doze centavos), vigente para o 1.° Wmc.trg çíyíI do ano de 1972,

<o
S
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C.G.C. 19.791.268/001

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

DISTRIBUIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E SUBSCRIÇÃO
PARTICULAR DE AÇÕES

A Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de setembro de 1971
elevou o capital social da AAAGNESITA de Cr$ 44.577.000,00 para Cr$ 
59.733.180,00, mediante incorporação de reservas no montante de Cr$ ....
15.156.180,00 e autorizou aumentar o referido capital de Cr$ 59.733.180,00
para Cr$ 73.106.280,00, mediante subscrição em dinheiro de 13.373.100
ações. Face àquela decisão os acionistas da empresa terão direito a:

BONIFICAÇÃO
1. A partir do dia 4 de fevereiro de 1972, a Sociedade estará atendendo os

senhores acionistas com vistas à distribuição da BONIFICAÇÃO de 34%
sóbre as ações do capital de Cr$ 44.577.000,00 concedida pela AGE de
30-9-71, da seguinte forma:
a) 4% (quatro por cento) em ações que, conforme legislação específica da

SUDENE, serão obrigatoriamente nominativas e instransferíveis por 5 anos;
b) 30% (trinta por cento) em ações sem os gravames acima.
1.1 A esta bonificação corresponderão os cupons 6 das ações Ordinárias e•*• 3 das Preferenciais Classe "A".

SUBSCRIÇÃO
2. ATÉ O DIA 6 DE JANEIRO DE 1972 os senhores acionistas poderão exercer

o seu direito de preferência para a subscrição das ações do aumento de ca-
pitai autorizado, pelo valor nominal de Cr$ 1,00, com o pagamento integral
no ato, da seguinte forma:

2.1 POSSUIDORES DE AÇÕES ORDINÁRIAS. Poderão subscrever:
a) 16,25% (dezesseis vírgula vinte e cinco por cento) de suas ações do

capital de Cr$ 44.577.000,00, em ações ORDINÁRIAS;
b) 13,75% (treze vírgula setenta e cinco por cento) de suas ações do

capital - de Cr$ 44.577.000,00, em ações PREFERENCIAIS Cias-
se "A".

2.2 POSSUIDORES DE AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE "A". Poderão subs-
crever 30% (trinta por cento) de suas ações do capital de Cr$
44.577.000,00 em ações PREFERENCIAIS Classe "A".

2.3 Cumpre lembrar aos senhores acionistas os termos do § 1.° do art. 5.°
do Estatuto Social: "Fica facultado aos acionistas o direito de se com-
porem da maneira mais conveniente, antes da apresentação das ações
que possuírem, a fim de evitar sobras fracionárias".

2.4 A subscrição deverá ser feita nos seguintes endereços, nos horários de
9,00 às 12,00 horas e de 14,00 às 17,00 horas, às 2as., 4as. e 6as.
fejras para as PESSOAS FÍSICAS e às 3as. e 5as. feiras para as PES-
SOAS JURÍDICAS:

MONTES CLAROS - MG - Praça Coronel Ribeiro, 38
BELO HORIZONTE - MG - Av. Afonso Pena, 928 (Corval S.A.)
RIO DE JANEIRO - GB - Praça Pio X, 98 - 8.° andar
SAO PAULO - SP - Av. Pacaembu, 789.
PORTO ALEGRE - RS - Rua Sete de Setembro, 1069 - 16." andar
BRUMADO - BA - Vila de Catiboaba.

IMPOSTO DE RENDA - ABATIMENTO
Lembramos aos senhores acionistas que, sendo a MAGNESITA S.A. con-

siderada empresa industrial de interesse para o desenvolvimento do Nordeste,
os subscritores deste aumento estarão habilitados ao abatimento na renda bruta,
em suas declarações de rendimentos, da TOTALIDADE (100%) das quantias subs-
erifa», quando optarem por AÇÕES NOMINATIVAS — observado o limite previsto
no art. 81 do Decreto 58.400 de 10-5-1966 — desde que declarem no ato
da subscrição a intenção de utilizar-se do abatimento, devendo, nesta hipótese,
as ações subscritas com esse intento, ficar custodiadas pelo período de 2 anos
(art. 2." e seguintes do Dec.-lei 1.161 de 19-3-1971).

Ficam suspens»» os desdobramentos e conversões das ações, de 24-12-71
a 6-1-72.

Montes Claros, 23 de dezembro de 1971.

A DIRETORIA (P
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Alimentos e bancos têm o maior ganho na semana
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IV

Mercado
M _-__-*£_-__-_ffe -AÇO©*

Alimentos e bebidas e bancos fo
ram os dois únicos setores que apresen-
taram ganhos na semana, no mercado
dc ações da Bolsa dc Valores do Rio de,
Janeiro.

No global, o mercado apresentou-so
em baixa, com o IBV médio registrando
menos 2,09% que na semana anterior.
Também o volume de negócios íoi em
28,6% menor ao da semana passada,

POR SETOR

O setor de alimentos c bebidas, um
dos oito analisados pela Bolsa dc Va-
lóres do Rio, acusou uma lucratividade
positiva dc 12,00%, ou de 123,6 pontos.

O de bancos, apresentou uma llgcl-
ra lucratividade, de 0,2%, apesar das no-
tlclas referentes à regulamentação da
lei que autorizou as Instituições finan-
celras a emitirem ações preferenciais ao
portador.

Nos demais setores, as perdas va-
riaram de 18,8 pontos, no têxtil, a 295,5

pontos, em siderurgia.

RENTABILIDADE

Entre as 67 ações que compõem o
IBV, apenas 14 apresentaram uma ren-
tabllldade positiva, com quatro perma-
necendo estáveis e quatro sem registro

José Olímpio preferencial ao porta-
dor teve a maior rentabilidade da se-
mana. Uma das razões apontadas foi a

noticia, depois desmentida, de que a em-
presa havia adquirido o ntlvo dc Artes
Gráficas Gomes dc Sousa.

Entre as ações de bancos, a. do Ban-
co do Estado da Guanabara S/A surgiu
como a segunda em rentabilidade, com
17,7%. Banco do Estado de São Paulo
S/A. foi a terceira, com 10,0%.

Com relação às 44 ações que tiveram
rentabilidade negativa, Klbon liderou a
relação, com 20,6%, seguindo-se Slderúr-
glea Nacional, com 12,0% c Estrela pre-
ferenclal ao portador, com 11,9%.

NEGÓCIOS

O volume médio diário negociado na
Bolsa de Valores do Rio, à vista, foi de
Cr$ 37 547 mil. o que se compara com
os CrS 52 566 mil da semana anterior.

A quantidade media diária negocia-
da em ações foi de 7,8 milhões, contra
10,4 milhões também na semana anterior.

TERMO

Com relação às operações a termo,
registrou-sc uma elevação em sua par-
tlcipação nos negócios globais. Enquan-
to que na semana anterior era de 8,9%,
na semana passada rol dc 12,3%. A maior
movimentação ocorreu na têrça-fclra.
dia 21, quando a participação cresceu pa-
ra lD.Cr. Uni do.s fatos observados nos
últimos dias é uma elevação nas taxas
de financiamento das operações futuras.

Novos papéis no mercado
Keralux, Confrio c Brasil-

Juta foram o.s tres papéis
novos que passaram a ser
negociados no mercado se-
uundârlo de ações, na últi-
ma semana.

O mercado está aguar-
dando que nesta semana
novos papéis passem a ser
negociados em pregão, pro-
vaveimente na Bolsa de Va-
lures do São Paulo. Dentre
élcs, o mercado comenta os
papéis das Casas da Banha
p Fábrica Renaux.

O COMPORTAMENTO

O preço de lançamento de
Keralux no mercado prima-
rio foi de Cr$ 1,50. No pri-
meiro dia de negociação na
Bolsa de Valores dc São
Paulo (segunda-feira), fo-
ram negociadas 902 mil
ações ordinárias ao porta-
dor. O preço do papel va-
rlou de CrS 2.05, na abertu-
ra, para CrS 2,40 no fecha-
mento.

A empresa, localizada cm
Sao Paulo, fabrica azulejos
e pisos cerâmicos. Neste
ano, a sua produção está
estimada em 1 milhão de
metros quadrados. P a r a
1972, a produção deverá
crescer para 1.3 milhão de
metros quadrados, devido a
algumas alterações qulml-
cas que a empresa está le-
vando a efeito em suas ma-
térlas-prlmas.

O lucro estimado pela Kc-
ra.ux pata o seu exercício
é de C/S 9 milhões. Recen-
temente o seu capital foi
elevado do CrS 2,5 milhões
para CrS 24 milhões.

Também na segunda-íel-
ra foram negociadas 1 mi-
lhão c 90 mil ações prefe-
rendais ao portador d a
Confrio, na Bolsa de Valo-
res de São Paulo. O papel
íoi negociado a CrS 1,60 na
abertura do pregão, fechan-
do a CrS 1,80.

Na quinta-feira, as ações
preferenciais a o portador

da BraslIJuta começaram a
.ser negociadas na Bolsa dc
Valores do Rio. A operação,
de caráter técnico, foi reali-¦/.ada pela Corretora IB, do
Invcstlbanco. O preço único
foi dc CrS 1,80, compreen-
dendo 10 mil ações.

No mercado primário, o
papel havia sido lançado a
Cr$ 1,00. O total do lança-
nicnto envolveu 8 milhões
de ações. O comportamento
do papel no mercado dc
balcão foi caracterizado por
uma posição de oferta, com
os vendedores pretendendo
CrS 1.00 e CrS 2,10 por ação.
Os compradores, por sua
vez, mostravam-se dispostos
a pagar até Cr$ 1,70, como
no dia 19 de dezembro.

A emissão dos 8 milhões
dc ações correspondeu ao
aumento do capital da em-
presa de CrS 16 milhões pa-
ra CrS 24 milhões.

A BraslIJuta atua no se-
tor têxtil, de ilação, tccela-
gem e sacaria de juta.

TELEFONE PARA 222-1818 E FAÇA
UMA ASSINATURA DO

JORNAL DO BRASIL

Bolsa do Rio de Janeiro
RESUMO SEMANAL

ESPECIFICAÇÃO

NEGÓCIOS EFiTUADOS'J: COlAÇMi

Niim-i*.
d*

Titulo.

Valor
bruio ; Mínima

(CiS mili |

Viiiacio
Máxima I Midi- | l/mídll

i anl.n.r

Total das
re-.T-.--i

(CiS mil)

Reservas
l/O capital

--•to I luciatívi-
lucro darlt tm
d..1,0 1*71

Co.nro do (tudo ., 570
lei 1614 570

Sancoi Oficiai! f.d.reis 764 '97
Brasil «x/d/i/div 359 509
Nwd.it» «</div. 104 193
AmalcVil» o/n 300 790

Bancai Ofitiais Elladuail 231 5B8
Éipifíto Sento o/n 5 SCO
Cear. p/rs 37 7CO
Guaniber. ex. ..' 82969
Sio P.ulo o/n -¦<••- 76 416

Bahia p/n 29003
Bancos Com-rti-ii 222 163

Andrad* Ainiud o/n 18 166
Boaviita o/n SOCO
Bradesco p/n ei 27 505
B-iK-lctco o/n «x 22
Bco. Críd. Rc.l M. Gereii o/n ex/dir.
Bco. lowndes o/n 11581
Bco. Nec. M. Ger.ii p/n »» 129 ICO
Bco. R-e.1 S/A p/n 740
Bco. Real S/A o/n 433
Unib.ncot p/n ex/dir. 26 511

Bancos de Inveitirn-nlot 129 335
Real o/n 80
Re.1 p/n 736
Hillci ord. nom. ex 1422
Hillei pr.l. nom. •« 69 727
Bradesco p/n I 400
Bradesco o/n 20
Denasa o/n 10 200
Oenas* p/n 45 800

Diversas Institultó-s Financeiras 19 115
Decred p'n 2 500
Decred o/n 3 700
Bradesco p/n 10
Bradesco o/n 300
Halles S. Paulo p/p ex/dlv 7 000
Halles S. Paulo o/p ex/div 3 O00
Halles p/n ex/iubi 1 378
Hallei o/n ex/iubs 1 227

Comunicações 389 740
CTB p/n 200 841
CTB o/n 1B3070
CTB o.'n c/dir. pri-rala 2 251
CTB p/n c/dir. pró-ral. 3 578

SirvifOt Po-h-irio* 12.7 907
Docei d. Imbituba o/p 48 000
Docas de Santoi amigai 1 055 207
Docéi de S&nroí novas 124 700

Comételo 7069243
Aoue Mineral Petrópolíl p/p 13CO0
Borohoff p/p 4 689
Borghoff o/p 1 087
Brasileira de Roupai p/p ex 652 532
Braiileira dc Roupai o/p ex 462 713
Case Messcn o/p ex/div 3 000
Casa Messon p/p ex'div 6 000
Case José Silva o/p 129 200
Cromagem Taiumã p/p 5 000
CBV p/p 11 000
CBV o/p 12000
DucaI p/p 18 100
DucaI o/p 2 000
Ouce! p/n 400
Embrav. o/p 2 000
Eikison o/p c/03 ex/dir 94 400
Exposição de Modas p/p 138 000
Equipo o/n endossãvel II 000
Fertisul p/p 122 000
Fertisul o/p 8 000
Gemmer o/p 153 000
Goiana p/p 5 000
Hérculei p/p 18000
Hércules o/p 4 000
Hime p/p ex/direitos 24B 000
Hime o/p cx/dlreilos 23 500
Hlndi o/n endossivcl 2 000
Kerelui o/p ,.. ' ?$? 2S2Ioim Americanas o/p ex/dlr 136 880
loiai Brasileira- o/p ex/div 113 850
Mesbl» p/p ex/div 443 979
Mesbla o/p ex/div 162 904
Marcovan p/p 161500
Marcovan o/p 48 500
Paraná Equipam, p/p ox/bonlf 43 000
Petromines p/p ex/bonlf. c/03 28 859
Petrominai o/p 4 000
PetMIeo Ipiranga p/p c/s ex/dlv. .. 219 800
Petróleo Ipiranga o/p ex/dlv c/subs. 16 500
Sano p/p -""OM
Springer Admirei p/p 21 OOO
Slntcco p/p 5 000
Slfco do Brasil p/p 3 000
Silco do Brasil o/p ,8000
Supergasbras o/p 'Í9S22
T. j.nnér p/p 11000
Zlvl P/P 3°,!"
Zivl o/p "00°

Mineração 1 627 351
Samitri o/p M 400
Vale Rio Doce recibo 20 637
Vale Rio Doce p/p ex/dlroitos 'ti,li
Vale Rio Doco p/n «Ii'i2
Ferbasa p/n endossivcl 776 000
Magnosila o/n ,_.___
Clmonlo Paraiso o/p 102 500
Cimento Aratu o/p 18 008
Cimento Itaú p/p c/21 ox/dlv 1000

Metalurgia * 5'3 484
Abramo Eberle p/p 90 520
Abramo Eberle p/p c/div 50 200
Aceslte o/p 5' 000
Acesita p/p 726493
Apoio o/p 64 000
Acasa p/n endossivcl 224 000
CBUM p/p "100
CBUM o/p -i*$"00
Ferro Brasileiro o/p 277 971
Metalflex p/p 1 794 700
Motalflex o/p 70200
Met. Rio Ind. o/p 39 000
Melalon o/p 443 000

10
10

12 974
10 0O1
2 1C6
666
923
13
70

383
346
109

1 45B
45
29

935

33
354

3
1

54
367

2
23
4

193
25

21
96
£1
2
4

4
24
9
3
2

375
236
134

3 436
21

3 105
3G9

I3O0O
7
5
1

745
531

9
19

244
2

20
20
18
2

5
283
228
10

169
8

798
10
71
9

1 813
105
17

3 438
482
203
361
354
316
87
153
24
7

613
30

324
76
2
5

13
217
19

101
5

19 188
898
352

12 900
181

2 852
3

133
26
3

13 383
544
302
167

2 373
156
265
73

1 384
939

6 014
199
67
359

17.55

27.00
20.00
2,30

2.50
1,80
4,10
4,20
3.60

2.50
3.65

3.400
32.89

2.66
2.60
4.50
3.50
2,00

25,00
32,10
3,05
2,75
18,00
19,00
2.15
2.10

1.10
1.10

14,98
13.50
3.20
3.20
2.15
2.12

1.15
0.72
0,60
1.00

0,45
2,80
2.40

0.57
0,90
1.25
1,10
1,04
3.10
3,00
1.85
0,41
1,85
1,70
0,94
1,00
0,62
2,50
2.90
1,50
0,95
1,25
1,00
5,20
2,00
3.90
2,43
7,00
4,17
8,50
2,05
3,35
1,75
2.90
2,10
1.90
1.70
3,50
0,78
1.71
2,70
1,80
3,40
2,50
0,40
1,70
1,70
1.10
1,75
3,20
2,50

30,00
16,80
17,20
15,80
3,55
6,35
1,25
1,44
3,81

5,90
6,00
3,00
3,20
2,40
1,08
3,30
2,78
3,20
3,20
2,70
2,23
0,80

17.55

23.70
21.00
3,00

2.50
1.90
5.03
5.00
4.00

2,50
3.70

34.00
32,89

3.00
2.80
4.34
3,50
2,10

25.00
32.40
3,23
2,90
18,00
19,00
2,15
2,10

1,10
1.10

14,98
13,50
3.65
3,20
2.20
2,17

1.25
0.75
0.60
1.00

0.50
3.10
2,55

0.61
1.25
1,25
1,20
1.15
3,10
3,40
1,92
0,41
1,90
1,71
1,15
1.10
0,62
2,60
3,20
1,70
0,99
1.45
1,05
5,30
2.20
4,05
2,43
7,80
5,00
8,50
2,45
3.75
1,85
3,30
2,25
2,10
1,90
3,60
0,86
2,00
2,90
1,90
3,50
3,70
0,40
1,70
1,70
1,18
1,80
3,45
2,50

31,50
17,80
19,00
16,60
3,90
6,35
1,40
1,60
3,81

6,30
6,20
3,20
3,40
2,50
1,20
3,60
3,30
3,45
3,69
3,00
2,25
0,92

17,55

37,82
20.21
2,83

2,50
1.37
4,62
4,54
3,77

0,4

0.9
7.2
2.0

5,9
9,4
4.5
4.6
7,8

2,50 EU.
3.68 + 6,4
34,00 -(- 0,3
32,89 + 0,6

2.91
2,75
4.77
3.50
2,04

-»• 2.2
- 6.0
+ 2,9

25.00
32.21
3,17
2,77
18,00
19.00
2,15
2,10

1,10
1,10

14,98
13,50
3,65
3,20
2.20
2.15

1,18
0.73
0.60
1.00

0.45
2,94
2,43

0.60
1,15
1.25
1.14
1.15
3,10
3,17
1,89
0,41
1,88
1,71
1,04
1,05
0,62
2,55
3,04
1,65
0.98
1.39
1,02
5,22
2,10
4,00
2,43
7,30
4,43
8,50
2,34
3,52
1.79
3,07
2,17
1,96
1,79
3,57
0,85
1,90
2,79
1,88
3,48
3,64
0,40
1,70
1,70
1,15
1,77
3,37
2,50

30,71
17,10
17,80
16,21
3,67
6,35
1,30
1,48
3,81

6,02
6,02
3,10
3,27
2,44
1,19
3,35
2,90
3,38
3,35
2,83
2,24
0,81

2,9
10,1

-¦- 4.1
2.5
Est.

+ 5.0
+ S,0

Eit.

0,1

0,8
0,3

+ 0.4
+ 2,4

8,5
9,9
Elt.
4,8

8,2
3.0
2,0

+ 7,1

8,7
0,9
Esi.

+ 8,8
7.3

+ 9,9
10,9
8.7
4,5
15,4
2,8

1,9
11,4

+ 3,1
1.0
0,7
1.9

4- 2,6
8,3

-|. 4,4
0,8
5,9
21,4

+ 6,9

4,6
8,2
7,3
7,7
4,4
4,7
0,9
8,6

4- 8,6
4- 3,01,6

3,6
1,6

Esl.
+ H.B

4,2
+ 1,7

0,3
12,9

Est.
4,6
1,4
7,6
5,2

7,1
9,2

J- 4,4

2,6
3,8
7,2
7,6
1,7
Est.
10,4
15,5

-I- 4,3
4- 9,1
+ 6,8

Esl.
3,6

1050 300
221 623
90 320

3 693
7068

57 395

13 427

13 893
17 839
74 314
74 314
25 137

52 424
52 424

8 668

40 490
40 490

5 631
5 631

34 128
34 128

682
682

22 506
22 506
15 693
15 693

945 045
945 045
945 045
945 045

127
135 197

135 197

607
2 099
2C99
4 453
4 458
1663
663

7 236

4 456
456
924

5 924
5 924

12 165
39 469

755
367

1 069
1 069

18 151
392
898

8 898
30 780
30 780

849

21 017
267

63 295
63 295

3 548
3 548

786
045
045

34 487
34 487

965
511

7 348
7 348
22E65

097
10 453
10 453

36 964
464 714
464 714
464 714

1 986
39 506
12 063
21 369
81 482

32 974
32 974
49 097
49 097

973
1 423
5 832
5 832

17 064
1 067
1 067

97 35.53
153 22.78
45 25.66

18
35
38

45

7.41
16.41
15.93
24J3

46 7,57
54 12,71
30 13,53
30
42

75
75

6

51
51
II
II
34
34

40
40
78
78

97
97
97
97

159
159

51
35
35
10
10
37
37
75

32
32
20
20
20
72
41
17

4
3
3

43
33
89
89

146
146

3

22
7

58
£8
15
15
24
II
11
43
43
40
65

21
21
31
45
95
95

139
44
44
44
13
54
15
47
86

82
82
15
15
6
1

17
17
23
25
25

10,38

153
146
65

95
63
74
65

158
185
332

367
269

173
222
234

251

NEGÓCIOS EFETUADOS COTAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO Númtro
d.

Titulei

Valoi
bruto

(Cli mil)
Mínima

Variaci.
Máxima Média i/midia

I Mlaiier

Total dai
r-tervai

(CrJ mil)

R.iarvai
i/e capital

1%)

Preço
lucro
dliri.

I

'•iojií-I.
o*di tm

1971

225
184

162

7,23 207
4,59 202

36
10,09 2C6
8,32 205

25,10
4,11

6,65
8.65

11,35

13,99

13,00

16,68

11,39
6,92

78,09
50,32

11,80
16,60
16,51
11,73
17,04
15,69
17,35
15,72
40,32
10,46
6,72
7,88

16,77

23,57

11,43
8,09

10,39
7,64

59,72

54,92
51,77

25,66

25,62

40
227

55
105

300
141

18

122

91
207

55
42
76

203

129

1 208
1024

11B
119
235
220
1C0
92

160
185
606
155
187
119
346

51

190
166
111

81

152
151
123

76

227

2 973

45 76 220
43,07 155
71,83 100
466,66 54
27,96 578
25,33 729
17,57 128

120
98

214
69

Meul leve p/p 
Mel. Barbar* o/p
Mel. de Açci pfn 
Me r. de Aços o/n 

Siderurgia
¦¦ - ¦-¦<¦: 

(* O d "¦. ¦ ^-ihanguera o/p 
BelgoMinelr. o/p 
Belgo-Mineira ord. recibo 
S'd. Mannesmann o/p 
S-d. Mannesmann p/p 
Síd. Lanar! o/n t 
Sid. Lanar! p/n e • -
Sid. Rlo-Grendense o/p 
Sid. RioGrandenso p/p ex/div
Sid. Nacional p/p 
Sid. Nacional pfn
Sid. Paim p/p

Material Elãlrico • d. Conitiução . .
Arno p/p 
Arno p/n 
Etetromar o/p c/div. 3 
Eletrornar p/p 

Mataria! d« Transporte 
Ford Willyi o/p

Borracha  
Pirelli p/p ex/div
Pirelli o/p ex/div

Produtos Quimicoi 
Modequímica p/p 
Madequimica o/p 
Tibris p/n endossável 
Tibrís o/n endossãvel 
White Martini o/p ex/div
Fiat lux o/p 
PatróUo

Refinaria de Manguinho* o/n ex
Refinaria União p/p ex/div
Refinaria União o/n ex/dtv
Unipar p/n endosiável 
Unipar o/n cndoiiáve! 
Petrobras p/p c/07 ex/direllos 
Pctrobríi p/n 
Petrobras o/n

Material Plástico 
Kelson's p/p
Kelson'i op 
Estrela p/p c/63 
Estrela p/p c/64 

Têxtil 
Progresio Ind. Bangu o/p ex/div
Proò'e»o '"d. Bangu p/p ex/div
Ferreira Guimarães o/p 
Sparia o/p 
Isabel o/p edireilos 
Isabel p/p cx/direitos 
Nova América o/p ex/dir
Alpargatas o/p 
Fiação Tecidos Dona Roía p/p ex/div.
Flsção Tecidos Dona Rosa o/p ex/dlv.

Indústrias de Transformação 
Brctsiliuta p/p 

Aumentos t Bobldas 
Antártica o/p ex/div
Drnhma p/p 
Brahma o/p 
Café Brfliilia o/p
Café Braiilia p/p 
Dinamo o/p ex/dlv
Gcnnani p/n endosiável 
Kibon o/p ex/bonif
Moinho Santista o/p c/34
Moinho Fluminenio o/p ex/div

Eletrônica 
Colorado o-'p 
Colorado p/p 

Editoras Grificai
AGGS o/p c/26 
AGGS o/p c/08 
José Olirnplo o/p 
Joié Olímpio p/p 
LTB o/p ex/subs

Fumo 
Sousa Crui o/p ex/div

Energia Elétrica 
Cia. Bras. Energ. Elétrica o/p ex/dir.
Força e Luz de M. Gerais o/p ex/dir.
Eletrobrás p/p 
Light o/p ex/div
Light o/n ¦••
Paulista do Força o Lu- o/p ex/dlr. ..

Indústrias de Construção Civil 
Mendes Júnior p/p 
Veplan o/p 
Veptan p/p 
H. C. Cordeiro Guerra o/p 
H. C. Cordeiro Guerra p/p -
Gomes de Almeida Fernandel o/n ..

Engenharia • • • •
Sondotécnica p/p ex/dlr
Sondotécnica o/p
Solorrico o/p 
Ecisa o/p 
Fngefuia o/p 
Elevadores Sul o/p cx/direitos 

P.iDot • Papelão 
Ce palma p/n endossável 
p-jfIta p/n endossável 

Couros e Pelas 
Mundial o/p 
Mundial p/p

Obrigações 
Unipar c/dircitos 
Unipar ox/direilos
Obrigações Elefrobrás 1966 
Obrigações Eletrobrás 1967
Obrigações Eletrobrás 1969 
Obrigações Eletrobrás 1970 

Titulos do Estado 
Lelras Hipotecárias do BEG 

64 200
99 OCO
7dGC0
39 5CO

4 633 321
65 COO

536 000
3 141 2S2

110
136 6CO
53 000
13000
60 OCO
4000

445 100
150 684

2 175
275 COO

40 220
33 ICO

120
10CO
1000

35 761
35 761
99 0M

1000
98 000

560 200
59 000

2000
365 000

85 000
47 200

2000
3 767 783

78 6CO
421 020

16 234
794 000
259 000
709 7£0

36 544
1 452 435

197 900
145 900

6000
I 000

39 000
1 069 673

19 000
180 500

15 147
1000

152 400
73 081

253 603
7 850

178 600
188 500

10000
10 000

1 052 667
25 181

531 425
156 761
96 000
78 900
58 000
36 OCO
45O0O

OCO
177 400

76 000
26O0O
50 000

785 500
69 000

160 500
44 000

268 000
224 000
172 005
172 005
635 364
121 352

26 000
16 500

411 767
588

107 157
695 550

94 OCO
32 250

295 000
44 300
86 000

144 000
588 600

36 000
44 600
64 000
60 OCO

367 000
17000

882 000
565 000
3I7O0O
378 000

5 000
373 000

9 750
148
255
129
003
008

9 202
8000
8000

353
359
64
36

44 049
256

1 335
33 917

1
227

370
16
68
24

3 796
678

8
298
110
107

I
I
I

32
32

203
I

201
984
33

498
102

346
2

23 373
146

1 243
24

3 016
712

9 695
469

8 064
582
433

11
14
72

1622
22

221
18
2

106
70

451
19

345
362

13
18

2 670
46

1 475
361
144
95

114
94
62

2
273
113
38
74

2910
147
342
142

1 164
112
723
723
731
111
20
25

470
2

100
542
290
121

I 513
104
224
2Ó9

1 299
161
182
345
296
252

50
876
466
409
563

7
556
127
50
73

5,40
3,40
0.32
0,33

3,70
2.50

10,50
10.00
6.60
6.90
1,20
1,10
6.00
8,10
4,30
3,70
8,20

2,80
1.90
1.40
1,39

0,81

1,80
2,00

0,55
0,45
1,30
1.15
7,30
1,20

1.80
2,90
1,45
3.60
2,55

13,50
12.10
5,30

3,20
1.95
2.05
1.85

1,15
1.20
1.20
2,57
0,70
0,90
1,70
2,40
1.62
1,62

l,B0

1,73
2,70
2,25
1,50
1,15
1,65
2,60
1,05
2,05
1,45

1,23
1,50

2,10
1,90
3.00
4,00
4,90

4,10

5,75
3.75
0,90
0,92

4,15
2,70

11.45
10.30
9,20
7.40
1.35
1,30
6.30
9.00
4.30
3,60
8.70

3.00
1.90
1.40
1.39

0,95

1.80
2.30

0.60
0,45
1.45
1.25
7.40
1.20

1,90
3.00
1.55
3,95
2,85

14,60
13.50
5,80

5.53
3,63
0,63
0,92

3,95
2,59

10,80
10,20
8,97
6,99
1.24
1,14
6.15
8.53
4.47
3.73
8,36

2,81
1.90
1,40
1,39

0,90

1,30
2.06

0.57
0,45
1.36
1,21
7,35
1.20

1,36
2,95
1.50
3,80
2,75

13.66
12.86
5.55

0.5
-t- 0.3

3,5
2.1

2.7
0,8
5,2
7,7
2,3
7,7
3.3
0.3

19,0
0,5
4.1

10.5
0,9

3.4

3,2

7,7
11,2

6,6
6,2
8.1
4,0
1.7

11,4

Est.
+ 6,1
4- 1.9

4,7
3,5
1,5

3.40 3.31 - 1.3
1.95 1,95 - 3,0
2,10 2,06 - 4,6
1.90 1.87

1,22 1.20 Eu.
1,40 1,22 - 8,2
1,35 1,24 - 0,8
2,57 2,57 - 9,8
0,70 0,70 - 2,8
1,00 0,96 - 9,4
1,80 1.78 + 1,1
2,50 2,48 - 15,4
2,00 1,93 -f 27,0
2.00 1,93 -f 27,0

1,80 1,80

1,90 1.83 - 9,4
2.90 2.78 - 2,8
2,40 2,31 - 2,5
1,51 1,50 Est.
1,30 1,22 + 9,9
2.00 1,97 - 1,5
2,70 2,63 - 2,2
1,65 1,39 - 40,9
2,05 2,05
2,05 1,54 - 11.5

II 094
53 136

7515
7515

10356

293 623
298 623

63 043
63 048

2 350
2 350

41 462
41 462

361 380
361 380

17 344

52 089
52 089
11507
11507

107 399

142 835
142 835

2 064
2064

53 340
25 540

18 620
24 663
24 663

2 477 519
2 477 519
2 477 519

7 836
7 836

II 899
11 899

49 086
49 086

4 859
1 748

12 503
12 503
24 517
65 223

415
415

13
95
15
15

20

101
101

46
46
38
38
83
83
43
43
68

99
99
61
61

36
36

26
26

40
39

43
13
13.

t.63
1.50

2,20
1,90
3,30
4,55
5,25

4,30

1,49
1.50

2,13
1,90
3.24
4,35
4,97

4,20

24,2
19,1

4,1
2,1
1,8
17,3
3,9

3,2

0,90 0,93 0,92 - 2,1
0,80 0,80 0,80 + 1,3
1,50 1,60 1,56 Elt.
1,00 1,18 1,14 - 3,4
1,05 1.05 1,05 Est.
0,83 0,98 0,94 - 2,1

3,00 3,15 3.09 - 0,6
3,70 3,90 3,77 + 1,3
5,00 5,40 5,19 Est.
2,20 2,40 2,36 + 14,6
2,60 2,70 2,61 - 4,7
1,80 1,95 1,87 - 0,5

4,30
4,10
5,40
4,80
0,63
2,95

0,78
1,12

1,40
1,34

4,90
4,10
5.40
5,00
0.77
3,00

0,85
1,38

1,40
1,80

320,00 352,00
285,00 318,00

0,50 0,50
0,40 0,40
0,34 0,34
0,32 0,35

0,80 0,85

4,49
4,10
5,40
4,94
0,69
2,98

0,83
1,29

1,40
1,49

339,46
288,83

0,50
0,40
0,34
0,35

0,82

5,7
3,3
2,5
0,3

6,7
11,6

- 2,8
+ 4,2

+ 2,3
- 2,4

25 010
70 035
70 035

1614
117

62 242
37 721

768
768

9 076
9 076
3 509
3 509
7 298

186 763

30 594
447

459 423
439 435
439 435
30 730

24 386
6 426
6 426
469

8 469
4 747

4 164
I 620

353

414
414

59
59
59

19
19
23
23

78
78
39
17
39
39
19
49
4
4

9
19
19

34
42

5
5

40
40
2B
28
10

35

22
7
10
19
19
6

22
26
26
28
28
10

22
5

13
13

18.68

33,53

40,32

23,14
30.41

12,37

17,40

10.81

11,42

29,32

22.39
11.33

65,80
62,49
26,81

13,08
7,75

10,92

17,94
5,53

21.90
4,52
6,39

14,91
11,46
38,09
38.09

24,43
14,66
12,01

9,34

5,36

13,63

11,44
10.35
8,71
12,26
20,94

13,68

8,23
5,39
I3.9B
8,15
7,57
10,09

13,98

5,49
7,08

25,79

8,77

7,38
7,54

96
351
63
76

72
111
280

312
259
64
62

152
151

166

254

134

110

142

59
52

280
250
62
195
797
748
681

99
73

163

136
177
110
98

125
130
113
344
312

135
125
112

120
112
179
62

114

107
96
136
191
262

115

173
148
168
188
156
161

03
72

104
79

93
171

69

64
65

9 PREÇO/LUCEO — O PL é de-
terminado dividindo-se a cotação do
papel pelo lucro por ação. Chega-
se ao lucro líquido da empresa pelo
número dc papéis representativos do
seu capital. Em termos teóricos, a
media P/L representa o número dc
anos necessários para que o inves-

tidor recupere o capital empregado
na aquisição do titulo.

Exemplo de P/L: a Arno está
com um lucro por ação de 0,1609. A
cotação média verificada na sexta-
feira foi de CrS 2,80. Logo, confron-
tando-se os dois valores, resulta um
P/L de 17,40.

% RESERVAS — Na tabela acima
encontra-se o valor das reservas das
empresas, assim como o seu perecn-
tual dc participação sobre o capital.
As reservas são decorrentes dos re-
sullados positivos verificados em ba-
lanço, podendo ser Incorporadas ou
não ao capital.

Os acionistas recebem benefícios

proporcionais ao valor da incorpora-
ção. Podc-sc concluir, então, que
quanto maior o percentual sobre
o capital, mais probabilidades tem
o investidor de receber dividendos c
bonificações.

0 LUCRATIVIDADE — O indica-
dor leva cm consideração as posi-

ções do papel no Inicio e no fim do
período. Toma-se como base igual a
100 o primeiro valor, obtendo-sc por
uma operação dc regra do três
o núme.-o índice referente à evolu-
çâo do papel.

Exemplificando: a lucratividade
dé Acesita (ord. port.) dc janeiro
até o último pregão foi dc 320,40, o

que vale dizer que a ação acumulou
ganhos até agora dc 120,40% já
que para convertermos o índice cm
percentual devemos subtrair 100 uni-
dades do seu valor. O cálculo da lu-
cratlvidade considera, os benefícios
creditados pelas empresas aos seus
acionistas.
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AVISOS RELIGIOSOS

ANNA LENI
A família de ANNA LENT agradece sen-

sibilizada as manifestações de pesar recebidas
por ocasião do seu falecimento e convida para
a cerimônia religiosa que terá lugar dia 27, se-
gunda-feira, às 18,30 hs. no Templo à R. Ge-
neral Severiano, 170.

ELVIRA BALLARD DE BARROS
(MISSA DE 7.o DIA)

+ 

José Anlonio Ballard de Barros senhora e filhos,
Newton Ballard do Barros senhora o filha, Fer-
nanda Werneck de Bf>rr~filha e genro, convi-
dam parentes e amigos para a missa de 7.° dia,

que será celebrada, amanhã, segunda-feira, dia 27, às
11 horas, na Catedral Metropolitana, á Rua 1.° de Março.

CÔNEGO DR. JOÃO CARLOS

BEZERRIL
(Pároco da Matriz de Santa Rita)

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Sua família, Irmandade e a Pa-
róquia de Santa Rita agradecem
as manifestações de pesar recebi-

das por ocasião do seu falecimento e con-
vidam parentes, amigos e Paroquianos
para a missa de 7.° dia que, em sufrágio
de sua alma, será celebrada dia 28,.têrça-
feira, às 11,00 horas, na Matriz de Santa
Rita (Largo de Santa Rita).

ISAR CRUZ

(7.° DIA)

+ 

Mercedes Nordi Cruz, Newton Paulo,
senhora e filha, Suely, esposo e filho,
mandarão rezar missa pela boníssima

alma de seu querido esposo, pai, sogro e avô
ISAR CRUZ, no dia 27 de dezembro às 9 horas
e 30 minutos na Igreja de N. S. do Carmo à
Rua Primeiro de Março.

JOÃO ALVES DA SILVA PÔRTO
(MISSA)

+ 

Maria Baião Pórto (D. Marieta), filha,
genro, netos convidam parentes e ami-
gos para a missa que farão celebrar às

17,00 hs., domingo, 26-12, na Igreja de N. S.
de Copacabana.

EMBAIXADOR

OSCAR CORREIA

(MISSA DE 7." DIA)

+ 

A Família do Embaixador Oscar Correia
convida os demais parentes e amigos paraa Missa de 7.° dia a ser realizada dia 27,às 11,30 horas na Matriz do Sagrado Cora-

ção de Jesus, á Rua Benjamin Constant 42, Glória.

GERMANA MACHADO

PORTELLA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

5ua família comunica a parentes e amigos
que será celebrada missa em intenção da
boníssima alma da sua muito querida GER-
MANA, segunda-feira, dia 27, às 11,30, na

Igreja da Candelária. Antecipadamente agradece pelo
comparecimento e roga a dispensa de cumprimentos.

MARIA CELINA DIAS

DE ALVARENGA

(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Domingos de Alvarenga e Acidália Dias de
Alvarenga, Rosalvo do Valle, esposa e fi-
lhos, profundamente agradecidos a todos
quantos de qualquer modo puderam con-forrá-los na morte de MARIA CELINA, convidam osamigos e parentes para participarem da missa quepor sua alma será celebrada às 18 horas do dia 27,segunda-feira, na Igreja de São Francisco Xavier, naTijuca. Pede-se encarecidamente que não sejam apre-sentados pêsames.

ODETTE DE SOUZA E SILVA
(MISSA DE 7.° DIA)

Ettemar de Souza e Silva, esposa e filhos,
Caselius L. Guerrieri e esposa, convidam pa-
rentes e amigos para a missa de 7.° dia,
de sua querida mãe, sogra e avó, ODETTE,

que será celebrada amanhã, dia 27, às 18,00 horas,
na Igreja de São Francisco Xavier à Rua São Fran-
cisco Xavier n.° 75.

+

MARIA ALICE PEDROSA

DOS SANTOS FIGUEIRA
(MISSA DE 7.» DIA)

+ 

Álvaro Simáo dos Santos Figueira, senhora
e filhos cumprem o doloroso dever de co-
municar o falecimento em Recife de sua
querida mãe, sogra e avó e convidam pa-

rentes e amigos para a missa de 7.° dia que será
celebrada dia 28, 3a.-feira, as 11 horas na Catedral
Metropolitana, Rua Primeiro de Março.

MISSA PELOS COLEGAS

FALECIDOS
Os bacharéis da turma de 1921 da Fac. de Di-reito da Universidade do Rio de Janeiro convi-dam parentes e amigos para a missa que, poralma dos colegas falecidos, fazem celebrar ama-nhâ, segunda-feira, dia 27, às 11,30 hs., na Igreja deNossa Senhora do Carmo, à Rua 1.° de Março.

+

HEITOR MAZZA

(MISSA DE 30.° DIA)

JL Etfore Mazza e senhora, Laerte Mazza, se-

nhora e filhos, pai, mãe, irmão, cunhada

e sobrinhos convidam parentes e amigos para

assistirem a missa de 30.° dia que, por sua

alma, mandam celebrar, têrça-feira, dia 28, às

9,00 horas, na Igreja de N. S. do Carmo (Rua

1.° de Março).

À N.° S.a Aparecida

Agradecemos «
Dilson

graça alcançada
e Mirte*

DR. PAULO GOMES

G0UVÊA
(MISSA DE 30.° DIA)

Será celebrada dia
27 próximo, às
10,00 horas, na

Igreja da Candelária.

MAESTRO GIUSEPPE TOMASELLI
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

A família do MAESTRO GIUSEPPE TOMASELLI agradece sensibilizada atodos que a confortaram no doloroso transe que passou e convida os
parentes e amigos para assistirem a missa de 7.° dia, que fará celebraramanhã, dia 27 do corrente às 9h30m, na Igreja Santo Antônio Zaca-rias, Rua do Catete, 113, por mais êste ato de religião e amizade, antecipada-mente agradece.

NASIR NASSER

(MISSA DE 7° DIA)

Lêda M.0 Macedo Nasser, Paulo Jorge, Luís Fernando,
Elaine, Helen e Cecília, agradecem as manifestações de
pesar recebidas e convidam para a missa de 7.° dia de

seu esposo, pai e genro NASIR NASSER que será celebrada
na Catedral Metropolitana, segunda-feira, dia 27, às 10,30 horas.

+

J0S£ MARQUÊS

DE AZEVEDO

(APOSENTADO 00 IPASE)
(MISSA DO 1.° ANIVERSÁRIO

DE FALECIMENTO)

+ 

OcIíIa Monteiro de Azove-
do, Jo.iquin.» Monleiro de
Azevodo, João Monteiro de i
Azevedo Sobrinho e Gilda !de Azevedo convidam a todos pa- ,rentes e amigos do sou muito que»rido esposo, cunhado e tio paraa missa do 1.° aniversário de fale-cimento que será realizoda na se-

gunda-feira dia 27 (vinte e sete)às 10 horas na Matriz de SS. Sa-
cramento na Av. Passos. Agradecem
a todos que comparecerem a êsse
ato de fé crista.
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Rossana é quem dá o show na família Viccario,

Rossana Podestá visita Rio

com marido 
que quer fazer

filme em cenário brasileiro

A atriz Rossana Pode9tá poderá ser uma jo-vem italiana apaixonada por um brasileiro, em ce-
nas filmadas no Rio e na Amazônia. Êste é um dos
planos futuros de seu marido, o diretor Marco Vic-
cario, que veio ao Rio, entre outras coisas, paraestudar a possibilidade de rodar um filme de amor
com cenário brasileiro.

O casal e seus dois filhos — Stefano, de 17 anos,
c Francesco, de 12 — chegaram há dois dias. e on-
tem passaram um Natal chuvoso em casa de ami-

, "os. Pela terceira vez no Brasil, Rossana queria mos-
trar "um Rio ensolarado" a Francesco, e está tor-
cencto "para 

que o vento mude e traga bom tempo"
antes de sua partida para Buenos Aires, dentro de
pouco mais de uma semana.
NOVO FILME

Salgueiro

continua

sem garis
Recife (Sucursal) — Cbn-

tlnuani em greve os garis
de Salgueiro, no Sertão de
Pernambuco, que há duas
semanas abandonaram o
trabalho e foram substitui-
dos por mulheres voluntA-
rias. O motivo alegado pelos

^ garis é forçar o pagamento
|' de salários atrasados, mas o

prefeito acha que por trás
há manobras da Oposição.

O prefeito de Salgueiro,
Cornéllo Munlz, alega que
os salários das garis eijtão
atrasados porque até agora
a Prefeitura não recebeu as
percelas do ICM Tentou
um acordo com 23 garis,
mas os grevistas estão Irrc-
dutiveis. "Isto é coisa de ter-
celros que fazem fofoca pa-
ra prejudicar a Prefeitura."
SUBSTITUIÇÃO

Logo que começou a prl-
melra greve dos garis de
Salgueiro a Câmara Munlcl-
pai uniu-se ao prefeito o
convocou o povo para a Um-
peza da cidade. Apareceram
oito mulheres voluntárias,
mas quatro desistiram por-
que o serviço era pesado e
as que ficaram exigiram
também pagamento. J

As quatro na ativa não
deram conta do serviço, o
lixo acomulou-se nas ruas
de Salgueiro, e a Prefeitura
teve de contratar 18 Jio-
mens que também ainda
não receberam porque a ad-
mlnistração não tcm_di-
nheiro nem sabe quando
vai ter. !com dois filhos rapazes

Soldado assaltante mata a

tiro 
guarda ferroviário 11a

plataforma de D. PedroII

O guarda ferroviário Válter Amadeu Vieira, de25 anos, foi assassinado com um tiro no peito, às 5horasda manhã de ontem, numa plataforma daEstaçao D. Pedro II, pelo soldado do Exército HélioGomes Bonifácio, que havia sido acusado como par-ticipante de um assalto dôntro de um trem elétrico.A vitima do assalto, ocorrido quando o treni
parou na estação de Lauro Muller, apontara o sol-dado, que estava à paisana, como um dos Quatrohomens que o despojaram de dinheiro e documen-tos. O guarda foi alvejado de surprêsa, quandoexi-giu do soldado que lhe mostrasse sua identidade.
TIROS
NA PLATAFORMA

A família Viccario está de
férias na América do Sul,
onde passará cerca de um
mês. seguindo depois paraos Estados Unidos, onde
Marco dirigirá o suspenso
Quinta Avenida. Marco Vic-
cario, cujo último filme lan-
çatlo no Brasil foi O Padre
que Queria se Casar, f o 1
também o diretor da série
Sete Iloniens de Ouro.

Rossana, com um sorriso
sempre largo emoldurado
pelos cabelos castanhos-es-
curos, falou em um misto
dc italiano, espanhol e por-tuguês, e explicou que o
próximo filme dos dois a
ser lançado no Brasil (emmarço i será O Supermacho,
que está entre os três cam-
peões de bilheteria em Ro-
ma êste ano.

— E' uma sátira de costu-
mes sòbre o abuso que se
faz da Idéia do sexo em to-
do o mundo — explicou Vic-
cario, acrescentando que éle
é multo semelhante ao Pa-
dre que Queria se Casar,
mas "um pouco mais forte."

Rossana é a atriz princi-
pai. ao lado de Latido Buz-
zanca. Sylvia Koscina emais de 20 astros.

No Rio, Rossana quercomprar um violão para seu
filho mais velho, e "muitos
discos, talvez de Roberto
Carlos, que é muito conhe-
cido em Roma." Rindo mui-
to. ela ficou espantada e dl-
vertida ao saber que as me-
lhores marcas de violão
brasileiros têm nomes itali-
anos.

— Mas os violões bra*l-
loiros são conhecidos n o
mundo inteiro, e são muito
bons — explicou Stefano.

. Preparando-se para sair
do Copacabana Palace para
a casa de seus amigos, Vic-
cario contou que sua In-
tenção principal aqui no
Rio é estudar a posslbllida-
dc dc um nôvo filme. "E'
uma Idéia velha, que ainda
não está definida. Acho queserá uma história de amor,
com uma Jovem Italiana se
apaixonando por um brasi-
lelro."

Corretores Banda da

do E. do Rio Tijuca faz

passeata
se reunirão

Niterói (Sucursal) — oConselho Regional dos
Corretores de Imóveis da10a. Região vai realizar
amanhã, ás 17h, no salão
nobre da Associação Comer-
ciai e Industrial do Estado
do Rio, festa de confrr.ter-
nização.

O seu presidente. Sr. An-
tônio da Rocha e Sousa, fa-
rá um balanço das atlvida-
des do órgão em 1971, e
anunciará as suas metas
para 1972. Deverão estar
presentes todos os correto-
res dc Imóveis do Estado do
Rio.

OSVALDO KNEESE
(MISSA DE 7.° DIA)

Esposa e netos convidam parentes e ami-
gos para a missa de 7.° dia, na Igreja de
São Paulo Apóstolo, à Rua Barão de Ipa-

nema, dia 27 às 11 horas.
+

A Banda da Tijuca vai
organizar uma passeata
no próximo dia 31, co-
memorando a entrada do
nôvo ano. A concenfra-
ção está programada pa-
ra as 16h, na Praça
Saans Pena. Antes da
passeata, porém, os com-
ponentes da Banda vão
eleger sua rainha, a fim
de disputar o concurso
de Rainha do Carnaval.

A Banda da Tijuca,
fundada no ano passado,
conta atualmente com
50 músicos. Cornar-
ci Eduardo, Carlinhos e
Luisinho Melo estão con-
vidando todos os mora-
dores e foliões do bairro
para prestigiarem a pas-
seata.

Sem poder reagir, na ho-
ra em que foi assaltado, o
funcionário aposentado da
Marinha, Genéslo Correia
dc Oliveira contou o ocorri-
do ao guarda Válter, que,
Juntamente com o Jorna-lelro Sebastião A r i s t i d e s
Oliveira, embarcou no
trem para tentarem, na Es-
tação D. Pedro II, prenderos assaltantes. Assim que a
composição parou, Válter
dirigiu-se ao grupo mas, no-
tando s u a aproximação,
três bandidos fugiram pelostrilhos, ficando na platafor-ma 6 apenas o soldado Hé-
Ho.

Assim que dêle se aproxl-
mou, Válter pediu-lhe os do-
cumentos, mas o militar re-
euando dois passos, sacou dc
um revólver e atirou quatrovêzcs contra Válter, o funcl-
onárlo assaltado e o jorna-lelro. Três tiros se perde-ram mas o quarto acertou
o peito do guarda, quemorreu ro mesmo instante.

Depois da confusão, popu-lares e outros guardas da
Central sairam em perse-
gulção ao criminoso, que foi
preso dentro do Campo de
Santana, depois dc jogar a
arma fora. Na 2a. Delegacia
Policial, apesar de reconhe-
cido pelo homem assaltado,
o soldado negou tudo, mas
foi autuado e removido pa-ra o quartel.

O guarda assassinado es-
lava há quatro anos nos
quadros da polida ferrovlâ-
ria-e deveria deixar o servi-
ço às 7 horas. Êle era casa-
do com Dona Maria Vieira
e tinha uma filhlnha de
dois meses. Seus colegas de
serviço, que o consideravam
um bom policial c grandeamigo, Iniciaram ontem
mesmo a caçada aos três
outros assaltantes.
MORTO A GARRAFADA

Na Avenida Mem de SA, o
garçom João Evangelista, de
18 anos, foi morto a golpesde garrafa na cabeça, des-
feridos, segundo apurou a
5a. Delegacia Policial, porRomero Colar de Almeida,
que também saiu ferido na
cabeça. João Evangelista
ainda chegou a ser socorri-
do no Hospital Sousa
Aguiar, mas faleceu poucodepois.

Romero, ao ser medicado
no mesmo hospital, apre-
sentou uma versão que não
convenceu o detetive de
plantão, que o encaminhou
para a delegacia, onde èle
ficou detido como suspeito.

No morro do Borel, na Ti-
jucá, um homem que auto-
ridades da 19a. Delegacia
sabem chamar-se Sérgio
matou com três tiros, de
madrugada, o pedreiro João
Aparlcio da Silva e fugiu.
A policia prendeu sua com-
panhelra, Teresa Maria
Emilia da Costa e soube queSérgio devia dinheiro à vitl-
ma, a qual, cansada de cs-
perar a liquidação da divi-da, comprara um revólver
para forçar o devedor a pa-gar-lhe.

No dia 15 último, o pc-dreiro. que tinha 37 anos,foi prêso pela mesma dele-
gacia por portar o revólver
sem a devida autorização
do DOPS. Sabendo disto,
Sorgio armou-se com um 32
para eliminar o desafeto.Na subida do morro, JoãoAparlcio encontrou-se comSérgio e. vendo-o de armaem punho, disposto a ma-tú-lo, tentou conversar, masioi alvejado no peito. Êleainda andou alguns passosmas foi atingido mais duasvezes nas costas, morrendo
em seguida.

I
MENOR BALEADO

O menino Severlno Balta-zar está Internado em esta-do grave no Hospital SousaAguiar, com um tiro nabarriga dado por um guat-da da SBIL, responsável pe-la vlgllancla da agência SãoCristóvão do Banco LarBrasileiro, na Rua PcrelíaLopes, 50.
Colegas do menor infor-maiam à policia Que es-tavam Jogando bola em uúiterreno baldio ao lado daagência bancária, com ,oque o guarda não concorda-va. Depois de pedir que osmeninos se afastassem, porduas vêzes, o vigilante sa-cou o revólver e deu o tiro

que atingiu Severlno.

ASSALTO AO PÓSTO

Ao reagir a um assalto,o empregado do pôsto de
gasolina Rio-Voga, na RuaMonsenhor Félix, 203, foiferido a tiros nas pernas ,eno rosto por três homens
que, de armas nas mãos,lhe exigiam a féria do dia..

O empregado deu um ta-
pa 1111111 assaltante e umdos comparsas Imediata-mente usou a arma contraêle. que conseguiu evitar
Que os ladrões se «jipoderas-
sem do dinheiro, fugindo
em direção a Ira já.
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Luccamo na grama pesada tem destaque no clássico
Programa para hoje

PRIMEIRO CARIO - At 14 HORAS - 1 300 MITROI - RICORDI ORAMA - CAROATA - HJ"«/5

1-1 Gomelo, J. Semana .... 56 Eilrtmtt Estreante A. P. Silve
2 0. Palace, N. correr! .. 56 19 (11) Nlpo e Vlrags 1000 GL 59"2 P. F. Campo.

2-3 Alamoin, 0. Santos .... 56 19 10 Búlgaro • úimlo 1000 CL 1*00**2 L. Ferreiro
4 Leinlco, F. Estives ... 56 89 12 Quioco e Diurno 1400 OL l'23"3 S. Morei..

3-3 G. Prix, F. Meneses .. 56 49 (12) Quioco t Diurno 1400 GL l'23"3 A. Araújo¦'Diurno, J. Pinto 56 29 (12) Quioco e Endrigo 1400 GL 1'23"3 Idem
4-6 Newcomer, P. Alves .. 56 79 ( 9) Dior e Camigulm ( 1 200 AP 1*16" M. Canelo

7 Endrigo, J. Reis 56 39 (12) Quioco e Diurno v 1 400 GL 1*23**3 , R. Silva" Multiplic. A. Ramos .. 56 69 (12) Quioco o Diurno 1400 GL l'23"3 Idem

SEGUNDO PAREÔ - At 14H10M - 1 400 METROS - RECORDE - ORAMA - TZARINA - VTX'71%

l-l R.dolre, P. Alves .... 57 39 (12) Dlnísle • Atlnsuapi 1200 Al 1'15"3 Z. 0. Guedes
2 Zogarlna, D. Santos .... 10 57 119 (12) Dlnesla o Atinguatu 1200 AL I'I5"3 P. Morgado

2-3 Mariland, F. Mala 57 129 (12) Zorclosi e Osctrlli 1300 AP l'22"2 E. Freitas
4 Jale, F. Estives 57 89 (12) Zorclos» o Oscarlla 1300 AP l'22"2 W. Aliano

J-5 W. Velvet, R. Ribeiro .. 57 69 (11) Zofc o Marselllilse 1500 GL l'3l"2 Ç. Pereira"—6 lambi, J. Queirós .... 57 79 ( 7) Miss Falsei o C. 0'lvolro 1000 AP 1*03**1 F. P. levor
7 Uptala, J. Portllho .... 57 59 (10) Maru» o H. Medltatlon 1400 Gl 1'25"3 O. J. M. Dias

4-8 lacciti, A. Ramos .... 57 49 (10) Maruca • H. Medltitlon 1 400 Gl 1'25"3 J. I. Pedroie
9 H. Medltatlon, J. Allaga 57 59 (11 Zolli e Marselllaiie 1500 GL 1*31**2 R. A. Barbos*

10 Colmy, G. F. Almeide .. 55 49 (12) Dlnislt • Atinguafu 1200 Al ». 1*15**3 C. Morgado

TERCEIRO PAREÔ - At IS HORAS - 1 300 MITROI - RECCRDI - ORAMA - CAROATA - T'll"4/f

l-l Marimba, D. Santos .... 57 39 (15) Eda: • Donclgal i I 200 Gl 1'I2"3 L. Ferrelri
Pedregal, F. Carlos .... 57 59 ( 8 Zug e Gtmble 1300 Gl 1*18**2 1. O. Guede.

2-3 Encantador. J. M. Silve 57 3? ¦ i) Abadio . Gamble 1600 Gl l'39"l W. AHino
4 Oanselio, A. Ramos .... 57 Estreanto Estreente i. L Pedrpt*

J-i Gamble, E. Ferreira 57 29 ( 8) Zug e Júlio Flores i I 300 GL 1'18"2 R. Morgado
D. Patrício, G. f. Almeldi 53 29 (10) Furstemberp e Flilerir 1 000 A! 1*03" Idem
Don Belo, J. Queirós .. 57 99 (12) Jerarci o Sagacius 1200 Al 1'I5"2 E. Cardoso

4-J Mtmoré,: G. Alves .... 57 99 (10) Telebom • Propulsor 1000 AP I'03"I E. Freitas
Ballom, F. Pereire F9 10 57 59 (12) Jerarci e Sagacius 1 200 AL 1'I5"2 J. Burlonl
labl, J. Pinto 37 19 ( 7) Zug o Don Pitrlclo | 1 300 GM 1*19**3 W. Pidersen

QUARTO PAREÔ - AS 15H30M - 1400 METROl - RECORDI - ORAMA - TZARINA - 1'22"2/S

1-1 R. Et Nolr. E. Marinho 57 29 (10) Painel e Mostirdelro I I 600 Al 1'38" M. F. Neve.
2 Manto, l. Mili 54 79 (11) Slllus e Piramentado 1600 Al 1'43" O. B. lopett

2-3 Sirius, D. Santos .... 58 49 (10) Painel e Rouge e! Nolr 1600 Gl 1*33" P. Morgado
4 Jongo, G. Fagundes .. 58 119 (II) Meblto * Al Fin 1200 Al 1'I5"2 E. Coutinho

3-5 Chapalorte, A. Garcia .. 58 119 (13) Sol Dourado * Hemingway 1300 Gl 1'18"l Alv. Rosi
...6 lati Shot, P. Alves .... 37 19 (14) Queime • Celbo i I 300 AP l'24"l E. Freitas
4-7 Evenlall. N. Santos .... 57 69 (13| Sol Dourado e Hemingway 1330 Gl I'I8"1 W. Penelet

Heloi, P. Rochi 38 69 ( 9) Jlbimba e Jacapu 1600 AP l'44"4 J. Ploto
Hemingway, $. Bastos .. 57 29 (13) Sol Dourado e R. Bueno I 1 300 Gl I'I8"I VV. Meireles

QUINTO PAREÔ - AS 14 HORAS - I 60O METROS - RECOROE - ORAMA - OUARTIIR LATIN - T'34"l/S
(GRANDE PRIMIO JOSI CÁRIOS DI FIGUIIREDO)

1-1 lucerno. P. Alves .... 7 60 29 ( 9) Andibiti o Kurós 2 000 GL 2'01" E. Freltii
. il: Zumbi, J. Pinto .... 6 54 f 79 ( 9) Andébiti e luccirno 2000 GL 2*01" M. Silo
2-3 Q. latin, l Rigoni  5 60 29 ( 9) luccamo e Coperniqu* 1600 GM l'34"3 J. Amorim F9
,«4 Quioco, A. Ramos .... 2 54 19 (12) Diurno e Endrigo 1400 Gl 1'23"2 R. Silve
3-5 C. de Ouro, A. F. Correia I 60 89 (19) Quartier Latin e Estrito 1600 Gl 1*34**1 S. S. Correi*

6 El Flete, F. Pereira F9 .. 4 39 39 ( 9) Menicelro e Habon 1300 Al 1*I9"1 O. Felii
4-7 Attach, D. Santos  8 59 19 ( 6) Ariano * Jiquiguó 1200 AP I'I3"1 J. A. limeira

S Ceroeti, F. Maia  3 60 49 1 6) Attach e Ariano i 1 200 AP I'I3"1 J. S. Silvo

SEXTO PAREÔ - AS 14H3SM 1 300 METROS RECORDE - GRAMA - CAROATA 1J-4/3

1-1 Hldromel, D. Santos ....
.... Abideni, t. Girei* ....

Jornada, J. Castro ....
2-4 Siricaia, J. M. Silvt ..

Paya, J. Pedro 
L. Coroa, A. Garcia ....

3-7 Xenoiina, t. Santo» "'8 Bravaton, J. Queirói ..
Chlrussn, G. F. Almeida

Vi Dejeni R. Ribeiro 
4-11 Mandchúria, F. Estives

12 Garda, A. Ramos ....
13 Feeniina, S. Bastos " Muriaé, N. Santos ....

37
12 57

57
53
37

11 37
14 57

57
57

12 37

13 37
3 37

I 29 (12)
1 119 (121

19 ( 61
I 59 ( 6)
I 79 (12)
I 19 (10)

59 ( 8)
39 (12)
89 ( 8)

149 (12)
49 (12)
89 (14)
89 (12)
19 (14)

Hot Pinta e Brtvifon
Hot Panti e Hidromtl
Olmelra • flurrl
Jornada t Olmeír»
Hot Pints e Hidromel
Jornada c Doçura
Charpana e Paya
Hot Pantt e Hidromtl
Chupam « Paya
Hot Pantt e Hidromel
Hot Pmts e Hldromel
Muriaé • Hiléia
Hot Pents e Hidromel
H. e.» * Progressista

1 200
1200

1 400
1 400
1 200
1 300
1200
I 200
1 200
1 200
1200
1000
1 200
10*30

AL
Al
Gl
Gl
Al
AP
AP
AP
AP
AL
AL
AL
Al
Al

I*I6"2
rió"2
|'28**3
1*20**3
1*16**2
1*24**3
1*16"2
l'lé"2
I'I6"2
1*I6"2
l*16"2
1'03'*4
ri6"2
i*03"4

j P. Morgado
I D. Santana
I H. Oliveira
I H. Cunha
| J. C. Ume

W. Aliano
H. Tobias
F. Costas
C. Rosa
J. Coutinho
E. Freitas
A. Vialri <

; Vi. Penelis
l Idem

_L
SÍTIMO PAREÔ - AS I7HI0M - 1 400 METROS - RECORDE - ORAMA - TZARINA - IWJ/J - IBITTINO)

l-l Ben Belo. J. Briioli .... 57 29 ( 8) Monsoon e Arcturus I 1 500 Gl 1'29"4 l. Ferreira
Clariut. I. Plaonl 57 59 ( 6) Mlrage e Caractera | 1 600 AP l'42"2 C. Morgado
Zug, G. F. Almeida .... 57 19 ( 8) Gamble e J. Flores 1300 GL 1'I8"2 S. D'Amora

2-4 Manei, O. Cardoso .... 57 49 (II) Estarim e lhe Table 1600 AP l'42"2 W. Aliano
¦3 Marshall. P. Alves .... 57 99 (II) Estarim a The Table 1600 AP l'42"2 E. Freitas

-b Abadio, J. Santana 13 37 19 ( 5) Gamble e Encantador 1600 Gl l'39"1 D. Santana
3-7 Quinante, P. Roche .... 57 39 (10) Formal e Entonado 1200 AL 1*14**4 F. P. Lavor
--•" Edaí, F. Estives 12 57 69 ( 7) llbio c Tlriano 1 6M AP l'42"2 Idem" Regai. J. M. Silve .... II 57 39 (11) Estarim a The Table 1600 AP 1*42"2 idem

8 ladim, R. Ribeiro .... 57 79 (11) Estarim a The Tebla 1630 AP 1'42"2 W. Pedersen
4-9 Telebom. R. Carmo .... 57 19 (10) Propulsor e Ballon 1000 AP l'03"l N. P. Gomes

10 Mar Sal, G. Alves .... 10 57 39 (II) Estarim e lhe Table I6O0 AP 1'42"2 R. Silve
11 Maiimlllano, J. Pedro F9 57 1149 (14) Tlilano a Intactus 1400 AP 1'39"4 R Cirrtpilo

" Giinete, A. Rimos .... 14 57 , 89 (11) Estarim a lhe Table 1600 AP 1'42"2 idem

OITAVO PARIO - AS 17H45M - I 200 METROS - RECORDE - GRAMA - PIOLHO - I*I0"2/S - (RETTING)

1-1 Búlgaro, J. Castro .... 36 I 29 (10) Alameln a útmio 1000 GL 1'00"2 A. Areúio
" Flckle, A. Garcia  13 56 I 49 (10) Endrigo e Newcomer | 1 400 Gl 1'24"2 Idem

¦'"2 Rapi. G. Fagundes .... 36 109 (11) Debonair Palace e Nlpo 1 I 000 GL S9"2 E. Coutinho
3 lhe Bandil, D. Mlltnti 56 i 49 (10) Alameln e Búlgaro , 1 003 GL 1'00"2 A. Paim F9

2-4 Nice Work, F. Estives .. 36 ! 29 ( 6) Decalco a Clamidof 1400 Al 1*29"2 E. Freitas
5 lord Trevo. J. Garcia .. 36 | 89 (11) Debonair Palace e Nlpo 1000 GL S9"2 J. L. Pedrosa

— 6 Zaroll. J. Reis  56 I 79 (10) Alameln a Búlgaro 1000 Gl l'00"2 A. V. Neves
7 Ritmo, S. Silve  12 56 79 ( 8) Nehemits e Ulhtn -600 Al 1*42**1 J. D. Moreln

3-8 Exploration, D. Santos ..11 56 I 89 (13) Royal Serge e R. Daddy 1 400 Gl l'25"l l. Ferreira
.„,» Virago, N. Correrá .... 10 56 | 59 ( 8) Nelo e Rio Guarita 1300 AL 1*22**3 W. Pedersen

10 lamun, M. Alves .... 56 j 89 (12) levy a Recanto 1000 AP 1*02" W. G. Oliveira
11 Eslavo, F. Pereira F9 .. 14 56 Estreante Eslreinte H. Ilrllo

4.12 Nlpo, A. Rimos  36 29 (11) Deboniir Palace a Virago 1000 Gl S9"2 A. Vieira"13 
Bom Saló, H. Ferrelre W 56 79 ( 8) Olife e Nelo 1 003 AU 1*01 "4 P. F. Campos

14 Antrim, P. Alves  15 36 69 ( 8) Nelo a Rio Guarita 1300 AL 1'22"3 Z. D. Guedes
15 Queira me. J. Briiola ..16 56 ! 59 (10) Alamein a Búlgaro ,1000 Gl 1'00"2 H. Soust

NONO PAREÔ - AS 1IH20M I 200 METROS RECORDE AREIA - IATAOAN - l*12"4/i - (BETTINO)

I
1-1 Ceeti. S. Crui 56 59 ( 8) Macote e Noreen 1 300 Al 1*23" | W. Pedersen

Paragem. C. Gomes 10 56 69 ( 8) Entourage e Certa 1000 Gl 1*00**4 . J. A. Limeiri
Mlipt, G. F. Almeida ..13 56 4? ( 8) Entourage e Caeti 1 000 GL 1'00"4 * M. Sousa

2-4 Noreen, F. Estives .... 36 29 ( 8) Macota e Grnoveva I 1 300 Al 1*23" ', E. Freitas" Natalie, P. Alves 56 59 ( 9) Pomara e Filadélfia 1000 GL 1'00"4 . F. P. lavor
5 Floreal, F. G. Silva .... II 56 39 ( 51 Que Graça e Ródia 1 600 GU 1'40"2 B. Ribeiro

3-6 Ineilta, J. Santos 56 49 (11) Green MU e Eringa 1200 AM 1*16**4 M. F. Neve.*' Aruani, P. Roche 56 69 ( 8) Manga e Qulíarra 1300 AL 1*23" idem
Arpala, S. Bastos .... 12 56 69 ( 9) Pomari a Filadélfia 1003 Gl 1*O0"4 T. R. Gomrs
Vivara. J. Queirós .... 56 59 ( 8) Enlourege e Caeté 1000 Gl l'00'*4 O. B. lopes

4-9 Filadélfia, J. Pedro F9 .. 11 56 29 ( 9) Pomara e Camblca 1000 GL 1*00"4 H. Sousa
10 Cambiei. C. Olivelri .. Si 39 ( 9) Pomar, e Filadélfia 1000 Gl 1'00'*4 M. Cane'0
11 Alcitoé. N. Correri ... 56 *, 79 ( B) Macota e Noreen | 1300 AL 1*23" Z. D. Guedes
12 F. de Ouro, J. Garcia .. 36 79 ( 8) Entourage e Caeté 4 1 000 Gl 1*00"4 I M. Mendes

, j. ,,¦¦,_ I . —
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MOTORES DE POPA
-*f Johnson

11—, . -- *

Compre o melhor paio melhor preço

DE 2 A 125 CAVALOS
A melhor ciu.ilid.idi- — A maior durabilidade — A melhor perfor-

manco — A melhor assistência técnica no Brasil por técnicos
especializados.

4 VEZES SEM JUROS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

Financiamento em até 30 meses

ACESSÓRIOS
TEMOS TUDO PARA O ESPORTE MAIS t

AGRADÁVEL DO MUNDO
MOTONÃUTICA

Barcos de fibra e de inflar — Lanchas para motor de
popa — Buzinas elétricas — Defensas — Volantes — Lan-
ternas de navegação — Motores Chris Craft — Motores
de rabeta "CMC" — Aceleradores Morse — Âncoras Dan-
fort — Amarradores cromados — Bóias'salva-vidas — Bom-
bas elétricas para esgotar porão — Buzinas americanas a
ar comprimido e elétricas — Cabos para comando do vo-
lante de direção — Cabos para esquis — Carros Americanos

desmontáveis para motor de popa — Direções completas Teleflex — Exaustores
para gases — Holofotes Ivalite — Tanques para gasolina — Volantes Attwood —
Esquis aquáticos — Escadas americanas de alumínio anodizado — Roldanas di-

«versas — Coletes salva-vidas — Comando fie aceleração e marcha — e dezenas
de outros acessórios para conforto e segurança de sua embarcação.

DEPARTAMENTO NÁUTICO
R. GENERAL POLIDORO, 74

Tel.: 246*4090 - Ramais 37-38-40
/M

Luccãrno, Ccrrlto de Ouro
e Quartier Latin são os
principais concorrentes dos
1800 metros do OP José
Carlos de Figueiredo, mar-
cado para esta tarde e que
encerrará a temporada
clássica deste ano no Hipó-
lromo da Gávea, com van-
tagem para o primeiro.

As chuvas, que prejudica-
ram a parte técnica, tor-
nando Impraticável a pista
de grama, podem, entretan-
to, modificar o panorama
da prova, favorecendo um
competidor menos visado
mas perfeitamente adapta-
do à rala encharcada. As
domada carreiras da reunião
serão realizadas na areio'.
O FAVORITO

Considerado um des me-
lhores milheiros do pais,

Luccamo está bem exerci-
tado para o dificil compro-
misso c cm pista seca deve-
ria decidir com Quartier
Latin o último clássico da
presente temporada. Os ob-
servadores esperavam até
por uma excelente marca
nos 1 600 metros, anteclpan-
do-os dos mais sensacionais.

Ainda que sofrendo pe-
queno rebate no gramado
pesado, o tordllho corre co-
mo favorito, tendo em vista
as suas excelentes qualida-
dc.s técnicas e o perfeito es-
tado que ostenta, aliados à
sua melhor adaptação ao
terreno do que Quartier La-
tln, que tem na coragem o
único fator positivo capaz
de levá-lo ao triunfo cm

cancha totalmente adversa..
O pilotado de Luis Rlgonl,
Inclusive, poderá desertar
da competição, como fèz em
clássico reente, também cm
virtude, do cstndo anormal
da pista.

CHANCE NA PESADA

Ccrrlto dc Ouro, ao con-
trário de Quartier Latin,
principalmente, e de Luc-
carno, produz multo mais
na grama pesad a-cn
charcada, haja vista a sua
vitória na milha Internado-
nal, realizada na mesma
tarde do Orando Prômlo
São Paulo, cm maio, quando
se apresentava bastante
molhado o gramado de Ct-
dade Jardim.

Espera-se, por outro lado,
uma boa apresentação dos
animais El Flete e Quioco,
respectivamente de quatro
e três anos dc Idade. Aquele
sempre mostrou maior mo-
bilidade na areia e também
foi Inscrito na melhor
carreira de amanhã á noite.
Caso participe do páreo de
logo mais, deverá fazê-lo
cercado das esperanças de
seu treinador, o veterano c
competente Oonçallno Fel-
Jó, que o vê um pouco mais
à vontade na milha depois
das chuvas. E o represen-
tante da nova geração
deslocará menos seis quilos
do que os favoritos, poden-
do surpreendê-los, levado
pelas condições excepclo-
nais de apuro técnico.

Radoire é favorita do 2.° páreo
Radoire, que seria uma

das forças da competição
cm pista dc grama, com a
realização dos páreos co-
muns desta tarde cm can-
cha de areia, em virtude
das chuvas, tem franco des-
taque nos 1400 metros do
segundo páreo, destinado às
éguas nacionais de 4 anos
sem mais de duas vitórias.

Wonderfull Velvet, Laml-
ra e Happy Medltatlon de-
vem decidir a dupla, pois
as restantes parecem ren-
der menos no terreno mo-
lhado. Livre de percalços, a
primeira merece ser indi-
cada para a segunda po-
sição, ainda que a veloz La-
mira retorne à Gávea cre-
denclada por boas atuações
no hipódromo de Campos.

DUPLA 13

Estréia na primeira prova
o castanho Gorjelo, que
trouxe uma vitória e multas
colocações de Cidade Jar-
dim. E o fará multo comen-
tado entre os observadores,
que o apontam como sério
candidato ao triunfo. DJu-
mo, entretanto, é o favorito
nos 1 300 metros, ainda que
seja um tanto irregular,
pois voltou a mostrar sensl-

veis progressos técnicos.
Alameln a seguir.

O ESTREANTE
Danselto estréia no ter-

ceiro páreo multo bem pre-
parado por José Luis Pedro-
sa, que conta vê-lo ga-
nhar sob a direção dc An-
tónlo Ramos. Malmbá re-
torna bem movido e já ven-
ceu na pista encharcada.
Baffom também desenvol-
ve multo no terreno anor-
mal. Encantador, ao contra-
rio, estaria mais à vontade
no gramado, mas ostenta
condições que o credenciam
a levantar os 1 300 metros.
Resta Labl, ligeiro e muito
comentado.

FORÇA
Rouge et Nolr, que es-

treou na Gávea obtendo o
segundo lugar, em pista de
grama, trouxe boas
atuações de São Paulo na
rala dc areia. Mas o filho
de Gaudeamus pode falhar
nos 1400 metros do quarto
páreo de hoje à tarde, pois
sempre mostrou melhor
adaptação aos percursos
maiores. Sirius, melhorando
de corrida para corrida, de-
ve levar a melhor e con-
qulstar o segundo êxito no

Rio. Last Shot, beneficiado
com a mudança de pista,
é outro competidor de res-
peito, principalmente para
a decisão da dupla. Helos
tem alguma chance. Os res-
tantes não produzem o
mesmo no barro.

FAVORITA

Hidromel, que Já alcan-
çou várias colocações na
turma, é novamente a pre-
ferida dos observadores,
que contam vê-la vencer pc-
Ia segunda vez. A filha de
Silfo, que rende bem na
raia pesada, terá sérias a-
dvcrsárlos em Jornada, La-
dy Coroa. Mandchúria, Fa-
cntlna e Xcnottna, na sexta
carreira.

DEVE GANHAR

Ben Belo voltou a osten-
tar o mesmo estado técnico
do inicio de campanha no
Rio. Animal que participou
de provas especiais na Gá-
vea, correu com destaque
no último domingo na tur-
ma de três vitórias, voltan-
do nesta tarde à companhia
dos ganhadores dc duas
corridas, com multas possi-
billdadcs de sucesso. Qui-
nante é o grade rival do

provável favorito, sendo vá-
lido registrar que receberá
considerável reforço de Re-
gal e Edaz. Monct decidiu-
do com Marshall, Tlcbom,
Mar Sal e Gaincte os outras
posições do marcador, na
sétima prova, que dará ini-
cio ao bettinr.

PAREÔS FINAIS

Nice Work destaca-se dos
demais concorrentes no pe-
núltlmo páreo da progra-
mação, destinado aos potros
sem vitória. Fala-se
multo em Exploratlon, mas
o campo numeroso torna
bastantes difícil um prog-
nóstlco para o segundo pôs-
to. Búlgaro, Rape, Antrim
e o estreante Eslavo podem
perfeitamente obtê-lo.

P o trancas tecnicamente
fracas participarão do pá-
reo de encerramento. Caeté
falhou recentemente, lar-
gando com desvantagem. E
pode fracassar novamente,
tendo cm vista o seu peque-
no porte e as carreiras se-
guidas. Além da descenden-
te dc Simba, podem conse-
gulr a primeira vitória ns
competidoras Noreen, Inc-
sita, Filadélfia, Camblca e
Mlapa.

Guiso venceu
handicap com
desembaraço

O alazão Guizo, mantido
em excepcionais condições
Ac treino por Zilmar Gue-
des, venceu com firmeza o
handicap de ontem á tarde
no Hipódromo da Gávea,
obtendo a terceira vitória
consecutiva e quarta em
cinco apresentações, no es-
paço de 40 dias. Conduziu-
o o Jóquei gaúcho Edson
Ferreira, que estreara no
Rio montando Haure, na
prova anterior.

A Prova Especial, em
1400 metros, mostrou a ex-
celente exibição de La Pay-
anca. que dominou as ad-
versadas de modo fácil, pe-
ia cerca externa, sob a dire-
ção dc José Queirós. Este
mesmo piloto levou Galhar-
dee ao vencedor, na penúl-
tima carreira, distanciando
os rivais no bom tempo de
lm41s4/5 para os 1600 me-
tros. Todos os páreos fo-
ram realizados cm pista de
areia pesada-encharcada.

RESULTADOS

l.o PAREÔ — 1500 ME-
TROS

1.° Dona Qulca, G. F. Al-
melda, 54.

2° Karnaúba, J. M. SU-
va, 52.

Ratelos: Vencedora: (1)
0.13. Dupla: (14) 0,29. Pia-
cês: (1) 0,12 e (7) 0,15.
Tempo: lm37s. Nôo corre-
ram: Bélica e Brasiliana.
Proprietário: Roger Gue-
don. Treinador: Gonçalino
Feijó.

NOSSOS PALPITES ¦
(HOJE) (AMANHA)

(PISTA PESADA) , _ Ton,{,i|, _ Xot. rlni - Chtchtil
— Diurno — Gori-io — Alim-in

« . j • ,., -i i ii ,, i . it * — Aitttlo — Rutilo — Vtriri
— Ridoir* — Wonatrfull V*lv«t — Umira
- D.niíiro - B.ffom - fncintado- 3 - M-1»'*» ~ H,bon ~ *"•"•

— Sirius — Reutjt •! Nolr — Us» Sho» 4 — Ftrrtntro — Ctibe — Stor-r
— luccamo — Carrilo do Ouro — Quartiar latin j _ Cassin — Barry — Ayacucho
- Hldr.m.l - Udy CofO. - F..n»in. _ l|b _ |M# _ „,,,, Hyi

— Ban Bolo — Ouinanta — Mar Sal
S - Nica WoA - An»rim - Búlgaro 7 ~ V**1*"" ~ Co'»"° ~ «H»onilo

• — Noraon — Camblca — Cacto 8 — Sargo — laschlm — lautroc

CÂMARA DOS DEPUTADOS
AVISO DE ADIAMENTO

CONCORRÊNCIA N.° 3/71
(AQUISIÇÃO 0E MOBIIIARIO PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS)

A Comiuão Permanente de Licitações BVlM aos senhorei
interessados que a concorrência n,° 3/71, cujo -ditvl foi publicado
no Diário Oficial da União, Scc.ào I, Parte I, páçinas 9866 a 9B6C,
do cia 2 do corrente, foi transferida do dia 3 para o dia
10/1/72, às mesmas horas, permanecendo sem alteração as demais
condições do edital, inclusive a programação traçada para abertura
e julgamento.

Brasília, 23 do daiombro do 1971
ATYR EMIUA DE AZEVEDO LUCCI

Presidente
(P

COMPANHIA
FORÇA E LUZ
CATAGUAZES

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO

CGC (MF) N.° 19.527.639/001

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem

em Assembléia Geral Extraordinária, na sade da Compa-
nhia, à Praça Rui Barbosa, 80, nesta cidade, às 10 (dez)
horas do dia 4 de janeiro de 1972, a fim de homologa-
rem o aumento do capital social, em dinheiro, de Cr$ . .
8 000 000,00 (oito milhões de cruzeiros), autorizado pe-
Ia Assembléia Geral Extraordinária de 2 de agosto de
1971, com. conseqüentes alterações do estatuto e assun-
tos de interesse geral.

Para tomarem parte da Assembléia, os titulares de
ações ao portador deverão depositá-las 5 (cinco) dias an-
les de sua realização na sede da Companhia, em Cata-
guases.

As transferências de ações ficam suspensas cinco
dias antes da realização da Assembléia.

Cataguases (MG), 17 de dezembro de 1971.

Ormeo Junqueira Botelho Diretor-Presidente
Ivan Muller Botelho Diretor-Superintendente
José Inácio Peixoto Filho Direror-Tesoureiro-Secretário

(d SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS

Companhia Estadual
ceggb de Gás (CEG-GB)

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
- TP N.° 49/71

Acham-se à disposição dos interessados na
Rua Figueira de Melo, 426 — 2.° andar — Divisão
de Compras, as instruções necessárias para a ven-
da, de um lote de materiais, no estado, e inservf-
veis para esta Companhia.

As propostas deverão ser enviadas até o dia
17/01/1972, às 10 hs. para o mesmo endereço.

as.) Luiz F. M. L. Guaraná
Chefe Depto. Suprimentos

IPASE
CONJUNTO RESIDENCIAL DE JACAREPAGUÁ

CONTA DOS MORADORES EM ATRASO
O Presidente do IPASE, Sr. Ayrton Ache Pillar,

através de um dramático telegrama enviado pelos mo-
radores do Conjunto Residencial IPASE, em Jacarepa-
guá, recebeu apelo no sentido de que esta Autarquia
efetuasse o pagamento das conta» de água em
atraso.

Apesar das unidades residenciais integradas
pelos blocos J, K e L já se encontrarem desvinculadas
da administração ou zeladoria do IPASE desde abril
de 1969, passando a recair estes encargos sobre os
adquirentes dos apartamentos, devido a urgência e
ao problema social que a situação apresenta, enca-
minhou o Sr. Presidente do IPASE ao Conselho Diretor
o processo do Conjunto Residencial para que receba,
em caráter prioritário, uma solução humanitária que
não se choque, entretanto, com o aspecto legal da
questão. x

Assessoria de Relações Públicas do IPASE

2.° PAREÔ
TROS

1500 ME-

1.° El Ksar, P. Alves, 56.
2.° Kelko, J. M. Silva, 52.

Ratelos: Vencedor: (6)
0,40. Dupla: (13) 0,59. Pia-
cês: (61 0,25 e (1) 0,47.
Tempo: lm37s 1/5. Não cor-
reu: Nórdlco. Proprietário:
Stud Luva Branca. Treina-
dor Roberto Tripodi.

3.° PAREÔ — 1500 ME-
TROS

57.
l.o Catuto, F. Pereira F.°,

J.
2.° Harlo, C. Gomes, 57.

Ratelos: Vencedor: (9)
0.71. Dupla: (34) 0,34. Pia-
cês (9) 0,30 e (5) 0,20. Tem-
po: lm39s 2/5. Proprietário:
José Adall Catunda Gondim.
Treinador: Jorge Burlonl.

4<? PAREÔ — 1 400 ME-
TROS — PROVA ESPECIAL

19 La Payanca, J. Queir., 50
2? Lady Libra, G. F. Alm.. 48

Ratelos: Vencedora (4)
0,54. Dupla: (22) 2.14. Pia-
cês: (41 0,35 c (3) 0.45. Tem-
po: lm28s4/5. Não corre-
ram: Mora c Maruca. Pro-
prietário: Atílio Loss Te-
desço. Treinador: Váltcr
Aliano.

5*? PAREÔ — 2 200 ME-
TROS — HANDICAP ESPE-
CIAL

10 Guizo, E. Ferreira, 54
29 El Manlc, A. Ramos, 54

Ratelos: Vencedor: f7i
0.36. Dupla: (24) 0,50. Pia-
cês: (7) 0,22 e (2) 0,43. Tem-
po: 2m22s4/5. Proprietário:
Stud Timonete. Treinador:
Zilmar Guedes.

«9 PARDO
TROS

— 1 500 ME-

19 Mlgnone, M. Silva, 57
29 El Zorzal, J. Reis, 57

Ratelos: Vencedor: (2)
1,13. Dupla: (13) 0,43. Pia-
cês: (2) 0.4S e (9) 0,55. Tem-
po: lm38s3/5. Não correu:
Danselto. Proprietário: Stud
Dag. Treinador: Cario*
Morgado.

79 PAREÔ — 1 600 ME-
TROS

19 Galhardete, J. Queir., 56
29 Farolcro, A. Ramos, 56

Ratelos: Vencedor: (8)
0.48. Dupla: (14) 0,54. Pia-
cês: (8) 0,23 c (D 0,32. Tem-
po: lm41s4/5. Proprietário:
Stud Marinha. Treinador:
Geraldo Morgado,

89 PAREÔ
TROS

1 600 ME-

19 Al Fin, D. Santos, 58
29 Sllverton, J. L. Silva, 54

Ratelos: Vencedor: (3)
0.23. Dupla: (12) 0,25. Pia-
cês: (3) 0,15 e (2) 0,18. Tem-
po: lm43s3/6. Não corre-
ram: Premier, Zl Cartola e
El Tornado. Proprietário:
Stud GaJbrlel Homsy. Trei-
nador: Moacir Neves.

Movimento geral de após-
tu: Gr$ 1 144 280,30.
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O fluxo constante
«le jogadores norte-
amerieunoH na Fran-
ça está conseguindo
fazer do basquete
francês o quarto es-
porte mais popular
do país. Os america-
nos que preferem as
quadras francesas,
nu realidade, não te-
riam em seu país as
oportunidades que
tem na Europa: são,
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José Inácio Werneck

COM 

a fixação definitiva
das datas da Copa In-
dependência t a pre-sença confirmada de se-

leções de prestigio, o Sr.
João Havelange fará no ano
que vem duas investidas da
maior importância. Uma, no
plano pessoal, em sua cam-
panha para suceder o Sr.
Stanley Rous na presidência
da FIFA. A segunda, para
confiar de nâvo ao Brasil,
mais cedo do que se pensa, a
realização de uma Copa do
Mundo.

Parte o Sr. João Havelan-
ge do pressuposto de que o
Cotigresso da FIFA de 1974
certamente aprovará a reali-
zação de uma Copa do Mun-
do com 24 equipes, a partir de
1978. E o que êle pretende
mostrar, já em junho-julho
do ano que vem, é que ne-
nhum pais poderá nos pró-
ximos anos vir a suplantar
o Brasil no número e quali-
dade de estádios indispensá-
veis à realização de uma Co-
pa do Mundo com oito con-
correntes a mais.

A 

cabeçada de Pele du-
rante a Copa do Mé-
xico acaba de ser re-

baixada a segundo lugar
no ranking de "maiores
defesas" do goleiro inglês
Banks. Entrevistado no pro-
grama de esportes da BBC,
que reuniu na semana pas-
soda as "personalidades do
ano", Banks disse que o pri-
metro lugar agora é da de-
fesa que fêz há pouco, no
campeonato inglês, em co-
branca de pênalti por Geoff
Hurst.

. . *

ENQUANTO 

isso os diri-
gentes ingleses conti-
nuam discutindo a
propósito do Home In-

ternational, o campeonato
que reúne todos os anos as
seleções da Inglaterra, Escó-
cia, País de Gales e Irlanda
do Norte. Alguns mais escla-
recidos já compreenderam
que o Home International (o
mais antigo campeonato de
seleções do mundo) é um
anacronismo, mas outros e
parte da imprensa proles-
tam, dizendo que para os es-
coceses, por exemplo, é mais
importante ganhar da In-
glaterra, "a velha inimiga",
do que conquistar a Copa do
Mundo. Pode ser. Por isso
mesmo é que a ficha da Es-
coda, frente a cyòsi?âo real-
mente internacional, é tão
fraca.

O bom senso porém deve
acabar prevalecendo, dando
maior tempo aos quatro pai-
ses para disputas com sele-
ções realmente estrangeiras
e acabando com o torneio
que é uma contradição em
seu próprio nome: o Cam-
peonato Internacional Do-
mestiço.

ACABA 

de sair na Suíça
o livro Le Tootball
et les Hommes, de
Raymonã Pittet. Nele

o leitor encontra referências
ao "húngaro", ao "inglês", e
ao "russo", e notas de pé de

página explicam que se trata
de Ferenc Puskas, Bobby
Charlton, Iashim, e assim por
diante. Um único jogador é
chamado pelo nome: Pele.

Explica Pittet: "tle não
é apenas o melhor, êle é o
único."

* * as

DEPOIS 

da escolha da
Princesa Anne como
Personalidade do Es-

porte de 1971, pela BBC,
aumentou enormemente a
popularidade do hipismo na
Inglaterra.

Paralelamente, cresceu
também a prática da caça à I
raposa, e, pelo país inteiro, !
amazonas e cavaleiros preci- \
pitam-se através de estradas,
bosques e quintais atrás do
infeliz animal. Menos a Prin-
cesa e o Príncipe Charles. O
Palácio de Buckingham
achou que eles não devem
participar da perseguição ge-
neralizada, para não melin-
drar a Sociedade Protetora
dos Animais.

0 

Comitê Organizador
das Olimpíadas de
Munique está se ven-

do cm apuros para atingir
a soma dos 3 milhões de
dólares (cerca de CrS 17
milhões) a que se propôs
com a venda de souvenirs
dos Jogos.

Por isto mesmo alguns
de seus membros já estão
mais propensos a aceitar a
proposta de fabricantes de
roupas de baixo: provocantes
peças intimas com a figura
de Waldi, o caclwrrínho que
servirá de emblema dos Jo-
gos.

No inicio da campanha
para a arrecadação de fun-
dos, o Comitê Organizador
tinlia estabelecido que em
hipótese alguma aceitaria
propostas para a publicidade
de drogas, sexo e roupas de
baixo. Agora a convicção não
é tão grande assim.

• * *

AO 

leitor Vitor Hugo
Martins, posso apenas
aconselhar que escre-

va para a redação da revista
France Football, que poderá
informar melhor do que eu
sobre suas possibilidades de
jogar por um clube de
lá, enquanto completa seus
estudos.

O endereço é: 10, Fg-
Montmartre, Paris (9e.),
França.

Infelizmente, leitor, aí
acaba minha influência no
futebol francês. Em todo ca-
so, boa sorte.

Eo 
Movimento de Liber-

tação das Mulheres
conquista mais uma vi-

tória: na Inglaterra, o ex-
sexo frágil foi autorizado
a tomar parte em corridas de
cavalos. Um único senão: os
páreos terão que ser espe-
ciais para mulheres. Não
chegou ainda o dia em que
as mulheres poderão provar
que são melhores jóqueis do
que os homens na reta de
chegada de Epsom.

no máximo, bons
jogadores cm nível
universitário, q u c
dificilmente passa-
riam u categoria
profissional. Na In-
gluterra, c o hipis-
mo o esporte que so-
be de cotação, depo-
is da publicidade
que lhe deu a Prin-
cesa Aune. O fute-
boi, entretanto, con-
tinua a agitar a opi-
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nião, com a perspec-
tiva du realizarão
do Home Internado-
nal, epie reúne os
quatro países do
Reino Unido. Nos
Estados Unidos, ain-
du se ouvem ecos du
luta Frazier-Cluy,
que poderá ter uma
revanehe no próxi-
mo uno, provável-
mente em Houston,
Texas

internacional
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Influência dos
EUA faz basquete
subir na França
Paris (UPI-Especlal para o JB)

— Há tantos Jogadores americanos
de basquctcbol disputando o atual
campeonto francês, que a impren-
sa já se refere a eles como "nossa
segunda Legião Estrangeira."

A cada rodada, pelo menos 50
jogadores norte-americanos podem
ser vistos nas quadras francesas,
ajudando a firmar o basquete co-
mo o quarto esporte mais popular
do pais, depois do ciclismo, rugbl
e futebol.

DIFERENÇA
O nivel técnico é inferior, os

espectadores em menor número, a
remuneração praticamente des-
prezivel pelos padrões norte-ame-
ricanos, mas mesmo assim vale a
pena para muitos jogadores que,
nos Estados Unidos, dificilmente
conseguiriam passar do basquete
universitário ao profissional.

Alguns, como Wlll Hetzcl, da
Universidade de Maryland, jogam
praticamente por prazer. Outros
foram contratados nos Estados
Unidos pelos olheiros do basquete
francês, como é o caso de May-
nard Dewltt.

Nos Estados Unidos o bas-
quetebol francês é praticamente
desconhecido — diz Mlchael Mar-
dy, um tipo de 2,05m. Os torcedo-
res americanos acham que seu
basquete não tem rivais no mun-
do e só estão interessados no cam-
peonato entre profissionais.

Para Bob Kissane, de 22 anos,
natural de Nova Iorque e forma-
do pela Universidade da Holy
Cross, tudo no basquete francês
representa uma mudança.

Os estilos, regras e até jo-
gadores são um pouco diferentes
daqueles com que estamos acostu-
mados nos Estados Unidos — de-
clarou Kissane ao L'Equipe.

Nos Estados Unidos —
prosseguiu — as Jogadas são mui-
to mais rápidas e cada subida ao
campo adversário em geral rcsul-
ta em cesta.

OBEDIÊNCIA

Dick Smith, de l,98m, natural
de Seattle, não procura esconder
sua opinião de que é mais fácil Jo-
gar basquete na França.

Na França não há para os
jovens de 14 a 15 anos aquele du-
ro treinamento que é tão lndls-
pcnsável para o aperfeiçoamento
no jogo. Nos Estados Unidos o ni-
vel técnico é superior, o padrão
dos times mais uniforme, o treina-
mento multo mais rigoroso e con-
tinuo. '''

Hetzcl chama a atenção para
outra diferença:

Nos Estados Unidos, -nc-
nhum jogador discute as ordens do
técnico.

Os juizes franceses também
não são vistos com bons olhos.

O basquete ao estilo fran-
cês é agradável, mas as arbitra-
gens deixam multo a desejar —
diz Mardy.

Bob Purkheiser, que Joga pela
mesma equipe, acrecenta:

Os juizes marcam as faltas
mais Insignificantes advertindo
ainda os jogadores, o que torna o
jogo menos bonito e menos «fiei-
ente.

A invasão americana às qua-
dras francesas pode ter feito a. íc-
licldadc dos dirigentes das equipes,
mas não agradou ao técnico da se-
leção nacional, Joe Jaumay. Êle
não vê uma natural renovação de
valores no pais e, no último cam-
peonato europeu, a França teve
uma atuação medíocre, conseguin-
do vencer só um J6go.

O QUE CLAY NÃO DISSE EM
VOZ ALTA ANTES DE PERDER

iVoua Iorque — Ainda hoje, o
perigo é que as pessoas possam
acreditar mais no que Casslus Clay
afirma do que no que realmente
aconteceu.

Eu ganhei a luta — êle gos-
ta de dizer. Joe Frazler teve que se
Internar no hospital depois da sur-
ra que lhe dal. Eu sou o campeão
de verdade.

QUEM GANHOU

Ali deve estar tentando se con-
vencer, injetar confiança em si
próprio para a luta revanehe. Na
noite da luta, quando o gongo mar-
cou o íinal do 15"? round, AU sabia
quo não era mais o campeão de
verdade. Segundos antes, tinha cal-
do com uni gancho de esquerda. E'
verdade que se levantou com a
maior rapidez possivel. Mas depois,
com o orgulho ferido e o maxilar
inchado, esperou a decisão dos jui-
zes de cabeça baixa. Quando o ve-
rédito velo, êle virou-se para seus
segundos e disse: "Vamos dar o ío-
ra daqui."

Não protestou. Não íol a sala
de entrevistas para se queixar. O
que êle fêz foi se dirigir a Úm hos-
pitai para se submeter a raio X,
que mostraram que seu maxilar
não estava fraturado. No dia se-
guinte, deu uma entrevista, esti-
rado cm sua cama no hotel, con-
torcendo o rosto de dor:

E' preciso um soco muito
forte para me abalar. E para me
jogar ao chão é preciso um soco
muito mais forte ainda. Eu não
perdi a luta. Frazler a ganhou.

ACUMULAÇÃO DE PONTOS

E' Importante gravar estas pa-
lavras. Daqui a alguns anos, a luta
será apontada como um dos gran-
des acontecimentos esportivos de

nossa ópoca. Por ela, cada lutador
recebeu 2,5 milhões de dólares (cêr-
ca de Cr$ 14 milhões).

Mas mais Impressionante foi a
atmosfera que a cercou. Provável-
mente, nunca mais veremos dois
adversários como estes: dois pesos
pesados Invictos, cada qual com
sua parte de direito ao titulo mun-
dlal, cada qual um símbolo social.

Casslus Clay, também conheci-
do como Muhammad AU, era o
campeão da maioria. Êle tinha sido
deposto em 1967, por causa de sua
condenação por ter se recusado a
servir o Exército, condenação que
seria cancelada pelo Supremo Tri-
bunal três meses depois da luta.
Frazler era o campeão dos políti-
cos da Federação de Boxe e pelos
que ressentiam o desprezo de Ali
pelo esiablishment.

No ringue, antes do começo da
luta, a atitude desafiadora de Ali
voltou. Rodopiando em seu robe de
veludo vermelho, deu dois encon-
trões propositais em Frazler, ado-
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tando uma expressão de desdém
para com o olhar enraivecido do
rival.

Ao soar o gongo, a provocação
de Ali continuou. Levado de encon-
tro às cordas, acenou para seus
torcedores e balançou a cabeça,
zombando do poderio dos socos de
Frazier. Clay julgava que Frazier
fosse cansar, do que êle se apro-
veltarla para golpeá-lo, conilrman-
do sua previsão de um nocaute no
sexto round. Êle subestimou contu-
do a raiva de Frazier. Em vez de
se cansar, Frazler tornou-se mais
forte à medida que a luta prós-
seguia e via-se que eabava sentindo
um prazer animal no combate. Em
um round, baixou sua guarda e riu.
Em outro, deu uma pancadinha
zombetelra na cabeça de Clay, sor-
rindo com sua face inchada. Clay
franziu as sobrancelhas, assom-
brado.

— Deixar-se levar às cordas e
fazer exibicionismo para a assis-
têncla foi o grande erro de meu
pupilo — disse Ângelo Dundee,
treinador de Clay. O adversário
não estava machucando Clay, mas
estava acumulando pontos.

EXAUSTÃO DE FRAZIER

Nos cartões dos juradas, Fra-
zler foi um vencedor incontestável.
O jurado Blll Recht lhe deu 11
rounds a quatro, Artle Aidala lhe
deu nove rounds contra seis a
Clay. Arthur Mercante, juiz da lu-
ta, deu oito rounds a Frazier, seis
a Clay e um empate.

Fisicamente, porém, Frazier es-
tava exausto. Internou-se em um
hospital de Filadélfia poucos dias
depois da luta, para tratar-se. se-
gundo seu módico, ds "pressão ai-
ta" e "rim de aWeta." Clay come-
çou imediatamente a dizer que a

exaustão de Frazier provava que a
decisão tinha sido Injusta. 

Na verdade, o que ficou prova- 
'

do foi que Frazler precisara de um •
descanso depois da luta, enquanto'
Clay tivera o seu durante ela.

E' bem provável quo Clay ti*'
vesse sentido que ia perder, mesmo
antes da luta. Poucos dias ant&á}'
êle se vangloriara do fato de que'
tinha recebido um cinto de cami i
peão, enquanto o mesmo não acòn|-'
tecera com Frazler. ' •

— Eu vou levar meu cintuj^<J'
para o ringue — prometeu Clay —
e quando Frazler me derrotar, eá]
o entregarei a êle.

Reparem que êle não disse "_§[
Frazier me derrotar" e sim "quan.-'
do Frazler me derrotar." Foi umi
engano talvez inconsciente, mas!
revelador.

Este é um ponto que não fc_Y
explicado e sobre o qual as dúvidas
continuarão. Só uma nova luta pol|
dera dissipar esta e outras dúvidas,.
se é que a revanehe vai haver mes,-,
mo. O empresário Cooke falou em,
realizá-la em abril, mas as nega-,
clações não foram ainda iniciadas.!
De acordo com o contrato, sua.
opção para realizar a luta não tem,
limite de tempo estipulado. Ainda,
de acordo com o contrato, cada lu.-.
tador teria garantidos 750 mil dá-,
lares (pouco mais de CrS 4 ml-
lhões), uma quantia irrisória em,
comparação com a da primeira lu—
t.a, mas mesmo assim interessante.,

O contrato não estipula local para.
a reranohe. Os lutadores, irritados
com os impostos do Estado de Nc*-,
va Iorque, não deverão realizá-la1
no Madlson Square Garden. O em-,
presárlo Coolre tem o arrendamenv,
to do Fórum, o estádio de Los An-
geles, mas tudo Indica que, quan-.
do a luta afinal vier a ser marca-'
da. Clay o Frazier prefiram o As-,
l.rodome, da cidade de Houston,-no'
Texas.
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Fluminense,
os problemas de

quem possui
um grande time

de basquetebol
Gustavo Praça
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TUDE SOBRINHO

E MBORA satisfeito com o bi-
campeonato de basquetebol le-
vantado pelo Fluminense, o
técnico Tude Sobrinho tem

uma grande preocupação: tentar
manter o time para o ano que vem
sabendo que vários jogadores pode-
rão receber propostas de São Paulo
e que, dentro da estrutura do esporte
amador carioca, será difícil para o
clube impedi-los de ir.

Ainda não temos condições de
implantar um profissionalismo e
portanto, se armamos uma boa equi-
pe, não podemos mantê-la por muito
tempo. Do nosso time deste ano, por
exemplo, o Robertinho deve ir para
Goiás e é bem provável que algum
clube de São Paulo procure levar
Marquinho.

Duas fases
diferentes

Numa análise do campeonato
vencido por seu time, Tude divide-o
em duas fases: o primeiro turno —
"quando o Fluminense foi bem su-
perior" — e o segundo — "quando o
Flamengo subiu muito de produção
e nosso time caiu."

A melhora do Flamengo de-
veu-se principalmente à volta do pi-
vô Doinha, que passou um tempo
brigado com Kanela; e à entrada de
Erico, que motivou o resto do time.
Quanto à queda do Fluminense, a
principal causa foi a instabilidade
dos jogadores por não saberem quais
os cinco titulares. Como temos mui-
ta gente com condições de entrar no
início do jogo, é difícil para mim re-
petir sempre o mesmo time — expli-
cou Tude.

Para o técnico, os 10 melhores
do campeonato foram os seguintes:
Marquinho, Luisinho, Aurélio, César

,e Paulão (Fluminense); Felipão e
Rogério (Vasco); Ivã (Botafogo);

.Alfinete (Olaria) e Gabriel (Flamen-
go).

A colocação final dos clubes, em
sua opinião foi a mais lógica possí-
vel. Êle acha que o campeonato foi'.relativamente 

fácil para o seu time,
principalmente por contar com Mar-
qüinho e possuir um banco melhor.

T.l — O Marquinho realmente de-
..sequilibra uma partida. No pasque-
tebol é muito importante se ter um
bom pivô; geralmente vence quem
tem o melhor. E' por isso que o Vas-
co foi o nosso adversário mais difí-
cil: possuía melhores pivôs que o
Flamengo.

Bom nível de
«w. arbitragem

O nível das arbitragens foi con-
siderado muito bom por Tude Sobri-
nho, que fêz apenas uma restrição:
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Campanha foi ótima

MARQUINHO

O Paulo dos Anjos e o Manuel
Tavares foram escalados para mui-
tos jogos, mas não se pode fazer na-
da porque o quadro de juizes é pe-
queno e eles são os dois mais expe-
rientes. Além deste problema, existe
o veto dos clubes a certos árbitros,
embora seja feito de modo muito
particular e não oficialmente, como
3io futebol.

Depois de elogiar muito o tra-
balho da Federação neste ano, o trei-
nador diz que era preciso apenas um
pouco mais de dinamismo para ar-
ranjar temporadas de times estran-
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ROBERTINHO

FIORAVANTE

geiros no Rio e movimentar as datas
em que o basquete fica parado.

— Neste ano eu reconheço que
isto fica difícil por causa das Olim-
piadas de Munique Nós, por exem-
pio, recebemos um convite para jo-
gar na Itália em fins de janeiro, mas
nesta época a Seleção já estará con-
vocada e como poderemos viajar sem
Marquinho, Aurélio e Sérgio, entre
outros?

Campeonato
Nacional

Além disso, o técnico aponta
mais dois fatores fundamentais que
freiam o desenvolvimento do basque-
te no Rio: a pouca divulgação que
êle recebe e o período do ano em que
está sendo realizado o campeonato.

E' preciso reconhecer que no
último campeonato a imprensa deu
uma maior cobertura, mas acontece
que o Fluminense era sempre apon-
tado como favorito absoluto e isto
tirou muito o público dos estádios.
Era preciso fazer como no futebol'
mesmo quando o Flamengo está
ruim a gente lê nas manchetes:"Mengão vai para a cabeça " Outro
problema importante é o das datas.
Re o campeonato fosse disputado em
janeiro, quando não há futebol, as
arrecadações seriam bem maiores.
Acontece que isto também se torna
difícil por causa das programações
da Seleção.

Um campeonato nacional, divi-
dido em regiões nas eliminatórias,
seria, para Tude, uma iniciativa que
divulgaria muito o basquetebol.

Se fizéssemos um torneio des-
ta espécie um pouco parecido com
n de futebol, o público ficaria muito
mais motivado — finalizou o trei-
nador.

JOGOS EFETUADOS: 10
VITÓRIAS : 10
PONTOS PRÓ : 739
PONTOS CONTRA : 535
SALDO : 204
PLACARD MÉDIO : 74 x 54

JOGOS
TURNO

FLU 92 x 67 Botafogo F.R.
FLU 93 x 42 Olaria A.C.
FLU 50 x 37 Tijuca T.C.
FLU 81 x 53 CR. Flamengo
FLU 63 x 51 CR. Vasco da Gama

RETURNO

FLU 86 42 Botafogo F.R.
FLU 69 68 Olaria A.C.
FLU 67 47 Tijuca T.C
FLU 62 58 CR. Flamengo
FLU 76 70 CR. Vasco da Gama

QUEM JOGOU
1 - MARCOS ANTÔNIO ABDAIA

LEITE (MARQUINHO) - 19 anos
Altura: 2,02m - Peso: 103
kg — Estudante (Pré Ed. Física)
Jcgos efetuados: 10 — Pontos:
222 (Cestinha do Campeonato)

- LUIS MARTINS DE MELO (Lui-
sinho) — 22 anos
Altura: l,89m — Peso: 83 kg

Estudante Engenharia (PUC)
Jogos efetuados: 10 — Pontos:
103

- AURÉLIO TOMASSINI - 25 anos
Altura: l,90m - Peso: 89 kg

Comerciante
Jogos efetuados: 10 — Pontos:
101

- PAULO CÉSAR ABDAIA LEITE
(Paulão) - 22 anos
Altura: 2,04 m - Peso: 115
kg — Estudante Engenharia
(PUC)
Jogos efetuados: 10 — Pontos:
65
ROBERTO DE SOUSA CARVA-
LHO (Robertinho) — 24 anos

5 -

Altura: 1,81 m — Peso: 65 kg
Estudante Direito (Cândido

Mendes)
Jcgos efetuados: 10 — Pontos:
45

6 - ALBERTO BIAL - 19 anos
Altura: 1,88 m. - Peso: 84 Kls.

Estudante Educação Física
Jogos efetuados: 8 — Pontos:
31

7 - CÉSAR AUGUSTO SEBBA - 26
anos
Altura: 1,87 m. - Peso: 79 Kls.

Est. Direito (Goiás)
Jogos efetuados: 7 — Pontos:
63

- SÉRGIO DE TOLEDO MACHADO
26 anos

Altura: 1,90 m. - Peso: 83 Kls.
Prof. Educação Física1

Jogos efetuados: 7 — Pontos:
50

- ROBERTO RICARDO SIMÕES
SILVA (Bolinha) - 23 anos
Altura: 1,90m. - Peso: 88 Kls.

Pré-Vestibular (Medicina)
Jogos efetuados: 5 — Pontos:
26

10 - PAULO ROBERTO MAYA FER-
REIRA (Dudu) - 25 anos
Altura: 1,98 m. - Peso: 92 Kls.

Estudante de Engenharia
Jogos efetuados: 5 — Pontos:
14

11 - RENÉ DE TOLEDO MACHADO
25 anos

Altura: l,92m. - Peso: 82 Kls.
Prof. Educação Física

Jogos efetuados: 5 — Pontos:
10

12 - KLEBER FERREIRA DA SILVA
MUNIZ - 22 anos
Altura: 1,75 m. - Peso: 69 Kls.

Comercia rio
Jogos efetuados: 7 — Pontos: 2

13 - CARLOS EDUARDO FIORAVAN-
TI DA COSTA - 20 anos
Altura: 1,90 m. - Peso: 82 Kls.
Est. Economia (UEG)
Jogos efetuados: 2 — Pontos 7
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Mequinho tenta título de
Grande Mestre em Hastings

O bicampeão mundial Jorge Bruder (E) é o favorito do campeonato

Classe Finn do Brasileiro
de Vela tem início amanhã
Começa às 9 horas de ama-

nhã, tia Lagoa Rodrigo de Freitas,
o Campeonato Brasileiro de Vela,
classe Finn, que apresentará co-
mo principal atração _• presença
de Jorge Bruder, bicampeão mun-
dial da categoria.

O campeonato será realizado
em três dias, até quarta-feira,
sempre pela manhã, e contará
com a participação de dois repre-
sentantes de Niterói, oito de São
Paulo e seis do Rio. Para os que
quiserem assistir às regatas, o

Clube dos Caiçaras abrirá suas
portas.
DOIS NOMES DE RESPEITO

Jorge Bruder, a principal
atração desta competição, é bi-
campeão mundial, medalha de
ouro nos Jogos Pan-Americanos
de Cáli e campeão americano
classe Star.

Além dele, também Klauss
Bieckard é motivo de interesse,
pois é apontado como um dos me-
lhores da categoria Finn no muiir
do.

Ao embarcar ontem para
Hastings, Inglaterra, onde
disputará o mais antigo tor-
neio de xadrez no mundo,
Mequinho fêz questão de dl-
zer que "ao tentar obter
oficialmente o titulo de
Orande Mestre Internado-
nal, minha lembrança será
para aqueles que neste Na-
tal deram, jogos de xadrez
como presentes, numa pro-
va de que meus apelos fo-
ram ouvidos."

Esclareceu Mequinho que
ao saber do aumento das
vendas de jogos de xadrez
foi uma de suas motores
alegrias, pois tem esperan-
ça de ver, num futuro pró-
ximo, o Brasil ser represen-

¦tado em torneios Internado-
nais por equipes categoriza-
dos e formadas por jovens.

— Pelo que aconteceu
neste Natal é que me tor-
nar Orande Mestre Inter-
nacional Já nao é uma
questão apenas pessoal,
mas, acima de tudo, moral
— disse Mequinho.

UMA RAZÃO PORTE

O último torneio interna-
cional que participou, era
Vrsac na Iugoslávia, Mequl-
nho venceu Invicto, tendo
somado pontos suficientes
para ser considerado, ex-
t r a-of loialmente, como
Grande Mestre Internado-
nal.

Naquela oportunidade
tive nos soviéticos c lugosla-
vos os principais adversa-
rios. Eles são unidos e fa-
zem de tudo paira não dei-
xarem os titulos saírem da
Cortina de Ferro. Formam
equipes i de categoria e os
segundos são tão lmporton-
tes quanto os titulares —
diz Mequinho.

Esclarece Mequinho que
os segundos são importan-
tes porque quando os que
estão Jogando vão descan-
sar, eles ficam estudando as
jogadas dos adversários, fa-
cintando os companheiros.

E' esta uma das razões
pelo qual faço o máximo
para que o Brasil tenha
bons enxadrlstas. A única
vez que tive um segundo de
categoria, foi quando um
Jogador sueco, meu amigo,
resolveu auxldiar-me e ob-
serrou um adversário para
mim, enquanto eu descan-
sava após ter Jogado duran-
te 10 horas seguidas.

COLUNA INFORMARA
TUDO

Em Hastings, Mequinho
terá como adversários os
seguintes jogadores:

Korchnoy (URSS); Kar-
pov (URSS); Ollgorlc (lu-
Koslávia i; S z a b ó (Hun-
grla); Unzleker (Alemanha
Ocidental); N a j d o r f (Ar-
gentina); Robert Byrnc

(EUAl; Pílagòr (Alemanha
Ocidental); Andcrson (Sué-
cia); Clocaltea (Romênia) e
Kecnc, Hartston, Markland,
Botterlll e Franklin (Ingla-
terra t.

Destes, o soviético Korch-
noy, apontado como o ter-
celro do mundo, é o seu
maior adversário, mas no
último torneio realizado cm
Vrsac, conseguiu vencê-lo.

Korchnoy possui o
mesmo estilo de Jogo de
Spassky, atual campeão
mundial, pois atua multo
na defesa e raramente se
arrisca. A prova disso é que
quando os dois se enfren-
tam, quase sempre acaba
empate — prossegue.

As partidas do Tormlo
Internacional de Hastings,
em especial as de Mequl-
nho, serão publicadas em
sua coluna, às qulnta-felrns,
no Caderno B, do JORNAL
DO BRASIL.

Minha coluna no JB
sairá normohncnte e pro-
curarei manter os aprecia-
dores do xadrez informados
de tudo que acontecerá nes-
te torneio que é o mais an-
tlgò a ser realizado no
mundo.'Vou dar uma visão
das partidas, mostrando o
que de mais recente fôr
apresentado, Já que em xa-
drez, todos os dias surgem
novas Jogadas — finalizou
Mequinho.

Atlético lucrou Cr$ 400 mil no Nacional
Belo Horizonte (Su-

cursai) — O balanço íi-
nanceiro do Atlético
também foi bom no
Campeonato Nacional,
pois o clube arrecadou
Cr$ 4 074 675,00 nos 27
jogos da competição, re-
cebendo líquido
Cr$ 1 402 812,74, o que
lhe deu um superávit de
Cr$ 400 mil, dinheiro
que usou para contratar
o goleiro Mazurkiewicz

e renovar com o técnico
Telê.

O equilíbrio orçamen-
tário do Atlético é um
reflexo da administra-
ção ponderada do pre-
sidente Nelson Campos,
que assumiu o cargo
num momento de mui-
tas dúvidas, e hoje elas
estão praticamente pa-
gas, mas o -lu'oe es^./a
ganhar dinheiro mesmo
durante o ano que vem,
quando vai disputar a

Taça Libertadorci e u-
zer excursões ao exte-
rior, valorizado com o ti-
tulo de campeão brasi-
leiro.
ANO FELIZ

A situação do Atlético
hoje é de tranqüilidade
absoluta, pois nao há sa-
Jários atrasados, sendo
que os jogadores recebe-
ram agora até um prê-
mio que deveria ter sido

pago há cerca de dois
anos.

Antes de entrar em
férias todo o time, além
dos salários do mês, re-
cebeu CrS 2 500,00 pela
vitória sobre o Botafogo
e Cr$ 1 500,00 pela cias-
sificação para as finais,
mas o prêmio pelo título
— Cr $ 10 mil — somente
será entregue quando os
jogadores se reapresen-
tarem ao clube no dia
17 de janeiro.

Com tudo isso, o cli-
ma no Atlético neste fi-
nal de ano foi mesmo de
muita alegria, com ape-
nas uma ponta de tris-
teza quando saiu a lista
dos convocados para a
Seleção Brasileira. Valo-
rizado com o título de
campeão brasileiro, o
Atlético esperava ter um
maior número de joga-
dores convocados, pois
além de Vantuir e Da-
rio, os dois chamados,

muitos estavam certos
de que o lateral-direito
Humberto Monteiro e o
meio-de-campo Humber-
to Ramos também se-
riam lembrados pela Co-
missão Técnica da CBD.
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Neste mês de festas,
a Secretaria de Finanças
do Estado da Guanabara

envia sua mensagem e
dá uma boa notícia

aos contribuintes.

Em 1971, através de um diálogo
permanente, aproximamo-nos de vocês
e assim ò fizemos porque nossa meta
é a mesma: Governo ou povo ansiámos
pelo engrandecimento econômico do
Estado da Guanabara.

Neste clima de entendimento,
executamos um programa que constou
de várias medidas importantes: a con-
cessão de uma série de incentivos fis-
cais.- a criação do Calendário Anual de
Tributos Estaduais - nova sistemática
de recolhimento de tributos,- a redução
substancial da carga tributária.

Criamos também um plano espe-
ciai para pagamento de impostos em
atraso, que ora estendemos até 31 de
dezembro: o ICM, o ISS, o Predial ou
Territorial e o antigo IVC, poderão ser
pagos até 31 de dezembro, com um
acréscimo de apenas 30%. Queremos
que todos iniciem o Ano Novo em dia
com suas obrigações.

. Em 72 pretendemos nos aproxi-
mar ainda mais de todos-desde o sim-
pies artesão até a indústria mais sofis-
ticada-para que juntos possamos tra-
balhar com proveito no objetivo maior:
o progresso da Guanabara.

Feliz 72
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—Na grande área
Armando Nogueira

No começo da semana, num jantar
em Belo Horizonte, sentei ao lado de um
cavalheiro, de ar fechadão, elegante de
roupa e de gestos:Torço pelo Atlético — confessou
— mas, torço sem perder a cabeça. Não
aceito o futebol como paixão desvai-
rada.

Que bom, pensei: assim, terei, du-
rante a reunião, um papo tranqüilo e que
poderá render, inclusive, uma visão in-
teressante e original sobre a campanha
do time do Atlético no Campeonato Na-
cional, campanha que, infelizmente, não
pude acompanhar mais de perto.Quem é o bom do time do Atlé-
tico — perguntei ao meu ponderado vi-
zinho?

Ah, ali, bom mesmo é o Vantuir,
é o Oldair, é o Vanderlei, é o Lola, é o
Ronaldo, é o Dario ... Todo mundo é
bom. .

Concordei; concordei porque, real-
mente, acho todos bons jogadores, em-
bora não os conheça na continuidade de
uma temporada.

Toquei a conversa pra diante:
O senhor acha o time do Atlético

melhor do que o do Cruzeiro?
Melhor? Muito melhor!

Ai, o cavalheiro perdeu a cerimônia
e me pediu atenção:

Olhe aqui, o time de reservas do
Atlético, com Cincunegui, com Spencer
bate no Cruzeiro e no América, fácil.Não é possível!Não é possível? O senhor precisaver o plantei do Atlético.

Quer dizer que o senhor... ou
melhor: se lhe dessem de graça o time
do Cruzeiro, o senhor fazia o que com
o time do Cruzeiro?

Eu? Eu ficava com o Dirceu Lo-
pes e com o...

O Tostão? — Interrompi.
Tostão, não, eu ficava com o Dir-

ceu e com o João Ribeiro e devolvia o
resto.

O Tostão, não? Como não ficavacom o Tostão?
O senhor está assustado? Pois eu

prefiro o Dario ao Tostão. Aliás, eu pre-"
firo o César, do Palmeiras, ao Tostão.

Mais que depressa, atravessei um
garçom no nosso papo, pedi um chope e
não se falou mais no assunto. •

s
Bolas de primeira £

Agora, na temporada 71-72 do fute-"
boi europeu, a UEPA resolveu adotar o ¦
sistema de cartões (amarelo e vermelho)
para os árbitros. /// Em longa carta,
um leitor paranaense, certamente da ve-"'
lha guarda, espinafra o futebol profis-
sional, concluindo que "a remuneração,*,
ao atleta é uma chaga dos tempos mo-
demos e que devíamos voltar aos bons
tempos do amadorismo." Ora, seu Vál-
ter Baeta, o profissionalismo não é tão
recente como o senhor imagina. A era"'
antiga já cultivava semelhante chaga:"'
no século VI antes de Cristo, o grego nas-
cido livre que competia nos Jogos Olím-...
picos e em outros festivais pan-helênicos
passava meses e meses treinando, longe-
de casa, preparando-se para as competi- ~
ções de atletismo. Como aquilo era um
tremendo sacrifício para o cidadão, a co-"
munidade começou fazer fundos parasustentar o atleta. Até que Solón decre-
tou: qualquer ateniense que obtivesse
uma vitória nos Jogos Olímpicos recebia
500 draemas. Era o começo do profissio-
nalismo no esporte. Claro que muita gen-
te não gostou, mas, ainda assim, a idéia
vingou, a despeito dos protestos de gente' *
ilustre como Aristóteles, Xenofonte e Eu-
rípedes, na época, e, agora, o senhor. ////
Um bom jogador paulista de meia-can-
cha que o São Paulo talvez venha a sol-.-,
tar — não por desinteresse, mas por- *
apreço a seus anos de casa: Edson. É -1
uma pedida. /// De uma carta de um
educador brasileiro chamado Carlos Pe-
reira de Carvalho que está participando,,de um curso sobre educação norte-ame-,„
ricana, na Califórnia: "Confesso meu..r
convencimento e até mesmo orgulho em „
dizer que outro dia, aqui em Los Ange- —
les, fui aplaudido ao fazer algumas em-''
baixadas e que fui dignificado ao mar-;:;
car um gol de cabeça numa pelada. Fui
envolvido pelos abraços dos meninos ao^~
conseguir, com relativa facilidade, dri- .
blar todo o time adversário, nesta idade -
(33 anos)." Noutro trecho da carta, o lei-"'
tor revela que, nas peladas americanas,-"
os garotos, muito compenetrados, ficaim :¦ *
paradinhos nas suas posições, esperando"
que a bola lhe chegue ao alcance. O que,naturalmente, desmerece muito a banca M-,do amigo, confessando, orgulhoso, que, -
driblou o time inteiro.

SÚMULA
# A equipe grega do Pana-
thinaikos treinou ontem à tar-
de no campo de Los Cespedes
em Montevidéu preparando-
se para o segundo jogo con-
tra o Naeional pela Taça In-
tercontinental de Clubes na
próxima têrça-feirn. A equipe
uruguaia iniciou sua conecn-
tração ontem à noite havendo
dúvidas ainda quanto à esca-
lação de Espairago e Ubinas,
ambos com distensão mus-
ciilàr:
O Em partida pela segunda
rodada do Torneio de Natal
que se realiza em Madri a
equipe norte-americana de
basquete masculino da Univer-
sidade da Carollna do Norte
venceu o União Espanhola do
Chile por 87 a 65. No outro
jogo o Real Madri derrotou a
Juventude de Badalona por 89
a 80.
0 O Jugo entre o Fiurentin.i

e o Intcmazionalc é a maior
atração da lta. rodada do
Campeonato Italiano tlc Fute-

boi que será cumprida hoje. O
líder é o Juventus, com 17
pontos ganhos, que jogará
contra o Mantova, um dos,,41-
timos colocados do campeo-
nato.

• O haltcrojilista soviético
Gennabl Ivancenko estabcle-
ceu um novo recorde mundial
áe levantamento de pêso.jar-
rançada com 195,5 quilos, du-
rante uma competição reaüza-
da em Riga, A marca ai((e-
nor era de 194 quilos c esta-
va em poder do soviético Fetix
Nunlev. '¦ ¦

9 O atleta peruano Fraqcjs-
co Vcga íoi designado pela Fe-
dcraçfio de Atletismo para re-
presentar seu pais na corrida
de São Silvestre que será
disputada na passagem do ano
cm São Paulo. Vcga foi o se-
guntlo colocado na prova dos
3 mil metros com obstáculos
no Campeonato Sul-Amt»r(ra-
no realizado em outubro em
Lima.
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Fia chama Santos se Atlético nao puder vir dia 12
/-.--- - AMAtlnn n8n nnenli nnfpiin. RVnttflB P Is.sn tA. !*• linstnilte* 01(1 dfi- GCll'08 do Clube C tcllhn (!OI*tí>*/ll fin filio */nnl.l>. 1111111:1 festa fin IMltrp-n rias fnl. a Pnnf.rnfopãn rio Mai.InVin noi nrlnlt.. -a. •Caso o Atlético não possa enfren

tá-lo no dia 12, o Flamengo tentará
jogar contra o Benflca ou Santos, de
preferência este último, pois, confor-
me entendimentos mantidos anterior-
mente, Pele atuaria um tempo em ca-
da time.

Além da realização dos dois pri-
me Iros amistosos — Botafogo dia 8 à
noite e Atlético ou Benflca ou San-
tos dia 12—o presidente André RI-
cher pretende a liberação do Maraca-
nâ por todo o mês de Janeiro, a fim
de organizar mais um Torneio Inter-
nacional de Verão, que contaria com
a participação de várias equipes es-
trangeiras e brasileiras.

ATRAÇÃO EXTRA
— Até agora temos contado com

à boa vontade do Governador Chagas

Freitas, c Isso Já é bastante; êle do-
monstrou multa sensibilidade pelos
nossos problemas. K é exatamente por
causa disso quo pretendemos realizar
este torneio cm Janeiro, o que seria
uma atração extra para os turistas
que visitam o Rio nesta época — ex-
pllcou Rlcher.

Esclareceu o dirigente que pedirá
a liberação do Maracanã em janeiro
porque o calendário elaborado pela
CBD deixa multo poucas datas livres
para os clubes, em razão da Copa In-
dependência.

— Já que o Maracanã vai fechar
a partir de maio para a reparação no
gramado, tendo em vista a Copa In-
dependência, então deveríamos ter

. pelo menos o mês de Janeiro * fim de
realizarmos nossos jogos amistosos. O
Governador sabe dos problemas f Lnan-

colros do clube c tenho certeza do que
Irá nos atender —¦ continuou.

Rlcher quer realizar um torneio
Internacional de grande gabarito,
convidando Santos, Atlético Mineiro,
Rlver Plate e Boca Junlors, da Argen-
tina, Nacional ou Penarol, do Uruguai,
Vasco e mais uns dois clubes europeus,
se possivel um Italiano.

— Com um torneio desta catego-
ria, e nós apresentando um time re-
novado, com Paulo César e possíveis
outras contratações, tenho certeza de
que o Rio voltará a viver grandes mo-
mentos de futebol — prossegue.
A ATRAÇÃO DE SEMPRE

Quanto ao jogo do dia 12 de ja-
neiro, Rlcher prefere o Atlético para,
no dia 16, enfrentá-lo em Belo Hori-

zonte, numa festa do entrega das fal-
xas.

— Caso o Atlético não possa vir,
então poderíamos Jogar contra o San-
tos e Pele atuaria um tempo pelo Fia-
mengo, conforme entendimentos ja
feitos — disse Rlcher.

Se o Santos não puder atuar nes-
te dia, Richer tentará conseguir uma
partida contra o Benflca, que no dia
O estará enfrentando o São Paulo.

-— De qualquer maneira vamos
conseguir um rfrande Jogo pari o dia
12 c se possivel, estrear mais uma
contratação — finalizou,

NOVAS ATRAÇÕES

Entre as reformas estudadas no
Departamento de Futebol do Flamen-
go para o próximo ano, é quase certa

a contratação de Marinho, pai adotl-
vo de Paulo César, como treinador dos
juvenis, substituindo Jouber, que fi-
caria com a escolinha.

O preparador físico Francalacci,
que por algum tempo assumiu o car-
go de supervisor dos profissionais,
ocuparia o mesmo cargo nbs amado-
res, além de ser o auxiliar de Mari-
nho.' Com respeito à vinda de Alcindo,
ela só se concretiza se o Grêmio per-
mltlr que o jogador se submeta a exa-
mes médicos no Rio, pois êle ficou lon-
go tempo Inativo.

O Flamengo também está estu-
dando a compra de um zagueiro pararevezar com Fred, que deverá ser con-
vocado para a Seleção de Amadores
que disputará tu Olimpíadas de Mu-
nlque.

Mineiros querem
remiu dividida

Belo Horizonte (Sucursal) — O
Atlético vai pedir ao Flamengo a me-
tado da renda do jogo, que este pre-
tende realizar dia 12 de janeiro, no
Maracanã, alegando que o titulo de
Campeão do Brasil valoriza sua
equipe.

Acreditam os dirigentes do clube
mineiro que esta é a oportunidade de
valorizarem seu time, a exemplo do
que fêz o Santos. Em janeiro o Atlé-
tico deverá enfrentar o Penarol, no
Minas Gerais, em partida que marca-
rá a estréia do goleiro Mazurklewlcz
e que servirá como parte do pagamen-tô do seu passe, pois os uruguaios te-
rão como garantia, Cr$ 68500,00.

Salve 1972, ano ISO da Independência do Brasil

ANO MOVO/ROUPA MOVA
PREC0 ANTIGO!
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(7) R««pa BIIAX T«rfl»l V-ari»,
v^ wpw l«v«, palalé 3 b«li«i.

sé 95,
®R«wpa 

TIRO AL TIRYLINE, m«d. (7) Bewpa PIIÉ «XMrl«íio,
"Cougar", p«l«lé S • 3 b.ti.s. ^^ "OUI.ii", i«qu«lã« é botõ.s.
só 168, «268,

©Camlia assaria TCR0AL ® Camisa asparla TIROAt, Camisa social, TIRGAL algodão,
fllamanta, mad. clássico, cêro» >?¦ filamonlo oslampado, cêros colarinho plastificado,
lisas 72. padrios Vorõo Viva 72. Sé 25,
Sé 20, Sé 35, Camisa social, TERGAL,

®_-__*í_»'-*™«"iv"to' ©c.M.«Mrt..™««iv..i.. 
™7Si,í'S,¦^:K«r.??.d•'

*•••"*• cêras lisas. -
«•35f sé39, i6í

8) Roupa UOO CASTEUANA,
tarylono, 4 botéos, cêros
vibrantos.
sé 295,
Bormwda "LORD STYLI'*
modelo "Bahamas".

sé 29,
Sharl HELANCA boucho,
modelo "Haiti".

sé 29,

Sapato osporto, couro solvagom,
forma Europa, modolos sensacionais.
sé 55,
Sapata asparla, couro solvagom,
sola dupla supor rosistonto*
sé 35,

»,.._.•. .1, r-CTUO TI**DIHTI( SAO r.AMClíCO QUITâNO* ILORIANO »ATIM» COPACAIANA TIJUCA MIU» MAOUBIlItA l>IMMA CAMPO GRAHUI . ÍAMOS (ST. OO *IO: MlftUOI CA «IAS NOVA IGUACÚ (. I, MIIITI PITDOPOIIS VOITA IIDOMOA - IIXINDI
.li ..••• A.nlAcVn OUA.ULHOÍ . S IIRNAROO . S. 10SI OOS CAMPOS - SANTOS - SOROCAIA -PRCSIDINU PRUOÍNTÍ . RIBIIRAO CR(TO . TAUIATI . MÜO» DAS CRUIIS . SANTO AMARO . BI UM . BRÁS . IPIRANGA . SANTANA . TATUAPI . TUCURUVI - VIIA MARIA -
Smltt^ S IOÃO • UM ¦ .vtSlOM'tf PRAOO ¦ ¦RI6APIIIO ¦ PINHA ¦ PINHTIROS ¦ CAMPINAS ¦ ST, ANORI - SÁO CAtTANO ¦ tUNOIAI ¦ BAURU.
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CADERNOB
JORNAL DO BRASIL D RIO DE JANEIRO,

DOMINGO, 26, E SEGUNDA-FEIRA,
27 DE DEZEMBRO DE 1971
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Pedro Navalha (Erasmo Carlos) é conquistado

por Neusa (Cristina Martinez)

NOVAS ESTRELAS EM
ALTA VELOCIDADE

************************* * * \

. soQ diasx <íg3g7
; t> na ítMcw.dr-
* CARIOCA I MADUREIRA I « '""ânu -M WiTFRrtl I
4* Largo da Carioca I

MADUREIRA
Trav. Almerinda Freitas

N. IGUAÇU àm NITERÓI
Trav. Rosinda Martins I Rua Maestro Felício Toledo

CAMPO 6RANDE *
Rua Cel. Agostinho *
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Imlrii embutido modulado Bériamt
Voei entra com a parede e nós entra-
mos com o armário pronlinho.
Preço normal CrS 381,50 m2

Só 3 Dias CrS 287,00 m2
ou 17,93 mensais

M.|y!ll Siíier Mlltilllll - Gabinete.
Uma nova e modernissima Slnger que
caseia, chuleia, cine. prega ziper, botão
e costura reto também. Motor grátis.
Preço normal Cr$ 1.350,00

Só 3 Dias Cr$ 990,00
ou 69,30 mensais

Ferre elétrica Mtwítici Waliti - Levis-
simo. Aquecimento imediato. Linhas
modernas. Construção simples e per-
feita. O novo ferro automático Walita e
robusto e compacto. Tem descanso pró-
prio que facilita ainda mais suas tarefas.
Preço normal CrS 110,00

____kv___»?______ ________

\mr'' ' ^^^m\

W''"" mm^m
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P^^^_&*N__*S
Esteia c/2 baralhos Copao

Só 3 Dias CrS 88,00
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pf v--^_^;-^. ^_^K__ff^^^f^|f
.riteiaVcaolri lerraiea Wlf- «T'

Estõjo c/
brasão gravado a ouro." Com a garantia
Copag.
Preço normal CrS 15,00

Só 3 Dias CrS 7,'®

. Jprai
Penetra a lubrifica qualquer objeto me-
tálico. O que hà de mais moderno para
repelir a maresia e a ferrugem.
Preço normal CrS 20,00

Só 3 Dias CrS 13,50

Minta de aelalizar elétrica • Acompa-
nha uma mala com líquido metalizantt
p/cobre, niquel, cromo, ouro, prata, latào,
zinco e estanno.
Preço normal CrS 280,00

Só 3 Dias Cr$ 180.00'ou 12,60 mensais
*' ________
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Tesoura de picotar inportada -Fabrica-.
ção japonesa. Pode ser amolada.
Preço normal CrS 18,00

Aliador de liiiias de barbear - Para
vocá fazer 80 barbas com uma só li-
mina. Garantia de 1 ano. Exclusividade
da Exposição.
Preço normal CrS 28,00

__________ _______k' ' 'i___ >l?*y___r^V$

____¦_______________________________[ "" __nW_S^S

Só 3 Dias Cr$ 8f90 Só 3 Dias Cr* 14,50

Cliielâa a/praia Estéril - p/homens •
rapazes. Finíssimo acabamento. Em 3
diferentes cores. Todos os tamanho».
Preço normal CrS 25,00

Só 3 Dias CrS 9,90
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RçlòQio suíço Unissex importado - Fo-
Ihsado ou cromado. Anti-magnético com
ponteiros de segundos. Pulseira de couro.
Preço normal CrS 120,00

Só 3 Dias CrS 7(fc00

*i___^^T__*^*^^ ^V^^_i>_r^H

Cassete. • a piiha Wt ^^^
___¦_*?".:' :'^É^________________________________[_____________*v'__________!

Kf_il_«iRrc__i^M_Hlir

_____mP Üíi

Gravador Crown 9081
e eletricidade.
Preço normal CrS 690,00

Só 3 Dias CrS 470,00
ou 32.90 mensais
Caixa Acústica MK 7.
Preço normal CrS 75,00

Só 3 Dias CrS 58,00
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VeStidO Piquei Veríe - Várias cores. Ta
manhos de 40 a 50.
Preço normal CrS 30,00

Só 3 Dias CrS 19,90
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Em fina porcelana Real. Linda decoração
filetada a ouro. Acabamento finíssimo.
Preço normal CrS 410,00

Só 3 Dias CrS 219,00
ou 15,33 mensais

Maleta 007 Kelson's - Modêio luxo. Fe--
cho automático. Várias divisões internas.
Preço normal CrS 120,00

Só 3 Dias Cr$ 75,00

Berünetintia - Dobrável. Sirene ultra-sonic.
Qualidade total Caloi.
Preço normal CrS 415,00

Só 3 Dias Cr$ 305,00
ou 21,35 mensais

troninho laqneada para totó- Nas cores:
branca, azul, vermelha, laranja e amarela,
Preço normal CrS 45,00

Só 3 Dias CrS 32,00

Carteira em Gourvin com estampa - A ita-
liana. Porta-niquei com espelho, pente
e lixa de unhas.
Preço normal CrS 6,00

Só 3 Dias CrS 4,90

BiCÍCleta Monark aro 28- Nas cores: ver
melha, azul e verde.
Preço normal CrS 399,00

Só 3 Dias Cr$ 319,00
ou 22,33 mensais
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hibânia, a
beleza
morena de
A 300 Km
por Hora

CRESCENDO.
COM O BRASIL

O Brasil viveu, nêstc ano,
momentos de extraordinária grandeza,

culminando com o êxito dn
viagem presidencial.

? 

fi. .'• Com/)lcÍ(i traiK/iiiiklude política e social

• Previsão da ótimas safras.

n- 

'' m*_ * produção nacional em crescente desen-
¦¦•; volvimento de Norte a $ül do Pais.

m ^.*«"«____r • O hroduto nacional registra uma taxa de

nm expansão 
su/ierior a ld"-o c a poupança

;'• interna atinge a 20% do produto nacional
-«. j fM bruto.

- •«<¦'**}^Bfetó,!'*-* • Maiores ingressos de recursos do exlc-
^ «^««s»8""! ms rj()r p (fS.,expórtdc0s atingem índices
' H ^^jM altamente satisfatórios.
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Nós, tias Organizações Gelli; que, orgulhosamente, crescemos com o
Brasil há 74 anos, desejámos, no limiar de mais um novo ano,

o mesmo sucesso a nossos clientes, amigos c fornecedores.

Gelli @ GELLI INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. — Petrópolis
MAGAZIN GELLI S.A. - "

GELLI * FILHOS LTDA. -.„ .
CASA GELLI MÓVEIS S.A. -Guanabara

"Estou amando louca-
mente a namoradlnha do
um amigo meu" Só que
desta vez nào é a namora-
dlnha de um amigo, mas a
noiva do patrão, por quem
Roberto Carlos se apaixona
em A 300Km por Hora, seu
terceiro íllmc, em cartaz no
Super-Brunt-70. Como os
anteriores, Roberto Carlos
vem dirigido por Roberto
Farias, que o lançou no cl-
nema em RC em Ritmo de
Aventura e RC e o Diaman-
te Côr de Rosa. Mas agora
èle não será o cantor em
ação, mas o mecânico Lalo,
que auxiliado por seu amigo
Pedro 'Navalha (Erasmo
Carlce), substitui o patrão
(Raul Cortez) numa dlíicll
prova em Interlagos e se
sagra campeão do automo-
billsmo nacional. Mas ape-
sar de todas essas modlíl-
cações, Roberto, o cantor,
eistá presente na trilha so-
nora do íllme, cujas músi-
cas são também da dupla
Roberto e Erasmo Carlos.

A 300Km por //ora 6 uma
experiência nova tanto pa-
ra Roberto Carlos como pa-
ra Roberto Farias. O filme,
rodado em São Paulo, conta
com os mais modernas rc-
cursos técnicos c seqüências
de corridas que empolgarão
o público, a exemplo de ou-
tros íllmes estrangeiros.
Sempre em busca de novos
talentos, Roberto Farias
lança neste filme duas no-
vas estrelas; Llbanla, que
Interpreta Luclana, a jovem
por quem Roberto Carlos se
apaixona, e Cristina Marti-
nez, que, no papel de Neusa,
conquista o coração de
Erasmo Carlos.

A meta
alcançada

Llbanla, nome grego de
uma Jovem morena, bonita e
timlda, que aos 19 anos en-
írentou pela primeira vez
as câmaras clnematográfl-
cas. Mineira, criada em São
José dos Campos, Llbania
deixou o cuiso de Ciências
Sociais para seguir a carrcl-
va de muneauim c modelo
fotográfico, profissões cm
que se destacou, atingindo
agora a meta decisiva, o ei-
nema.

— Foi tudo multo rápido
e agora Já ma acostumei
com a Idéia do cinema. O
melhor de tudo foi ter tra-
balhado ao lado de Roberto
Carlos, de quem sempre fui
íã, tendo a oportunidade de
conhecer sua personalidade,
longe dos palcos e das fãs.
A familia, embora tradicio-
nal, não impediu a minha
carreira, mas assim que pu-
der e tiver tempo voltarei
aos estudos.

A surpresa do cinema foi
Igual para Cristina Marti-
nez, no filme, Neusa, namo-
rada de Erasmo Carlos.
Cristina, 18 anos, também
exerce a profissão de mane-
qulm. A televisão também
já entrou em sua vida em-
bora ela a considere "um

grande monstro absorven-
te." Ela apareceu na nove-
ia Toninho on the Rocks.
Paulista, filha de mãe aus-
tríaca e neta de espanhóis,
Cristina consegue deixar de
lado a timidez quando con-
segue manter um bom diá-
logo.

Sem querer, realizei
um dos meus sonhos. Sou fá
de Roberto Carlos desde os
13 anos e cheguei a ter co-
leção de retratos seus. Mas
ser escolhida para traba-
lhar ao seu lado e de Eras-
mo Carlos foi bom demais
para mim.

Apesar da pouca idade,
entre vários hobbies, Crls-
tina gosta de escrever pe-
quenos contos.

Gosto de criar perso-
nagens, envolvendo-os nas
mais diversas situações.
Talvez eu goste de escrever
porque sou multo romantl-
ca, o que me conduz para
um mundo irreal.

Apesar da intensa carrei-
ra, Cristina terminou agora
o 3.° ano clássico e preten-
de seguir a Escola de Co-
municaçáo.

Outros atores conhecidos
participam de A 300 Km
por Hora: Raul Cortez, Má-
rio Benvenutti e, em parti-
cipações especiais, Reglnal-
do Farias, Flávio Migliaccio,
Otelo Zelonl e Valter Fors-
ter. A fotografia em cores é
de José Medeiros. Ao que
tudo indica, Robsrlo Cfirlos
deverá obter mais um su-
cesso de bLlheteria, neste
seu terceiro filme, que tam-
bém é mais um passo para
uma nova etapa de sua car,-
reira.
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melhorei

JVo Olympia, durante uma hora, Liza Minelli canta, danqa, representa

0 
"music 

hall" e Liza

¦ ¦

l^'v 11

a suavldade de
os jrilnutos de sou espet&culo em uma'

de delicadeza."

Ex-musa do exiatenclallsmo — dos
gestos e roupas sem cuidado
Orecco e hoje uma inulher diferente,
maLs sofisblcada, reflnada. Sua 010

entanto, como forma de dlrlglr-se
aos espeotadores, contlnua semelhante
aos 'tempos anttgos.
£ isto que ela prova no espetftoulo do

La Tete de I'Art em que sou estilo pes-
1 soal mant6m-se como a malor atra?&o.
l| Atriz, uma voz sensualmente rouca,

11: liette Orecco, UteraJmente, interpreta ca-
da uma de suas oangoes. As lnflexoes ca-

minham da lronla ao sensuaJlsmo, da

quem dona de uma grande
Como atriz e

AS

TRÊS

VOZES

QUE

PARIS

OUVE

Paris, nesle
Natal, tem três
mulheres cantando
em estilos
diversos, tôdas
três também
atrizes. Na melhor
tradição dos

grandes
espetáculos de
estréias americanas,
Liza Minelli;
no estilo do
folclore francês,
Marie Laforêt.
E Juliette Grecco,
em sua forma
muito pessoal de
contato com o

público •

0 folclore com

Marie Laforêt
São poucas as gravações de Marie La-

forêt que chegaram ao publico brasileiro
¦nas os amantes do cinema, certamente,
a lembrarão, violão em punho, cantando
uma belíssima canção em O Sol por Tes-
temunha, de René Olément.

No Théâtre de la Ville, tôdas as nol-
(es e durante uma hora, Marie Laforêt
— Interpretando novas canções ou ou-
tras multo antigas — busca no folclore
as referências para suas criaçqps. "A re-
íerência folclórica, algumas vezes" — diz
um crítico — "é bastante longínqua, co-
mo no caso de Mary Hamilton, uma de
suas novas canções. Outras, como em
Marie, Douce Marie, existe na Inflexão,
na tonalidade em que determinadas fra-
ses musicais são apresentadas. Em tôdas,
a suavidade de Laforêt que transforma
os 80 minutos de seu espetáculo em uma'
lição de delicadeza."

Juliette Grecco

Ex-musa do existencialismo — dos
gestos e roupas sem cuidado — Juliette
Grecco é hoje uma mulher diferente,
mais sofisticada, refinada. Sua voz, 010
entanto, como sua forma de dirlglr-se
aos espectadores, continua semelhante
aos itempos antigos.

Ê isto que ela prova no espetâoulo do
La Tête de 1'Afflt em que seu estilo pes-
soai mantém-se como a maior atração.
Atriz, iuma voz sensualmente rouca, Ju-
liette Grecco, literalmente, interpreta ca-
da uma de suas canções. As Inflexões ca-
minham da Ironia ao sensualismo, da cri-
tica ao humor, com a leveza e o domínio
de quem é dona de uma grande téonica.
Como atriz e cantora.

O estilo de

O 
"music 

hall" é Liza Minelli
BEATRIZ BOMFIM

DA SUCURSAL DO JB

Paris (Via Varlg) — Se há al-
iguêm que faz sucesso em Paris,
que conquistou realmente o público
parisiense, êste alguém é Liza Mi-
nelli. Estréia no Olympia, seu shoio
é de tal maneira envolvente, que
depois dele os comentários são
sempre os mesmos: "Após ver-se
uma artista com tal personalidade,
tão completa, a vontade é de man-
dar que todos os outros venham
vê-la, venham aprender alguma
coisa, e depois recomecem tudo."

Ela aparece primeiro em estilo
vavip, com um vestido longo ver-
melho, colado ao corpo, com fendas
até os quadris, e decote até a cin-
tura. Os cabelos curtos e lisos, os
olhos imensos, Liza, a filha de Ju-
dy Garland e Vlncent Minelli, lm-
põe-se, nada deve a seus pais fa-
mosos. Ela comanda o público, an-
da no palco como ninguém, não
pára um segundo, a não ser para
cantar alguma coisa romantlca
como Les Parapluies de Cherbourg,
de uma forma como ninguém fêz
até agora.

Bruno Coquatrix acha simples-
mente que Liza Minelli é um outro"milagre Plaff": "Nada de tão di-
ferente, vendo-as em cena, mas é
o mesmo poder envolvente, a mes-
ma geniosldade em ganhar um
público, a mesma vontade de ven-
cer. No plano humano" — acentua
Coquatrix — "o mesmo desejo de
devorar a vida nos menores mean-
dros. Eu sempre afirmei que o va-
lor de um artista está ligado ao do
indivíduo. E agora agradeço a Li-
za por ter-me dado razão — ela é
outro milagre Plaf(."

Fenômeno Plaff ou não, Liza,
Minelli conquistou inteiramente
um dos públicos mais difíceis do
mundo — o parisiense. Seu espe-
táculo no Olympia é precedido dos
números de sempre, que tanto
agradam ao público — malabaris-
tas, charglsta, acrobatas, além de
dois cantores.

A APRESENTAÇÃO
Mas é Liza Minelli que o públi-

co espera: quando se anuncia, os

aplausos começam e não se inter-
rompem. Pernas longas, enormes,
que lhe dão uma altura que não
tem, l,64m, ela exipllca numa mú-
slca gostosa que seu nome deve ser
pronunciado Laiza, e não Liza. E
Minelli e não Mainelli ("entendam,
é italiano, de meu pai"). Depois
desta apresentação, o público é
dela.

Sabe-se que muita coisa que pa-
rece improviso, como a distribuição
dos falsos cilios, a desculpa de
"vou lavar minhas mãos, volto já",
tudo é imilimetrado, estudado, na
melhor tradição do show Business
americano. Mas a espontaneidade
de Liza Minelli é tanta, que tem-
se a impressão de que ela nasceu
assim, dançando, cantando. Não se
pode jamais aceitar o que é fato
— ela levou cinco anos se prepa-
rando, estudando música, ballet,
para se transformar numa vedeta
internacional e deixar de ser a fi-
lha de dois monstros sagrados —
Judy Garland e Vincent Minelli.

No Olympia, durante uma hora, Liza Minelli canta, dança, representa
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JOSE CARLOS
OLIVEIRA

O
NATAL

DE UNS
E OUTROS
Natal e verão surgem mistu-

rados, desencadeando na cidade
um nervosismo e uma euforia
que vão crescendo a olhos vistos.
E' a festa. As pessoas trabalham
pensando nas compras, fazem
compras pensando no trabalho e
ainda se telefonam frenéticas,
combinando a ceia. E' mais lindo
c Natal do que o Ano Novo, por-
que q primeiro é feito de espe-
rança e amor, enquanto o segun-
do traz a melancolia. Natal é da-
ta de respeito, Ano Novo vale tu-
do.

Curioso é que a população
aumenta nesta época. Há mais
transeuntes e mais automóveis.
Tem-se a impressão de que há
duas multidões: uma que está
sempre zanzando e a outra que
só sai de casa nos grandes acon-
tecimentos. As crianças se mui-
trplicam por mil. E no meio da
alegria também se multiplicam
os mendigos, que se tornam mais
agressivos. A cidade se mostra a
nu, impudica e insólúvel.

Penso na minha festa pes-
soai. Como se diz em Ipanema, o
profissional descansa quando os
amadores vão brincar. Nunca
planejei a noite de Papai Noel
nem a noite de Iemanjá. "Seja
lá o que Deus quiser", digo eu.
As alternativas aparecem espon-
taneas, e não sou homem de di-
zer:" Ah, infelizmente, já tenho
compromisso." O. pianista Luís
Carlos Vinhas, do Flag, descobriu
uma forma perfeita para solu-
cionar este impasse. Pega os seus
amigos mais chegados, senta na
areia da praia com comidas e be-
bidas, e fica à disposição dos
acontecimentos. Ali pelas 10 da
noite, sua intuição lhe dirá qual
o destino adequado do grupo.

E tem mais: passar o Natal
em solidão, quando não fôr por
doença ou morte na família (ca-
sos em que a solidão pega de
qualquer maneira, em qualquer
dia), não é de modo algum desa-
gradávél. Os bares, as ruas, as
praias oferecem possibilidades dc
convívio, mesmo em isolamento.
E eu já passei, e acho que já es-
crevi isso algum dia, um Natal
em Copacabana, totalmente sóli-
tário. Não conhecia ninguém.
Era um garoto. Fui andando pela
praia e vi um bar com mesas na
varanda. Entrei, sentei, pedi
cuba-libre e fiquei olhando o mar
com lua em cima. A técnica nes-
sas- ocasiões, para assegurar a
própria tranqüilidade, é não
olhar as mulheres em torno. Po-
de ser que alguma dê bola e você
perca a cabeça e começa a briga,
que é invenção brasileira. Olhe-
mos a lua sobre Copacabana.
Meditar é também uma festa. E
como dizem os hippies, tendo fé
em.Deus, tudo acaba dando cer-
ic.

O bar estava superlotado.
Aparece um casal Não há mesa
vaga. O garçom pergunta se eles
podem sentar comigo. Meu pri-
meiro impulso foi responder:"Mas, meu senhor, a coisa
que eu mais desejo nesta noite é
que alguém se sente comigo..."
Mas disse apenas: "Claro." A lou-
ra era alta e o alto era louro.
Sentaram-se, apertaram minha
mão e pediram não lembro mais
o quê.

Eram mais solitários do que
eu: dois escandinavos de passa-
gem pelo Brasil, enquanto eu,
privilegiado, estava apenas che-
gando ao Rio, que fica dentro de
meu país. E foi tão bom, nós três
pacientemente procurando uma
linguagem universal, mistura de
inglês com francês... Com olhos
e sorrisos discutimos tudo isso
que falei aí em cima.

E quando cheguei em casa,
cansado, bêbado, a lua já indo
embora, deitei-me e concluí:

— Nada mau. Meu primeiro
Natal carioca já foi internado-
nal.

Superagência

Três agências de propagan-
da de grande porte — Standard,
Norton e Bensón — acabam de
concluir os entendimentos para
a sua fu.são c o conseqüente sur-
glmento de uma superagência.

No empreendimento haverá
também a participação acionária
de uma agência de propaganda
norte-americana, já anterior-
mente associada à Standard.

Vasto mundo

Jane Blrkln e Serge Oains-
bourg lançando em Paris uma
nova dança: a décadanse.

Claudia Cardinale, encora-
jada pelo suessso de seu lança-
mento musical Popsy-Pop, pre-
para um novo disco.

• Sylvie Vartan planejando
montar uma comédia musical
baseada em Alice no Pais das
Maravilhas. A Idéia, aliás, náo é
original e Já foi sucesso no Rio.

Maria d*Aparecida
premiada

• A cantora brasileira Maria
d'Apareclda ganhou o prêmio
Primavera da Suécia, que é con-
cedido todos os anos por um jú-
ri de figuras VIP da sociedade e
dos meios artísticos a dois jo-
vens representantes da cultura
francesa.

• Este ano, dedicado à músi-
ca c arte lírica, o prêmio foi ga-
nho por um jovem pianista íran-
cês e por Maria, que, segundo o
júri, apesar de ser brasileira,
sempre divulgou a música fran-
cesa.

"Business"
imobiliário

• A Vcplan comprou a cons-
trutora Iod-Baucn.

Vaivém

• O Embaixador Geraldo Eu-
lálio do Nascimento Silva vai ter
editado em inglês o seu livro Di-
plomacia no Direito Internado-
nal. A proposta (aceita) foi fei-
U pela Editora Sijtihoff.

• Zé Pessoa de Queirós fez a
sua rentrée na noite carioca jan-
tando com Lonlta e Jorglnho
Guinle. Marta e Eric Waechtcr e
Klki e Renato Garavaglla no Mi-
clicl e esticando no Open.

• Por falar em Michel: é exce-
lente a caiitora-planlsta Betty
Brian importada dc Los Angeles
pela casa. Uma artista das me-
lliores, que surge para rivalizar
com os cobras da noite carioca
como Muito. Oom Salvador, Luis
Carlos Vinhas, etc.

O mais alto
Assinado e sacramentado

entre a Companhia Brasileira dos
Hotéis Ritz c a Inter-Hotel, de
Lisboa, o contrato para a cons-
trução na Avenida Atlântica do
mais alto hotel da América do
Sul, que deverá estar pronto e
funcionando em 1974.

O projeto está orçado em 13
milhões dc dólares, Isto é, qua-
se CrS 85 milhões.

Mais um
• A Petrobrás vai construir
mais um posto na Avenida
Atlântica, desta vez no Leme. A
o quinto posto que a empresa
abre na beira do mar.

Contraponto

Não há dúvida de que dc-
zembro é um mês festivo para a
Academia Brasileira de Letras.
Comemoraram seu birthday Her.
mes Lima, Elmano Cardim. Pe-
dro Calmon c Osvaldo Orico.

O Sr. GUdo Borges casa sua
segunda filha, Maria Teresa, no
dia 8 de Janeiro. A cerimônia te-
rá como decor a chácara do di-
retor do Departamento dc Par-
quês em Jacarepaguá.

Lais c Hugo Gouthicr vho
passar o réveillon hospedados
por Lúcia e José Pedroso em
Italpava.

"Réveillon" em negro
Paris aponta a moda íeml-

nina para o réveillon. As vitrl-
nas das lojas estão cheias de
smokings cm veludo e crepe ou
saias longas de veludo, tudo cm
negro. As camisas, de todas as
cores, são cm cetim, usadas com
gravatas em pois ou listradas,
multicolorldas.

A passagem do ano sugere
muito strass, principalmente na
maqullagcm: estrelinhas dc
strass nas sobrancelhas e nas
maçãs do rosto.
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Sugestão

A Pirelli cedeu a Ione Sal-
danha as bobinas com as quais
a artista montou sua recente cx-
posição no Museu dc Arte Modcr-
na. Das 30 bobinas expostas,
quatro foram dadas de presente
a Ionc c o restante emprestado
para devolução posterior.

Acontece que a exposição fi-
cou uma beleza c será uma pe-
na as bobinas pintadas por Io-
nc voltarem à empresa para re-
montagem. Náo seria o caso de
a Pirelli doar as bobinas assina-
das pela pintora, que são suas, a
museus c fundações?

Pró-Jumbo

• Telefona-me o Sr. Jose]}!.
Halíln, diretor da Air France na
Brasil, para contestar a noticia

de que os Jumbo estejam ira-
cassando comercialmente. "Pelo
contrário" — afirma êle — "o
grande trunfb do novo avião é
justamente o conforto. Aliás, o
conforto dc sua classe turística
é idêntica ao conforto da primei-
ra classe dos Jatos tradicionais."

Por aí...

Guilherme Guimarães já re-
servou o Open para o movimen-
tadis-imo pré-réveillon fechado
que oferecerá no dia 27.

A Sra. Belita Tamoyo recebe
amigas para chá no dia 2t».

GrazieWa c Buby Lconetti
organizaram seu rêveP-lon para
que a Embalxatrlz da Itália,
Condéssa Baratticrl di San Pie-
tro. conheça a festa dc Icmanja
na praia.

Os Mirage de
Israel

Os 50 Mlrage vendidos, c
depois subtraídos, pela França a
Israel vão reverter à Força Aérea
francesa constituindo uma nova
unidade especial.

Ziguozaguc
No Rio, from Llsb-ja. o eco-

nomista Luis Teixeira Pinto.

Em matéria dc velhas, o
grande sucesso da França nu
momento é o Beaujolals novo
isafra deste anoi, que os con-
«oisseurs classificam como cxt
cprional.

Quem trocou o atual frio
polonês p:lo calor carioca foi o
Embaixador Alfredo Teixeira
Valadão, qu3 chegou cm férias.
O Embaixador Valadão o o re-
cordlsta do Itamarati em con-
ferencias internacionais c ficou
célebre pçla defesa dos nossos
Interesses em foros econômicos
como GATT, UNCTAD e outres.
Na Polônia tem intensificado
muito nosso comércio cem
aquele pais.

Nos salões
do Rio,
as Sras.
Carmem
Mayrink
Veiga
e Lourdes
Catão
ladeando o
Sr. Jorge ,»Guinle'

Sursan e ONU
em convênio

•
A Sursan está negociando com a ONU um con-

vento de assessoria técnica no valor de 1,5 milhão
de dólares. As sondagens iniciais deram resultado
positivo e a Sursan partiu para a elaboração da
proposta, quase pronta, datilografada cm mais dc
.50 laudas.

Pelo convênio, que terá a duração de três anos,'
a ONU prestará assessoria em nivel técnico a todos
os estudos da Sursan, através do treinamento téc-
n*co de seus engenheiros e até do fornecimento dc
equipamento, tudo no valor acima referido dc 1,5
milhão de dólares.

Entre os projetos da Sursan que terão asses-
soria dos especialistas mandados pela ONU figu-
ram os estudos para o saneamento da baia da Gua-
nabara c da Lagoa Rodrigo de Freitas.

Zózilno Bnrrozo do Amaral

Só est'; mês você compra Multipiso no
Tapeçaria Líder por condições tflo macias:

CrS 45,00 o m',em 5 meses som juros.
Pisa om quom oativor na sua frente para
_SB_— _— _¦_ comprar melhor

.L—^T-L—^lr A colocaçoo ô
^_™ I ^™ 

^^ gráti-j e imediata

Piso om quem oatnror i

TfiP€T€S

BARATA RIBEIRO. 340 - TEL. 255 0769
BARATA RIBEIRO. 255 - TEL. 255 0626
CirETE, 40 - TELS. 2»15-5J« E 235-7641
VOLUNTÁRIOS OA PÁTRIA, 283
TELS. 226:4832 E 226-6051
ATAULFO DE PAIVA. 27 - TEL. 227-6167
CO/VOE DE BOMFIM,429-TEL:268-7644

, ..... - #í&7l

IfHsAwMl !* MILHAS PS PMTSINAS K fAIITIIIIA VO MAU HRASII.KIIlit W^KVTt

tfU NINGUÉM BNTBftDB MSLH0H DE PKIXADAS DO QVK ,VÓ.V. W 
MT -\

flLMOGEnoRINCn
R. MARQUES DF VALENÇA. 83 • TIJUCA

fenicia R. Barata Ribeiro, 463
Tel. 255-3518

* CALÇADOS CHRISTIAN DIOR E CHARLES
JOURDAN

+ SANDÁLIAS (ÚLTIMOS LANÇAMENTOS), A
PARTIR DE CR$ 10,00

* BOLSAS MODERNÍSSIMAS A CR$ 100,00
* CINTOS DIOR - JOURDAN A Cr$ 50,00

t • grande liquidação do estoque de veríol

AJUDE UMA
CRIANÇA A
NASCER NA
PRO MATRE

Torne útil sua última
homenagem a um
parente ou amigo
enviando' um
cartão"In Memoriam'',
da rro Matre.
Seu donativo,
qualquer que seja,
será sempre bem
recebido.
Sua lembrança irá
se transformar no
sorriso de uma
criança que nasce.

PRO MATRE
Av. Venezuela, 153 - Rio
Tels..- 243.6875/243-0014

agora, também,
o Méier vai

aprender Inglês
sem fazer forca.

^m§^^^-^^-

Curso Oxford
CORSO

de rt»»9- s««•"Es

I ii..t' Póstu :. - Av Cop.iuib.
hi.di Úl.. Ru.i Diwvxm 20
} |.,il Biil.ll. (| i - Pr.lu '¦ •<- •

Fil .ii L.irijn 'Io Mdoh úl.¦ K.
F.tfdl S.ifi, . rVn,t'. - Rua Con
Filial Moiim - Rua D.as da Ci

.• de Fu.ma -137

ina 1063 <i'k,|,i
Tel 267 1356
Tel '25687 76
Tel 255 2223
Tel 266 7.(01

Tel 2651226
Te! 220 5951
Tel 249 7527
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J A OUVIU A ULTIMA?

PHILIPS
melhor não há!

SERVIÇO T«NKO PHIUPS
. suo •ji-aunciii garantia

OUÇA'ESTE SOM
COM PEQUENA ENTRADA
OU SEM ENTRADA
EM 10 MENSALIDADES
IGUAIS SEM JUROS.

CASAOXFOItl»
- A loja mais especializada no ramo

AMPLIFICADOR ESTEREOFÚNICO PHIUPS RH 591
2 x 30 watt*. Espaciflciçãts da norma DIN pira alta
fidelidade. Saldas para vários módulos asttraofònicos.

CrS 186,60 mensais
GRAVADOR ESTEREOFÔNICO PHIUPS N 4408
Alta fidelidade. Operação em duoplay • multiplay, 4
pistas. Localização automática ds programas. 2x6
watts de salda. CrS 333,30 mensais.

TOCA-DISCOS GA 202 PARA CONJUNTO ESTÉREO
Estabilidade de rotação assegurada por cérebro eletrò-
nico. Pressão regulável da agulha sobre o disco. Braço
fonocaptor equipado com freio de viscosidads. Permite
utilização de cabeçote magnético.

CrS 133.30 mensais

Rua da Quitanda n.-65A
Telefone: 222-6404

Através de uma
janela de acrílico,
vê-se o sistema de

inversão da fita

Ame. nova

ESPERE O ANO ,NOVO COM A BELEZA É FIDELIDADE DAS
MARCAS1 QUE LHE OFERECEMOS

^W^ci^cf

^V Sm

^____________

\ssa
NÍ5ÍV

mas
^Kakai •

GRÁTIS Estudo técnico do
local para sugestão dos equipa-
mentos adequados às suas ne-
cessidades e pretensões.

ho om nosse
oslulio r olnyer ado o .1 prova de ruid
exUitnos para saber o quo <• o som
sl-:ii competição da ZONA DO AGRI/

KINCS SOUNPstudio

rOTIGfi
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A LOJA DO SOM MAIOR
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UM "DECK CASSETE"
COM INVERSÃO AUTOMÁTICA

PAULO FURTADO DE MENDONÇA
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Vários fatores concorre-
ram para o fortalecimento e
a expansão do sistema cas-
sete de gravação, principal-
mente a boa sonoridade
possível na sua lenta rota-
ção (17/8) e a Quantidade
máxima (120 minutos) dc
impressão magnética que
permite.

A própria tendência dos
mais conceituados constru-
tores de gravadores em lan-
çarom cada vez maior nú-
mero de aparelhos cassete, e
os recursos que foram sendo
acrescentados a cada novo
modelo também contribui-
ram para que esse tipo de
gravação conquistasse o
mercado.

As editoras, por sua vez,
trabalharam no sentido dc
alcançar a melhor qualida-
de nas Jltas pré-gravadas,
e isso é perfeitamente nota-
do nos lançamentos atuais.
Uma grande variedade em
seus catálogos oferece maior
possibilidade de escolha,
não só quanto ao estilo de
música como taanbém quan-
to à qualidade sonora.

Dos modelos dc gravado-
res cassete do tipo deck lan-
çados em nosso mercado
este ano, o modelo CS-50 D
da Akai pode ser situado
como um dos mais impor-
tantos.

Esse aparelho, devido ao
seu perfeito funcionamento
(só possível quando ane-
xado a um ampllílcador)
conquistou os aücionados,
não só pela maneabllidade
de seus comandos como
também pelos novos dispo-
sltivos que apresenta.

Preparado para operar
com qualquer extensão de
tempo em fita cassete, o
modelo íoi projetado de tal
forma que o operador, uma
vez ambientado com seus
controles e recursos, obterá
rapidamente um rendlmen-
to excelente, tanto nos mo-
mentos de gravação como
ires de reprodução.

Pode ser usado cm
qualquer região, babando
para isso a seleção da vol-
tagem e ciclagem deseja-
das. Essa seleção é realiza-
da na sua tampa-base in-

0 MELHOR PR

ferlor, onde estão situados
o interruptor e um disco se-
lecionador que deverá ser
ajustado convenientemente.

Provido de um motor syn-
chronous livre e de dois cir-
cultos integrados, o deck
CS-50 D inclui ainda um to-
tal de 19 transistores de si-
liclo e dois diodos.

Apresentado em forma
moderna, este modelo foi
desenhado sob o estilo de
estante, exatamente para
que tanto os seus comandos
como os recursos pudessem
ser acionados e fiscalizados
da melhor maneira. Tendo
as dimensões de 375 x 287 x
160mm e pesando 7.8kg,
funciona somente em posl-
ção horizontal.

União com o
amplificudor

Para que seja unido ao
ampllílcador, que devera
permitir as operações de
gravação e reprodução, o
CS-50 D apresenta, no lado
esquerdo, um pequeno pai-
nel onde se encontram as
tomadas que deverão rece-
ber as extensões (fiação)
que partem da amplificarão.
Um orifício (phones) acei-
ta a introdução do plug
especial dos fones auricula-
ros. Mais quatro tomadas
RCA — divididas em out
right e lefl e in ríght e
left — estão dispostas pa-
ra que nelas sejam introdu-
zidos os plugs próprios de
reprodução e gravação. No
centro, uma tomada do tipo
din admite um cabo espe-
ciai Philips para efetuar as
mesmas operações.

Quanto a gravações dire-
tas de microfones, o
CS-50 D apresenta, na par-
te Inferior do lado frontal,
os orifícios próprios para
os plugs apropriados.

Rua Ralmundo Corroía,

Çadterite!

, Shmp» "7 *f -
THORIBS^HÜSSSI

Casa Garson
«55535».'

EM COPACABANA - Rua Raimundo Correia, 15n9

BSB

Sistema
automático

A Akai confirma que,
quanto às respostas de fre-
quência, o alcance apurado
foi 30 a 16 mil ciclos, e que
a cabeça gravadora e re-
produtora do sistema é de
um micron de largura, de-
vendo, por Isso, ter um tra-
tamento especial quanto à
limpeza.

Mas a grande novidade
introduzida no CS-50 D é o
sistema automático elabo-
rado pela Akai, denomina-
do Invert-O-Matlc, que con-
slste na reversão da fita
dentro do comparfeimen/to
onde é depositada.

Esse mecanismo, de forte
consistência, Inverte o lado
da fita que está sendo re-
produzido. A operação é
conseguida graças à 'tecla
de comando — automático
ou manual — que propor-

clona ao operador a mu-
dança do lado A para o lado
B, ou vice-versa, no final da
fita. No caso da reversão
automática, não é neces-
sárla qualquer intcrferèn-
cia. Quando pressionada a
.tecla manual, a mudança
do lado da fita é lnstantá-
nea, sendo possível, rápida-
mente, a reprodução do la-
do desejado.

Esse sistema veio permHir, .
especialmente no uso auto-
mátlco, a reprodução cons-
tante e sucessiva do lado A
e lado B da fita no campar-
ti men to, até que seja desll-
gado o automático.

Painel superior
Nesse painel de cór- bran-

ca, para melhor controle
das entradas do sinal que
está sendo enviado, o apa-
relho apresenta dois visores
VU. No centro, pode ser
aberta uma janela de acri-
lico, para que seja observa-
do com maior nitidez o mo-
vimento do mecanismo In-
vert-O-Matlc, quando esti-
ver invertendo o lado da
fita.

Painel inferior
O modelo CS-50 D apre-

senta ainda, entre o painel
superior e o de comandos,
a abertura exata para a in-
trodução da fita. No lado
esquerdo dessa abertura es-
tão os seletores do tipo des-
llzante que controlam o vo-
lume dos canais direito e
esquerdo, quando no mo-
mento da gravação, através
de uma escala de 0 a 10.
No lado direito são apresen-
itadas as teclas que coman-
dam os recursos disponíveis,
segundo as intenções do
operador. Além do contador
de rotações, que auxilia a
programação, uma tecla
eject, quando comprimida
no término da fita, provoca
a retirada da mesma do seu
conipartlmento próprio.

Quatro outras teclas pro-
movem os seguintes coman-
dos: a tecia poiuer liga c
desliga o aparelho da cor-
rente; e outras três, rever-
se. auto e manual, de acôr-
do com a combinação dese-
jada, movimentam o slste-
ma Inivert-O-Mabic.

Como acontece na maio-
ria dos gravadores cassetes, .
ós movimentos internos da
fita são realizados através
de teclas, e, no caso do mo-
dêlo CS-50 D, estas estão si-
tuadas em frente ao com-
partimento onde é Inserida
a cassete. Quando compri-
midas, acionam os seguin-
tes comandos: i-ec (grava-
ção, quando em conjunto
com a tecla play); RWD
(retrocesso da fita); stop
(parada total); play (para
a reprodução); F.F. (avan-
ço da fita à direita).

A MAIS milAHIÍ IXKW0ICM
fm soHonnoits
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GOMO ESCOLHER
UM GRAVADOR

As complicadas combinações de mecânica e ele-
trônica envolvidas nos gravadores dificultam a deci-
são dos mais experimentados audiófilos, na hora íi-
nal de escolher o produto para comprar. A prolife-
ração de marcas e modelos contribui ainda "mais
para confundir o consumidor, que busca critérios
para facilitar sua decisão. Dentro de certas limita-
ções, pode-se estabelecer alguns padrões prelimi-
nar es.

Antes de partir em busca de seu produto ideal,
o aíicionado deve levar em consideração seu orça-
mento e a finalidade a gue destinara o gravador.
Esses dois elementos estão ligados, porque o preço
do equipamento se eleva com as exigências de aua
utilização. Se não tomar cuidado, o aficionado po-
dera adquirir um produto caro, com truques e pos-
sibUidades sonoras desnecessárias a um não profis-
slonal, que deseje apenas ouvir música e gravar ai-
gumas fitas sem maiores pretensões.

Tipos «le gravação
Dependendo da utilização que se planeje para

o gravador, pode-se escolher vários tipos diferentes:
Compacto — é o tipo mais convencional, grava

e reproduz em mono ou estéreo e pode ser usado iso-
ladamente, sem outros equipamentos. Com alto-fa-
lantes embutidos ou destacáveis e amplificador pró-
prio, pode ser usado para tocar e gravar em qual-
quer lugar. Não têm grande fidelidade jx>r si só,
mas aumentam a qualidade da reprodução quando
conectados ao sistema estéreo completo.

Reprodutor — Usado exclusivamente para re-
produzir, não pode gravar qualquer sinal e se liga
diretamente ao sistema estéreo.

Tape-deck — para os aficionados mais sérios e
geralmente o aparelho escolhido. Possui pré-ampli-
f Icadores para gravação e reprodução e deve ser usa-
do em ligação com o sistema estéreo, porque neces-
sita do amplificador e das caixas.

Carretei a pilha — geralmente incapaz de pro-
duzlr alta fidelidade, tem um som aceitável para os
ouvintes menos exigentes e oferece a conveniência
da portabilidade. jV-Cartucho — a grande vantagem deste tipo de
aparelho é a facilidade de manejo das fitas em car-
tucho, que permitem até oito pistas de música em
monoural (ou quatro em estéreo).

Cassete — como no caso anterior, sua qualida-
de principal é a maneabilidade das pequenas cai-
xas de plástico onde está a fita magnética. Com
poucas exceções, os melhores aparelhos deste tipo
gravam e reproduzem — alguns em estéreo, outros
em mono.

Atenção à técnica
Escolhido o aparelho ideal, o aficionado deve

observar então as características técnicas que de-
terminam a qualidade do produto:

Resposta de freqüência — mede a capacidade
do gravador para registrar e reproduzir adequada-
mente o campo sonoro, do grave ao agudo.

Wow e flutter — são variações pequenas e In-
desejáveis na velocidade das fitas. Embora não pos-
sam ser eliminadas inteiramente, uma boa reprodu-
ção exige níveis reduzidos de wow e flutter, porque
o ouvido humano é bastante sensível às menores va-
rlações de velocidade.

Proporção sinal-ruião — é uma comparação
entre a íôrça do sinal gravado e a quantidade de
ruído na gravação. Todos os aparelhos produzem
ruídos, mas quanto mais alto o valor absoluto da
proporção sinal-ruído, melhor a reprodução sonora.

Distorção — é um termo geral, usado para ca-
racterizar a aspereza ou falta de clareza num som
gravado. Há vários tipos de distorção que afetam
os gravadores, mas, de uma maneira simplificada,
se é possível ouvir a distorção de um gravador liga-
do a um bom sistema estéreo, é hora de procurar
outro aparelho.

Usando a cabeça
Outro elemento importante na escolha final do

gravador são os controles que oferece ao aficiona-
do, tais como indicadores do nível de gravação,
número de cabeças de gravação e reversão auto-
mática.

Os indicadores do nível de gravação sao peças
que marcam a potência máxima do sinal que pode
ser registrado pela fita sem distorção severa. O sinal
deve ser suficientemente forte para superar o ruído
inerente ao aparelho, mas não tanto que sobrecar-
regue a fita e produza distorção.

A maioria dos gravadores tem duas cabeças de
gravação — uma para apagar a fita e outra para
registro e reprodução. Alguns aparelhos apresen-
tam três cabeças, reservando as duas últimas ope-
rações para duas peças separadas. Embora se ale-
gue que uma cabeça a mais não melhora a qualida-
de de gravação, seu emprego permite ao aficionado
acompanhar o que esta sendo gravado através de
um monitor, além de possibilitar efeitos de eco e
som sobre som.

Material fotográfico
Papéis * Filmes

Faça sua compra em lugar tranqüilo, fícll dt esta-

clonar, no centro. Um andar Inteiro com todo material

para o fotógrafo. Revendedor autorliado KODAK, AOFA,

FUJI. Melhores presos do Rio. Aproveite os serviços

gratuitos de nossa oficina especializada. Vlslle-nos.

RUA JOAQUIM SILVA, 56 - 3.» AND; - tAPA (Atrís
da Sala Cecília Melrelles) - FONES. 222-1681 e 252-1846.

©OO O A IMAGEM DE NOSSO TEMPO
—/

"I 
, 

 

¦¦r-(V___lS_ _P__'Ht\__ _.__) ____»»¦_'*¦_____&^'*___ __.__ -fl_> ^__ __'__ ____j?vA--^ffij^f-Ml .M» ¦ ¦¦¦¦ hPh'*-'..:''"''' 
_^___! ___ m <i __lÍ___É_¦¦ _rgtÊm!l!f^M__ k!B mmmm. V— ' 'WM 

uVm.
¦<ltrfí*VT%-$ ""• 's—M MmJiUU '-^B Wm\

';t___WÈáWm Wirm \_S__M Èj ¦••;'/'.¦.'¦¦¦>••'I?
'¦___ __vt_um mmm *¦j_\ __ai__;í-mm MiáM Mr

___-*__¦ .*¦" 
*'•¦!¦ HSr.v-'^ ¦ 'M-^i

WÊ _W^m\W WmW .

A MÁQUINA
PARA
O BOLSO

Vm flash igualmente compacto se
liga diretamente na parte de

baixo da Rollei-35

Eis aqui a Rollei em seú tamanho
original. Para ser carregada

no bolso, fácil de manejar
com seu fotômetro acoplado $,; fBoileí 35
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Todos os controles da Rollei
podem ser dominados, olhando-se a

câmara de cima. O
disparador, a alavanca de avanço
do filme, a janela do fotômetro,a abertura da objetiva

(disco frontal à direita), o tempo
de exposição (disco frontal

à esquerda), a distância
focai e a profundidade de foco

(sobre a lente)
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MASSCn TRAZ Ali VCCf
AQUtUS MCMIOTCS OU

HA» PODEM S« ,
__ REVIVIDOS!
JM9 Recorde-os da maneira mais fácil: Fotografando. A
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-__%&¦ JÈ m_\ •*-"-** exigente; se adapta a qualquer tipo de pessoa. Você
¦ il^ !¦ _--K_______________r va* concordar que com uma Olympus qualquer, ura pode' 
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OLYMPUS
PENEES-2
Equipada com tonto Zuiko .
1 :_,8, trava contra deficiêntla
da iluminação.

Apenas 0__#'v
mensais

OLYMPUS
QUICKMATIC600
:'-;\* ;':;;;C9M'FLÀSM-
uia filma instamatic e faz tudo sozinha

Apenas 2Tf¥y 
'

OLYMPUS PEN EE-2
Compacta, objativa Zuiko 1:3,5. Foco fixo, intotra
manto automática

58.80
VI NAO

DA ENTRADA'
[ESO COMEÇAI

APAGAR NO
ANO QUEiVEM.

AA
OLYMPUS TRIP 35
A pequena gigante da fotografia. Objítiva Zuiko 1:2,8,
inteit-mente automática

Apenas 69,80 :¦.-•/ :'-v.".-
mensais

NOVO SÉCULO
NOVA MlASSON

^

, RIO - PORTO ALEGRE
MCURITIBA - BRASILIA

Centro: Rua 7 desSetembro. 92 - Copa-
cabana; Av. Copacabana, 1066-A - Meier:

Shopping Center do Melar ,*Maauielra: Rua Carvalho de
Souza, 288 r Nova Iguaçu: Av. Amaral Peixoto, 364/70

Se você procura uma câmara ío-
tografica que possa ser usada como
uma caneta, um material de traba-
lho compacto e ligeiro como uma es-
ferográfica, procure ver bem de per-
to a câmara Rollei-35. Ela pesa ape-
nas 390 gramas, tem 97mm de largu-
ra, 60mm de altura e 32mm de espes-
sura. E para anotar imagens no fil-
me é preciso apenas pressionar o dis-
parador (como se fizesse o clic em
sua esferográfica).

A Rollei-35 trabalha com filmes
de 35mm e oferece imagens que pre-
enchem todo o espaço do negativo,
apesar de seu formato ser igual (e
em alguns casos mesmo menor) ao
das câmaras de meio formato, 35mm.

Isto acontece porque o desenho
da Rollei-35 foi feito de modo a não
deixar um só milímetro sem utiliza-
ção imediata. Na parte frontal, dois
discos ao lado da objetiva servem pa-
ra assinalar a sensibilidade do filme
(para o fotômetro fazer a leitura cor-
reta), para assinalar o tipo de filme
que está sendo usado (dispositivo, ne-
gativo, preto e branco ou côr para luz
do dia ou artificial) e ainda a abertu-
ra do diafragma e o tempo de expo-
sição. Sobre a lente (que se recolhe
ao corpo quando não se encontra em
uso) está a marca das distancias e da
profundidade de foco.

Na parte superior, encontram-se
o disparador, a janela de leitura do
fotômetro, a alavanca do filme. Vis-
tos de cima, os dois discos da parte
frontal indicam a abertura da obje-
tiva e a velocidade da exposição. Na
parte traseira, a pequena alavanca
de retrocesso (para soltar o filme,
quando o carretei chega ao fim, e po-
der iniciar a rebobinagem). Na par-
te de baixo, encontram-se a alavanca
de rebobinagem, o contato automá-
tico para o flash, o contador de ima-
gens e o botão para abrir o corpo.

A objetiva Tessar 40mm f. 3,5 foi
escolhida levando em conta também
a rapidez de manejo que ela propor-
ciona por sua grande profundidade
de foco. Especialmente para utiliza-
ção com as câmaras Rollei-35, existe
um flash compacto, o Rollei E-15, que
se adapta sem necessidade de fios de
aonexão. Pesa apenas 135 gramas e
tem 72mm de largura, 55mm de altu-
ra e 31mm de espessura. A bateria do
flash é recarregável e cada carga pro-
duz cerca de 40 flashes. O angulo de
iluminação é de 60° horizontalmente
e 46° verticalmente, e a temperatura
de côr.é de 5500 graus Kelvin.

rio som
cent_er ' ~^^^^ü!!!»aB«___r

OLYMPUS PEN 
~M£

Mod. EE-2. ^•_F^^^
A mali nov» dlm«n«ào em c4mar«« lolográllos.

IN
Com um exclusivo Controle Remoto, AUTOCABIN è uma outra categoria em Prolelor
de Slides.
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MESES SEM JUROS
 RUA DO ROSÁRIO, 150 
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(kl gg A MÚSICA DE HOJE EM DIA

BOLSA
i.nny Mili, atar a cantar Inglês que am certa memento da vida trabalhau «ama distribuidor da leite, aparece
esto temam na primeira lugar da Data dat avuliei mala vendldai na te» pala c/ Tha Faileit Mllkman in tha
Watt.

Avulsos mais vendidos na ««mana

pi RIO PA IUA | PA INGLATERRA I PA RIO/CP DÜPIO PA
1__ |

1 Oh Ma Oh My 2 Nmlly AMair - I Irnle, tha . aitei» Amada Amanta - I 3
B. J. Thomai Sly & Family Sio- Mllkman In «ha Roberto Carlot — |
Top Tapa ne Watt - Benny Hlll CBS I

~í 
I Am Sa Happy 9* Brand New Key 4 Jeepiter — T. Rex Ivla - Johnny Ma- I I

Trio Gallela - Melaníe Ihli - CBS I
Odeon

±a
Yav've Cot a H.va Yeu Saan I 6 Oypilea Trampa A Sua Eifupid" — 2

Frlond - Jamai Her - Chl-Liiet . Thlevea - Cher Gel Coita - Phl-
Taylor - Phlllpi •_. jl(M

Deiectta -Al An Old-Fashion.d | 9 Cai I luv Vau — Da Tanta Amar — 4
Carloi a Jocall leve Seng —Three ] Slade Claudete Soarei —

RCA Oog Night 1 Phlllpi
OJ JAN 

Butterfly - Oa- [ - Oet Te Be There . 5 | Tekoleiha Men — Santana - CBS I —
niel Gerard — ¦¦ — Michael Jack- | i John Kongoi
Epic I ton I

I 
Help Git Mi S_ - Tema de Shaft 2 i Banks of tha Ohia I Sa Par Away - —

me Help — Tony \ — liaac Hayei — Olivla Newion ! Carole K I n e —Ronald - Epic -fr 1 \ - John Odeon
The Ml - Gil- - Baby l'm e Went 3 Jehnny Rog«ao - I. Ouem Manda».Va- —

bert Montagne -! You - B r e a d I Pigleli c* Irrer - CUudle
Eplc - ílektra Barroio - Contl-

JAN nental ^_
• I Amada Amante j 3 AH I Ever Need li ! - Till - Tom Jonei Vanderlei Cerdeee | -

Roberto Carlos You — Sonny & — Copacabana
CBS Cher 1

jr] *J
9 Ift Teo late - j 7 Americen Pia - | — Shaft - 11 a a c lava Mary - Fran- •

Carole King - Don /Ac lean Hayei cit lal — RGE
Odeon •_!

10 I Se Oeui ma Ou- j - Chariih - Oavid . 8 I Will Return — lava Story - John- I A
I viu. - Silvaria — Caiiidy Springwater ny Mathli — CBS |
' Copacabana '

i í_
IPs mait vendidos na semana

PS! RIO | PA IUA IPA IUA/SOUI | PA, RIO/IMPORTAOOI I PAl_| L-
| Roberto Carlot - I - Thara'a a Rlot 3 I Shaft - lia ae | I Shaft- Itaac I I
CBS Ooln' On - Sly { Hayei Hayei I

Family Stone ,1
«lj •_ Cl • Cil

Construção — | T h a r e't a Ria» 2 Grand Fui* — Ca- A
Chico Buarque { Tha New Santana | 1 Goin' On — Sly pitol
— Phllipi — CBS i Family Stone

CN_| CN • 
New Santana - | 5 Taatar A Flracat - | 2 Whafe Goint Oti 3 Black Maaaa - -

Cat Slevem I — Marvln Gaya — Itaac Hayat
CBS Tamla
CNJ_ CN 

• CN 
Imagine - John | - Chicege at Carne- | 5 Ohre Mora Power 4 Pink Fleyd 2

lannon - Odeon I gie Hall - CBS | to tho People -
Chi-litet

ci_; Cl • •_! Çi
You've Ge» ai 4 Mutle - C a r o Ia I - Tha Naw Saatana I 5 lark - Jefferson | 3

Friend - John- King - Odeon - CBS Airplane |
ny Methlt - I

__£ çnJ ç_NJL çlL.
é | Feven - Odeon | 2 led Zeppelin 4|- Black Matai -j- led Zeppelin I 4

— Atco liaac Hayei I
__J CN_J_ JANj ±j JANJ

7 | Martlnho da Vila | 3 Shaft - 11 aa e | 4 Roots - Curtlt I 6 Mad Man - ílton I 7
| - RCA Hayei Mayfield John - Uni

..¦•..¦ ÇN_!_ Cl • *J L_
B I Tim Meia - | 7 I Plurlbut F u ti k I - I Aretha'i Greateit | 8 Chicago at Cama- S

1 Polydor - Grand Funk - Hitt - Atl. gia Hall
Capitol

ÇN_|_ ±\ ±_\ C
9 I Roía-dot-Ventot | 6 Black M o t o t - I - Quli» Pira - Ro- I - TraMic Welcome -

i Maria Betania - Isaac Hayet berta Flack »o «ha Canteen
i Philips 1

CN) ±J ±\ J!*H_
10 | You'v. G o t ei — Imagine — John I 6 Goin' Back to In- I 7 leon Ruiiell (últi- —

I Friend — Jamet lennon — Apple dlena — Jackion mo IP)
j Taylor - Phlllpi 5 - Motown

. CN CN • CN • ^^

Font.i: IBOPE, ravittai atpecialiia-
dei, mercado da Importado! (Mo-
dern Seund — Barata Ribeira 502-C,
Symphonia — Sente Clera 115-B).
• Editada na Bratil ir Importada
disponível Rio PA Posição anterior
PS Poti.Io da tamana.

A referência CN Indica sucesso tem-
Mm disponível am cassete|cartu-

cho nacional. A referencie Cl Indi-
ca tucano também disponível em
cauete-cartuche importada. JAN
indica ditce a tair ne Bretil em
janeiro,
Pratos: Ne Rio, et importados ettie
aonde vendidei a CrS 13,00 o avul-
to, CrS 50,00 e IP, CrS 50,00 e
canele, CrS 50,00 a cartucho. Quan-
te aoi nacionais, attuda e mercado
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"Somos mais
famosos queJesus Cristo."
A frase, quetem sido

inconve-
nientemente
relacionada

entre os
motivos da

desagregação
do grupoOs Beatles,

seria
repudiada

hoie até pelos
própriosautores. Se

ela foi levada
a sério poralgumas
pessoas em

algum
momento,

hoje, mesmo
para eles,

não passaria' dos limites
do ridículo

antet da comprai — at prefei va-
riem da um revendedor para autre
dependendo da quantidade adquiri-
da pala revendedor e da farina da
pogamonte 1 fibrlca fornecedora. —
Na Avanida Rle Branco, 277, uma
loia aluga diicet per pequena faxa
mediante deposite da vaiar da mar-
cederia a develucie ne mesma ae-
tado em que fer recebida. 1. H.

NOVA IORQUE (Reutar/latln/
JB) — Michael Jackson, da 13 anoi,
primeira voi dot Jackson Flve, fl-
gura etle semana, mais uma vez,
entre os cinco primeiros colocados
ne venda de discos em Nove lor-
que, com sua primeira gr. vaç.ío sem

o acompanhamento dot teui ir-
mãos, integrantes do famoso grupo.

Got To Be There e o titulo do
disco gravado por Michael. Segun-
do a Motown Records, esti e uma
tentativa de latiifaier a pedidos
do público, que queria ouvir Mi-
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ESPECIAL

O AMIGO QUE NOS TEMOS EM JESUS
A verdade nua c crua das óperas rock religiosas

Tony Ronald, holandês, cantor, do cast da CBS. Está na lista
dos avulsos mais vendidos no Rio. (Veja Bolsa)

chael atuando teiinho. Ae mesmo

tempo, no entanto, outro porta-vox
da gravadora Insiste em que isto,
de modo algum, significa o fim

do Jackson Fivt (o qua quer diier

qualquer coisa em contrário?).

Artigo de Jeriey Ne» Mou para a
Circular, editada pele Warner trei.
net Estadei Unidos. Publicado ne
n.* 34 e aqui ropredui.de com e
devida eu*er__a|ie • cem ai na-
cettiriee edae»i|eei peri a leitor
brasileira. J.H.

Vendem bem
as idéias

Qualquer pessoa que am-
da ouse andar pelas ruas de
nossas cidades sabe que se
tornou virtualmente tmpos-
eivei dar uma volUnha pe-
lo Hollywood Blvd, tranqul-
lamente na sua, sem que
uma dupla de beatniks ca-
beludos lhe imponha um
pedaço de papel, panfleto ou
algo no qual esteja o ende-
rêço e telefone de algum fa-
nitlco religioso que lhe pro-
mete bênçãos espirituais e
avisa que você deve engre-
nar na onda da Cristandade"se não quiser entrar pelo
cano quando da volta iml-
nente de Jesus."

Slmotltaneamente, tornou-
se igualmente impossível
pa*sar os olhos pelo nosso
jornal de rock favorito sem.
dar de cara com a noticia
de que mais uma estrela im-
portante abandonou o
showbiz para se dedicar a
esta ou àquela diligência re-
ligiosa.

' Cada um de nós — vamos
reconhecer — está sob um
bocado de pressão para en-
trar na da religião e depres-
sa. Ê o quente, não hà dúvl-
da.

E há várias maneiras pe-
Ias quais se pode entrar na
da religião:

Um método bastante po-
pular antes do McLuhon
era o de ler todos os artigos
da Seleções escritos por re-
liglosos, ou artigos, na mes-
ma revista, a respeito da ex-
pertencia pessoal religiosa
de um sujeito qualquer.

Outro método popular era
o de passar as manhãs de
domingo na igreja da sua
predileção. E uma variedade
de outros meios ainda esta-
va disponível ao aspirante
religioso. Só que todos eles,
Incluindo os dois acima des-
critos, requeriam multa fl-
bra moral, fé e flexões, tais
como freqüentar cursos de
história bíblica nas esco-
Ias noturnas, etc.

Hoje em dia, porém, um
sujeito ou uma garota não
precisa mais ter todo esse
trabalho. Graças ao bri-
lhamte avanço na tecnolo-
gia das gravações, basta que
êle ou ela consiga sete ou
oito dólares (12 ou mais no
caso de cartucho/cassete —
ambos ideais para se ouvir
na intimidade do carro) e
levar a ópera rocA; religiosa
que êle ou ela crê ser sua
própria inclinação religiosa,
se houver alguma.

Onde era necessário se
ter lido seis meses de Sele-
ções ou assistido ao equiva-
lente em sermões ou simtla-

res. agora fe tém métodos
mais rápidos *e agradáveis,
e logo Já se pode dizer ao
beaf.il* caboludo: "Cal fora,
mestre, já estou ligadão na
d'Êle."

Ai então Já se teria parte
da explicação ou resposta a
uma eventual pergunta —.
por que a ópera rock vende
táo bem? Claro, ter-se-ia de
ser um careta para deixar
de vender uns dois milhões
de discos dc salda -— Já que
está todo mundo saturado
com as atitudes dos tipos
santinhos zanzando em tôr-
no d'Êle, etc., etc.

E para quem precisa da
aprovação do Clero, sabe-se
que pastores, ministros, diá-
conos, poucos deles conhe-
cem ou querem saber a dl-
ferença entre boa ou mk
música rock. O que Impor-
ta multo, mas multo mes-
mo, é que Jesus esteja nas
paradas, como uma bala, e
se isso não vai fazer o
Grande Homem botar algo
extra no envelope de paga-
mento quando chegar o úl-
tlmo dia do acêrto-de-con-
tas, então o que é que vai?

Para acompanhar
(e fazer) óperas
"rock"

Ainda que a procura seja
grande, será preciso, Inicial-
mente, saber que não é fá-
cil fazer uma ópera rock
cujas criticas sejam tão
boas quanto as vendas —
como se pode deduzir da
onda de protestos quanto a
Jesus Cristo Superastro,

De saida, ainda mais
quando o problema é fazer
(ou ouvir) uma ópera rocA:
cristã, você encontra uma
circunstancia especial qua-
se Insuperável — Jesus
Cristo Superastro está en-
cravado firmemente, de
uma forma ou de outra, na
consciência norte-america-
na. O que quer dizer que é
dificil evitar comparações
entre qualquer trabalho si-
mllar e aquela obra.

Provavelmente, a melhor
maneira de sair de tal apêr-
to é referir-se em suas le-
trás às passagens bíblicas
que Jesus Cristo Superastro
nem sequer mencionou. O
que é uma sopa, já que cs-
ta (JCSf se baseia apenas
nos últimos sete dias da Sua
vida, deixando pelo menos
um Testamento Inteiro In-
tocado, ou mais.

Mas, cuidado I Se você se
torna complicado demais,
seu possível comprador vai
dizer: "Bolas pra essa dro-
gal Eu vou fazer uma assi-
natura de Seleções, ao som
da qual é praticamente lm-
possível dançar, mas que ao
menos tem Piadas de Caser-
na e Meu Tipo Inesquecível,
e vantagens que você en-
contra no seu rocA; rellglo-
so, a não ser que você quel-
ra partir para o profano
na sua capa interna, o que
não é multo aconselhável,

¦ pois o Clero iria descobrir
logo".

E atenção! Outra coisa
Importante a observar é
que se você vai chamar de
ópera rock a sua, é bom que
bote algum rock lá em ai-
gum lugar, senão os críticos
e outros cínicos vão acusa-
lo de aproveitador.

Naturalmente, também, é
Importante, de uma impor-
tancla crucial, encontrar
os cantores certos para as
partes Importantes. O que
teria sido de JCS se não ti-
vesse sido o papel do herói
berrado loucamente pelo
lan Glllan, do Deep Purple?
E o que seria de Truth se
não fosse Jlm Backus o In-
térprete de Deus?

Por último (é provável-
mente o elemento mais lm-
portante), tem-se de ter
aquele elemento emocional,
aquele algo mais que agar-
re o ouvinte pela gola, o sa-
cuda e grite, num tom co-
movente: "Acorda, rapaz, é
mais tarde do que você

1

pensa!" íRay Ruff conta —
"Um dos meus instrumen-
tlstas ch:gou para o dia da
mlxagem e quando ouviu o
último corte, as lágrimas
desciam pelo seu rosto. Dis-
se que havia tocado em to-
dos os filmes de Cecll 1E).
de Mlllc c que Isso não o ti-
nha tocado tanto quanto
êste LP. Essas sào pessoas
que tocam 17 ou 18 sessões
por semana. Eu tinha um
grupo que sentou e chorou
copiosamente enquanto se
fazia a gravação. Era como
se Deus estivesse lá").

Não perca
a esperança

Pelo final do capitulo
anterior, o leitor pode estar
concluindo que não é nada
mau ter-se uma lnterven-
ção divina a seu favor. Se
o Senhor não se Interessar

em dirigir a sua promoção
nacional, é possível que Êle
fique satisfeitíssimo em ser
o seu Pastor enquanto você
faz parte da diretoria.

Mas o leitor deve ficar
aqui avisado, principal-
mente, de que é a perseve-
rança o caminho correto, e
não somente no sentido co-
merclal — com fé, as pro-
habilidades são sempre
grandemente a seu favor.

Enfim, neste mundo ma-
luco e selvagem, sem espe-
ranças para a maioria das
pessoas, com tanta discór-
dia e a maioria das instl-
tulções tão abaladas, um
disco como o JCS, a músi-
ca rock religiosa, o Jesus-
Pop, com o tanto de calor,
de esperança e de amor que
trazem — é bom que atln-
jam mesmo um grande
número de pessoas, para
aproximá-Jas, aproximar as
raças e as religiões tam-
bém (WB/JB).

PREVISÃO
DiSCOS A SEREM COLOCADOS NO MERCADO NACIONAL EM JANEIRO.

FilRICA AVULSOS IPS

CONTINENTAL Neclonait Nacionait -

CS 50378 (tony Campeio) -,0379 (Carlot Continental: Silvinho (SIP 10061) o Escola
Alberto) 50380 (Vlc Barone) 50381 (Jame- d, $ambl j, portela (SIP 100Ó3).

t lie) i|núm. Suii Dariam, Ceumer Riot —
Continental. Muiicolor: Carnaval 1972 (LPK 20271),

Gérson Filhe (20272) a Ubirajara (20273).CP DUPLO Continental - LD 33933 (Gran-
da Parede Brasil dei. 71) LD 33932 (Joel- Caboclo: Nilson A Janete (CLP 9138), Trio
ma). da Vitória (9139), Pedro Bento A Zé da

Estrada (9140), Belmonte A Miltinho (s/n.)Internacional! e B,|monf, t Amaral (i/n.).
Em selo Pye, PCS 250001 (Autumn),
250002 (Pickettywitch), 250004 (Mungo Internacional! -
Jerry).

Mornlng Star (FLP 4501) Flamo.
65 Parkway (BLP) Bluo Horlzon.
Vien.ns. Weltiet (AFSD 18037), Plate da
Toroa (18038) a Tha Best of louit Armi-
trong (18039) Audio Fidelily.
Maneie Caracol (HILP 1028) Hispavox.
The Gia it Bottle (AVSIP 8003) e Tha Sly
llitict (8004) Avco Recordt.

CBD Nacionait Nacionait -

Vanderléia (Chuva, Suor e Cerveja — Pu- Gal a Todo Vapor (ao vivo — l< colocado
Ia Pula) Polydor, Os Popularet (Ctpim no mercado) Phlllpi.
Gordura — Eu Quero) Polydor. Lena Rios Salgueiro, Academle do Samba — Phlllpi,
(Caindo na Pindega — Revendo Amigos) Com Todo o Coração (Silvinho) Polydor.

Philips. Eclipse (Reflexão — Nada Pra Pra Você, Bom Dia (Antônio Barros) Fon-
Dlier) Philips, luíi & Paulão (Quarto da tana. Xingu (ao vivo) Phlllpi.
Entala — Gira Gira) Phlllpi.

Intarnaclonait — .
CP DUPLO - Caetano e Elli, já colocados _. _, .,„..., . € . _ .
no mercado. ™* Howlin Wolf london Setiian (Rol-

ling Stonei) RS.
I_t.rn.el_n.__ - l,d z«PP,lin * 0- Zeppelin) Atco.internacional! W.lcome 

to tha Canteen (Traffic) Island.
Breed (B.by l'm a W.n» You) Elek.ra. u"^Jl^Vcrilar,
Aretha Franklln (Oh Me Oh My - Rock «."l. «7*,^ 

^Wü

-"T SSfc^SS « Oosby) Atco
- (Undar My Wh.el.) WB. Slo„°d. 1S

Slade (Co. I luv V.u) Polydor. G. Baker P,ül M"u,la» n° 12 " ^"'P"
(Tonight — Suienne) Polydor. Peter leias-
leux (Oh Rosam — Trolka Balalelka), Po-
lydor. Nick Jamei (Charleslon — Sad
Seng) Phlllpi. Bullet (White Life, Blue
Eyei - Changa of Mlnd) Phlllpi. Hunka
Munka (Rlcordl). Rod Stewart (I Knovr
l'm loiing You — Mandolin Wlnd) Mer-
cury.
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O cinema na semana M.A.

Roberto Carlos já
está em cartas desde
ontem em A 300km

por Hora, seu terceiro
filme dirigido por

Roberto Farias. Agora,
Roberto Carlos surge

apenas como ator,
numa história sobre

corridas de automóveis,
onde o amor também

se faz presente. Erasmo
Carlos é seu

companheiro de elenco
ao lado de muitos

outros nomes famosos
do cinema brasileiro.

Asterix vem em nova
aventura, agora no
reino de Cleópatra,

como sempre lutando
contra vários inimigos,
fortalecido pela poção

mágica, ao lado do
inseparável Obelix.

Muito suspense reúne
Shelley Winters e

Debbie Reynolds em
Obsessão Sinistra, sob

a direção de Curtis
Harrington. Florinda

Bulcão e Tony
Musante fazem o par

romântico de O
Anônimo Veneziano,

com o ator Enrico
Maria Salerno

estreando na direção.
A Guerra das

Formiguinhas é desenho
animado em longa-
metragem, italiano.

Matarei um por um...
na Hora Certa é

western dirigido por
Michael Moore.

Volta ao cartaz O
Enterro da Cafetina,

de Alberto Pieralisi,
no Alasca.

Continuam: Rei Lear,
Aristogatas, O

Conformista, Venha
Tomar um Café

Conosco, Os Maridos,
As Nossas Férias

Adoráveis, Soninha
Toda Pura, Metello,

Caprichos de uma
Deusa do Amor,

O Estrangulador
de Rillington Place,

As 24 Horas de Le Mans

Cinema
extra

E.A.

Madre Joana dos Anjos
no Paissandu e quatro ses-
soes de novos filmes brasi-
leiros na Cinemateca do
MAM compõem a Semana
Extra. Na Cinemateca, não
haverá programas nos dias
31 do corrente t ¥> de ja-
neiro.

A CULPA, de Domingos
Oliveira, 1971. Com Dina
Sfat, Paulo José, Nelson
Xavier. Apresentação pelo
autor e debates. Entrada
franca. Quarta-feira, 18h
30m. Cinemateca.

A HERANÇA, de Ozualdo
Candeias, 1971. Com Bár-
bara Fazlo, Rosalvo Caça-
dor, Túlio de Lemos. Apre-
sentação pelo autor e de-
bates. Entrada franca,
Amanhã, 18h30m, Cinema-
teca.

75 ANOS DE CINEMA, de
A. Carvalhais. Documenta-
rio de longa-metragem com
fragmentos de filmes de
Lumière, Méliès, Porter,
Mox Linder, Mack Sennett,
Griffith, DeMille, Lang,
Stroheim, Murnau, Eisens-
tein e outros. Sessão come-
moratlva da primeira apre-
sentação pública do cinema-
tógrafo dos irmãos Lumière,
em 28 de dezembro de 1895,
em Paris. Entrada franca.
Terça-feira, 18h30m. Cine-
mateca. Sessão em colabo-
ração com o Serviço de Ci-
nema Educativo e Cultural
do Estado.

MATEI POR AMOR, de
Miguel Faria Jr. Com Susa-
na Morais, Fernando Tõr-
res, Noelza Guimarães, Nél-
son Pereira dos Santos, Hu-
go Carvana. Entrada fran-
ca'. Quinta-feira, 18h30m,
Cinemateca.

MADRE JOANA DOS AN-
JOS (Matka Joanna od
Anolow), de Jerzy Kawale-
rowicz, 1961. Um dos traba-
lhos culminantes do cinema
polonês. Com Lucyna Win-
nicka, Mieczyslaw Voit. Sá-
bado, meia-noite, Paissan-
du.

<"/l 300km por Hora"
Brasileiro, 1071. Direção de

Roberto Farias, com Roberto
Carlos, Erasmo Carlos, Raul
Cortez, Mário Benvenutl, Flávio
Mlgliaccio, Reginaldo Farias,
Otelo Zeloni, Válter Forster, e
apresentando Libania e Cristina
Martinez. Argumento de Bráu-
lio Fedroso. Roteiro de Roberto
Farias. Fotografia em cores dc
José Medeiros. Câmara de Ro-
berto Farias. Música de Roberto
e Erasmo Carlos. No Super-Bru-
ni-70.

Com este filme, Roberto Car-
los deixa de ser apenas o can-
tor para se transformar em ator.
Roberto Carlos é Lalo, um mo-
desto mecânico, que, auxiliado
por seu amigo Pedro Navalha
(Erasmo Carlos), acaba se
transformando num ás do au-
tomobillsmo nacional, vencendo
uma dificil prova nas pistas de
Interlagos. Outra novidade de A
SOOkm por Hora é que Roberto
Carlos se apaixonará, pela pri-
meira vez no cinema, pela noiva
do patrão. A mesma transforma-
çáo profissional ocorre com
Erasmo Carlos. E tanto éle como
Roberto náo aparecem cantan-
do no filme, embora sejam os
autores e Intérpretes da trilha
sonora; Este é o terceiro filme
de Roberto Carlos que tem a dl-
reçfto de Roberto Farias. Os an-
teriores foram Roberto Carlos
em Ritmo de Aventura e Rober-
to Carlos e o Diamante Côr-de-
Rosa. Roberto Farias tem tam-
bém a seu crédito outros filmes,
como Assalto ao Trem Pagador,
Selva Trágica, etc.

'"Asterix e Cleóinttra"
Titulo original Asterix e Clco-

patre. França. 1970. Produção e
direção de René Goscinny e Al-
bert Uderzo. Diálogos de René
Goscinny. Música de Gérard
Calvi. Em cores. No Condor tL.
do Machado), Condor (Copaca-
bana), Pathé, Mauá, Paratodos.

Asterix e Cleópatra sucede, no
cinema, a Asterix, o Caules. As-
terlx. personagem de história
em quadrinhos, criado por Re-
né Goscinny e Albert Uderzo,
transformou-se cm poucos anos
no maior sucesso editorial da
França. Asterix evoca o passado
de glórias do povo gaulès nas
dezenas de aventuras que vive
ao lado dc seus companheiros
fiéis, Obelix, Panoramix, sem
esquecer o cãozlnho Idéia Fixa.
Nesta produção, em longa me-
tragem, Obelix enfrenta os pe-
rlgosos inimigos dc Cleópatra,
no antigo Egito. O filme é du-
blado em português.

"Obsessão Sinistra"
Titulo original Whafs the

Matter with ilelen? Estados
Unidos, 1070. Direção de Curtis
Harrington, com Dcbblc Rey-
nolds, Shelley Winters, Dcnnis
Weaver, Agnes Moorchoad, Ml-
chael McLiammoir, Robbi Mor-
gan. Escrito por Henry Farrell.
Fotografia em çòrcs dç Luclcn
Ballard. Música de David Rak-
sln. Montagem de Wflllam H.
Reynolds. No Odeon, Copacaba-
na, Carioca.

Duas mães unidas pela mes-
ma tragédia: seus filhos são
assassinos. Uma história de ter-
ror e suspense que utiliza duas
atrizes famosas: Shelley Win-
te rs, já premiada com dois Os-
cars e um Eramy, que reaparece
em grande forma; e Debbie Rey-
nolds, que deixou de lado os pa-
péis açucarados de mocinhas in-
génuas e, já amadurecida, res-

surge num papel diferente e de
Brando dramatlcidade. Este é o
terceiro filme cm longa metra-
gem dc Curtis Harrington (o
mais recente foi Os Jogos/Ga-
mes), que divide seu trabalho
entre o cinema e a televisão.
Espcclalizando-so em filmes do
suspense, Curtis Harrington tem
sempro como parceiro o produ-
tor George Edwards.

"0 Anônimo
Veneziano"

Título original Anônimo Vene-
xlano. Itália, 1070. Direção de
Enrico Maria Salerno, com Fio-
rinda Bolkan (Bulcão) e Tony
Musante. História original de
Enrico Maria Salerno. Roteiro
dc Giuseppe Berto e Enrico Ma-
ria Salerno. Fotografia em cô-
res de Marcello Gattl. Música de
Stelvlo Clpriani. No Caruso.

Uma história de amor, tendo
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Florinda Bulcão e Tony Musante em O Anônimo Veneziano

como conárlo a cidade de Ve-
ncza.

A brasileira Florinda Bulcão
(Bolkan, na Europa) ó a grandeestréia, já consagrada interna-
clonalmentc. O filme alcançou
sucesso de bilheteria. O Anôni-
mo Veneslano marca a estréia
na direção do ator Enrico Maria
Salerno. Começando no teatro
em 1948, em pouco tempo Ba-
lerno se transformou num dos
atores mais requisitados da Itá-
lia e pouco depois fundava sua
companhia teatral, a Compa-
nhia degli Artistl Assoclati. Em
1051 lançou-se no cinema, atu-
ando em dezenas de filmes, des-
tacando-se em Estate Violenta,
de Valério Zurllni, e La Lunga
Notte dell'43, de Fiorestano Van-
clnl. Recentemente, Enrico Ma-
ria Salerno e Tony Musante,
respectivamente diretor e ator
de O Anônimo Vcneiiano, atua-
ram juntos em O Pássaro das
Plumas de Cristal, de Dario Ar-
gento.

**A Guerra das
Formiguinhas"

Titulo original Putiferio Va
alia Guerra. Itália. Direção de
Roberto Gavloll. Argumento e
roteiro de Luciano Doddoli e
Bruno Paollnelli, Inspirado no
conto A Guerra Negra, de Mário
Plereghln. Músicas de Beppc
Moraschi, cantadas por Rita Pa-
vone. No Pax e Bruni-Tljuca.

Os personagens deste desenho
animado em longa metragem
sáo Calamidade, a heroina do
vale Sereno; Trim-Trim, o prin-
cipe do formigueiro vermelho
que organizou o rapto das for-
migas amarelas, e Formlk, o
terrível Formigo, sargento dos
guerreiros vermelhos. E' mais
um programa para as crianças
em férias.

"Matarei um por um...
na Hora Certa"

Titulo original An Eye for an
Eye. Estados Unidos. Direção de
Michael Moore, com Robert
Lanslng, Pat Wayne, Slim Pi-
ckens. Gloria Talbot. Roteiro
original de Bing Russel e Sum-
mer Williams. Fotografia em
cores de Luclen Ballard. Músi-
ca de Raoul Kraushaar. No Art-
Palácio Méier e Art-Madureira.

O pistoleiro regenerado Talion
volta a usar suas pistolas paravingar o assassinato da mulher
e do filho. Western norte-ame-
ricano, segundo filme do diretor
Michael Moore, que anterior-
mente dirigira Elvis Presley em
Paradise Hawaian Style. No
elenco aparece Pat Wayne, fi-
lho de John Wayne, que procura
seguir as pegadas do pai.
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(AR CONDICIONADO)

Asterix no reino de Cleópatra
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Shelley Winters e Debbie Reynolds: Obsessão Sinistra

DOMINGO
CINEMATOGRÁFICO

ELY AZEREDO
Mais uma caprichada produção de Roberto Fa-

rias, Roberto Carlos a 300km por Hora, entra na
pista (desde ontem, em estriia-surprêsa, no Super-
Bruni-70), jogando para fora do programa Charles
Bronson (Alguém Atrás da Porta;, que estava ape-
latido para a mesma data e casa. Atores de presti-
gto, como Flávio Mlgliaccio, Válter Forster, Raul
Cortes, Reginaldo Farias e o cartaz Zeloni estão no
elenco. Roberto Carlos não canta em meio á corrida
das máquinas quentes, mas sua voz percorre a tri-
lha sonora. Com êle, outro cartaz da ex-jovem guar-da, Erasmo Carlos. A participação feminina i de LI-
bania Almeida. Ê o Le Mans nacional, com a vonta-
gem adicional (para as férias escolares) da censura
livre.

Desde ontem, no Roma-Brunl (o ex-Bruni-Ipa-
nema): A Máquina do Amor (The Love MachlneJ,
baseado no sucesso de livraria de Jacqueline Su-
sann. ê a história da ascenção vertiginosa — es-
crúpulos à parte — de um homem de televisão. O
realizador estreante, Jack Halcy Jr., é um cobra da
TV, ganhador de uma coleção de prêmios (com te-
lefilmes), inclusive alguns Emmy tOscar do vídeo).
Há bons nomes no elenco: Robert Ryan, Dyan Can-
non, David Hemmlngs.

Outra estréia desse, esticado fim-de-semana,Shatt (lançamento de quinta-feira nos Clnes Metro
e outros), é o segundo filme de Qordon Parks, queestreou na direção com The Learnlng Tree. Nas pe-
gados ãe Sidney Poltier, o ator Richard Roundtree
surge como um detetive negro — mas sua figurade investigador é multo diversa, pois atua como
prlvatc eye, segundo métodos que não constam dos
manuais da policia. Maflosos, seqüestradores e mi-
lltatUes da contestação negra agitam essa trama do
Harlem.

Das estréias do inicio desta semana, a mais
amável, digestiva e cinematográglca é Aristogatas
i"The AristocatsJ, tido como o último desenho longo
da produtora Disney que contou (na fase prepara-tória) com a participação do mago Walt. Rei morto,
rei posto. Aristogatas, desenho com freqüente en-
canto visual e algumas seqüências realmente multo
boas, prova que a dinastia continuou firme no Car-
toon Power sob a orientação de Roy Disney, assim
como deverá continuar (após sua morte, esta sema-
na) sob a égide de um Júnior. A assinalar, em espe-
ciai: a dublagem em português — procesjo admfs-
sitiei nesse gênero — esfó muito bem cuidada, con-
tando com algumas participações vocais que cons-
tltuem verdadeiros achados, como a de Monsueto
to gato Pilantra) e a de Ènio Santos (o gato plebeu
In love com Duquesa, a gata grã-fina). Um progra-ma livre apto a não cansar os acompanhantes adul-
tos. Em complemento: Bongo, desenho de média-
metragem, em reapresentação.

Caprichos de uma Deusa do Amor íScacco alia
Regina J, de Pasquale Festa Campanile, aborda com
sensacionallsmo erótico c superficlalismo pslcológi-
co um relacionamento sadomasoquista entre duas
mulheres. Os bons momentos são poucos. Sem o pra-zer visual proporcionado por Rossana Schtafflno e
Haydée Politoff, os bocejos seriam inevitáveis. Ou-
tra decepção: Oaudènclo! O Centauro dos Pampas,
muito inferior a A Penúltima Donzela que Fernan-
do Amaral realizou antes. Chanchada com vergonha
de sua condição, Oaudènclo! desperdiça os talentos
de Dina Sfat, Paulo José c José Lewgoy. Quem está
realmente à vontade é Lewgoy, que, com sua tarlm-
ba de chanchada e de cinemanovlsmo, sabe diver-
tir-se (e dlvertlr-nos) com os clichês e pretensões do
filme. O propósito de gozação não justifica wna rea-
llzação tão descoslda.

Para os adeptos do teatro filmado, Rei Lear é o
programa, embora muitos shakespearianos estejam
desgostosos com o diretor Peter Brook — sempre
com um pé hesitante no cinema e o outro firme no¦•¦alço. Inslnuante e Pecadora, lançamento japonês,t um dramalhão Indefensável.

O melhor para o fim de semana: (1) Os Mari-
dos; (2) O Conformista; (3) o Estrangulador de
HiMojtcn Placo; (4) Bullitt; (5) Venha Tomar um
Café Conosco. Na área da censura livre; Chiity
Chibty Bmg Bang/O Calhambeque Mágico; Arls-
togatas; A Grande Escapada." Também livres para;r.enores; As Nossas Férias Adoráveis e A Noviça
Rebelde.

Em tempo: A Guerra das Formiguinhas, dese-
nho italiano em longa-mctragem, estreou ontem no
Pax.
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Agora, o Caderno da Turismo
do JORNAL DO BRASIL saias
quintas-feiras, Dois dfas antesdo fim-
de-semana. Mais completo e com ot

, mais variados roteiros que se abrem
com a chegada do verão. A partir
de agora, você vai ver que quinta-feira J
é o melhor dia da semana
para programar o fim-de-semana.
Com calma, com tempo para
combinar com os amigos, acertar (__
os esquemas e partir tranqüilo para fo'rá7
Se você nao acredita, consulte seu agente de viagem.
Pessoalmente. Ou quinta-feira, no Caderno de Turismo.

CADERNO DE TURISMO/ jornal bo brasil
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otque há para ver O Bravo Guerreiro, de Gustavo Dahl, às 18h30m, na Cinemateca do
MAM • Último dia de Golias em Circuito Fechado, no Teatro da
Lagoa # A Guerra das Formiguinhaa, Arhtogataa, Chitty Chitty
Bang-Bang / O Calhambeque Mágico e A Noviça Rebelde, filmes

para as crianças
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SIEM' IA <9m\¦1|;) '* a
Julie Andrews é A Noviça Rebelde, musical

em reapresentação no Roxi

cinema
RECOMENDAÇÕES: Venha Tomar um

Café Conosco; O Conformista; O Estran-
gulador de Rillington Place; Os Maridos;
Bullitt. Para rir: A Grande Escapada. Para
o público infanto-juvenil: Aristogatas,
Chitty Chitty Bang Bang/O Calhambeque
Mágico. (E.A.)

ESTRÉIAS
ROBERTO CARIOS A 300 KM POR
HORA (Braiilalro), da Roberto fa-
rias. Mecânico de uma revendedor»
da automóveis (Roberto Carlos) ir-
titula um plano para ocupar o lugar
da um automobillsla na Taça Brasil.
Também no elenco: Eraimo Orlo»,
libania Almeida, Raul Cortez, Ote>
lo Zelonl, Flávio Mlgllaccio, ReglntU
do Farias, Walter Forster. Mario
Benvenuti. Em cores. Super-Bruni-70:
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (livre).
A MAQUINA DO AMOR (The leve
Machine), de Jack Haley Jr. A as-
censlo vertiginosa de um homem
de lelevlsio. Baseado no bes» «aliar
de Jacquellne Susann. Com Dyan
Cannon, Robert Ryan, David Hem-
minas, John Philip lew. Filme ame-
ricano em corei. Roma-Bruni. (18
anos).
A GUERRA DAS FORMIGUINHAS
(Putiferlo va alia Guerra), de Ro-
berto Gavioli. At formiguinhas ver-
melhas em guerra com as amarelas.
Desenho animado de long-i metei-
gem. Filme italiano em corei. Can-
ções na voz de Rita Pavone. Pai.
(Livre).
SHAFT (Shtft), de Gordon Parks. De-
tetive particular negro em ação no
Harlem. Com Richard Roudlree, Mo-
tes Gunn, Charles Cloffi. Filme ame-
ricano em corei. Metro*BoavÍite, Me*
Iro-Cepacabana, Metro-Tiiuc», Come-
dore, Asteca: 14h, lóh, ISh, 20h,
22h. Lagoa Drive-ln: 20h30m
22h30m, (1B anos).
REI LEAR (King Lear), de Peler
Brook. A peça de Shakespeare em
produção anglo-dinamarquesa. Com
Paul Scofield, Irene Worth, Cynl
Cusack, Susan Angel, Jack McGow-
ran, Patrick Magee. Prelo e branco
Paissandu: Uh30m, 17h, 19h30m,
22h. (14 anoi).
CAPRICHOS DE UMA DEUSA DO
AMOR (Scacco alia Regina), de Pai-
quale Festa Campanile. História de
uma mulher famosa, de comporta-
mento possessivo. Com Rossana
Schiaffino, Haydée Politoff, Romolo
Valli, Aldo Giuffrè, Gabriele Tin-
ti. Filme italiano em cores. Operar
)4h, lóh, lBh, 20h, 22h. (18 anos).
GAUDENCIOI O CENTAURO DOS
PAMPAS (Brasileiro), de Fernando
Amaral. Gozação aos filmes de averv
turas, reunindo ingredientes de vã-
rios gêneroi. Com Paulo José, Dlni
Sfat, Jose Lewgoy. Em corei. Cen-
dor-largo do Machado, Palha, Con-
dor-Copacabane, Paratedos, Mauã:
14h40m, lóh20m 19h40m 21h20m.
(Livre).
ARISTOGATAS (The Arlstocats),
produçáo Walt Disney dirigida por
Wolfgang Reltherman. Aventurai de
uma gata e três gatinhoi herdeiros
de fabulosa fortuna. Desenho em
longa metragem. Filme americano
em cores. São luis, Vitória, leblon,
América: 13h30m, 15h40m, 17h50m,
20h, 22hl0m. Santa Alicei 14h50m,
17h, 19h10m, 21h20m. (livre).
INSINUANTE E PECADORA (Produ-
ção Japonesa), de Yaiuzo Masumu-
ra. Erótico. Com Mari Atsuml, Yusu-
ke Kawazu, Akemi Neglshi. Em cô-
re». Rlviera, Hermide. (18 anos).

CONTINUAÇÕES
O CONFORMISTA (II Conformista),
de Bernardo Bertoluccl. Drama de
um militante fascista nos enos de
fastigio e de queda de Muisolini.
Baseado no romance de Alberto Mo-
ravia. Com Jean-Louis Trlntlgnant,
Stefanla Sandrelli, Gaslone Moschin,
Dominique Sanda, Pierre Clementi.
Filme italiano em cores. Caruso: 
)3h30m, 15h40m, 17h50m 20h
22hl0m. (18 anos).
ZEPELIM (Zeppelin), de Étlenne Pé-
rier. Aventura de espionagem em
torno do lançamento do zepelim pe-
los alemães na I Guerra Mundial.
Com Michael York, Elke Sommer,
Rupert Davies, Alexandra Stewart,
Produção anglo-americana em cores.
Odeon, Rian, Carioca: 14h, lóh,
18h, 20h, 22h, (18 anos). ' -

OS 7 COMANDOS DO INFERNO .
(produção Italo-espanhola), de Luis
Merino. Missão de dar fuga a um
cientista que serve aos alemães na
II Guerra Mundial. Com Guy Madi-
son, Stan Cooper, Raffaolla Cerre.

Em coros. Coral, Ricamar, Bruni-Pie-
dade, Marrocos, Astor, Sãa Pedre,
Matilde. (18 anos).
VENHA TOMAR UM CAFÉ CONOS-
CO (Venga a Prendere il Caffé da
Noi), de Alberto lattuada. Comédia:
Ugo Tognazzi arruma sua vida con-
quis.ando Ires irmãs solitárias e de
boa posrcáo social. Também no
elenco: Francos» Romana Coluzzi,
Milena Vukotlc, Angela Goodwin,
Jcan-Jacques Fourgeaud, Valentlne.
Filme Italiano em cores. Veneza: ....
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 «no»)

ÃS NOSSAS FÉRIAS ADORÁVEIS
(Lat Grandes Vacances), de Jean
Girault. Comédia de equivoco».
Com louis de Funès. Fordy Mayne e

Ctaude Gensac. Filmo francês cm
cores. Plaza (a partir de lOh), Art-
Paléclo-Copacabena, Art-Palicio-Ti-
jucá, Art-Pelácie-Méior, Art-Palécle-
Madurei»! 14h, lóh, teh. 20h, 22h.
Aot sibados, sessão à meia-noite no
Art-Copacabana. (10 anos).

METELLO (Matello), de Mauro Bo-
lognlnl. Drama baseado na obra de
Vasco Pratolinl. Com Matiimo Ra-
nlerl, Oltavla Piccolo, Tina Aumont,
Lucla Boiè. Filme italiano em cores.
Jóia: 14b. lóh, IBh, 20h, 22h. (IB
anos).

O ESTRANGUIADOR DE RILIING-
TON PLACE (The Stronalor o* Ril-
llnglen Placa), de Richard Fieis-
cher. A história autêntica de John
Reginald Christie, assassino que en-
terrava as vitimas em sua própria
casa. Com Richard Attenborough,
Judy Geeson, John Hurt. Brunl-Co
pacabana, Faitival, Méier, Rle-Pala-
ce, Regência: 14h30m, 17h, 19h30m,
22h. (18 anos).

O OOLPI DE JOHN ANDERSON (lha
Anderson Tapas), de Sidney Lumet.
Ex-presidiério planeja assalto a um
luxuoso edifício residencial. Com
Sean Connery, Dyan Cannon. Alan
King, Martin Baliam. Filme ameri-

cano cm cores. Scala, Rivoll, Rle,
Santa Rasa (Caxias), Santa Rou
(Iguaçu), Santa Raia (Nilópolii), Sãa
João (Mcriü): 14h, lóh, IBh, 20h,
22h. (18 anos).
AS 24 HORAS DE IE MANS (le
Mans), de Lee H. Katzin. História
em torno de uma das mais famosas
competições automobilísticas. Com
Steve McOueen, Siegfried Rausch,
Elga Anderscn. Filme americano em
cores. Palécio, Capri, Tijuca: . . .
13h30m, 15h40m, 17h50m, 20h, ...
22hl0m. (10 anoi).

CORRIDA CONTRA O DESTINO
(Vanishlnf Point), de R. Seraflan.
Um homem suipeito da crimes de-
safia as autoridades ao volante de
um carro de grande velocidade.
Com Barry Newman, Dean Jaggcr,
Cleavon little. Filma americano cm
cores. Miramar: 14h, lóh, IBh, 20h,
22h. (IB anos).

CAÇADA SÁDICA (The Huntina
Party) — Weitarn violento. Com
Ollver Reed. Candicc Bergen, Ge-
ne Hackman. Filme americano em
cores. Copacabana: somente li 20h
e és 22hlOm. (18 enos).

OH1 OUE BELA GUERRAI (Ohl
What a lovcly Warl), de Richard
Attenborough. Sátira musical. Com
Laurence Olivier, Vanessa Redgrave,
John Gielgud, Jean-Pierre Cassei,
Ralph Richardson, Maggie Smith,
Dlrk Bogarde, Suiannah York, John
Mills. Filme inglês cm cores. Impe*
rio: 13h30m, 15h40m. 17h50m,
20h, 22hl0m. (14 anos).
A MONJA DI MONZA (le Menace
dl Mensa), de Erlprando Viscontl.
Uma freira entre a fé c e atração
por um (ovem proprietário de ter-
ras. Com Anne Heywood, Antônio
Sabato, Hardy Kruger. Filme Itália-
no em córci. Olinda, Mascote. (18
anos).

CHITTY CHITTY BANO BAN0/O CA.
LHAMBEOUI MÁOICO (Chitty Chitty
¦ang B»ng) — Comédia musical ei-
peclajmenle dedicada ao público In-
fento-luvenll.' Com Dick van Dyke,
Sally Ann Howei, llonel Jeffrles.
Filme americano em corei. Cepaca-
bana. Somente ês 14h c lóhSOm.
(livre).

CINCO PISTOLAS COM SlDI DE
SANGUE - Western com Joseph
Colten, Gordon Scott, James Mlt-
chum, liaria Occhlni. No mesmo
programa: Seis Mandamentos pare
um Pistoleiro, western, com Ar-
thur Grani, André Melulo, Mar'a
Cuadra. Ambos em cores. Rex: I3h
30m, I7h, 20h30m. (18 anoi).

¦UUITT (Bullitt), de Peter Yatet.
Policial violento. Com Steve M--
Queen. Filme americano cm cô-
res. Tiiuca-Palate. (18 anoi).

A MENSAGEM DOS RENEGADOS
(The Rcdhcad and lha Cawbay), de
Leslle Fcnton. Weiten. Com Glenn
Ford, Edmond 0'Brien, Rhonda Fie-
ming. Filme americano em prelo
a branco. Capitólio: 14h40m, lóh
30m, 18h20m, 20hl0m, 221». (10
anos).

EXTRA
O BRAVO GUERREIRO, dt Gustavo
Dahl. Com Paulo César Pereio, Ml-
rio lago, ítalo RossI, Maria lúcla
Dahl a Isabel». Ho|e, ès IShSOm,

ta Clnemetecc de MAM. Entrada
Irtnct,
PROGRAMA 01 ÕÍRtXmÍTRÃÕiM
— Jean-luc Godard, de Jean-Peul
Savlgnac. A Preguiça, episódio de
Os Sele Pecadot Capitai». Montptt-
nane — levalleii, episódio de Pa-
ril Vitta por... Anticipacão, episódio
de O Amar Atrevei dos Séculos,
dirigido por Godard. Ho|e, ès . . .
IJh40m, I7h20m. I9h, 20h40m, .,„
22li20m, no Muteu da Imagem c da
Sem, Praça Marechal Ancore, I,
A HERANÇA, de Ozuafdo Candeia».
Com Bárbara Fézlo, Rottlvo Caça-
dor e Túlio de lemos. Apresentação
do autor, que estaré presente pira
debatei. Pré-eitréit amanhã, il ....
18h30m, ni Cinemateca da MAM.

DUAS OU TRlS COISAS QUE IU SII
DEIA (Deux eu Trelt Chetet qua U
Sait d'Elle), de Jeatvluc Godard.
com Marina Vlady, Anny Duperey o
Roger Montsoret. Aminhã a terça-
feire, it I7h, 18h40m 20h20m •
22h, no Muteu de Imitem • ata
Sem, Pnçe Marechal Ancora, 1.

CINI HORA - Comédltt curtn, de-
senhoi, ctuelldedes. Sessões de ho-
ra em hora a partir dat lOh.

HORÁRIOS - Ot herérlee dai pra-
tramei de cinema dhrulttdai Mita
retclra tia ac farnecMee pelei em-
prêaat o, partanta, ria exclutlvc rat-

penubllidade dat exietdare»

teatros
RECOMENDAÇÕES — Hoje E* Dia de

Rock; Casa de Bonecas; Cordel; Marília
Pèra em A Vida Escrachada (YM.)

CORDEL — Dramatização de icte
histórias da literatura de cordel.
Roteiro e direção de Orlando Sem.
Com tiolda Cresta, luis Carlos la-
borda, Maria Conceição Sena, Nel-
son Mariinl e outros. Teatro Santa
Reta, Rua Visconde de Pirajá, 22
(247-8Ó41), 21h30m, sáb.. 20h30m. e
22h30m, vesp. 5e., 17h e 2th30m,

dom., 18h.

HOJE E' DIA DE ROCK - Romance-
partitura de José Vicente. Via<jem
mégiea em busca de um mundo nó-
vo. Direção de Rubens Correia. Com
Isabel Pibelro. Rubens Correia, leila
Ribeiro, Ivã de Albuquerque, Isabel
Câmara e outros. Tettro Ipanema:
Rua Prudente de Morais, 824 ..„
(247-9794), 21h30m, séb., 20h e ..-
22h30m, dom., IBh e 21h30m.

CASA DE BONECAS - Drama de
Henrik Ibsen. Uma mulher em bus-
ca de sua identidade profunda. Di-
reção de Cecil Thiré. Com lônia Car-
raro, Rubens de Falco, Rotita Tomes
Lopes, Antônio Gonzaroli, Margot
louro e Cecil Thiré. Teatro Gliucio
Gil, Praça Cardeal Arcoverde 
(237-7003), 21h30m. séb., 19h30m
a 22h30m, vesp. 5a. )7h, dom.,
IBh e 21h30m.

UM EDIFÍCIO CHAMADO 200 - Co-
média de Paulo Pontes. Um rapaz
de Copacabana sonha com a Lote-
ria Esportiva. Direção de Joié Rena-

to. Com Milton Morais, Eva Chris-
tian, Angela Valérlo. Teatro Serra-
dor, Rui Senador Dantas, 13
232-8531 21h, séb., 20h e 22h15m,
vesp. 5a., 17h, dom., 18 h e 21h.

QUERIDO, AGORA NAO... - Come-
dia de Ray Cooney c John Chap-
man. Peripécias em torno de um
casaco de visais. Direção de Sérgio
Viorti. Com Ali Fontoura, Felipe Ce-
rone. lilian Fernandes e outros. Tea-
tra Cepecabtna. Av. Copacabana,
327 (237-8726). 21h30m, sáb.,
20h30m e 22h30m, vesp. 5a. lóh,
dom., IBh o 21h.

A VIDA ESCRACHADA — Musical
com texto de Bráulio Pedroso c
música de Roberto e Erasmo Cario».
Uma vedete de revista is voltai com
um gtngstor. Direção de Antônio
Pedro. Com Marília Péra, Otivlo
Auouito, Marco Nanini a outros.
Teatro Mesbla, Rua do Passeio, 42/
50 (24Ó-4B80). 21h30m, séb., 20h a
22h30m, dom.. 19h a 2lh30m.

LIBERDADE PARA AS BORBOLETAS
— Comédia dramática de leonard
Gershe. Um rapaz cego disputado
pela tupermio a pol umt namora-
da. Diração de Vítor Berbara. Com
Grecindo Jr., Lourdes Meyer, Sandre
Brea, Jorge Botelho. No Teatro OI-
néstice. Av. Graça Aranha, 187
(221-4484), 21h, sáb, 20h e ....
22h30m, vesp. 5a., is 17h, dom,
17h a 21h.

TODA FERA TEM UM PAI QUE E*
DONZELO - Comédia de Emanuel
Rodrigues a Cosllnha. A recupera-
Cão de um viúvo irrecuperável. Com
Costinha, Vilme Fernandes, Andreia
e outros, lio Teatro Duleina, Rua
Alcindo Guanabara, 17/21

(232-5817). 21hl5m. séb., 20h a
22h, dom., IBh a 21hl5m.
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Maria Conceição Sena, Ângela Vitória e Antônio
Vasconcelos, em Cordel, no Teatro Santa Rosa

REAPRESENTAÇÔES revistas
A NOVIÇA REBELDE (The Seund of
Mutic), de Roberto Wise. Musical.
Noviça deixa o convento pira sar
governanla de aristocrática família
austríaca. Com Julie Andrewi,
Christopher Plummer, Eleanor Par-
ker. Filme americano cm cores. Ra-
xy: 14h40m, 17h50m, 21h. (Livre)."Õ 

ASTRAGAIO lVAitr.g.1»),' de
Guy Casarll. Drama baseado no ro-
mance autobiográfico de Albertlne
Sarrazln. Com Marlenu Jobert,
Horst Buchholz, Magali Noel. Filme
francês em cores.. Parit-Paltce: 14h,
lóh, IBh, 20h, 22h. (18 anos).
SEM DESTINO (Eaty Rlder), de
Dennis Hopper. Dois hipples desço-
brem os dons e os riscos da liber-
dade numa viagem de motocicleta
através dos Estados Unidos. Com
Peler Fonda, Dennis Hopper, Jack
Nlcholson. Filme americano em cô-
res. Bril.nia: 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anoi).
007 CONTRA CHANTAGEM ATÔMl.
CA (Thunderbatl), de Terence
Young. O quarto filma de série Ja-
mes Bond. Com Sean Connery,
Claudlne Auger, Adolfo Celi, lu-
dana Paluzzi. Filme inglês em cô-
res. Botafogo: 14h30m, 18h40m
(com O Incemparévol Espião). Mô-
ça Bonita: 17h, 19h25m (com RIfifl
no Harlem). Pir»|ii 19hl0m, 21h35m
(com Perdidos na Noite), Pat (Ca-
xlas), 13h30m, 17hl5m, 19h40m
(com Parto do Massacra). (18 anos)
A GRANDE ESCAPADA (Produção
francesa), de Gérard Oury. Come-
dia. Pilotos da RAF e franceses da
Resistência em aventuras na II Guer-
ra Mundial. Com Terry-Thomas,
Bourvll, Luois de Funès. Filme fran-
cês em cores. Bruni-Flamange, Bru-
ni-Tijuca. (Livre).

AS GAROTAS DA BANDA - Revls-
ta produzida por Nestor Montemar
a dirigida por Nelson Xavier a Nino
Glovanetti. Com Norma Sueli, Mes-
tor Montemar, Emlliano Queirós e
outros. Teetro de Arene da Guana-
bara, largo da Carioca: (222-5435),
quarta, it 19h, quinta e sexta, is
19h e às 21 h, séb., is 20h e 22h,
dom., is 19h e it 21 h.

PEGA NO GANZE È BOTA PRA
GANZÁ' — Direção de Manuel
Vieira, com Virgínia Lane. Teatro

Rival, Rua Álvaro Alvlm, 33 
(224-ÓÓ25). Diariamente lessões con-
tlnuas, is 18h, 20h e 22h.

O REBU E' DELAS - direção de Ber-
ta Loran, com Jean Jacques, Sônia
Machado e outros. Teatro Miguel le*
mos, Rua Miguel Lemos, 51-H 
(236-6343): 21h30m, séb., 20h30m

e 22h30m, dom., 19h e 2)h30m.
E' SÓ NA COLUNA DO MEIO, de
Paulo Nunes e Ângelo Romero.
Com Ester Tarcitano e Silva Filho.
Tettro Carlot Gomas, Praça Tira-
dentes (222-7581), is 20h a 22h.

7/shows/# »>!'.

TEATRO
ZICARTOIA N." 2 - Clementina,
Cartola, Nólson Cavaquinho, Con-
Iunto Nosso Samba a a passista Ve-

ra. Amanhã e todas as segundas-fei-
ras, it 21h, no Teatro Opinião, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-21)9).
A FINA FLOR DO SAMBA - Coor-
denação de Teresa Aragão. Velha
Guarda da Portela, ritmo do Mestre
André e compositores, passistas o
ritmistas. das Escolas de Samba.
Amanhã e iodas as segundas-feiras,
às 21h30m, no Teatro Teresa Ra-
qual, Rua Siqueira Campos, 143 —
sobreloia (255-3461).
O SOM COMO ÊLE É - Sebastião
Tapajós acompanhado de Jorge Ne-
ri, Pedro Sorongo e Elól Vicente.
Participação de Paulo Jobim e Da-
nllo Calmi. Direção de Amandio
Teatro Senac, Rua Pompeu Lourel-

ro, 45 (256-2641), is 21h30m, séb.,
is 20h e 22h. dom., is 18h e 21h
30m.  ¦ '

...E NO ENTANTO É PRECISO
CANTAR - Show de Carlos Lira,

em quatro única» apresentações. Tec-
tro Opinião, Rua Siqueira Campos.
143 (235-2119). Quinta e sexta-feirj,
is 21h30m, séb. is 20h30m e . .
22h30m, dom., is 18h30m e . . .
21hl5m. Hoje não há espetáculo.

ELIANA, CRAVO E CANELA - Dire-
ção do Régis Cardoso, com Eliana
Plllman c o Quarteto Cldo. Teatro
Glória, Rua do Russel, Ó32 ....
(265-3436). A partir de quarta-feira,
às 21 h, sáb., às 20h30m • 22h30m,
dom., is 17h e 2lh. Amanhã não há
espetáculo.
CIRCUITO FECHADO - O comedian-
te Ronald Golias sozinho em cena.
Tc.los de Marcos César, direção de

Cirlnt Manga, nemenie vlsuil de
Juarez Machado, Tcitra de lagoa,
Av. Borget de Medelroí, 1 426 
(227-6686), 2lh30m, tib., 20h e
22h30m dom., 20h30m. Último dlc.
-I- SOM — Show com Maurício, Ca-
veira, Arlstldes, Mturo, Cláudio a
Magnut. Músicas de Arlstldes, Mau-
rfclo e luis Gonzaga. Todas ai sex-
tas-felras, i meli-nolte, no Tettra
Oplniie, Rua Siqueira Campes, 143
(235-2119). Ho|e não há espetáculo.
CASAS NOTURNAS
ELSA SOARES — icompanhadi por
Don Salvador e tiit grupo Aboli-
ção. Number One, Rua Mari» Qul-
térl», 19 (267-2231).
A ORANDI ISTRllA - Shaw com
Dalva de Oliveira, Joio luis, Fer-
ntndo Pereira c oi conjuntos Expor-
ta Sambe a At Samtrlnas. Apresen-
tação doi bailarinos Rute Llmi c
Alberto Ribas, dançtndo bailei
clénlco, 1 meia-noite, Stlia da
Viena, Av. Afranlo de Maio Fnnco,
300 (247-7B77).
IUÍS CARIOS VINHAS I DICK PAR.
NIV - No Flag, Rui Xavier de Sil-
veiri, 13 (255-0735). 

PAULINHO DA VIOLA - Acompa-
nhido pelo Grupo Carete, Elen da
lime, Perlc a Evandro. .No Bife-
da de Meu Tio, Rue Teoooro de
Silva, 668 (238-0267),

IUÍS «IIS - Com Tercte Cúrl, Pau-
lo Mirquet a Dlla. Shewt it 23h
a il 0h30m, diariamente Drlnk," Av.
Prince» Isabel, 82 (255-3855).
CHUCA-CHÜCA - a Ot cenlores Ml-
rum a Roberto Romani, tôdet ai
noites, e partir du 20h, ne Chwrrat-
carie Tijucene (Rue Marquei de Va-
lença, 74).
¦ORBONICAS - Shaw da trtvestli
no New Cetr. No 1.* andar: Pim
da Nafta, com Marli a Carlot Wao-
ner, it 23h. Av. Birtolomcu Mlfe,
662 (267-2346), quinta texta o te-
bado, ii 21h. .
GRICHA BANK I CARMEM IÚCIA -
Shaw a dança no Alt Barlin, Rue
Visconde da Pirajá, 22. Diiritmentc,
e partir da» 20h.
POPULAR E SINFÔNICO - Show
com Chico Buarque de Holanda,
MPB-4, Isaac Karablchevsky, Jacquei
Klein, Orquestra Sinfônica Brasilei-.
ra e batcrle dt Escola de Stmbe
Mocidade Independente de Padre
Miguel. Textos e direção de Manuel
Carlos, cenografia de Ciro dei Nero.
No Canacão, de quarte e tébado,
it 2lh.
OREGORIO BARRIOS - Hoje. ama-
nhi. Carlos Mala, Gelse Reli e Pe-
rez Moreno, diariamente no lepa
(ex-Churrascaria Passeio). — Rue do
Passeio. 70. Tel.: 242-1818.
CATULO DE PAULA - Noel Ca-
nelinha e Regional de Pedrotl, dii-
riamente no Serra, Rua Alfredo Pin-
to, 4 (esquina de Rua Conde de
Bonfim — largo dt 2a.-Feira). —
Tijuca. ;]

ORLANDO SILVA - Sextat-fef-
rat e sábados. Diariamente Monsue-
to e Míriam Batucada. Mircos Moran
e o tromboniste Raul de Berros, no
Sembão. Shawt a partir dai 22h.
Rua Constante Ramos, 140. Tel.i ....
237-5368.

ROSINHA Dl VALENÇA I ANA
MARGARIDA - Cellnho. Mirzo Bar-
roso e Miele, it tegundat a terçai-

feirai, Antônio Carlos e Jocafi,
Mensieur Pujel, Rua Anlbtl de Min-
donça, 36. Tel.r 287-0105.
MARIA DA GRAÇA - Show de fa-
dot e canções, na Adaga de tvere,
Rua Santa Clara, 292. Tel. 237-4210.
BANDINHA DO AIIMÀO - Tôdat
ai noltei com Sltuber, Juarez, Eve-
rardo e Marli Helena. No Blerklau-
ic, Rua Ronald de Carvalho, 55 ....
(237-1521 a 235-2777).
ELEN DI UMA - Adélia Pedrosa,
Zélli lopei e o orgtnlste Mérlo SI-
mõei, no liibea i Noite, Rue 5 de
Julho, 312. Tel.: 257-8339.
THI UOIVS POUR - Música ao vi-
vo diariamente, t partir dai 23h.
Nave Capele, Av. Mem de Si, 90,
Tel.: 252-6226.

ZIRIOUIDUM, OI - Shaw de um-
ba com Osvaldo Sirgwntilll, il 22h
a 24h. No Sucate, Av. Borget de
Medeiros, Lagot, Rei. 227-3589 c
227-6686. Fechado hoje.
CATUIO Dl PAULA - Noel Ct-
nelinha a Reglonil da Pedrotl, dl»-
riamente no Serra, Rue Alfredo Pin-
to, 4 (esquine dt Rui Conde de
Bonfim — largo da 2i.-Felra). —
Tljuce.
IDEOARDO SIIVA - acompanhado
pelo conjunto do organltta Chlnoct.
Múiica pere dançar e partir dai 20h.
Aot domingo», de lóh it 22h. Do-
minguelre-dençante, com ingressos t
CrS 5,00. Cervejaria Schttait, Rue
Voluntário» de Pitrle. 24.
ATHII Bill - Diiritmentc o pia-
nista Athlc Bell a Gérion Jones,
du 21h it 2h da mtdrugida. No
restaurante Sei a Mar, Av. Neitor
Moreira, 11.
DINA SKIR - com o violiniita Jo-
temlr Barbota a o pianista Anselmo
Mazzonl, todas it noltai no Scatcb
•cr, Rua Fernando Mcndet, 43 —
Copacabana. Sem cauvart.

CIAIRE CHIVAIIIR - acompanhe-
da pelo maestro Bahia, tódlt ai noi-
tei ne Churreicirie Rim»» Oeúche,
Rua Marquei de Velençe, 83 — Ti-
jucá.
LEONARDO IUZ - Pianista -
De qulnta-feire e domingo, no Ceva
Bar Snoepy's, embaixo do Ia Palctta
Av. Coprcabana, 1 142. Tel.: .......
255-1365.
TITO MADI, VAIISCA, RIBAMAR E
MOACIR SIIVA - tôdat et noites
ne boate Fatie, 1.° endar do Biar-
Maute, Rua Ronald de Carvalho, 55.
Tel.: 237-1521.
ZE' MARIA — pianista. Todas es noi-
tes a partir dat 20h no restaurante
Perna a Fogão, Rua Sousa Ume, 48.
Tel.: 257-8008.

TV MACUMBA - CANAL 7 - de
Ari Fontoure e Ivã Prieio. Com Fe-
lipe Carone, Ivi Sena a Ari Fon-
toura. De terça a sexta-feira, is
0h30m, sábado i Ih, domingo, i
meia-noile, nt Beete Macumba (Bar-
ra da Tijuca).

EXTRA
GIBRAN, SINAI VERMELHO - Tax-
tos de Gibran Khalil Glbran c mu-
slcas de Caetano, Gil, Macilé, Ro-
berto Carlot c Jocafi. Com o Gru-
po Resolução MPB. Shaw ritual de
vanguarda. Direção de Paulo Sérgio
Mtg. Tôdat et legundat-feins it
23h, no Salia Nobre da Cittelinho,
Av. Vidre Souto, 100 (267-4174).

musica
PRIMEIRA CIASSE - Hoje, nt RA-
DIO JORNAL DO BRASIL, it 22h -
Centt do Bailada Gitelle, de Adem
(Orq. dt Ópera do Covent Garden,
londret — Ernett Aniermel) / Can-
certa pira Violino a Orquestre, de
Gnatalli (Anselmo Zlttopolsky a O.

S. Brasileira — Radamét Gnatalli) /
Improvise N.* 1, Opui 29, de Cho-

pin (Rubinstein) / Prelúdio a Mar-
ta da Itelda, da ópera Triitia a
liolde, da Wagner (Fil. Berlim —

Rafael Kubelik).

planetário
GRANDE VIAGEM AO ESPAÇO SI-
DERAl — Vilão de todos os plano-
tas, eclipse do sol e da lua, siste-
ma solar visto de fora da terra,
passagem do comete Donati e de
satélite artificial, chuva de meteo-
ritos. Horério: terça, it 20h30m e
22h, quarte, ii lóh, quinta, ii 
20h30m e 22h, sábado, domingo c
feriados, it 14h30m, lóh, 17h30m,

I9h, 20h30m e 22h. Preço único:
CrS 2,00. Quartas e sextas-feiras,
das 2lh às 22h, visitas franqueadas

pessoal que desejarem observar o
espaço com instrumentos próprios e
explicações de astrônomos. Rua Pa-
dre Leonel Franca, junto i PUC, te-

lefonc 267-6230 eu 267-3520.

aonde levar as crianças
TEATRO
O BOI I O BURRO NO CAMINHO
DE BEIÉM — Novi montagem do
clássico mistério de Natal de Maria
Clara Machado. Dir. da autora. Com
Carlos Wilson Siqueira, Bernardo
Jablonovski a outros. Teatro Teble-
do. Av. Lineu de Paula Machado,
795 (226-4555). Hoje, it lóhSOm
a 18h. Ultimai apresentações.

PAÇA ALGUMA COISA PEIO COE-
LHO, BICHO - de Pedro Porflrlo.
Direção de procópio Marlano. Com
Jimi Andrade, Norton Torres, Lult
Antônio e outros. Teatro Santa Re-
ti, Rua Visconde de Pirajá, 22 —
Ipanoma (247-8641). Sáb. is 17h e
dom., às lóh.

BRANCA DE NEVE E OS 7 ANÓE-
ZINHOS — Adaptação e direção de
Roberto de Qislro. Teatro de Prele,
Rua Francisco Si, 88 (236-6957 e
227-1083). Somente domingo, is ....
I7h,

A ROUPA NOVA Dl PAPAI NOEl
— musical Infantil de Paulo Afonio
de Lima. Teatro Miguel lemo», Rue

Miguel Lemo». 51-H (236-6343). So-
mente êste séb. e dom., is 15h.
PINÓQUIO - Adaptação e direção
de Jair Pinheiro. Teetra Miguel le-
ma», Rua Miguel Lemos, 51-H . . .
(236-6343). Séb. c dom., is 15h.
NO REINADO DA ALEGRIA - Au-
tor e diretor R. Rocha, Teetra Mi-' 
guai Lemos, Rua Miguel lemos, 51-
H (236-6343). Séb. e dom., it )7h,

CINEMA
SESSÃO COCA-COIA - No Cina-l»-
got Drive-ln, ii 18h30m, O Peque-
ne Pelegtr. '
A GUERRA DAS FORMIGUINHAS -
Ver Estréltt am Cinema.

ARISTOGATAS - Ver Estréias em
Cinem».
CHITTY CHITTY BANG-BANG / O
CALHAMBEQUE MÁGICO - Ver
Reepresentaçõet em Cinem».
A NOVIÇA REBELDE - Ver Retpre-
tcntitóci em Cinema. 

DIVERSOS
GRANDE VIAGEM AO ESPAÇO SL
DERAl - Ver Planetário.

artes plásticas
EXPOSIÇÃO DO ACERVO - últimas
doações, aquisições e Incorporações.
Museu de Arte Moderna, Av. Rio
Branco, 199. ,

IX PREMIAÇÃO ANUAl IAB/0B -
Exposição do Instituto de Arquite-
tos do Brasil Departamento da
Guanabara. Museu da Arte Moderna.
EXPO GAIA - de Zael Curslno.
Galaria Gala, Rua Siqueira Campos,
143 - loia 34.

MARIA POIO - Pinturas. Galeria
Chlce da Silva, Av. Copacabana,
1 146. Até dia 8 de janeiro. Finan-
damento até 12 meses.
EXPOSIÇÃO DO ACERVO - Alde-
mir Martins, Ivi Serpa, Jacinto de
Morais, Plndaro Castelo Branco, Jo-
secerlos Nogueira da Gama, Antô-
nio Mala, Isabel Pom, Piza Gras-
obras sociais da Igreja N. S. de Cc-
man, Di Cavalcanti, Djanlra, Zaluar
e outros. Galeria Ricardo Montem-

tra, Rua Mem Birreto, 142 — Bole-
fogo.

IUÍS WATSON - c lue equipa. Ti-
peçerltt de couro, cestai, binde-
ias, |ogoi de gamão, rides, lofái,
méscirti de orlxét de Candomblé,
lóiai e outroí objetos, que- vieram
de Bahia. Muteu Niclenil da Be-
lee-Artet, Av. Rio Brinco, 199.
COLETIVA Dl NATAL 71 - Adilson
do Prado, Adilson Santos, Blinco,
Cirlot Buloi, Cirloi Leio, Carlot
loundt, Cirolus, Chico d» Silva,
Eli Braga, Erlc, Evlláilo, Fernando
Coelho, Geraldine, Gervéilo, Grover
Chipmin. Gulmt, Helent Gomet,
Ivi Morais, Jtnuirlo, Jean Gullliu-
me, Joio Alvei, Joio Henrique, Jo-
té Carlos, José Maria, José Morais,
lazzarini, Lélia lomba, lult Fciloti,
José Paulo, Kennedy, livpc Mott,
Midi, N. Sebé, Orlando Brito, Ot-
mir Dllon, Roberto Felton, Rosint
Becker, Scller, Sigaud, Silva. Coita,
Sutiuti. Oelerli Marta-21, Rua Fer-
me de Amoedo, 76 — sobreloia . ,
(287-0098). Até dia 30 da janeiro.
CIBNIO - plntum. Ateliê» Oilorii
da Arte, Av. Princesa Iiabel, 186,
loia E. Renda am beneficio dai
obrai locilii de igreja N. S. da Co-
pacabana.

COLETIVA - Amélia Toledo (múlth
pios), lone Seldinhe (bimbut), At-
canlo M. M. M. (múltiplo»), Firne-
te (objetoi), Rtimundo Coliret (gi-
bit). Galeria Orupa B, Rue da» Pai-
meirai, 19 — Botafogo. Até quinta-
feire.
IXPOSIÇAO Dl NATAl - pinturas,
ctcullurii, objetoi a múltlploi. Ge-

lerle de Arte Ipmeme, Rue Firma
de Amoedo, 56 (267-1897).

COLETIVA Dl NATAl - Abnmo,
Aldemlr, Darei, Dl Ctvilcinll, Dji-
nlra, Griismin, Ibirl, Isabel Pons,
O s t r o w e r, Pizt, Rossini, Oe-
lerle Deliperre, Rua Professor Sal-
dinhi, 130 — Jardim Botânico . . .
(266-3666). Até sexta-feira.

EXPOSIÇÃO Dl NATAl - Adelson
do'Prado, Adllion, Antônio Barbo-
st, Bonfim, Ctlaiani Neto, Ctrlo.
Bistos, Daniel, Dt Cavalcanti, Edite
Cohen, Ellta, Gonaro, Goeldi, Grau-
bem, Gulgnerd, Gulmt. Holmoi Ne-
ves, Irlindinl, Iiabel, liolda, Januá-
rio, Kenneth, lazzarini, lombirdo,
Mtrcler, Marli Helene, Mario, Me-
cattl, Meirelei, Morilei, Morlconi,
Ramos Melo, Tatu. Oelerie Irltndl-
nl, Rui Teixeira de Melo, 31 — loi»
E. Ip.nemi (267-7891). Até dlc 10
de jinclro.

PISTA DO DIVINO - tele da D|»nl-
ri, é a peçe do mêi, cm exposição
no hell principal do Muteu Necie-
ml de Belat-Artis, Av. Rio Branco,
199.

¦OAD SHOW - ORA-BRITANHA
1971 — representaçio Inglita i
XI Bienal da Sio Paulo. Muteu de
Arte Mederne, Av. Beire-Mir.

DESENHOS HOLANDESES CONTEM-
PORANIOS — no Muteu da Arte
Mederrta.

ÁSIA, AMÉRICA, ÁFRICA - erlc en-
tigi c ritual. Oelerie ¦Mine, Rue
Biriti Ribeiro, 5/8. Até sexta-feira.

exposições
LIVROS RAROS DI PINTURA I ES-
CULTURA - Diariamente, du 17h,
ii 22h a aot sabidos ité 12h, m

Otlerie Montmtrtie, Rue Sio Cie-
mente 72 — Bolifogo.

televisão
DIVERSOS - Concertai pere a Ju-
ventude, it lOh, Canal 4. Músice
Prri-Mútica, is 12h, Canal 6. Pre-
grama Silvia Sentei, is 12h30m, Ca-
nal 4. A Arca de Noel, is 12h Ca-
nal 13. Programa Flávie Cavalcanti,
is 17h, Canal 6. Butine da Ch.cri-
nha, it 20h, Canal 4. Glebe-Shell
Especial, it 22h30m, Ctnal 4.

FUMES — Lança Partida, com Sptn-
cer Tricy, Robrt Wagner, Richird
Widmirck, Jean Petert e Kity Ju-
rado, is 14h40m, Canal 6. Vidai

Truncadat, com Roger Vaugh e Ro-

ger Smith, is 23h30m, Canal 6.

ESPORTIVOS - Dente-de-leite, ii
9h30m, Canal 6.

INFANTIS - Desenhet, it 9h55m,
Canal 4. Meut Tri. Pilhai, il llh,
30m, Canal 6. Desenhes Animedet,
is 14hl5m, Cami 13. Charlie Chan,
ii 15h30m, Canal ó. Desenhos Ani-
made», i» 17h, Ctnal 13.

EDUCATIVOS - TV Educativa -
Educação Continuada, is lóh. Ca-
nal 13.

HORÁRIOS - Ot herérlee a ai in-
dictçõet dat pragramat lie de rei-
pensebilidede du respectiva» emit-

rádio
RADIO SUÉCIA - Transmissão dii-
riamente em português, na frequên-
cie de 11 705 KHz, ondet curtas, cm
26,65m de 21h30m, it 22h, c de
23h it 23h30m.
RÁDIO JORNAL DO BRASIl - No-
ticlérlo de hora cm hora, is meiu

horas. Tnnimissõei d.ret»» do pra-
gio di Bolsa de Valorei, entre lOh
o I3h45m. Aot sábados a domingoi
a it tegundti-filrai i noite, trens-
missão dlrett do Jóquei Clube Britl-
leiro.

museus
MUSEU DE ARTI MODERNA -

Grande teervo de erlc moderna am
geral. Av. Beira-Mar (231-1871). Se-
gunda e lébedo, dit 14h it 19h.,
domingo, des 12h it 19h. Expoii-

ções: Roed Show — Orá-Bretenhe
1971. Daianhet Helindeses Cantem-
permeei. Hoje, nl Clnemetecc, O
Breve Guerreiro, it 18h30m.

MUSEU DA PAZENDA FEDERAI -

Objeto» a documentos sobre o de-
tenvolvimcnto dt idminlstraçio tri-
butiria no Brasil. No Pálido da
Fazenda, Av. Presidente Antônio
Cerlos, 375, sobreloji, setor A. —
Aberto de 2a. e 6a., dei llh ii
17h.

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM -
Meit de 100 mil fotografias, discot

o gravações raras — Arquivo com-
plcto do Almirante — Praça Me-
rechal Ancore, co lado de lgre|a

' Nossa Senhora do Bom Sucesto —

(224-1650). Têrçt e sábado, du llh
it 18h., domingo, dit 12 it 17h.

MUSEU VIIA-LÔBOS - Com pcçet
biográficas. Na Rue de Imprense,
16 - 9.» ender (222-2917). Têrçc e
¦exte-feln, das 12h it 14h.

MUSEU DOS TEATROS - Exposição
perminente. Documentos sobre ir-
listai e atividades teatrtis, incluin-
do indumentiriii utidei em óparu
a peças. Setio Assírio no Teatro
Municipal. Entrada pele Avenlde Rio
Branco (222-2885). De tegundi e
texte-felre dai 13h it 17 hora».
Entrada franca.

MUSIU NACIONAL DI BELAS-AR-
TIS — Galeria Nacional e Eitrengel-
ra de pinturas. Na Avenlde Rio
Branco, 199 (232-3470). De têrçc e
sexta-feira, das 12h il 21h, tib., e
dom., dis 15h it ISh. Visites gula-
dat de terça a sexta-feira, das 15h.
It 17h.

MUSEU DA CIDADE - Com peçat
relacionadai à História do Rio de
Janeiro. No Parque da Cidade, Es-
trada Santa Marinha (247-0359). De
tugunda » lexta-feira, das 13h is

17h., sib. e dom., du 9h30m li
17h30m.

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL -
Com viliosas peças da nossa Hlstô-
ria, como e carruagem impetiil, tro-
no de D. Pedro II, etc. Na Praça
Marechal Ancora. Tel. 242-5367. De
•egunde c domingo, dei lOh is
17h55m. '

MUSEU NACIONAL - Mineralogia.
entropologie e geologia. Quinta dt
Boa Vista, em São Criitóvão ....
(228-7010), de terça-feira a domin-
go, das 12h it I7h.

MUSEU DO PORTO - Com peçis
como um guindaste movido a va-
por. ferramentas entigat usadas pe-
los ferreiros do Porto, etc. Fica si-
tuado entre o Armazém 12 e 13 do
entigo Cais do Porto, onde havia a
entiga estação de passageiros.

FUNDAÇÃO RAIMUNDO OTONI 0E
CASTRO MAIA - Peçat e objetot
de arte. Visos, eitituai, cerâmicas,
painéis, tzulejos portugueses, destt-
cando-ie no acervo painéis e origi-
mii de J. B. Debret, Rugendu, It
Post, etc. Ettradt do Açude, 764,
Alto dl Boa Vista (238-0369). Sa-
gunda e domingo, du lOh ii 17h.

MUSIU 00 (NDIO - Peçat de inú-
meras tribos indígenas brasileiras,
como Carajás, Calapós, Xavantes,
etc. Ne Rua Mata Machado, 127.
Maracanã (228-5806). De segunde t
sexta-feira, dai 11h30m il 17h.

CASA DE RUI BARBOSA - Caia e
objetot que pertenceram e Rui Ber-
bosa. Na Rue Sio Clemente, 134 —

(246-5293).

MUSEU DA REPÚBLICA - Com ob-
jetos relacionados i história da Re-
pública, como a condecoração de
Deodoro, etc. Na Rua. do Catete n.°
153. (225-4873). De segunda a do-
mingo, das l?li às IBh.

MUSEU DA CAÇA - De espécimes
da fauna nacional. Na Quinta da
Boa Vista.

parques e jardins
QUINTA DA BOA VISTA - Antigi
checara do Elies, ume du meti be-
lei reildêncict de época, que, ofer»
tede c D. Joio VI, te tornou o Paço
de São Cristóvão. Al monram D.
Pedro I c D. Pedro II. Hoje i tede
do Museu Nacional e onde etti lo-
calizado o Jardim Zoológico.

PARQUE LAJE — Com uma grande
mansão, sede do Instituto de Belas-
Artes, florestes, grutas, torreão, ce-
labouço dos escravos, jardins, la-
gos, represa. Na Rua Jardim Bota-
nico, 414, das 8h is 17h30m, exce-
to is segundas-feiras.

PARQUE DA CIDADE - Com lagos,
bosques, jardins artísticos, extensos
gramados e ainda o Muieu da Ci-
dade. Estrada Santa Marinha.

FLORESTA DA TIJUCA - Visitei i
Cascatinha, Vista do Almirante,
Açude da Solidão, Bom Retiro, Cat-
cate Diamantina e Capela Meyrlnk,
que tem no altar quatro painéis de'
Cândido Portlnari,
JARDIM ZOOLÓGICO - Variadu
espécies de animais da fauna mun-
dial, especialmente da brasileira,
efricana e asiática. Grande coleção
de aves e pássaros do Brasil. Na
Quinta da Doa Vista, das 9h is ...
17h30m, exceto às segundas-feiras.
JARDIM BOTÂNICO - Cerca de
2 mil espécies de vegetais. Alamê-
da de palmeiras, cactos, orquídeas,
vltória-régia e a Palma-Mater, com
35m de altura, plantada por D. Joio
VI, Rua Jardim Botânico, 920, dai
8. às 17h30m.

¦¦)''¦' Ê
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| VAMOS AO TEATRO |
TEATRO CASA GRANDE - Rei.t 227-6475

HOMEM RICO SÓ CASA it . ÔR IOUCO. AJUDI O

fJUQUINHA 

A FICAR SOITEIRO ETERNAMENTE.

JÜCA CHAVES ,_,,„.,,
no novo show

VA TOMAR CAJU!
iitr.li dia « d* )*_•_•

i ii ; ic
O MAIOR ACONTECIMENTO TEATRAL DE SAO PAULO

AGORA NO RIOI

CORDEL
(A MOÇA OUE BEIJOU UM JUMENTO PENSANDO QUI
IRA ROIERTO CARIOS E MAIS 6 ACONTECIMENTOS)

Prod.t luli C-rlei laborda — Dlr.t Orlando S«nna
Hoie, .1 18 • 21,30 hi. — Dtic. p/ «iludi.

TIATRQ SANTA ROSA - R. Vliconda d. Plraja, 22, tel.t 247-8641

TFATRO DULCINA
R. Alcindo Guanabara, 17 - Res.: 232-5817 - ÚLTIMAS SEMANAS

COS TI NHA agradece
A preferência do público o continua com a Maior Comédia do Ano.

0 DONZELO 2.° ANO
Hoie, às 18 e 21,15 ha.

Deic. de 50% pi estudi. 3a., 4a., 5a. • domgi.

^3-_S_H_í_____B * 1 __.

HHHHKd
¦ Hoie: - ÚLTIMO DIA J MMP]k_y_M M

Estréia dia 6, no Teatro Serrador

ULTIMAS SEMANAS

APRESENTA
0 .ABU1050

«_»-«»*• lil*1 ELIANA PITTMAN
MÈT e Quarteto Cido

Hoie, as 17 hs. (15,00) e 21 (Hotel Glória). Res.: 265-3436. Cem. livre

12.° MÊS DE SUCESSO - MAIS DE 500 REPRESENTAÇÕES

Marilia íêra *__ff!lnV
:a\TMESCMCMM'™
da Bráulio Padroeo _
Musicas Roberto Carlos e Erasmo
3.. 4.» _ •• < 0 •• Ss 31.30 . SÁBADOS.

21,30. DOM. 1. e .1,30
R.W.IS5-I0-TIL2424MI

_________¦_____) _____________________w
_W"'\£rU'Jls. i
____L_l__r ____Fi____/_r

VICTOR BERBARA APRESENTA
LIBERDADE PARA
AS BORBOLETAS

9.° M_S DE GRANDE SUCESSO
MAIS DE 300 REPRESENTAÇÕES

TEATRO GINÁSTICO
Av. Graça âunha Resatvas: 221-4484

Hoie, ai 17 e 21 hs.

QUERIDO,
AGORA NÃO.

A MAIS HILARIANTE E ELECANTE COMEDIA DO ANO
TEATRO COPACABANA - TEL: 257-18181

Hoje, ál 18 e 21 hs.

¦¦

BRIGITTE BLAIR eprosente
BERTA LORAN, CARVALHINHO • MANULA

na REVISTA MAIS POP DO ANOI

// 0 REBU E DELAS"
Direção Berla loran — Pari. musical luli CUudlo A. Cury
Com: Sônia Machado — Manon Kroft e grande elenco

Hoie, as 19 e 21,30 hs.
4-« MÊS DE SUCESSO - Tel.: 236-6343

TEATRO MIGUEL LEMOS - R. Mifluel lemos 51-H - Ar condicionado

Gov. Est. GB — Sec. Ed. Cult. — Dep. Cult. — Div. Teatro
TÒNIA CARRERO em

CASA DE BONECAS
SOMENTE DURANTE O

MÊS DE DEZEMBRO 12,00 - 6,00
TEATRO GLÁUCIO GIL - Reservas: 237-7003
Hoje, às 18 e 21,30 lis. — Cem. 14 anoi

Gov. Est. GB — Sec. Educ. Cult. — Dep. Cult. — Div. Teatro
2 ÚLTIMAS SEMANAS

UM EDIFÍCIO CHAMADO 200
Da PAULO PONTES - Dir.: José Renato

Com MILTON MORAES - ANGELA VALÉRIO - EVA CHRISTIAN
CrS 10,00 - ESTUDS.t CrS 5,00

Hoje, Is 18 e 21 hs.
TEATRO SERRADOR - Tel.: 232-8531

"O meu samba é da rua, o meu samba
é do chão e você que está na rua,

preste muita atenção"

CASTRO ALVES pede passagem
TEATRO PRINCESA ISABEL

DEPOIS DO SUCESSO DE"BIGAMIA DO OUTRO MUNDO"
EVA, ANDRÉ VIUON e todo o elenco

tiram férias de Natal, tá?
VOLTAREMOS DIA 1.» no TEATRO DAS ARTES com "BIOAMIA",

para você começar alegre 1972, tchaul

PHILIPSI

li

ÚLTIMOS DIAS

CARLOS LYRA E/V

.. E NO ENTANTO É PRECISO CANTAR"
Hoie, às 18,30 e 21,15 hs.

Cr» 20,00 - Estudantes: Cr$ 10,00
No TEATRO OPINIÃO - R. Siqueira Campoi, 143.

Reservas: 235-2119 — Realização Coutinho & Bayer (Cem. livre)

SEBASTIÃO TAPAJÓS
Hoje, ài 18 e 21,30 hs.

O SOM COMO ÊLE É
acompanhado de JORGE NERY - PEDRO SORONGO
e ELÓI VICENTE, PAULO JOBIM e DANILO CAYMMI

Um show de Vllma Dantas Produções Artísticas
TEATRO SENAC - R. Pompeu Loureiro, 45. Res.: 256-2641

Ar refrigerada perfeito
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RUBENS CORRÊA e IVAN DE ALBUQUERQUE epreientem
Ho|e, às 18 e 21,30 hl.

HOJE E DIA DE ROCK
¦, ^^p^-ü-^r a l -"*vi° «"• "ub«* O"***

Teatro liMiieflM "^^*<""*
R. Prudente dt Morali, 824 - Rai.t 247-9794

«ma,lia laãl i _n___Í4rl_>Te-rãprãtaríia a volta (participação especial)

VIRGÍNIA LANE "dovI?,.í
¦em trama parque o "lampo" e o de ho|e na revista

PEOA NO GANZE E BOTA
PRA GANZÁ

Dtr. d* Manoel Vieira (o Tetenho)
TEATRO RIVAL - Tel. 224.66?., Diariamente, às Ifli hi„ 20 Ks, e 22 hs.

TEATRO TIRI-A RACHEL - R. Siqueira Campos, 143
(em cima do Opinião) — Tel.t 255-3461

AMANHA, AS 21,10 HORAS"A FINA FLOR DO SAMBA"
Passistas, compositores i rltmlllai.

Part. esp. PAULINHO DA VIOLA
PREÇOS: CrS 15.00 - ESTUDANTIS: CrS «,00

GAL COSTA
VAI VOLTAR

A TODO VAPOR
Cur.fuima tamporada

™ISa^M_Ã^-B-af?!^^as7HI_AS 
AS 21,30 HORAS

ZICARTOLA N.° 2
CLEMENTINA 01 JESUS - JOROE VIIOA - NILSON CAVAQUINHO
— CARTOLA • matt: Conjunto Nono Samba, passista Vera, Trio Pele,
Roberto Ribeiro, ir Serviço de bar; 2a.-feirai JABÁ C/ OIRIMUM -
Sa.feire: GALINHA A CABIDELA, * Ar condicionado perfeito.

CrS 20,00 - ESTUDANTES: CrS 10,00 - Amanhi, ei 21,30 ha.
TIATRO OPINIÃO - R. Siqueira Campos, 143
Realização Coutinho _ Bayer — Tel.t 235-2119.

2

PARA CRIANÇAS j
Grupo Carroussel apresenta

BRANCA DE NEVE ^^T
E OS 7 ANOEZINHOS 2,00

S-menle domingo! ás 17 hs.
Venham vocês também ajudar a Branca de Neve arrumar

a caia doi 7 anôezinhoi.
TEATRO DA PRAIA — Rua Francisco Si, 88. Inf. tels. 236-6957 e
227-1083. Haveri sorteio de brindei e distribuição de plruliios^

O TABLADO apresenta

O BOI E O BURRO
NO CAMINHO DE BELÉM

Farii-mtstérlo de Net-I de MARIA CLARA MACHADO
HOJE, ÚLTIMO DIA

ÀS 16,30 E 18 HS.

Av. Llneu de Paula Machado, 795 Ras.t 226-4555

BRIGITTE BLAIR apresenta ai pecai Infantil

O LOBO
E OS PORQUINHOS

Sibs. e doms. ás 16 hs.
Autor e dir.

JAIR PINHEIRO

NO REINADO
DA ALEGRIA

Síb:. e doms. át 17 hs.
Autor e dir.

R. ROCHA
TEATRO MIGUEL LEMOS - R Mirjuel Lemos 51-H - Ret.: 236-6343.

Farta distribuição de revistas da R.'0-Grifica Editara.
Sorteio de prêmios

afflja_4_____l __•__! _________
V. ja viu a peça
infantil paracrianças de 3
a 100 anos?
pedagógica e
vertida. Teatro"

anta Rosa .sáb
17hs.üom I6hs

____

__!_____.

PM4JMM-i ii fc-__É if
rteio de

SUM1V.tal
...JCoBàlUcl

Cc*LIP_IQPs
Isto e Teatro de verdade para crianças

0 SagO DOURADO
Superprodução de DILU MELLO

Com ROBERTO ARCOLLO (o fabuloso Pablito) e seu grande elenco.
HOJE, ÚLTIMO DIA, AS 17 HS.

TIATRO OPINIÃO - R. Siqueira Campos, 143.
Tels.: 235-2119 e 256-5923.

pJpEsiR.^"""Ta"rnÃvÃ^
DIA

31 no LAPA
c ainda JOSÉ FERNANDES

e ainda JOSÉ FERNANDES
apreientando show normal ati meia-noite

Sem aumento de preço. — Res.: 242-0108

LAPA

M_ JflSt FERHROES Mltlllll
9.* MiS DE SUCESSO'

Todas ai noites 2 ihowi diferentei — Cariai
Mala, Ceisa Reli, Perei Moreno. Orquestra
típica a 2 conjuntos dançantes. No almiço
preço único 12,00. Funciona li 2a.-feirai.

Dia . CARNAVAL DO PASSADO, tem acrisclmo

CHURRASCARIAS
TEM «TEM

O MILHOU CHUWASCO DO RIOI
Saltes cem ar eon_k_mad» cantral

Preiea aseaclals ri -skvusMs
_. Da. Isabel, 644, Bonsucesso. Tel.
230-8820. Eslr. Jacarepaguá, 7599.' Tel.
392-1190. Cetel. Matlonamente ete. rie. .

RIO - NAPOLI
Sugest8ei do nosio cheft Reitauranle — Pira. ri*

Coalho i pleme_t.se Coilnhi internacienal
Cabrito «' broccoiis ao alho • «leo

Especial feijoada aei sábados
SALÃO RESERVADO COM AR REFRIGERADO E MÚSICA EM HI-FI

Acertamos encomendai ém peru i brasileira e à Califórnia.
Preço base: 12,00 por quilo.

R. Teixeira de Melo, 53. Pça. Gel. Oi6rlo (Ipanema). Tel. 267-9909

MACR0BIÓTICA
SAÚDE I O COMEÇO DA .EUCIDAi).

REFEIÇÃO COMPlETAi Cr» 4,00

Do leounde a sexta-feira, do 11 ii 21,30 hs. - Sábados, da 11 li
1* hi. — Restaurante _.• 2 «bro aas domínios

Pç». M-.atn-e Gandhl, 2, 2.° and. Teli. 221-4299 e 232-1501
R. F- baixador Regia de Oliveira. 7—1.° andar

No endei >o da Pça. Mahatma Ghandi, i feita a venda de produtos
(dai ü li 19 hl.) e comullai medicai das 13 li 15 hs • CrS 30,00

ta Ia.) e CrS 15,00 (as demais)

DINABAR
o castelinho da barra

ESPECIALIDADES:
i- CAMARÕES -í. SIRI -_. POLVO E PEIXES

Av. SERNAMBETIBA, 10C4 - Tel.: 399-0282

restaurante, bar, boate
aberto a paitir das 19 horas
_ meia-noite, show com

RUTH LIMA e
DALVA DE OLIVEIRA

dois conjuntos para dançar
cozinha internacional

A\_ A. RÂNIO DE MRIO FRANCO. 300 • TEL. 247-7877

*:¦*

KiAlA^ÍA^d

|%4>/eV._t

Estacionar, enio tacil na

Agora tob nov.i DIRFÇÂO
O MAIOR VARANDAO DA NOVA AV. ATLÂNTICA

Coiitiha Internacional — Chepp claro e escura
Musica funcional: Hoje, GALINHA AO MÚLHO PARDO

Av. AHintica. 3530. esquina Almte. Gonçalves. Tel.: 25.19!?

RESTAURANTE
PIANO - BAR

C. ti Z_> MARIA
e s.j PI. NO BEM 1EMPERADO

RUA SOUZA LIMA. 4B
.C.ACABANA - Tel.- 257 8008

Av. Atllniica e na prôoria Sou.a _;m*

NOVA CAPELA
Shows variados, * 1 h. o is 3 heras

Diariamente, a partir das 23 hs., MUSICA AO VIVO
com o cuentissimo conjunto THE UG_Y'S FOUR

Al.\ r-Ie : -".V.".r" '' R'A>' t: 'cn-! "ZA TOSTA e ot
cômicos: SANDRINI, MONTENEGRO o BETI BERGEM
.... ri - •> n -.-¦¦:- ¦'¦¦7. ¦• .-v93

Restaurante
Sn-k-Bar - Beste

HOJE, GRANDE FEIJOADA
Pista de danças. Múlica em stereo-music.

Cozinha Internacional — Sandwiches á La Carte.

«nãMJüT-. Avenida Sernambetiba, 1208
-______fiSV Em frente .10 m ir (3a-ra da Tijuca)
M1.1UJ le] 399O40!

SENSACIONAL RÉVEILLON - Orq. Moacyr Silva

bcvivE

._>/*Sf_,_ W^^T/Am^r*
í mW\.\ " iv4'\ H mmmmm^mm^m^-^^m\-*mm*^mmm^*~*. ________Mtí* i\K * _v/i_v ¦ ___¦____¦______¦_f>^?_f 7J\L ¦ ________________________________________________________________________¦

l.o andar: RESTAURANTE - TIRRAÇO AO AR LIVRE. 2.» andart BOITE
* 2 salões para Banquetes o Festas AR CONDICIONADO CENTRAI

Av. Sernambetiba, 1996 - BARRA DA TIJUCA - Tel.: 399-0375

Restaurante KIT KAT
culinAria Árabe completa e brasileira

-k feijoada •*> peru * peixe * strogonoff
ir FRANGO

O Sr, almoça ho|e e todos 01 domlnooi, peru,
churraico, -filé, de peixe, bacalhau, frango o um
completo torllmento de contidas Irabei, Incluindo

sobremesa por apenas CrS 1,50
Rua 1," de Marco, 20, Tel.t 231-2396, Abre domlnooi o feriados.

0 C0PAO
E BUFFET LOPES-> Bwrr.1 _ur_.

Som pop e lambSo — Sem consumação — Churraico completo! 12,00
. do S. Crlilóvão, 254 — Tol.: 254-0625

n e lambSo — Sem consumação — Churraico comple
Campo de S. Crlilávão, 254 — Tol.: 254-0625

=^scaeaaeaaa^

BBHBfflEaa
ÚNICO RESTAURANTE ESPECIALIZADO

EM COZINHA EUROPEU VO RIO
Salio Nobro exclusivo para banquetoi o reunlSet
feitivai de fim-de-iimona. ir Cozinho francesa do

gabarito. _r Culinária ligeira. Abre li 11 hl. A01 ilbadoit FEIJOADA
Av. Eoltlcltt Pessoa. 1560 - Tel.i 267-0113 o 287-3514

R. Aníbal de Mendonça, 36 - Ar condicionado central

^^^^^>\partlr 
dai 19 hi. - Tel.t 287-0105

/i\ê/_\K__3®E_[Eg/_i
RESTAURANTE - CHURRASCARIA

Abetto dai llh is 24h - Salio ptlvalivo para festas o conter.nclea
Churrasco típico - Música ao vivo - Pista de dança
c_t.clo.j_._tnt- flcll — Sears Botafooo, 8.» andar - Ras.t 246-9022

[ CURSOS & ACADEMIAS I
.............."

fa ACADEMIA DE GINÁSTICA

linlanrteza

SAUNA FINLANDESA
Vapor — Ducha, massagem com parafina, ca«
beleireiro, manlcure e tratamento da pelo.
Ginístlca corretiva - Voga. Piscina Interna
e 400 melros quadrados para o seu conforto.
R. Ministro Vivelroí de Castro, 51 — 5.° —

Tel.t 235-7749
FUNCIONA TAMBÉM AOS DOMINGOS

BIB - BELMIRA INSTITUTO DE BELEZA
SUPERVISÃO MÉDICA

Tratamentos de rejuvenescimento
— Depilação definitiva

Av. Copacabana, 680, a/ 1103 — Tel. 257-2082
limpeza de pele — Ambos os sexoi

D H D ACADEMIA DE BELEZA
A mais modorna e completa aparelhagem elelro*
nica pjr_ o tratamento da obos.dadde, gordura

localizada, celulite e flacidez.
Ginislicas corretivas, atlética e pticouomárica

limpeza da pele, peeling, stylo anti-rugai. Assil-
tància médica, endocrinológica.

R. Carloi Góli. 71. Leblon. Tel. 267-7972 e 267-5646

®rS
ILiG&lSOSlW

rfMí âá_
Laranjeiras, 114. .
Telefone: 246.2665

í *^H ____F- -

FAIA.AO
_.í'_í[-i!';',_ '.*,

PkSELkO
Aceitamos reserva com preços especiais
para reuniões e festas. Salão para 40
pessoas. Ar condicionado, música ambif-ts

R. General Venincio Flores. 300 - Tal.: 267.8302/Leblon

CUI.'.TETO Dí LUIZ CARLOS VINHAS e ROSE
DICK FARNEY TRIO

Piano de Walter
Gonçalves, a partir

das 20 horasflag
R. Xavier da Silveira, 13 - Tel.: 2550735

sn* RÉVEILLON
SOL e MAR

BATEAU-MOUCHE Bf
Rampa o ano no meio da Baía da Guanabara, a berde dal luxuosa!
a internacionais BATEAU-MOUCHES, a depois saboreie o delicioso
biiffet-froit, com vinito cervoia a refrigeranfa já incluídos, além elo

música do conjunto da Alhie Bell para dançar.
Reservas o informações no Bateau-Mouche o Sol & Mar, na Rui

Nestor Moreira, 11. Tels.: 246-1529 - 266-5841 e 266-6079

/" \jiiiií.iimiinn
imsss&g

"HÜÜ

v <l! »•"»
n n__L_dii

r ii* 111. i i
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recebemos
nossos
clientes
na praia

48 loia 20

ticí) a mais nova agencia

rlt! Classificados
,|u JOHNAL DO HflASIL

«^-•M. .»-. . " -;.g;!S|||||íl|l| H iiiiiiíi
.!....•. lll llll»" ul i.m lll l>. V-1 m;^:C'»'.J(''iiik >i»i|.l,lj||«S;!:;i;!!ii!l...,.ii

4.

v il
ji...,_,,( !

',ir,i voefi colocar sou anuncio

intuí um '! outro iitetyulho

funciona dn scguntl.i ,i sttxln

das 8h30m ás 17li30m,

c aos s.ib.iilns das 8 as 1 1 lioi,

CLASSIFICADOS DO

JORNAL
DO BRASIL
Classificados qua vendem

i a; ...:.
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r BOITES a RESTAURANTES S

BOITE MACUMBA (Barra da Tijuca)
epresonla um show de música, humorlsmo • bolas mullieres

FELIPE CARONE - IVAN SENNA - ARY FONTOURA
t suas saxlonala macumba «Irls «m

TV MACUMBA - CANAL 7
Toxlo do Ary Fonloura e Ivan Prlolo.

Da 3a. a 6e.-folrei 0,30 hs. — Sabedoi 1 h. - Domingos: 24 hs.

SENSACIONAL HJVIIllQN (ainda há algumas rosorvas)

REVEILLON REBU
*i*3ffEM IPANEMA no

ALT BERLIN
Animado por duai orquestras,, canlcres mil, alegria conlaglfnle
a requinte iamoli visto. Faça suaa reservas 287.0302 ou na Visconde

do Plrelí, 22 (ao lado do Teatro Santa Rosa)SÉB ________
_____—¦— i i ii ca—i rgart-B¦mi______n!s__Fr • y___iHMMilMMWIIfrfP Br «a *^H^¦3_______u_9B^fl'a _5 . ^~BHI 1 y^^l

restaurante do— jBHff
aborto elliflamente. nceto damlnt»e

4e 11 as 14 ha. • ato 1» ai Jlhs.
Rua Pompeu Loureiro, 45

msgmmmmmgmmmmmm^ms^S^SSSSSSSSSSSS^SS^SSSSS^SaS

SALA DE VISITAS DO SAMBA
NANAI eprossnte ás 23 horas.

Cslulo do Paula, Conollnha a um tremendo Re-

gional. Abro tb. p/ almoço c/ cozinhe do gaba-
rito ao preço fixo e único do 14,00

R. Alfredo Pinio. 4 (larco ds 2a.-le1ra) - Reservas: 228-66SB

O CARNAVAL DE 72
COMEÇA NO REVEILLON DO

E*»^^__T_y 0<0\^^^^Ê
Escolas-do-Samba, pasiisla:. rilmistas, cabrochaa e cantores. Meta para

4 pessoal com direilo a cela e champanha: Cr$ 300,00
R. Alfredo Pinio. 4 (largo dj 2,a.-lei a). Reservas: 228-6658 - TIJUCA

SUCATA SUCATA.ia SUCATA SUCATA SUCATA SUCATA

: MÊS
OE

.SUCESSO!

5 na/SUCATA
... A. CHI 011 UM SKO» WltMIlC CM B.WIMMS»'zlRíGuiDüMe ôi SJiiSA^MiiíírR.-r."-uli,rs ôúi Míu.í/íKSf.

Espetáculos *i 2as.-feirai, matinê as 5ai. ai 17 tu. Couvert! Cf$
20,00 todoi oi dia*. Rei.: 227-3589 • 227-6686

2 SHÓWS DIÁRIOS: 22 tu. e 24 lu. Aberto deide 21 tu.

Chopinho no cidade!
Opan.s.nduichas
Comidinha
O dia inteiro: dai 10 elo

manhã às 10 do noil*
Antoi ds escritório.
Para • lancho.
Depois et* escritório.
A ajualquer hora.

canecac
ÚLTIMOS DIAS DA SUA SUPERPRODUÇÃO

A MAIOR MONTAGEM JÁ FEITA NO IRASIl
De 4o. a lóbado a partir das 21 tu.

RESERVAS NA PORTARIA

GHIGO BUAROUE DE HQLANOA
MPB-4

ISAAC KARABTCHEVSKI
JACQUES KLEIN

ORQUESTRA SIMfQNICA BRASILEIRA
——aa—

YRIU
o bar mais sofisticado

da america latina
AV RIO BRANCO. 277

Alrôço dançanle, com buffet frio, a parlir dai ti h'., com o meitro

Carloi Mello. Show de go-go glrli a parlir dai 18 hs. Róvolllon
100,00 p/ pessoa, com magnífica ceia e champanha

M. Chondon p/ casal.

NUMBER-ONE apresenta

ELZA SOARES
acompanhada por DON SAIVADOR e seu GRUPO ABOLIÇÃO

Reservas com antecedência — Tel.: 267-2231
Rua Maria Quitéria, It

wm BAR E RESTAURANT
ROSINHA DE VALENÇA
CELINHO & CONJUNTO
MIRZO BARROSO
MIELE
RUA ANÍBAL MENDONÇA, 36 - Tol. 287.0105

Xtffíl ESTÁ BOTANDO TRA QUEBRAR..

Leni^S em Ipnpres/
/..
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i Agência do
JORNAL DO BRASIt
de Copacabana :
permanece aberta ;
até as 22 horas,
às sextas-feiras, i
Av. Copacabana, 6T0



Mais do que barato!
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n fl
CHAMPAGNE

LIDER
Elaborado com uvas
selecionadas.

De^íSe^or:H
\ Ae - * m .I "ai», .tir ^o**5X3_5

^

1 sj/"|j i >SbeJB

ARCO DE
, SERRA

^' TUBULAR
Importado. Aplicável a
qualquer tipo de serra.
Cabo anatômico.

Dnr^&€CLPor: 8,50
GRÁTIS: 1 serra em
aço sueco.

^^

CESTA DE
JACARANDÁ
Obra de fino artezanato.
Ideal para centro de me-
sa. Moderna e decorativa, m fkgkDe: _B£g-por: 1I9UU

CAIXA SABRA
PARA MIUDEZAS
Guarda parafusos.

Íiregos. 
arruelas, agu

nas, botões, anzóis.
linha de pescar, etc.
Em duraplast.

De: 10,00 Por:
3,90

CARRAFÀO DE
VINHO TINTO
QUINTA DAS
ANTAINHAS

5 litros.
De:.2£CLPor:

SIDRA LIDER
Elaborado com

finíssimas maças.
Dei^eetí-or:

j-sjvO**1 * * ^^^^^ ^mWl^^^i

NOVO MARTELO
TRAMONTINA
Modelo profissional.
Aço forjado. Cabo ana-
tômico em madeira de
lei, dupla resistência.

De:*^Ã€CLPor-

I 3,90
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0,90

5,90
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CONSOLE PARA
AUTOMÓVEL
Adaptável em qual-
quer carro. Revés-
tido em Vulcouro e
jacarandá. 4 modê-
los a sua escolha.

De: TSJ&QfPor;

05,00
Instalação GRÁTIS

MACHADINHA
BATEDOR DE
CARNE
Em aço crornado.
Com cabo abrldor
de garrafas.
Def2préCL£or: 9y90

175,00 XJrçy
RADIO PH.LIPS 

D9: ^^ P°r:

COMPANHEIRO
2 faixas de onda,
antena telescópica, ou 14,00 men-
frente em jacarandá. sais sem entrada

Vi ' '^S^^^^^^^^^^^Smmmmmmm^^^^^^^^^
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VASSOURA DO. .
MESTIÇA
Em nylon "dura-long .
Cabo envernizado. Útil

mpeza de assoa-

ELETROFONE PORTÁTIL PHILIPS

De^e^Por: 290,00
ou 22,10 mensais sem entrada

55

VENTILADOR
FAET

LUXO 12"
OSCILANTES

Novo lançamento.
De:^D6«eO.Por:

199,00
ou 22,80 men-
sais sem entrada

REGULADOR DE
VOLTAOEM SUPER* COFEGA
350 W, entrada de 70 a
140 v.. saída 110 v. Vol-
timetro luminoso com
agulha magnética de
afia precisão - 50 ou 60

De.T&eífor. 35,00

LAN viu Elsa Soares no Number One
h
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ALICATE TIPO
"BLITZ"
Aço forjado. Ferramenta
de grande utilidade na
oficina doméstica.
De: 16,00 Por:

PANELA DE
PRESSÃO
PANEX
6 LITROS
Novo modelo. Utra
rápida no cozimento
de alimentos.

De:7^iatPor:

49,00

lhos e pisos especiais.
Absorve a poeira e nâo
arranha o chão.

De-^eSÉÍor:

3,90
^Lr--a<tfflMflflL 5 n_____l __B___^_B

RELÓGIO
RUHLA
Importado. Antl-
magnético, à
prova dágua e
choque. Preci-
são absoluta.
Pulseira exclusi-
va.
De:Tp©<Q.Por:

39,00

NOVA GE-
LADEIRA
CLÍMAX
Várias côres^,
De:"T599Ía^^Por:

099,00
ou 39,90
mensais

O "SHOW NUMERO UM
DE ELSA SOARES

Mesmo depois
de uni ano na
Itália, Klsa
Soares não
perdeu o contato
com o público
brasileiro.
Retoma-o agora
no Numbcr One,
onde estreou
esta semana, e já
tem convites
para outros
shows. Não sabe
ainda quanto
tempo ficará entre
nós, mas trata
dc renovar seu
repertório
com sambas
daquele seu feitio
todo especial

MOSSAS 101BS FICBRÔ0 ABERTAS 10 PÚBLICO DIARIAMENTE, ATÉ . S 22 HS., E, 10S SÚBAQ0S. ATÉ AS 10 HS.

UITRALARCK.RÉ

Certamente, esta não será a única
apresentação de Glsa Soares nesta sua
volta ao Brasil. A sua presença no Num-
ber One é um bom Indicio de que velo
também trabalhar. E, se a recepção fòr
satisfatória, poderá até mesmo ílcar por
aqui uma longa temporada. Sondada
para participar do novo show do Cane-
cão. tudo leva a crer que Elsa aceitará a
proposta. Enquanto seus planos deílnitl-
vos não estão ainda multo claras, íaz
nesta sua curta temporada no Number
One uma tomada de pulso da platéia
brasileira. .

Há mais de um ano morando na Itá-
lia, está um pouco afastada dos compo-
sitores brasileiros mais recentes. Seus
contatos nessa estada foram espoxádi-
cos e um pouco irregulares. Assim é que
agora ouve multo, conversa com vários
compositores para poder reestruturar
seu repertório. Na Itália, só ipôde mos-
trar o mais tradicional, mesmo assim
adaptado ao "gosto italiano".

O europeu só gosta dc samba
adaptado à música deles. O Brasil é o
Brasil e nossa música é a mais linda do
mundo, mas também é multo menospre-
zada. Há uma incompreensão do samn-
ba de verdade, porque lá não sabem o
que é a autêntica música brasileira.

Apesar de todas as limitações do ou-
vido europeu ao som brasileiro, o fato é
que, nesta temporada Italiana, Elsa Soa-
res teve um relativo destaque. Contra-
tada para apresentações quase o ano to-
do, estabeleceu contatos que agora co-
meçam a dar resultados. Daqui a qua-
tro meses, Elsa parte para o Canadá,
onde tem um contrato a cumprir. Na
Itália, a qualquer hora que volte, have-
rá sempre um contrato à sua dlsposi-
ção.

Se não cheguei a acontecer na
Itália, pelo menos a música brasileira es-
tá bem representada por lá. O Jorge Ben
é um nome que todos os italianos res-
peitam e gostariam de ver mais vezes.

Elsa é uma mulher decid'da. Com
multa coragem, partiu para a Itália
num momento difícil de sua carreira
aqui no Brasil. Quando partiu, declarou:'

Não vou chegar lá e dizer que sou
a Elsa Soares, a melhor sambista do
Brasil. Não. vou humilde, vou começar,
vou mostrar o nosso samba. O roteiro é
grande. Com esta viagem, vou acabar
de pagar a minha casa, onde Já gastei
todo o meu dinheiro, porque eu preci-
sava morar. Tenho lutado multo e a via-
gem pode me dar estabilidade. Não vou
ganhando fortuna. Vou ganhar pouco,
mas sei que tenho contratos certos em
vários lugares. Vou cumpri-los e volto
para cá. Tenho 40 pesseas que depen-
dem de mim e do meu trabalho. Qua-
renta pessoas a quem dou apoio e assis-
tència.

Todo o futuro vai depender, como a
própria Elsa reconhece, dos rumos que
tomar a carreira de Garrincha. Ainda
ligado ao futebol, Garrincha acaba de
assinar contrato com o Olaria do Rio
por um período longo de tempo. Para
êle, Elsa tem sempre uma palavra amá-
vel de incentivo.

O Mane é um verdadeiro deus na
Europa e no começo foi a minha salva-
ção. Em toda a parte onde vamos êle é
reconhecido e cumprimentado, sendo
considerado o arquiteto do futebol bra-
sileiro. Dizem que êle construiu a nossa
Seleção.

Elsa e Garrincha, logo que chega-
ram, passaram uma semana em um si-
tio de Petrópolls. Nessa estada, ainda
que curta, Elsa recebeu alguns composl-
tores interessados em mostrar suas no-
vas músicas (algumas delas já estão sen-
do ouvidas no Number One). Mas Elsa
sabe que não importa o tempo que fi-
que fora do Brasil porque no seu gene-
ro (sambista) há sempre um vasto re-
pertórlo disponível.
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Todos agora se ocupam
em curtir a natim/a,
a volta ao rústico,
ao primitivo e
alguns artistas estão na
mesma — de maneira
criadora. Vivem a
natureza trauformando-a
em arte, completamente
recriada. Conhecido
pelo trabalho dc
arlcsauato de jóias dc
prata, Caio Mourão
está em plena atividade
nesse campo, deixando
de lado por enquanto
as formas abstratas
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Em reprodução
perfeita, as conchas
e caramujos de prata
maciça fazem parte
da nova coleção
marinha de
Caio Mourão
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chances
de comprar

bem
esta semana

é•^HELAIf*
Rua da Alfàndega_325 •. Rua da Alfândega, 324 e 326'

Rua Buenos Aires, 259 • Rua 7 de Setembro, 145 e 147
Rua São Francisco, Xavier,* 173-A
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Aparelho de
Barbear Phiiips
À vista 1Z3,

r~\ i I. J

ou

5 X 31,

y^BJÉr^V

Ventilador Faet
1042 •

Avista 195, cu

5 X 49,

Baixela de leo
Inox Wolll - 8 peç<is

A vista Z79, ou
5 X 62,

Despertador PE-
TER " Alemão IJTÍppr-
tado .- Diversos Foi*
matos.
A vista 69, ca
5x15,

Cadeira de Praia
Rochedo
A vista 39,50
5 X 9,

ou

11 i mim nu oi |;'v;.
¦ I fl VlStO EM TV 4 I |II *un«' m

TV-Philco • bi3o

30x66,40

Relógio Citizen
Automático, dou, ca-
lendários.

A vista 195, ou

5 X 50, •

Im ""iI'-|'
Hi ¦

«I
Llquldlllcidor
Walila ¦ Standard

Avista 99f

' Jvl Wm ^^mmmmmm

Ferro G.E.*-auto.
inático,

A vista 59,

28
Bateria Marmicoc

29 peças

A «sta 145,
5 X 31,

ou

Si
Máquina Kodak
Instamatic 133

A vista 129,
5 X 32,

ou

Wm\mmmn^^^"^^m I
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Condiciona-
dor delrPhil-
CO >9511

10 x 225,
Iguais

Conservadora
de Isopor • &oi

13,A vista

?or^aS 
WWf

Fogão Continent3J_20)1
Nautilus
Suporte
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Morando em Ipanema
Já há bastante tempo,
Caio pretende agora pas-
sar a maior parte do seu
tempo na casa de Igua-
ba, em frente a lagoa de
Araruama. Só viria ao
Rio às quartas-feiras, pa-
ra regressar logo na sex-
ta à noite. Enquanto es-
tá lá, pesquisa as formas
do mar. A quantidade de
tipos de conchas e mo-
luscos de casca dura é
enorme, e agora virou
parte de uma linha de
pulseiras, anéis, penduri*
cos para correntes, ou
mesmo simples, objetos.
A transformação da con-'cha até o ponto de jóia
maciça de. prata foi o
primeiro desafio. Foi pre.
ciso encontrar o modo
certo de tirar o molde,
conseguido de maneira
tão perfeita que a im-
pressão é de uma concha
natural apenas recober-
ta por uma camada fina
de prata, com todos os
detalhes. Depois de feito
um molde, tudo se sim-
plifica. Caio pretende in-
clusive fazer um sistema
de cópias, tirando de
cada forma ou modela-
gem umas 15 a 20 jóias
iguais,'como. na gravura.
Todas levam ó respectivo
certificado, declarando a
autenticidade do objeto
e dando a numeração da
cópia.

O que não vai acon-
tecer com os insetos, que
seguem a técnica seme-
lhante de fundição. Um
grande besouro de prata
maciça e um gafanhoto,
cujas asas "ainda não
deram certo" (são tão
finas que é difícil con-
seguir a sustentação na
prata) estão parados em
cima da mesa, com todos
os detalhes do desenho
do corpo, perfeitos. Caio
diz que não pretende
nem dar, nem vender. E
também não fará cópias,
de cada animal sairá
apenas uma reprodução
em prata maciça. Quan-
do houver um bom
número na coleção, se-
rão mostrados em ex-
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posição, em pequenas vi-
trines de acrílico dé base
de madeira, exatamente
como as exposições cien-
tíficas.

1 Usunilo ir pedru
Outra grande des-

coberta da natureza são
as pedras transparentes
com pequenos fósseis
dentro. E' a dendrite,
usada para os anéis de
aro de prata. Só durante
a lapidação aparecem os
traços de folhas e peque-
nos insetos, que fazem
de cada peça uma peça
única, porque nunca ha-
verá repetição de dese-
nho da dendrite. O s
grandes afiecionados são
os americanos; só se con-
vencem que a jóia não é

de plexiglass quando
Caio risca o vidro da
janela com a pedra, para
demonstração.

Toda a obra atual

Conchas, cavalos-ma-
rinhos, gafanhotos, fós-
seis e correntes clássicas,
tudo isto fêz parte da co-
leção de Caio Mourão pa-
ra este ano, definido por
êle próprio como um
ano de mutação. As pes-
quisas vão continuar,
mais intensas, logo que
consiga se instalar em
Iguaba, grande fornece-
dora das matrizes dos
objetos e jóias. Suas co-
leções continuarão a se
dividir em duas linhas:
a de peças únicas, e as

qué têm tiragem limita-
da, todas com o certifi-
cado lacrado e numera-
do. Os insetos por en-
quanto ficarão para êle
mesmo, para as pesqui-
sas' e exposições, mas as
pulseiras d e conchas,
batizadas de iguabinhas,
os penclants de cavalo-
marinho ou de pequenos
caramujos e os maravi-
lhosos anéis fossilizados
já'podem ser comprados.
E como diz Caio:

— Engraçado, as pes-
oas criam um tal amor

pelas jóias, que, além de
isarem sempre, acham

que a sua é ainda a mais
bonita, mesmo que eu
.ance outras idéias, ou-
trás formas, e que se
passe muito tempo desde
que a peça foi adquirida.

Ur r*i
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CONSELHO ÜEDK»
Dois gordos não são iguais, e a popularização cada vez maior

de dietas genéricas, nas livrarias e bancas de jornais, é um perigo que

precisa ser analisado. Cada caso de obesidade tem característica?
1 

particulares, que merecem o cuidado e a atenção de
um especialista

i, i
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NARIZ, RAZÃO DO SUCESSO
O uso do perfume data

dos mais remotos dias da
civilização e seus muitos
nomes estão ligados a visões
de um luxo exótico. A arte do
perfumista é muito antiga e
misteriosa e até hoje imagi-
na-se ser êle uma pessoa
temperamental, trabalhando
sempre no laboratório per-
fumado por substancias pre-
ciosas como. almíscar, jas-
mim e patchuli, para pro-
duzir fragrancias caríssimas
vendidas sob nomes insinu-
antes.

Mas a coisa não se passa
exatamente assim, é claro.
Nada pode ser menos exótico
do que o Centro Internacio-
nal de Perfumaria, da Pro-
prietary Perfumes Ltd., uma
das maiores fábricas de per-
fume do mundo. Seu chefe,
Mr. Alfred Hagemann, não se*
assemelha em nada ao alqui-
mista medieval, sendo mais
fácil encontrá-lo estudando o
gráfico de um elemento quí-
mico ou escrevendo um rela-
tório de vendas do que so-
nhando com pequenos iras-
cos de perfume. s

Para a PPL, onde o per-
fume é medido pela tonelada
e exportado para 70 países' diferentes, somente cerca de
300, de um total de 3 mil
toneladas da produção
anual, são perfumes de bolsa,
como são conhecidos no
comércio.

O mundo de Hagemann
é realista e metódico. Todo
perfumista tem que ser, para
princípio de conversa, quí-
mico ou farmacêutico. Pre-
cisa ainda entender da com-
posição química de muitos
dos materiais sintéticos que
são ingredientes de perfumes
modernos. '

Mas ainda existe um
certo romance quanto aos
perfumes. Na PPL, eles ainda
importam óleo de cravo de
Madagascar, embora o fa-
çam em toneis semelhantes
aos de petróleo. Hagemann
fala sobre patchuli e ylang-
ylang com a mesma famili-
aridade com que fala de ai-
deído e de hidrocarbono. Sua

. aproximaçãocomeste traba-
lho tem algo de deslumbran-
te, assim como o tem a virtu-
osidade de um grande músi-
co. Sua memória para aro-
mas é tão extraordinária que
êle pode criar um perfume de
20 ou 30 ingredientes, sem
cheirar nenhum deles. Escre-
ve a fórmula dp mesmo modo
como um músico escreve,
uma sonata sem tocar no pi-

ano. Sua confiança e certeza,
são tão grandes que se o re-
sultado não fôr aquele espe-
rado, pede nova prova a seu
assistente,, e somente com a
certeza absoluta de que o êr-
ro existe é que êle admite
que. errou...

Um bom nariz
A maior arma e caracte-

ristica indispensável de um
excelente perfumista é ter
bom olfato, isto porque téc-
nicas químicas fornecem
pequenas medidas que pou-
pam muito tempo, mas ne-
nhuma máquina foi inven-
tada que possa distinguir as
variações sutis que o nariz
bem treinado sente.

O treino é bastante rigo-
roso. Nos' primeiros cinco
anos, um perfumista precisa
aprender a distinguir — e
lembrar-se com bastante pre-
cisão — de 700 ou 800 mate-
riais básicos, mesmo antes de
começar a criar: o delicado
nariz de Hagemann pode dis-
tinguir cerca de 2 mil Dos
300 materiais naturais, mais
2 500 artificiais conseguidos,
o perfumista seleciona sua li-
nha própria, assim como um
pintor seleciona suas cores
pondo em ordem alfabética
no seu laboratório e que irá
constituir o órgão. E' basea-
do em sua própria linha que
êle cria seus perfumes, e o re-
sultado é tio Individual que¦ Hagemann reconhece em
tempo recorde qual de seus
perfumistas criou aquele
acento particular.

Sabão, xampu
Hagemann já criou em'sua carreira de perfumista

cerca de 5 mil perfumes dife-
rentes e muitos deles se tor-
naram populares entre as
mulheres de todo o mundo.
Alguns de seus per-f umes
ficaram bastante famosos
como o sabão Lux, Knighfs
Castle, Ómo, Persil, Sunsilk
Shampóo è Surí. '.'.•¦

Muitas vêzés ête^cria
diferentes odores pára uma
mesma marca, Para o sabão
Lux, por exemplo, na Grã-

:".-. Bretanha ou Austrália o
apelo pode ser diferente do
apelo pára as mulheres do
Ceilão, México • ou Cingapu-
ia. Há uma enorme varieda-
de de regras para a criação
de um mercado internacio-
nal. Nos países muçul-
manos, os perfumes nãò
têm base alcoólica. Em Çin-
gapura e Bancoc, eles não
gostam de água-de-colôrtia, e
assim por diante.
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Quando defendemos a tese de que a
obesidade é um problema psicológico, fa-
Íamos com a experiência de estudos e ob-
servações sobre os casos que têm desfila-
do em nossa clinica. Essa experiência au-
toriza-nos a repelir a divulgação inescru-
pulosa de dietas mágicas, em folhetos, re-
vistas e até mesmo na imprensa diária.

Trata-se, em geral, de tabelas de ca-
lorlas, com receitas indiscriminadas, pa-
ra todos os casos, o que fere frontalmente
a tese que encampamos e que temos pro-
curado aprimorar, evitando solução de
continuidade nessa especialização cli-
nica. ,

Sem generalizações
Ora, se aceitamos que a volúpia ali-

mentar 6 uma decorrência de conflitos
psíquicos, seriamos incoerentes se ad-
mltissemos a existência de uma regra
genérica para reduzir o peso e manter as
pessoas vitimadas pela tentação da mesa
num estado ideal de tranqüilidade só
comparável ao nirvana ideal dos budis-
tas.

A partir do momento em que um
caso apresentado á consideração do cli-
nico extrapola os limites do diagnóstico
somático, isto é, quando se constata que
o mal do paciente não é de origem or-
ganica, embora seus efeitos o sejam,
temos que classificá-lo como um caso
psicossomático.

Em outras palavras: ao médico cons-
ciente não basta dar uma tabela, um só
que fosse o caso específico, porque o pa-
ciente apresenta sintomas de gordura.
Ora, a gordura parece-me que é óbvia, é

, visível demais para exigir atestado de um
expert. Qualquer leigo observa que uma
pessoa é gorda, eem esforço.

Agora, o que não se pode admitir é
que o leigo, com base nesse pressuposto

a capacidade de diagnosticar o óbvio
arvore-se o direito de ditar normas, pa-

ra reduzir o peso de quem quer seja. E'
um crime. „

O profissional consciente — Jnsis-
timos — não pode limitar-se à mera cons-
tatação dos efeitos de uma doença, mas
tem o dever de procurar desvendar-lhe as
causas. Por isso é que, em nossos tempos,
a ciência de Freud, que tanto foi repelida
pelos médicos de sua época, está se apro-
ximando, cada vez mais, da Medicina
clássica, restrita aos seus ramos tradicio-
nais, todos eles voltados para os males do
corpo, jamais para os da alma.

No caso da obesidade, como em mui-
tos mais, é imprescindível que o clinico
recorra á Psicologia e, talvez até mesmo,
à Psicanálise. Para saber se um paciente
é portador de câncer, por exemplo, temos
que submetê-lo a numerosos exames até
que a evidência nos permita o diagnós-
tico definitivo.

Quero mostrar com este exemplo
que, em casos como os de obesidade, os
sintomas, acintosamente exteriores, não
requerem exame algum para formulação
do diagnóstico. O que, entretanto, não in-
duzirá o clinico a criar uma teoria geral
dos gordos, aplicando a todos, indistin-
tamente, o mesmo remédio.

Os conflitos íntimos de cada um,
conquanto possam estar pendentes de
uma lei geral, porque o espírito humano
é feito, no fundo, dá mesma amálgama,
apresentam as mais variadas gamas, os
mais complexos antagonismos, que só
um conhecimento aprofundado de cada
caso, isoladamente, poderá conduzir a re-
sultados satisfatórios.

As vítimas ida obesidade, conforme
documentam as estatísticas, estão sujei-
tas com mais facilidade a uma série de
males, sobretudo os cardíacos, que rara-
mente atingem as pessoas de peso nor-
mal. Em. geral, salvo nos casos de mera
vaidade, para modelação dé uma silhueta
esbelta, quando procuram o clinico, não
é pelo desejo de conter os seus impulsos
de comer demais, mas para encontrar
uma solução para um problema já decor-
rente da própria obesidade.

Por tudo isso, é preciso ter muito cui-
dado com. a medicina popularesca dos fo-
lhetop e prospectos que proliferam nas
bancas de jornais, acenando aos in-
gênuos com curas miraculosas.

DR. NELSON SENISE -
clinico
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Não existe mais a roupa brilhante de
réveillon. Contas e pailletés só em fantasia. Agora,

só vale habillé discreto — de longo seco e
colante. Mas se a comemoração fôr

informal, deixe as costas nuas e vista um
micro de frente única. Ou então, seja diferente

de vez: entre em 72 com um smoking dos anos 40
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Do Paquistão o longo cm sarja
para c»*?c final de ano. Mangas
ligeiramente bufantes e bordado da
terra na blusa (Boutiquc Lúcia)

W^mtm\lmmmmmm}ÊS^ Mmk^^B

fjr*mm\v__mw__\__WmY% ' 
Njfl

mm !'^mmTi ^vi B

ll^t '¦ J>c I
fi Am_Mk L*mm wÊmm

Btf¦rrKTtBI ^fl ilThTií

"^M/mum^^Mwm}

f_^^_W_^fí______W .__r^ _^km ^m

-'* J>j^| ^fl^^l^ >>' £fl

¦ "''-fl B''" l4B 1 *."<::"*

'' \m .h \tttm ;;
¦ ¦•Kfl I ¦'"•"
^fl ^fl" *B'IV^^B ^B. I | •I"'fl B ¦•¦•*

BB ¦-'^3

Estampado futurista no lpngo de jérsei.
Um desenho original que afina bastante a silhueta.
Cavas e decote* no estilo combinação
(Boutiquc Lúcia)

Da. Bibba, o vestido drapejado de cetim.
O estilo 40 que Zé Luís faz voltar com saia ampla

de vários cortes. Bijuteria de ttrass e
sapato Anabela de várias cores

>>**!¦: si

*&« «ai r

Wmm^kmW^ÊmmW&mmmT1^-' 'WM IEíÍ&VIHI
BhTk atvnW> m.-%-/,m9i íebrSívCS

ÇvA?*:á^NS^í"^^_^| \m^^^JÈjmmmmw

-^Ém\ P^r^íTB &S^mT'j&Mm\ B

*^SMiií|HgafijB Çfia B*-'^^B^^l mmmmm*^*^^^^m\ ^rjmv*Zmmm\ ^fl*£i*.
__i* I^^BSI ^^mm^mmmmmm^^^A f^mmmW mW1'
.*•• ^Ê m¥*&T^ 

'^^Zammm W:k-
kf.m^mWm__^jMÊ_________________fk'.

¦ ¦ •^'ll^^Bi^B^^^^WWP^^??.,
- ¦ i. i. <

RÉVEILLON DE POUCOS BRILHOS
REGINA OLIVEIRA D FOTOS DE EVANDRQ. TE(XEIRA.
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Com silhueta cintada, levando camisa de colarinho
masculino e gravata — cuidado — o smoking só fica
bem na mulher alta, magra e excessivamente femi-
nina. Mesmo em roupa de homem é preciso mostrar
uma certa graça. Para o bom caimento nada melhor
que o jérsei acetinado, de pouco brilho, ideal para
réveillon. A côr mais indicada é areia, dando ligei-
ramente para o bege, excelente ao jogo de tom
sobre tom na combinação camisa-paletó.
O tafetá é a novidade dos longos de fim de ano.
Nas saias, babados sobre babados seguem a linha
72 de Saint-Laurent. Em estampado ou liso fazem
o estilo cigana e princesa respectivamente. De voile
ou jérsei, os micros ganham frente única amarrada
ao.pescoço e são na verdade os mais indicados para
a mulher nem um pouco sofisticada. Simples, têm
uma característica de prêt-à-porter fino também in-
dicado para réveillon.
Quanto aos complementos não há muito que ficar
em dúvida: para o smoking o mais certo é o sóbrio
scarpin de camurça; para os longos e micros, san-
dálias, também de camurça, com salto Anabela ou
nos modelos mais modernos, de salto roliço, com
IOciti de altura. E no mais, não custa aplicar alguns
strass (enquanto estão na moda) se a roupa fôr lisa
e simples.
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Para o réveillon as sandálias estão assim: de camurça,
com salto Anabela ou roliçò de lOcm de altura.
Nas tiras trançadas, uma estrelinha de strass
dá o toque de festa (Lúcia e Mônaco)

Em tafetá liso ou estampado,'
os babados de Saint-Laurent nas
saias fartas estilo ciganas.
(Mônaco e Bibba)

¦fl W___MMW--
mA Wm M'y''''I YtÊ mm K' -

BP ' ;-^^^^H|^^B ^Ljl^l ^¦>W;'r,^^v.'r
Hl Sür^iC K* 

'

H^^É^Ia---V4 .', ^^\^l ^lx T

W* "i L^i I
mSá&®"&-' y| IV ^P*i; i'^B m\MM -^|R| B^f| 'IVVii lmi'l BBB^^k^l mmf'' ^1 m^L

WmC^mW^m W:^ '^1 |"KBkK.*";.'' fPlMlKnTi' ¦.'••'.*::'>-;^B m\i| ¦!#%« B Bí&y^
IBpHI-r.*^Mf^ri BB :K1'P,* 11
:m^mMmw\mi II

Em jérsei ou voi7e, os
micros mais

confortáveis para o
réveillon: de frente
única, costas nuas e

pernas aparecendo
bastante (Mônaco)

0 smoking, best seller
das festas de gala. .
De jérsei acetinado
com camisa sur ton e
gravata estampada
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dos aspectos mais nota-
veis — e até certo ponto
pertuibador — da gran-
de mudança de valores e
comportamentos que se

opera na sociedade afluente é
aquilo a que as pessoas costu-
mam se referir como a promoção ou
a emancipação da mulher. Em têr-
mos práticos, tal emancipação pode
ser descrita, antes de mais nada, co-
mo o -ingresso de milhões de mulhe-
res, especialmente Jovens esposas,
no sistema de produção dos paises
altamente industrializados.

Ae conseqüências desse fato são
imensas, e, por certo, imprevisíveis
em toda a sua extensão. Não há dú-
vida, porém, de que Já contribui e
contribuirá muito mais ainda, nos
próximos decênios, para dar uma
feição nova à sociedade contempo-
ranea. E isto ocorrerá principalmen-
te porque a ausência da mulher do
ambiente doméstico tradicional im-
plica uma quebra radical dos pro-
cessos de formação das novas gera-
ções.

Durante séculos esse processo
foi conduzido pela mãe, que no seu
desempenho era freqüentemente au-
xiliada pela tia, a avó e a figura ho-
je praticamente desaparecida da
babá. Agora que essa personagem•central foi transferida para outra
área do palco o seu papel é forçosa-
mente transferido para pessoas es-
tranhas. Dadas as condições de vida

.típicas das grandes e médias cida-
des, a solução encontrada pelos Jo-
vens casais é geralmente confiar o
filho de poucos meses a uma creche
ou qualquer outra instituição do gê-
nero.

A simples constatação de que é
em tais instituições que vai se ini-

ciar a formação de uma boa parte
da nova geração deveria ser sufici-
ente para que a sociedade lhes de-
dique uma atenção deveras especial.
Decerto, o maior cuidado deve ser
pedido aos próprios pais, que pred-
sam ter consciência de que é na pri-
meira infância — e não na idade da
escola primária — que começa de
fato a educação da criança. Isto va-
loriza a escolha do estabelecimento,
que não deve apenas estar em con-
formidade com os valores aceitos
pelo casal, mas igualmente em con-
dições de aplicá-los na prática edu-
cacional.

Saindo da área restrita de de-
cisão dos pais, a sociedade inteira
deveria estar alerta para o fato de
que tais lugares não sejam somen-
te casas limpas e arejadas, nas quais
algumas dezenas de crianças perma-
necem durante o dia rodeadas de
brinquedos, convenientemente ali-
mentadas na hora certa. Uma cre-
che precisa ser multo mais do que
isto. Precisa ser um ambiente com-
posto não apenas de paredes, mo-
veis,: pinturas alegres, árvores e fio-
res — mas também e sobretudo de
gente. E' indispensável que as cri-
ancas não fiquem solitárias durante
horas a fio, mas que tenham con-
tatos freqüentes e Individuais com
adultos, condição indispensável à
criação de focos de interesse, à per-
da dos sentimentos de temor e á
abertura natural ao futuro proces-
so de socialização.

A creche cientificamente admi--listrada não irá substituir a farol-
lia, mas poderá complementá-la de
forma proveitosa, Justamente por-
que afastará da vida da criança os
aspectos negativos da família celu-

lar contemporânea, ao mesmo tem-
po que terá condições de enfatizar
os seus aspectos positives. Se não
fór deixada à mercê de pessoas inex-
perientes, a creche proporcionará á
criança da grande cidade do século
XX um tipo de experiência que ela
Já não consegue ter no próprio lar.
Substituirá a competição excessiva
pela cooperação, livrará a criança da
solidão, desenvolverá talentos que
não podem florescer num ambiente
tacanho, contribuindo assim em
larga medida para formar uma ge-
ração talvez mais saudável do que
a atual.

As dúvidas
¦' 

- 
•

Na década de 50, os estudos do
psiquiatra inglês John Bowlby redu-
ziram as creches, aos olhos do públi-
co, a um mal e a um mal nem sem-
pre necessário: as pesquisas revela-
ram que as crianças que vivem em
Instituições não apenas apresenta-
vam nível intelectual inferior ao das
que eram criadas em família, mas
em muitos casos eram ainda porta-
doras de distúrbios 'emocionais e de-
feitos na aprendizagem motora. E a
conclusão final era óbvia: o lugar
orgânico e natural de crescimento e
desenvolvimento da criança é o lar*

A dúvida que tais estudos dei-
xam é que, ao pesquisarem a situa-
ção real das creches e instituições
similares, tomam como* termo de
comparação o lar — não um lar
real, concreto, mas o lar, abstrato, e
idealizado. O cuidado dispensado
pelas creches às crianças, será mais
defioi-ente que a inexperiência das
babás a que são confiadas? O rela-

cionamento familiar é mais sadio,
sempre e necessariamente, que o de
toda e qualquer instituição plane-
jada, construída e equipada com vis-
tas à criança?

Teoria e realidade
Partir de situações ideais é es-

quecer-se de que boa parte da popu-
lação vive hoje fora delas: é muito
bom para a criança ter sempre a
mãe por perto, mas, o que fazer se
a mãe morreu? O que fazer se tra-
balha ou se é doente? O que leva a
pressupor que os casais sejam, Via
de regra, competentes e preparados?
O trabalho materno é, às vezes, a
única maneira de se escapar ao cír-
culo vicioso da pobreza, em que en-
tram também os distúrbios familia-
res, as falhas na educação, o atraso
no desenvolvimento.

Anos atrás, o médico René Spitz
• chegou a caracterizar os males dos

orfanatos e creches sob o nome de
"síndrome de institucionalização"
—• o conjunto de sintomas mórbidos
apresentados por crianças educadas
fora do ambiente familiar: lndife-
rença ou pouca resposta aos estímu-
los, retraimento e tristeza, palidez,
insegurança emocional. Pode-se per-
guntar, entretanto, se aí também
não se estará tomando como para-
digmá uma situação extrema, e irre-
cuperávelv

Revisão a fazer
A Organização Mundial de Saú-

de, em monografia sobre o proble-
. ma das creches, escrita 10 anos de-

pois dos trabalhos de Bowlby, é bem
menos categórica e mais cautelosa.
A pergunta se uma criança é ou não
afetada emoclonalmente pela sepa-
ração da mãe, em creches, a mono-
grafia responde, na conclusão, que
o problema está na dependência dè
vários fatores — o que está bem
longe da afirmação: a criança é
sempre prejudicada.

Jerônimo Kagan, professor de
Psicologia na Universidade de Har-
vard, se inclina para a tese mais re-
cente, a da moderação. Kagan dis-
tingue, em primeiro lugar, entre cri-
ancas na fase de escola maternal e
bebês ou crianças abaixo de dois
anos de idade. Para estes, uma cre-
che em que a criança entra em con-
tato com mais de duas pessoas pode
ser prejudicial: a criança precisa
de um ritmo constante e previsível
em seu meio-ambiente, o que não
seria possível num entra-e-sal de
pessoas diferentes.

O relacionamento já é comple-
tamente outro, na fase p**êescolar,
quando a criança precisa de novi-
dade e exploração do ambiente. Em
casa, segundo estudo recente ditado
por Kagan, a mãe diz não, em mé-
dia, oito vezes por hora à criança:
tem medo que se machuque, que
ponha a casa em desordem, que es-
trague esta ou aquela coisa. Numa
boa creche, raramente se dirá um
não à criança: a possibilidade de pe-
rigos foi estudada e eliminada e o
ambiente já é planejado para que a
criança teste seu super-
poder e para que expio-
re as atividades sociais
da instituição.

ywilJWW
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SOFIA NA COZINHA
LEA MARIA

Roma (Via Varig) — Ain-
da "uma autêntica napoli-
tana", ainda uma "dona-de-
casa a quem dá prazer cò-
zinhar", apesar de toda o,
máquina de sofisticação
montada à sua volta, Sofia
Loren vem de lançar um li-
vro aproveitando a época de
festas, que se chama justa-
mente In Cucina con Amo-
ré, de 345 páginas e que, na-
turalmente, já esta sendo
um best seller de final de
ano.

Dedicado à avó, Luzia,
o livro de culinária da Lo-
ren, segundo ela mesma de-
fine, é uma coletânea de re-
ceitas de uma "cozinha fei-
ta sobretudo com intuição;
e com amor."

—Escrevi-o enquanto es-
perava meu filho, Cario Jr.,
e pensando na fome que pas-
sei, quando era criança, em
Nápoles, durante a guerra.
Para mim, o alimento e o
ato de comer representavam
segurança e proteção. Esta
idéia permaneceu em mim,
até hoje.

Um gosto simples
As receitas variam em es-

tilo: no livro de Sofia exis-
tem receitas simplíssimas e
outras rebuscadas. São en-
sinamentos da mãe, da avó,
de família pobre e simples e
são também receitas, algu-
mas exóticas, que recolheu
através do mundo, durante
as viagens que faz, para tra-
balhar. Ela, por exemplo,
recorda de certos pratos, de
certos encontros em torno
de uma mesa, que conserva-
ram uma significação espe-
ciai, de qualidade ou de im-
portancia humana: o cane-
ton à orange saboreado com
William Holden e Carol
Reed; o mechoni que experi-
mentou, quando filmava
com John Wayne, no Saa-
ra; o vinho branco que be-
beu com o Marechal Tito.
Junto com estas especiarias
e com estas divagações (ai-
gumas vezes interessantes),
a Loren dá receita de um fi-
lé à milawesa, todo especial
e sobretudo — o grande su-
cesso do livro está nessa re-
ceita — de um Espaguete à
Loren, sua criação especial.

O Espaguete à Loren
O que é importante — e

l que é frisado na introdução

do In Cucina con Amore —
é que todos os ingredientes
e temperos dos pratos regis-
irados pela autora podem
ser encontrados com certa
facilidade em todas as par-
tes do mundo. O que vale di-
zer: são todos pratos possí-
veis de serem realizados por
qualquer pessoa, em qual-
quer parte.

O Espaguete à Loren, por
exemplo, pode ser feito as-
sim:

Molho da massa, para seis
pessoas: 12 colheres de azei-
te; despeja-se na panela; 2
ou 3 dentes de alho, ligeira-
mente cortados; 2 ou 3 filés
de enchovas, já lavados do
sal; 300 gramas de tomates
descascados; 300 gramas de
champignons frescos, cor-
tados .bem fininhos; um
pouco de sal, um pouco de
pimenta, um toque de oré-
gão e 2 colheres de molho
inglês. Mistura-se tudo e co-
zinha-se. Deçois, tira-se do
fogo e, no molho ainda fer-
vente, colocam-se 2 punha-
dos de salsinha triturada.

Este molho é para ser mis-
turado com 600 gramas de
espaguete.

Para fim de ano

A um repórter que lhe
perguntava qual o seu prato
preferido, para servir aos
amigos na ceia de réveillon.
a Loren respondeu: "Um
prato com lentilhas, porque
lentilhas trazem boa sorte e
dinheiro."

E quanto a dietas? "Não
faço nenhuma" — respon-
deu a atriz. (Talvez por is-
to, nos últimos tempos apa-
reça mais robusta do que os
padrões convencionais con-
temporaneos...) 

',

No entanto, uma das re-
ceitas de seu livro, no capí-
tulo Hors-d'Oeuvres, é de
uma salada típica italiana
e bastante adequada a quem
segue dieta: tomates frescos
com queijo branco, de pre-
ferência muzzarella.

A receita: cortar em fa-
tias bem finas a muzzarella
e o tomate (não muito ma-
duro), depois intercalar
uma fatia de queijo, outra
de tomate. Azeite, uma pi-
tada de orégão (ou para
quem quiser tornar a salada
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AS BONECAS
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No livro de Sofia loren, que \i i best seller na Itália, as

receitas, segundo a autora, foram feitas com intuição e sobretudo com
amor. Apesar da miqulna publicitária, Sofia ainda é dona*de-casa

mais forte, um pedacinho
de atum) e pimenta em pó.

Outros hors-d'oeuvres —.
estes, para quem não tem o
problema de emagrecer —
ensinados no In Cucina con
Amore são os crostinis com
maionese de beringela; a
espuma de salmão; o patê
de cebola; volovã de cama-
rão (com uma gota de ket-
chupj; creme de Roquefort
(feito com creme de leite)
— todas estas pastas, para
servir com torradinhas
quentes ou então como mô-
lho, para enriquecer um
prato de carne.

Como pratos mais subs-
tanciais, Sofia Loren ensina
a fazer: Peito de Peru Re-
cheado; Fígado à Venezia-
na; Costeletas à Milanesa e
à Bolonhesa e, é claro, o Sal-
timbocca à Ia Romana.

O livro de culinária mais
famoso deste ano custa, na
Itália, Cr$ 58,00 e é edição
de Rizzoli.

Por que este livro e não
um volume de memórias? E'
a própria Loren quem res-
ponde: "Porque um livro de
memórias ou uma autobio-
grafia só se escreve na velhi-
ce."

NEGRAS
Shindana, em swahili, significa "competir". Em

Watts, Califórnia, significa isto — e muito mais —
pois Shindana, a única fábrica de brinquedos quesó faz bonecas pretas, é uma das raras aventuras de
êxito construída sobre as fumegantes cinzas das re-
voltas de 1965.

A fábrica começou a funcionar em novembro'de 1968 com uma seção da Operation Bootstrap e
com a ajuda da Mattel Inc., o gigante dos brinque-
dos que fica situado no outro lado da cidade. O in-
vestimento foi substancial — 475 mil dólares à vis-
ta, mais 175 mil dólares em equipamento e somas
incalculáveis em assessoria e reforço. Mas um ponto
fundamental no acordo era o de não haver laços de
dependência entre as duas firmas. Assim, apesar do
grande investimento, da assistência dada pela Mattel
cm pessoal, know-how e ligações comerciais, a Shin- .
dana opera como uma empresa independente.

Embora Shindana seja uma organização que
não visa lucros, teve um crescimento financeiro que
é uma fonte de prazer para os negros, homens e mu-
lheres, que a dirigem. Em dois anos o seu rendi-
mento aumentou de apenas 9 mil dólares por ano
para 200 mil com uma renda bruta estimada em
650 mil dólares.

Uma das chaves do sucesso da Shindana é que
seus produtos vêm ao encontro de uma necessidade
há muito existente: bonecas negras que se parecem
com as pessoas pretas, em vez das bonecas brancas
repintadas, à venda anteriormente. Estas últimas
vendiam enormemente no começo de 1968, antes de
Shindana aparecer em cena e, com ela, bonecas de
traços reconhecivelmente pretos e com uma côr, es-
pecialmente pesquisada para a fábrica, que é direta-
mente misturada ao plástico e que inspirou o slogan"Quanto Mais Elas Descascam, Mais Pretas Ficam."

A primeira boneca da família Shindana foi
Nancy, com 32cm de altura, criada por três estu-
dantes secundários num período de três meses. Ago-
ra com dois enos e ainda um sucesso de venda, Nan-
cy tem sete irmãs. A Baby Nancy e Baby Dee Bee,
esta com 40cm de altura, mamam, fazem xixi e vêm
com dois tipos de cabelos que podem ser penteados.
As bonecas não têm mais qualquer habilidade. Diz
o gerente de vendas Herbert Thompson: "Se uma
boneca anda, a criança a acompanha e acaba der-
rubando-a. Com as nossas ela brinca muito mais
porque inventa suas próprias situações."

Baby Jane é uma versão a preço popular, lan-
cada para a Sears em 1969. Este ano foram acres-
centadas Malaika (anjo, em swahili) e Tamu (do-
ce). Malaika é uma boneca adolescente, com mem-
bros que se movem e vestida com uma linha de mo-
delos de inspiração africana, com estampados afro
para as calças compridas, vestidos, conjuntos e
dashikis. Ela tem 37cm de altura e seu cabelo ores-
po pode ser penteado de várias maneiras.'

Tamu tem 40cm, é macia e seus membros e ca-
beca são de vinil. Sabe falar e as suas 18 frases são
tão diferentes daquelas das bonecas convencionais

Suanto 
sua aparência. Puxa-se a corda e Tamu diz,

epois do "eu gosto de você" coisas como "calma, bi-
cho" e "tó na minha".

A mais jovem boneca de toda a linha é Baby
Dee Bee, que vem vestida com pantalonos e túnica
em estampado de tigre e nos seus 40cm é toda em
vinil.

Colocando bonecas negras nas mãos de crian-
ças de côr, Shindana espera levantar sua moral e
fazê-las mais orgulhosas da sua própria imagem. E
enquanto faz bonecas em seu grande prédio ama-
relo perto de Watts, Shindana também aprimora as
pessoas.

^—WÈmaÊMmÊÊÊMmw $'í**58í»*i«S?^
Tamu tem 40cm e sabe falar.

Joyce Green, jovem desenhista de moda, trabalha nos modelos da Shindana Diz coisas como "calma, bicho."
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SDPERSGRVICO O Natal já passou, agora é tratar das férias. Para começar,

algumas sugestões úteis para o seu fim de semana. Na hora do lanche

das crianças, sorvetes, frutas e vitaminas batidas no liqüidificador.

Para as refeições de verão, bom mesmo é salada; e caju, a

fruta rica, começa a aparecer nas feiras

PARA O FIM DE SEMANA:
Se não neste, talvez no próximo
você possa aproveitar as suges-
toes que reunimos aqui, para íaci-
litar ou tornar mais agradável o
seu íim de semana.

HOTEL: Itaoca, em Paraíba
do Sul, lhe oferece um íim de se-
mana diferente. A comida é sen-
sacional, numa mistura de pra-
tos ocidentais e orientais (os do-
nos do hotel são chineses). Che-
ga-se lá pela estrada Rio—Três
Rios, e dai 11 km a mais até o ho-
teL

MELHOR: E" a Galinha do
Vizinho, na Rua Raul Pompéia,
109-A (em frente ao Cine Rivie-
ra). Vende frango abatido (por
CrS 4,90 o quilo), frangos em pe-
daços, miúdos e frango assado na
brasa, sempre acompanhado de
farofa, durante toda a semana.
Aos sábados e domingos, saladas
de batatas, de legumes e italia-
nas. O estoque é grande e a loia
fica aberta todos os dias de 8h às
20h.

ANO NOVO: O Chuvisco está
vendendo uma torta para a épo-
ca de fim de ano. Ela é confeita-
da de amêndoas, nozes, ou frutas,
do tipo Saint-Honoré e Fedora, e
vem decorada com arranjos espe-
ciais. Na Chuvisco você encontra
também pingos de tocha, trouxi-
nhas de ovos, pastéis de Santa
Clara, pastélzinhos de nata, além
de pratos típicos, acondicionados
em embalagens térmicas próprias
para serem levadas para casa. O
endereço é Rainha Elizabeth,
122-C e Av. Copacabana, 7-B.

CHOPE: O restaurante Cas-
telo da Lagoa inaugurou uma sa-
Ia social para drinks, papos, cho-
pinhos, pizzas e sanduíches rápi-

dos. Fica no fundo do restauran-
te, na Epitácio Pessoa.

NOVIDADE: Em mel dé abe-
lha, da Henner, são os potes quecustam Cr$ 3,00. E ainda mais,
garrafas de concentrados de
framboesa e groselha por Cr$ .....
4,50 e marshmallow Di-Doce em
potes de Cr$ 3,10.

TÚNICA: Para bebês, pinta-
das a mão, são uma novidade ex-
clusiva da boutique infantil Sée
Saw, na Galeria da Rua Visconde
de Pirajá, 605. Custam Cr$ 20,00
e você encontra desde o tamanho
de recém-nascidos.

SUGESTÃO: Para os presen- (tes que ficaram atrasados, são aa
toalhas de mão, individuais, com
aplicações, exclusivas da Barbra.
O preço é de Cr$ 15,00 e o ende-
rêço, Rua Visconde de Pirajá, 365
loja 12.

EMPREGADAS: O Clube dos
Empregados da ASA, Rua Figuei-
redo Magalhães, 219/703 está re-
cebendo pedidos de cozinheiras,
arrumadeiras, babás e copeiras. O
atendimento é feito às segundas
e quartas-feiras, das 15h às 17h,
ou pelo telefone 242-0860.

JÓIAS: Do tipo africano, fei-
tas com dente de Javali e detalhes
em prata desenhadas pela Marta,
da boutique Da Marta. São bas-
tante originais e custam Cr$
70,00. O endereço: Rua Teixeira
de Melo, 53, loja 3.
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• PILÃO: Feito em jacarandá
da Bahia, usado como cinzeiro,
com o apagador de chamas. E' da
Galeria'Escada, na Rua General
San Martin, 1219, no Leblon.

BONECAS: Americanas, de
papel, para armar, com cartelas
de roupas, são vendidas por Cr$
4,00 na banca de jornais do Aero-
porto Santos Dumont.

NOVA: Boutique especializa-
da em camisas. Duzo fica na
Rua Visconde de Pirajá, 188, lo-
ja L. O preço é bom: uma camisa
de fio de escócia, de mangas cur-
tas, custa CrS 49,00 em várias có-
ras.

CRIANÇAS: Foi inaugurada,
na Rua Real Grandeza, 17, uma
clínica especializada para crian-
ças. A direção é do Dr. Samuel
Cukierman. Informações pelo te-
lefone 226-4356.

PORTAS — Sanfonadas, de
2,10m de altura por 80cm de lar-
gura, próprias para banheiros.
São feitas em plástico, nas cores
gelo, bege, jacarandá, branca ou
estampadas. Fecham com imã e
custam Cr$ 126,00, na loja Piás-
ticos Ipanema, na Rua Visconde
de Pirajá. 153-A.

TÚNEL: De pano, de dois me-
tros de comprimento, para as
crianças brincarem. A sugestão
é de Tia Dália, loja da Rua Tone-
lero, 316-E. Custa Cr$ 99,00.

FIGURINISTA: De plantão, é
a novidade criada pela Casa Al-
berto da Rua Visconde de Pira-
já, 259. Êle é Cláudio Segtomich,
velo agora da Europa trazendo as
últimas novidades em moda, e es-
tá à disposição das clientes.

PRAIA: A Bljoux Box está
lançando pulseiras e braceletes
em plástico, de várias cores, para
você usar na praia. Elas custam
Cr$ 3,00.

REFORMAS: Pequenas e
grandes, internas ou de fachadas,
são executadas com rapidez e
muita competência pela firma
Arator Engenharia. Peça um or-
çamento pelo telefone 252-0837.

DO PAQUISTÃO: As túnicas
e camisetas de estampado batik
da Lá da Modinha. As camisetas
são em feiüo clássico, de mangas
curtas, e custam CrS 90,00, em
comorimento longo o bastante
para serem usadas como túnicas.

SÜPERCOÜPRAS
OS LANCHES

MAIS GOSTOSOS
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Quando o calor aumenta
de repente, as crianças não
querem mais saber de pratos
quentes e nem de muita comi-
da. Que seja pouca e fria, mui-
to refresco e sorvete — pedem
todos. Os cardápios e mesmo os
horários das refeições devem
ser mudados, e se você não sabe
o que fazer, ai vão algumas su-
gestões para a hora do lanche.

Para preparar lanches gos-
tosos, práticos e geladinhos, na-
da melhor do que ter sempre
guardados alguns ingredientes
básicos:

sorvete de creme, chocola-
te ou morango em tabletes, da
Kibon, ou comprados em litro
em qualquer sorveterla.

refrigerantes e sucos de
frutas naturais.

Yogurte, nos sabores pref e-
ridos, em copinhos ou o que a

LENTES DE
CONTATO

O Instituto de Ótica
KRIEGER, firma ale-
mã pioneira das micro-
lentes no Brasil, apre-
senta a FLEXLENT,
a' lente-de contato que
você esperava - 60%
mais leva que as ml-
crolentes atuais - 2
materiais éticos numa
80 lente (a borda da
lente amolece com o
calor do globo ocular)
- podem ser usadas
durante 12 horas no
primeiro dia.

A OFERTA DE Af^fS
LANÇAMENTO H-OU,
e as microlentes continuam
com. o preço de CrS 32tt
até o final dfiste mês

Telefone p/222-1811
e faça uma ^B^assinatura J* mr

do .m*mmmf
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ír__r_CHECK-UP METABOLOGICO
___OOíNÇAS Dl GLÂNDULAS ¦ NUTRIÇÃO

^OBESIDADE E HACREZA
CLINICA DE NUTRIÇÃO E ENDOCRINOLOGIA
DIREÇJfo: DR. EDUARDO A. RIBEIRO (CRM 6928)
RUA MONTENEGRO, 174 - IPANEMA
227-8961 TELEFONES 247-6866

JERSEY D*R
o verdadeiro tecido do J«rwoy

não'encolhe, nao

CCPL está lançando agora,
vendidos em litro.

frutas diversas, todas as da
época.

gelatina: a caixa pequena a
CrS 0,75 e a de 12 porções a CrS
1,45. Normalmente os sabores
mais usados são os de morango
e íramboeza.

Nescau em latas de dois ta-
manhos.

e leite à vontade.

Sorvetes

Com base nestes poucos in-
gredlentes, você pode fazer mui-
tos preparos. Por exemplo:
Compre duas barras de choco-
late da Nestlé (as duas Cr$
1,60), coloque em banho-maria
para derreter e adicione duas
colheres (de sopa) de água pa-
ra dar a cremosidade necessá-
ria. Coloque o sorvete de creme
em tacinhas e derrame a calda
dé chocolate quente em cima.
As crianças adorarão, pois aos
poucos a cobertura vai endure-,
cendo novamente.

Muitas pessoas acham que
sorvete só engorda, não alimen-
ta e é prejudicial para as crian-
ças. Ao contrário porém, um
sorvete bem feito tem alto va-
lor nutritivo. Sorvete de creme,
por exemplo, misturado no li-
quidificador dom um copo de
Coca-Cola, o resultado é uma
delícia.— é a Vaca Preta que
seus filhos adorarão, pois tem
a consistência de um milk-sha-
ke, O miVe-shake comum é tam-
bém multo fácil de ser prepara-
do: para cada pessoa um copo
de leite é três a quatro colheres
de sopa, do sorvete. Bata no li-
quidificador. Dependendo do
sabor do mük-shake, você pode
também acrescentar uns peda-
oinhos de fruta.

Vitaminas

O iogurte é um alimento
rico em proteínas e sais mine-
rais. Tomado puro com açúcar
é muito bom, mas ainda fica
melhor se você colocar também
pedacinhos de fruta e bater no
liqüidificador. Você pode pre-
parar uma vitamina de frutas
deliciosa e bastante nutritiva,
misturando pedaços de: abaca-
xl, abacate, melancia, pêssego,
melão e morango em maior
quantidade. Se quiser, acres-
cente outras frutas; ponha tô-
das elas no liqüidificador e mis-
ture com leite ou com sumo de
laranja — conforme sua pro
ferência.

Leite

O leite é o alimento de tô-
das as ocasiões e o ingrediente
indispensável para quase todos
os lanches; é a base do sorvete,
do mük-shake e das vitaminas.
Além disso é rico em cálcio, pro-
teínas e sais minerais.

Há mil maneiras de combl-
ná-lo na alimentação de seus
filhos. Primeiro, do modo mais
simples, batido gelado no liqui-
dif icador com duas colheres de
Nescau ou misturado com Vita-
vena, que pode ser encontrada
em qualquer supermercado a
Cr$ 3,80 a lata, nos sabores:
morango, caramelo, chocolate e
coco. Você pode ainda fazer
uma vitamina fácil e. nutritiva
para as crianças: coloque uma
banana, um copo de leite, açú-
car a gosto è uma colher de
aveia no liqüidificador e mlstu- \
re. Se você quiser variar, em vez
de banana, coloque morango.

O importante, no lanche
das crianças, durante as férias
dè verão, é que ao mesmo tem-
po seja leve e nutritivo. Com os
ingredientes básicos, além des-
tas, mil receitas podem ser pre-
paradas, fi só usar a imagina-
ção.
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Nesta época de calor, mesmo sem querer,
começamos a preferir saladas nas refeições.
Uma sugestão diferente é prepará-las com fei-
jão fradinhò. E com as sobras do Natal, um
sorvete de amêndoas e. cerejas.

Salada de feijão
300g de feijão fradinhò, sal, salsa, água

(o quanto baste), cebola picadinha, 150g de
presunto (cortado em tiras fininhas), lOOg de
passas e azeite.

Lave o feijão, leve-o a cozinhar; quando
estiver macio, escorra-o, tempere com sal e
azeite, enquanto quente. Junte imediatamen-
te, a cebola, a salsa, o presunto e as passas.Misture. Leve á geladeira por 15 min. Sirva
como entrada, ou como acompanhamento de
bifes.

Sorvete de amêndoas
Leve a cozinhar em fogo brando, 1 litro

de leite, 8 gemas, 4 colheres (de sopa) de mal-
zena, 8 colheres (de sopa) de açúcar e 1 pita-
da de sal, revolvendo bem até obter um creme.
Retire do fogo, adicione baunilha e 4 colhe-
res (de sopa) de manteiga. Misture e deixe
esfriar. Acrescente 1 xícara de creme de leite,
ligeiramente batido e leve à geladeira, nas
gavetas do congelador, ligando-o na tempera-
tu máxima. Quando o sorvete começar a en-
durecer, retire, amasse com um garfo, bata
até ficar bem cremoso e torne a congelar.

Repita esta operação por mais 2 vezes.
Na última vez, depois de batido, acrescente 3
claras em neve, firmemente batidas, com 3
colheres (de copa) de açúcar e 1 xícara de
amêndoas moídas. Leve a congelar novamen-
te. Ligue então a geladeira na temperatura
normal, até a hora de servir o sorvete. Distri-
bua em taças enfeitando com cerejas.
MYRTHES
PARANHOS

NO
VERÃO,

O CAJU

Fruta, originalmente brasileira, o caju es-tá ligado á nossa História. Todos os cronistasdos séculos XVI e XVII o citaram e constaainda em páginas literárias de nossos dias. Di-zem que os indígenas contavam os anos pelafloração do cajueiro, guardando as castanhas.
Os portugueses levaram o cajueiro para aÁfrica e depois para a Índia. Tal foi a aceita-
ção que hoje o produzem e exportam emmaior quantidade que nós.

Ao suco de caju sempre foram atribuí-
das virtudes medicamentosas. É tradicional
que o caju chupado pela manhã, em jejum, émuito saudável. A eficácia do suco de cajusupera a de outras frutas porque possui tani-
no e seu teor de vitamina C é maior que o deoutra qualquer fruta. O caju amarelo temcerca de 220mg e o vermelho 275mg desta vi-tamina, enquanto a laranja tem cerca de60mg e o limão 80mg de vitamina C. A quota
que o adulto precisa, por dia, é de 75mg. Basta
um caju por dia para supri-la.

O caju é rica fonte, também, de vitami-
na A, que no amarelo tem 1240 U. I. e no ver-
melho, 7 mü U. I.; é bom saber que um adul-
to necessita, por dia, de apenas 5 mil U. I. de
vitamina A.

Há algum tempo, segundo os escritores
da época, a amêndoa do caju gozou de repu-
tação de ativar os sentidos, especialmente a
memória, havendo para essa indicação um
preparado sob a denominação de "confecção
dos sábios." Parece que mais uma vez se con-
firma á sabedoria popular, pois os ácidos ariii-nados identificados na castanha do caju de-
monstram o alto valor biológico de sua proteí-na. Constitui complemento certo para balan-cear dietas vegetais, ou pobres em proteínasanimais, carne, leite, ovos. Ora, sabe-se hoje aImportância das proteínas na formação do sis-tema nervoso central e consequentemente na
capacidade mental.

A culinária nordestina, principalmente abaiana, vem juntando castanha de caju a nu-merosos pratos.
Analisados à luz dos conheoimentos denutrição, castanha-do-pará, castanha de caju,amendoim, empregados na dose certa, sãocomplementos úteis á alimentação, fi só nãoabusar.
Aqui no Rio não é tão fácil encontrar ca-

ju ao natural, para preparar refrescos e sor-vetes; nas feiras livres, em algumas barracas,sao vendidos em pratlnhos, com seis unidaidesmais ou menos, por Cr$ 3,00, do tipo miúdo.
LIESELOTTE
ORNELLAS
Associação Brasileira "<
de Nutricionistas
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Atualmente, no Brasil inteiro,

mais da metade da população
ainda nasce fora dos hospitais —

um índice muito alto mostra que
a principal responsabilidade
de nascimento de brasileiros

ainda está com as porteiras» No
interior do pais, a maioria

delas não pode oferecer um
trabalho em condições ideais de

higiene, o que influi na

mortalidade infantil. Mas aqui na

Guanabara, a verdadeira

porteira—não confundir com as

chamadas curiosas - fazem
curso especializado de quatro

anos (o que corresponde

ao nível universitário), só
• •>. atendem em hospitais e estão

reunidas em sindicato desde 1957
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JANTAR FORA DE HORA
Jantar em hora certa repre-

.tenta, para as donas-de-casa e co-
zinheiras, menos uma preocupa-
çâo diária. Mas não são todas as
mulheres que se podem dar a és-
te^luxo. Há aquelas, casadas com
jornalistas, médicos, artistas, can-
iiir.es e outras tantas profissões li-
berais, que não podem contar
nunca com o horário ou hora
marcada. Mas algumas destas já
acharam a melhor solução para o
seu Caso, e não mais se preocupam
com isto.

Neusa Garcia, casada há 10
anos com Luis Garcia, editor dá
revista Veja, encontrou nos san-
duíches a solução para o seu pro-
blema.- Todas as noites, ela deixa
preparados na cozinha o pão, pre-
sunto, queijo, e todos os condi-
mentos que tornam um sandui-
che mais gostoso. Nenhum deta-
lhe é esquecido. No fim das contas
o que se poderia tornar um peque-
no lanche se transforma numa
gostosa refeição.

— Eu tentei várias soluções
e de todas elas foi a do sanduíche
a'que mais resolveu, Luís não
tem hora para chegar, e saber,
que eu não o estou esperando pa-
ra jantar, o deixa bastante mais
tranqüilo no trabalho. Nos dias,
no entanto, em que lhe é possível
chegar cedo, nós jantamos jun-
tos, e é indo muito bom.

Lucinha, casada com Aquiles,
um dos integrantes do MPB-4, re-
solve o mesmo problema de modo
bastante diferente.

— Sempre, antes de qualquer
show, nós fazemos juntos um pe-
queno lanche em casa. Se a fo-
me fôr pouca, saímos e jantamos
num bar, depois do espetáculo.
Mas se por algum motivo estes
casos não acontecem, qualquer
hora que nós chegamos em casa
eu vou para. a cozinha e preparo
um jantar para nós dois. Como
estou sempre com éle, não existe
realmerte um problema com o
jantar.

Para as mulheres de médicos,
a solução mais comum é deixar
um prato já pronto que é esquen-
tado numa panela enl banho-ma-
ria, na hora. em que eles chegam.,
Isto quando, há imprevistos ou se
êle está de plantão. Em geral,
atrasa-se ou adianta-se o jantar,
quando a diferença de horário não

. chega a sex alarmante.. Neste ca-
so, quem mais reclama, é a cozi-
nheira, que tem que correr mais,
ou que sai mais tarde da cozinha.

Sugestões

Se seu marido è do tipo que fica
satisfeito com um bom sanduíche

não deixe faltar em sua cozinha
estes ingredientes essenciais: pão
de fôrma (ou pão preto), mantéi-
ga, queijo prato ou minas, maio-
nese, mostarda (com ou sem pi-
cies), ketchup, presunto (ou ba-
con se êle gostar), ovos, cebolinha,
alface. Se êle gostar de sanduíches
simples, Jàcilmente matará a fo-
me, mas se fôr do tipo que goste
de sanduíches picantes ensine-o
a fazer esta delícia.

Ponha fatias de pão de fôr-
ma sobre uma chapa ou na torra-
deira, mas cuide para que não
queime muito. Passe imediata-
mente a manteiga para que ela
seja absorvida. Agora misture, pa-
ra cada duas colher es de maio-
nese, uma de ketchup e meia de
mostarda. Se gostar, pique bem
uma cebolinha e junte à mistura.
Mas cuidado pois esta mistura só
é indicada para aqueles que estão
acostumados a extravagâncias à
noite. Seguindo na receita, faça
um óvo mexido com presunto, en-
feite o pão com alface, já anterior-
mente preparado com a mistura,
ponha os ovos e está pronto um
delicioso sanduíche.

Para aqueles que não ficam
satisfeitos com um lanche no lu-
gar de um jantar, eis aqui uma
boa solução onde você pode mis-
turar várias coisas gostosas, Pe-

gue uma quantidade de arroz que
baste para uma pessoa (oy, duas
se você) também quiser 

"jantar),
mas êste já deve estar pronto.
Misture aí alguns pedaços de pre-
sunto picados, ovos cozidos tam-
bém picados, petit pois, e queijo
parmesão ralado. Se houver tem-
po leve ao forno e sirva para êle
um delicioso jantar preparado em
tempo recorde.

As mulheres que deixam o
lantsr para,o marido esquentar,
costumam colocar o prato pronto
no fogão sobre uma panela de
água. O marido só tem o trabalho
de ligar, o fogo. Nestes casos, o
prato é geralmente tirado do que
foi servido no jantar. Para que
êle não se canse de esquentar a
própria comida todos os dias, dei-
xe de vez em quando um prato
frio que esteja já pronto pára o
consumo. Eis uma sugestão: fa-
ça uma maionese de batatas mis-
turando batata-inglêsa cozida a
um tanto de maionese que se com-
pra pronta. Enrole fatias de frios
sortidos, dos mais variados, colo-
canão dentro um pedaço de ce-
noura coztàa e ponha estes frios
entre a maionese de batatas e um
arroz que você terá misturado pre-
viamente com passas. E> um exce-
lente prato frio que certamente
agradará muito a êle.

« .' . tv j

Setenta e três profissionais votaram
na chapa única que elegeu Dona Jaci Ce-
cília Carneiro de Almeida como presiden-
te do Sindicato das Parteiras da Guana-
bara.

— Em todo o Estado existem mais ae
mil profissionais formadas, mas o nume-
ro de sindicalizadas é perto de 300 ape-
nas, porque as mulheres se afastam do
Sindicato — diz Dona Maria de Lourdes
Garcia de Andrade, a antiga presidente.
Algumas por medo, outras porque os ma-
ridos não gostam muito.

Atualização

Para uma parteira ingressar no Sin-
dicato, é preciso que ela tenha o curso de
Obstetrícia da Faculdade de Medicina ou
da Escola de Enfermagem. O curso tem
agora a duração de quatro anos; antiga-
mente eram três anos. Para esta especia-
lização ela deve ter o colegial completo.
Depois de formada, de acordo com a lei,
ela é uma obstetriz. A profissão é reco-
nhecida pela 

"Confederação 
Nacional da

Profissão Liberal.
No Sindicato elas trabalham em sis-

tema de plantões, para atendimento de
colegas, ou qualquer informação que se-
ja necessária. — E' um trabalho para a
classe — diz Dona Maria de Lourdes. A
mensalidade é de apenas Cr$ 5,00, o que
não chega para atender as necessidades
sindicais.

Anualmente o Sindicato promove
jornadas científicas, para que as profis-
Sionais estejam sempre em dia com a
evolução da ciência.'— Durante essas jornadas — expli-
ca Dona Maria de Lourdes — procura-
mos reunir uma boa equipe de saúde:
pediatras, assistentes sociais, enfermei-
ras. Assim, temos oportunidade de atua-
lizar nossos conhecimentos.

O Sindicato promove também cursos
de orientação sindical, recebe bôlsas-de-
estudo e tem convênio com alguns medi-
cos para atendimento das associadas.

t *

Gomo trabalham

— Atender uma parturiente a domi-
cilio é coisa do passado — afirma Dona
Maria de Lourdes. — Isso só acontece
em caso de extrema necessidade. Mesmo
assim, quando termina o parto, conduzi-
mos a parturiente e a criança imediata-
mente para um hospital.

Quem atende em casa são as cha-
madas curiosas, que apenas com um cu. -
sinho, alguma observação e muito des-
preparo, assistem uma parte menos es-
clarecida da população, muitas vezes
causando a morte da mãe e da criança.-

Isso muitas vezes acontece — con-
tinua ela — quando a mãe, muito pobre
e com outros filhos, não tem com quem
deixar as crianças e prefere se arriscar
ficando em casa. Mesmo as famílias
mais pobres porém têm direito ao insti-
tu to e podem ser atendidas em hospitais.

As parteiras trabalham como funcio-
nárias públicas, estaduais e federais. Nos
hospitais auxiliam o médico na hora do
parto, fazem o toque, acompanham a mu-
lher durante todo o trabalho do parto.
Depois fazem a higiene da mãe e da
criança. Se houver algum problema
maior, como a necessidade de uma cirur-
gia, e não estiver um médico, na sala de
parto, elas mandam chamá-lo. "Em qual-
quer parto pode haver um imprevisto, e
nós só podemos fazer o parto normal."

Mesmo trabalhando só em hospitais,
cada parteira, por precaução, traz sem-
pre consigo o material indispensável pa-
ra um parto de emergência. Nós hospi-
tais i são bem aceitas pelos obstetras, e
nunca houve problemas com a classe.

Mas apesar do nível universitário, a
maioria não é reconhecida como tal. Co-
mo funcionárias do Governo federal, ga-
nham em média Cr$ 400,00 mensais.
Apenas as funcionárias estaduais rece-
bem salário de universitário. Através do
Sindicato elas estão lutando para que o
Governo federal reconheça o valor da
profissão.

Dona Jaci, a nova presidente eleita
do Sindicato, tem pela frente um manda-
to de três anos e pretende que "o Sindi-
cato continue sendo um exemplo para o
bem-estar da classe. Trabalhamos em
equipe para conseguir o que sempre ai-
mejamos,"

Apesar de estar aposentada pelo Es-
tado — ela trabalhou durante 30 anos
como parteira — Dona Jaci continua ati-
va na sua profissão. Seu último cargo foi
o de enfermeira-chefe da Santa Casa
de Resende.
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Sacos de farinha, cheios de jornal velho, revestidos de fazendinha
barata. Sofá gostoso è macio

Da antiga Companhia de Carris de Porto Alegre, os pequenos
bancos, com pes de ferro, na côr natural

*
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Lampião de rua, antigo, comprado no
depósito da Light, em Triagem
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Cilindro de máquina de xerox, adaptado como
luminária. Um espelho redondo, serve de tampa,

por onde passa o fio da instalação

IMPROVISAR, 

a partir do
que já existe —. velhos
ou novos' materiais, o
que importa é o impre-

visto dentro de casa. E que
custe pouco essa . operação
criativa. E ainda mais: que
se ajuste, o melhor possível,
a seu fim determinado.

O que conta: imaginação,
paciência, bons endereços,
olho vivo nos materiais. Um
cano Tigre, de encanamento
comum, material super-resls-
tente, pode ter várias utili-
dades. E' muito barato, à
venda nas lojas de materiais
de construção. O arquiteto
Sérgio Rodrigues viu várias
utilidades para os tubos, que
sâo vendidos em diâmetros
diversos, em comprimento de
4m e que pode ser cortado
facilmente no tamanho dese-
jado. Sérgio emendou . fios
de nylon, através de nós re-
sistentes, a cada ponta de
cano, cortado em tamanhos
diversos, colocados simulta-
neos, na vertical. Resultado:
um porta-plantas, utilissimo
para arquitetos, desenhistas,
engenheiros. Ou porta-revis-
tar, de efeito bonito, pendu-
rado na parede.

Também de Sérgio Rodri-
gues foi o aproveitamento
dos canos Tigre para cache-
pot. Plantas que vivem na
água se dão bem nesses va-
so3 improvisados. Quando se
quer um arranjo maior, mais
denso, recorre-se á lata de
lixo do L'Atelier, vendida
em várias cores e que resls-
te bem à água — preço mé-
dio: Cr$ 250,00. Sérgio Rodri-
gues tem um arranjo desse
tipo em seu escritório. E ou-
tro, mais elaborado, com
plantas de sua imaginação.
Pequenos botões de isopor
pintados de amarelo-vivo,
arematados por pequenas
margaridas artificiais.

Amigos podem ajudar
No terreno dos móveis,

bons endereços também aju-
dam e amigos presta ti vos
podem .colaborar. Um velho
arquivo de escritório, con-
servado em sua côr natural
transforma-se nuiria mesi-
nha de cabeceira vérde-pe-
tróleo, bem escura, que vai
bem em ambientes "brancos.
Um amigo arquiteto ou ad-
vogado pode cçder ou ven-
der a bom preço, uma velha
prancheta de desenho ou um
arquivo inteiro, com suas
muitas gavetas. A pranche-
ta, novinha, custa por volta

de CrS 300,00. Usada, o pre-
ço desce à metade.

Sua utilização prática*
mesa de jantar, com altura
modulável á vontade dos co-
mensais. Quem trabalha com
máquina de xerox, pode con-
seguir o cilindro usado, que
também tem seu uso: lumi-
nária, com espelho de Volks-
wagen funcionando como
tampa, por onde passará a
instalação, ou mesmo um es-
pelho comum, cortado re-
dondo, funcionando ainda
como peso necessário á esta-
bilidade da luminária.

Os depósitos também
Nos depósitos da Light,

no bairro de Triagem, muita
coisa pode ser encontrada
em matéria de luminária e
peças avulsas para decora-
ção: um lampião de rua, an-
tigo, funciona muito bem
como luminária. Ou um ban-
co de bonde, na cõr natural,
ou envernizado, com seus
pés de ferro, ladeando uma
mesa rústica, comprida e es-
treita, de sala de jantar. Bo-
nitos são os pequenos ban-
cos dos antigos bondes gaú-
chos, que a Companhia de
Cairis vendeu há algum tem-
po por preços baratissimos,
em Porto Alegre. Além dos
depósitos, muita coisa é en-
contrada nas demolições: ba-
nheiras antigas, de pés de
ferro retorcido, funcionam
como tanques, onde cabem
muitas folhagens. Ou mes-
mo em casa, no banheiro,
em seu fim específico, pinta-
da em cores vivas, Escadas
ou partes de escadas em ca-
racol, para colocar vasos e
mais vasos de plantas num
jardim, cobertura ou num
canto da casa. Velhas cai-
xas dágua, envernizadas,
com duas demãos dè verniz
comum, transformam-se em
mesinhas de cabeceiras ou
estantes moduláveis.

Uma grande quantidade
dé jornais velhos também
tem seu uso: almofadões co-
loridos, em chita estampada
das Casas Pernambucanas —
Cr$ 1,80 o preço, em média
¦— ou algodãozinho, brim,
num sofá improvisado, para
bate-papo descontraído. Os
jornais vão encher sacos de
farinha, comprados nas pa-
darias — Cr$ 1,00 cada •—
costurados nas bocas e de-
pois revestidos da fazenda
desejada. São macios, prova
de que jornal já começa a
tomar o lugar da espuma,
quando o orçamento é curto.
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Pequenas caixas-d'água, à venda nas lojas de materiais de construção. v
O preço em média: CrS 15,00. Basta envernizar
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Uma velha prancheta, laqueada e que ainda se pode encontrar nos
anúncios de jornal. Virou mesa de jantar
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Tubos de PVC — para encanamento - Um velho arquivo, deixado
como cache-pots. Plantas aquáticas na sua côr original: mesinha
vivem bem neles de cabeceira
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Quinze meses após o Censo Demográfico,
os números fornecem, em desdobrada

objetividade, uma visão real do homem
brasileiro e9 friamente, mostram seu rosto

jovem, de traços incertos e vagos
- a face morena de um homem de 20 anos,

alfabetizado, vivendo numa cidade de 5 mil
a 20 mil habitantes, no interior do mús. *

______________________!
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Subempregado, aufere renda superior
a 50 por cento da população brasileira

- 0,6 a 0,7 salários mínimos - e inferior aos
40 por cento de renda mais alta.

Dentro da violenta heterogeneidade do
povo, o Censo encontrou-o marcado por

doenças de carência, numa casa onde há
luz elétrica, água encanada e gás de bujão
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-tt i_r*.'»ii'/r-' 1971, o primeiro ano de uma década
iniciada sob o símbolo da tecnologia e de

uma vontade de transformar
profundamente as relações do Homem com

o Mundo, terminou com a impressão
de que, após a reaproximação entre Estados

Unidos e China, ainda é possível sonhar
com uma era de entendimento.

FRONTEIRAS

Mas enquanto não caem as últimas
fronteiras ideológicas, Estados

Unidos e União Soviética procuram
remodelar sua imagem de prepotência

num quadro mundial em que a guerra,
do Vietname é um compromisso

de'solução, mas a guerra entre índia e
Paquistão, no último, mês, é uma advertência

QUE CAEM
ii-Mrtwm

Quem poderia imaginar que o homem
moderno, senhor de quase todas as técnicas,

chegaria um dia a curvar-se de novo para
as crianças na procura dó segredo

que torna os seus movimentos tão espontâneo^
— espontaneidade que parece rebater,

em seguida, até o mais íntimo da
personalidade?
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Mas ê o que ocorre em um mundo
que mudou tanto e tão

depressa: o homem
contemporâneo quer saber — e depressa

- onde ficou a sua personalidade.
Eis por que o moderno, agora, c descobrir-se

— não importa em que nível. A década do
si-mesmo começou , v
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IVco herdou do pai apenas os olhos castanhos, de um brilho agudo, e as mãos duras e

maltratadas, mas o individualismo irredutível que o faz tomar todas

as trilhas para se expor aos males da explosão urbana

mmHÊRimL. mo

Habitante 

da oitava
nação mais populosa
do mundo, o brasilei-

ro tem 20 anos, rosto moreno
e, em regime de subemprego,
vive nuuia cidade de. 5 mil a
20 mil pessoas, no interior
do país. Magro e esguio, 57
anos de vida média, aufere
renda superior a metade da
população — 0,6 a 0,7 salá-
rios mínimos — e inferior aos
40 por cento de renda mais
alta, movendo-se num habitai
disperso, a caminho da cida-
de maior, segundo um con*

junto de forças complexas.

Dentro da violenta hetero-

geneidade do povo, o Censo
Demográfico foi buscá-lo nu*
ma casa Onde há- luz elétrica,
água eucanada e gás de bu jão,
lias zonas férteis do Jaguaribe,
nos chapadõcs de Mato Gros-
so e no platô catarinense;
marcado por doenças de ca*
rcncia, localizou-o na caatinga
do Nordeste e no planalto
goiano, reagindo e se libertan*

dò do meio social; e, final*
mente, vislumbrou em sua
marcha, horizontal e vertical,
um desejo de consumo nos pa*
drões da megalópole.

A 29 anos do segundo mi*
lênio, o Censo situa*o numa
família de cinco a seis pes*
soas — casal e de três a quatro
filhos — cujo rendimento glo*
bal soma 3,5 salários mini*
mos. Apesar do baixo rendi*
mento, a situação da família
é razoável em relação, às de*
mais: dois terços das famílias
do lugar têm rendimento in*
ferior. A casa em que mora,
próximo da abandonada plan*
tação de cana-de-açúcar, a al*

gumas léguas dos cafezais do
leste, ou a centenas de quilo*
metros da capital fervilhante,
é própria (53 por cento de
chances) — uma casa modesta
e limpa, com bauheiro inter-
no, cozinha, três quartos e
rêde de esgoto; a família não

possui automóvel, telefone,
máquina de lavar e nem mes-
mo geladeira e televisão. Em*

bora mais velho, ele não tem
qualquer tipologia ocupacío*
nal, mas aspira atingir, fora
dali, a condição de trabalha*
dor, nas emprêsas de Colati-
na, nos centros mineradores
de Sabará, Mariana e Caetés,
nas indústrias'da Grande São
Paulo ou da Baixada Flumi*
neuse. Sua cidade não tem.
agência de emprêgo e cada va*

ga aberta é disputada por 275
candidatos. Mensalmente, 80
mil pessoas, também sein qua*
lificação, buscam sôfregas .o
primeiro trabalho na faixa
terciária dos serviços e da in*
dústria de construção civil, só
lhe restando emigrar para pro-
curar situação melhor.

A migração, porém, não
resulta somente de aspiração
econômica; fatores sociais,
como a influência dos meios
de comunicação, acentuam a
sua inquietação. A televisão,
atingindo a sede do seu muni*
cípio (87 por cento de chan*
ces), não muito distante, agu-
ça a sua ambição de consumo,

dando-lhe uma visão mágica
da cidade, nas densas imagens
da propaganda e das novelas;
e o rádio transistor que tem
em casa, através das ondas
curtas, transmite noticias e
músicas urbanas. A atração do
centro maior se faz atuante,
imperiosa mesmo, diluindo os
seus valores tradicionais, in*
clusive éticos, levando*o a em*
preender um salto vertiginoso
cm relação aos novos mun*
dos, até então restrito às vi-
vências locais.

Com quatro anos de escola-
ridade, tendo aprendido a ler
com professor não diploma-
do, já tardiamente, defronta*
se com uma perspectiva de
vida limitada no tempo e no
espaço, agente de um processo
de desenvolvimento cujas van*
tagens não aufere, impossibi*
litado de colocar seus anseios
iium plano adequado. Não
gasta nenhum dinheiro com li*
vros, jornais e revistas e, como
única diversão paga, assiste
a uma sessão de cinema por

mês. Seu pai, chefe da famí-
lia, com 44 anos de idade,
«em seguro de vida ou obriga*
ção com o Imposto de Renda,
também mal alfabetizado, é
capaz de escrever um bilhete
simples (86 por cento de
chances); trabalhou na lavou*
ra, como agregado, na velha
linha da antiga economia es*
cravagista, unidade econômi*
co-social inserida na plantação
ou no pastoreio. O processo
de urbanização, conseqüente
& industrialização em torno da
Segunda Guerra Mundial,
afastou-o do campo, encami-
nhando-o para pequenas in-
dústrias de transformação,
que surgiam em municípios
vizinhos, e acabou por fixá-
lo no lugarejo, vila ou povoa*
do distante. Mas não foi uma
mobilidade vertical, do ho*
mem que busca melhor slatiu,
porém uma mobilidade nega-
tiva, correspondente ao fra-
casso da economia rural, so-
bretudo na zona estática de
formação do trabalho.

A televisão, atingindo a sede do seu município, aguça a sua ambição de consumo, dando-

lhe uma visão mágica da cidade, nas densas imagens da propaganda e das novelas, e ajuda-o a saltar da

cartilha para a participação mais importante

Duas forças atuaram era
sua lenta caminhada: uma
de repulsão do meio rural

e outra de atração do
meio urbano. A primeira se

caracterizou pela fraca
participação na renda, as

relações de trabalho
precárias, os meios de

produção obsoletos; a segunda
pela hipertrofia das cidades,
que deixou seu povoado cada
vez mais longínquo, com sua
vida social pobre, as grandes
festas de fundo religioso, de

tonalidades profanas. Na
década de 1940-1950, quando
o crescimento médio atingiu
2,38 por cento, o interior foi

sendo diluído numericamènte;
a população urbana — 31 por

cento —. passou a 45 por cento
no Censo de 1960 e,

10 anos depois, ultrapassa
56 por cento

Com êle ocorre a mesma coi-
sa, pois a cidade suga-o numa
progressão contínua, mesmo so-
brecarregada em sua infra-es-
trutura de serviços. Ampliam-se
as áreas de subemprêgó das zo-
nas metropolitanas e, atuàlmen-
te, são de 55 por cento as possibi-
lidades de estar fora do Estado;
terá, ainda, 42 por cento para
trocar de emprêgo. Se tomar o
caminho da Guanabara talvez
não consiga ocupação na indús-
tria (20,5 por cento de chances)
e no comércio (14,6 por cento de
chances); em Brasília,, entretan-
to, os percentuais aumentam pa-
ra 58,7 e 15,6, respectivamente, e
na Grande São Paulo, com certe-
za, obterá um salário mínimo re-

gional. Do pai não herdou ape-
nas os olhos castanhos, de um
brilho agudo, e as mãos duras e
maltratadas, mas o individualis-
mo irredutível que o faz tomar
todas as trilhas, para se expor
aos males da explosão urbana.
Anda devagar, com resignação
filosófica, pelas ruas de Guaxu-
pé, Bicas e São Jorge do Oeste,
recobertas por densa camada
cultural, envoltas num silêncio
quebrado apenas pelo trotar dos
animais.

Submetido aos aspectos niais
negativos da civilização, sem ter
chegado a ela, move-se para tô-
da parte, do Oeste paulista para
a região serrana do Rio Grande,
dos núcleos coloniais da zona
costeira de Santa Catarina aos
vales do Iguaçu; aspira o ar
quente e aguilhoante de Manaus
e, a pé, sem dinheiro ou espírito
de aventura, percorre as ruas da
Zona Franca. De 1960 até hoje,
atravessando a Belém—Brasília,
saiu do sertãô do Maranhão —
Piauí, para o vale do Araguaia e
os afluentes do Tocantins; e à
medida que os anos passaram
penetrou nos vales do Juruá e
do Purus, abandonando para
sempre os velhos seringais silves-
tres, etapa por etapa, a fim de re-
povoar outros trechos, de Mana-
capuru a Monte Alegre, no mé-
dio Amazonas.

Ainda em regime de subem-
prfego, ou de biscates e ocupações
eventuais, extravasa para o Sul
de GoiáS'e Nórte de Mato Gros-
so, num movimento de cunha em
direção a Dourados e Campo
Grande. Passou-se um século pa-
ra que se assentasse a poeira cin-

zenta da sua caminhada pelo
Norte de Minas, em 1872, e do
seu deslocamento para a serra do
Espinhaço, fronteira da Bahia;
nêste espaço de tempo infletiu
para Sudoeste, antigo centro de
gravidade de população. Gover-
nado por forças cegas, sem mui-
ta relação umas com as outras,
fugindo ao determinismo do
meio cósmico, caminha agora
para a Amazônia, deixando para
trás fiapos de plantações; açor-
dado para uma realidade nova,
utiliza as rodovias recém-aber-
tas, onde o ar e,a poeira formam
um só corpo, e procura sua adap-
tação ao nôvo meio.

As zonas de atração

Como o bandeirante paulis-
ta, busca também as terras ver-
melhas do extremo Oeste do Pa-
raná, para ocupar lotes peque-
nos e longos às margens do rio
Piquiri, área de culturas indus-
triais — algodão, amendoim e
mamona — ou a zona adjacente
de Guaíra, onde estêve no perío-
do .colonial; segue depois para
Maringá, Guarapuava e, final-
mente, Curitiba, varando as fio-
restas de araucária, ao longo do
vale do Iguaçu, após cumprir
etapa intermediária nas indús-
Irias de madeira e serrarias do
Sudoeste, isoladas pela ausência
de vias de comunicação.

Seu derradeiro objetivo, po- 
!

rém, está nas capitais — Grande
São Paulo, Brasília, Salvador,
Fortaleza, Rio de Janeiro, Vitó-
ria e PÔrto Alegre — áreas ur-
banizadas que se expandem, de-
sordenadamente, alargando es-
paços para novos subúrbios, on-

de se Instalam emprêsas têxteis
e se concentram grandes recur-
sos. Mão-de-obra barata, absor-
vendo valores de consumo urba-
no, integra-se pouco a pouco nos
hábitos da nova sociedade, pre-
servando alguns padrões anti-
feos.

E' um homem permanente-
mente insatisfeito, impelido pe-
Ias relações de serviço e de mer-
cado de trabalho, fascinado pela
perspectiva da indústria de bas*e
— petróleo, construção naval,
produção de motores; envolto
numa poeira sutil, que não vê
bailar na atmosfera, peregrina
pelos Municípios de Nova Igua-
çu, Caxias e Nilópolis, centros
intermediários de serviços em
crescente desenvolvimento, ou
penetra pelas rodovias secun-
darias que levam aos grandes
troncos rodoviários — a Presi-
dente Dutra, a Estrada Rio—Ni-
terói, a Rodovia Amaral Peixoto.
3ôbre o estribo de um caminhão,
trafegando nas terras baixas de
Maragogipe e Nazaré', toma o ru-
mo de Santo Amarò, de onde sai
para a zona petrolífera da ilha
de Itaparica.

O transporte individual,
pressionando a infra-estrutura
no sentido da expansão, leva-o a
perseguir, para sobreviver, as
cooperativas de Vitória, Colati-
na e Itaguaçu; as rodovias ru-
rais estabelecem ligação .com
municípios vizinhos e, através
delas, êle toma o caminho do Rio
de Janeiro, num interminável
movimento de circulação pelos
corredores urbanos, concebidos
para a classe média. Neste trâ-
jeto cíclico e angustiante pelas

indústrias de Esteio e Nôvo Ham-
burgo, no Rio Grande do Sul, e
pelo novíssimo Norte de Umua-
rama, no Paraná, assimila pa-
drões que seu poder aquisitivo
repele, avilta o seu salário parco
e suplica os favores governamen-
tais para sobreviver.

O poder do salário

Caracteres somáticos indefi-
nidos, como todos os da sua ra-
ça, produto de um caos étnico,
ambicioso na procura da capital
regional, que o transfere para a
capital nacional, tem uma posi-
ção no processo de desenvolvi-
mento econômico que resulta de
duplo aspecto: a existência de
uma economia industrial e mo-
derna, com níveis e sistemas de
vida bem ajustados; e de outra
artesanal e primária, que abran-
ge ainda 43 milhões de cidadãos.

A transferência do setor pri-
mário para o moderno, de algum
inodo, contribui para elevar o seu
bem-estar, mas isso não lhe traz,
realmente, muita vantagem; o
sistema vigente registra aumen-
tos de renda per capita — a per-
centagem de mão-de-obra in-
dustrial, percebendo rendimen-
tos monetários iguais ou supe-
riores ao salário mínimo, cres-
ceu de 44 por cento para 75 por
cento entre 1960 e 1970 — porém
somente as pessoas integradas
no setor moderno se beneficiam.
A comparação dos dois últimos
censos mostra que seu acréscimo
de renda foi nulo, existindo mes-
mo a indicação de que lucrou
quem consumiu.
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Houve ocasião em que viveu existência semicristã, com alguma participação nos
sacramentos* porém, hoje, o catolicismo das cidades não lhe diz nada e o objeto da sua devoção fica na

penumbra dos templos da classe média, indefinido e vago
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Desencantado, pressentindo metamorfoses que não compreende, cresce à força de suas próprias idéias, emergindo da sua

inutilidade para construir um muro, servir um café ou pintar uma parede; e, para isso,

percorre caminhos estreitos e obscuros, pelas vertentes dos barrancos e rodovias asfaltadas

Como a distribuição de
renda no país se acha tão

assimétrica quanto antes, êsle
homem magro, de rosto sulcado

por linhas profundas ao
redor da boca, paga para o país

progredir sem obter
qualquer compensação: e o
Governo, não tendo recursos
suficientes para treiná-lo,

transformando-o num torneiro
ou fresador, dificilmente

o fará progredir para
si mesmo. Agente do

processo de desenvolvimento,
sem o privilégio da educação

c da saúde, não capitaliza
resultados; nos últimos 20

anos, ainda conforme
os censos, o poder de compra

do seu salário, inferior ao
mínimo regional, tem-se
mantido constante, ou
flutua ligeiramente,
segundo as decisões

do poder central

Desencantado, pressentindo
metamorfoses que não com-
preende, cresce à força de suas
próprias idéias, emergindo da
sua inutilidade para construir
um muro, servir um café ou
pintar uma parede; percorre, pa-
ra isso, caminhos estreitos e obs-
curos, pelas vertentes dos bar-
ranços e rodovias asfaltadas, se
arrasta para adiante, desinte-
grado em seus valores sociológi-

cos e culturais, rumo ao eldora-
do urbano.

Ali, participa com mais inten-
sidade no sentido de ver e ouvir
o que acontece em outros pon-
tos do país; no vale do São Fran-
cisco, nos sertões de Goiás, nas
caatingas do Nordeste, nos pia-
naltos de Curitiba ou nas planí-
cies do extremo-Sul, destruído o
paredão que separa o campo da
cidade, êle já pode saber, mesmo
mal alimentado, como se cava
um poço artesiano, e se sustei.-
tar com sucessivas miragens que,
até agora, não conseguiu alcan-
çar.

A forca du mensagem

Há 20 anos, quando seu pai
vivia da lavoura, o aparelho de
rádio podia ser exibido, em salas
de famílias, como um artigo de
luxo, sinônimo de status social e,
sob o aspecto qualitativo, tinha
muita influência; o advento do
transistor, e posteriormente da
televisão, trouxe para a sua ei-
dade a perspectiva de se integrar
num universo novo.

Quando completou 15 anos,
no extremo meridional de Per-
nambuco, ainda ignorava que,
pelo rádio, pudesse aprender ai-
guma coisa; o interior não tinha
capacidade de consumo e êle po-
dia apenas captar, entre perple-
xo e divertido, o programa A Voz
da América e algumas emissoras

de Havana. Hoje, entretanto, o
rádio e a televisão participam de
forma efetiva do seu processo
cultural, acompanhando-o em
seus movimentos psla bacia do
Mogi-Guaçu e, inclusive, deter-
minando outros deslocamentos;
na divisa dos vales do Ijuí e do
Uruguai, quando desbastava os
maciços-florestas do território
das Missões, vindo da Lapa, sou-
be que corpos de negros rolaram
na poeira, numa nação africana,
e que bombas de napalm caíram,
mortíferas, em aldeia vietnami-
ta. Atravessando o deserto do Su-
doeste catarinense, após ultra-
passar os pinheiros de Campo
Largo, vai freqüentando os
cursos informativos da rádio ofi-
ciai; e, enquanto caminha pela
bacia do Paranapanema, do Tie-
tê e do Pardo, capta mensagens
de esperança vindas do planalto
Central. Projetos radiofônicos
oficiais, preparados para uma ei-
vilização apressada, aguçam a
sua curiosidade, ensinando-lhe
nomes das ruas da capital regio-
nal, para que êle possa ir à fren-
te.

E a televisão, atingindo o cen-
tro nervoso do município, ou co-
lhendo-o de surpresa junto aos
trilhos da Mogiana, que o leva
pela rota de Anhanguera, aju-
da-o a saltar da cartilha para a
participação mais importante,
despertando motivações de or-

dem nacional e um reativado de-
sejo de atingir a megalópole.
Com sua descontração no trata-
mento de valores, demolindo mi-
tos e convenções rurais, caracte-
rísticos da vida patriarcal, ace-
lera as transformações sociais
que moldam o novo homem e o
faz caminhar, naquele fim de
mundo, para o lugarejo desço-
nhecido. Caminhando, contorna
o planalto de Franca, numa alti-
tude de 1100 metros, e invade as
terras roxas de Ribeirão Preto,
olhos fixos para a próxima eta-
pa; avança numa lentidão deci-
dida, ganhando novas significa-
ções pelo trajeto acidentado.

Como um espelho oblíquo,
que deforma para enriquecer, o
Censo localiza-o em Blumenau,
pouco acima de Lajes, vigiando
as instalações da usina termelé-
trica, após ter passado por Lon-
trás e Rio do Sul, onde exerceu
atividade artesanal, porque a ei-
dade, repleta de eslavos e ale-
mães, nada lhe podia oferecer.
Pelas estradas, outros homens lo-
comovem-se à procura de traba-
lho e comida e, como êle, tomam
uma atitude lírica e supersticio-
sa em face da vida, mergulhados
em convicções débeis e crenças
fáceis.

Religião, um ornamento

O lirismo se reflete, em seu
caso, no culto de imagens e de

r-

deuses pessoais; sensível a aber-
turas religiosas, sobretudo em
função da má situação econômi-
ca, busca uma resposta para seus
problemas, dentro e fora da Igre-
ja Católica, pela qual sente cer-
ta inclinação. Mas em suas an-
danças por caminhos nebulosos
e indefinidos, face angulosa en-
durecida pela carência protéica,
mostra-se também acessível ao
protestantismo, bastando que
haja um estímulo; se lhe per-
guntam porém qual a sua reli-
gião, se declara católico "prati-

cante".0 ser católico para êle,
tem conotação positiva, já que
existe uma tradição católica e os
requisitos exigidos foram cum-
pridos por seu pai, num pequeno
templo do Piancó, na Paraíba,
em que foi batizado e talvez, se
regressar a João Pessoa, será
crismado.

Embora não encontre razão
para mudar de religião, pois a
sua, dentro do contexto brasilei-
ro, é algo muito bom, a margi-
nalização social leva-o a se ape-
gar a todas; esgotados os meios à
sua disposição para resolver as
questões de saúde, causadas por
alimentação inadequada e insu-
ficiente, costuma recorrer a fôr-
ças metafísicas, ao seu Deus pes-
soai ou a seres extraterrenos e
preternaturais, numa mixórdia
que nada tem de espírito ecumê-
nico, mas da alegre indefinição
que o acompanha.
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Historicamente, sempre fugiu do Centro-Oeste, em direção aos centros urbanos do Sul do
país, mas agora está voltando, sequioso da segurança de Brasília e Goiânia,

aonde chega no topo da carroçaria do caminhão, para uma aventura sem fim

Nas fases em que preserva
alguma estabilidade,

subutilizado em ocupações
tcrciárias, pratica a religião
sem muita convicção e, em
geral, remotamente; sobre
êste aspecto é superficial e

se apoia numa série de fatores
que tendem a desaparecer —

uma religiosidade nada
conscientizada, difusa e pouco

esclarecida; a participação
divina eqüivalendo ao êxito na

Loteria Esportiva, que êle
freqüenta nos centros urbanos.

Atingindo a megalópole, ou
mesmo a capital regional, passa

a projetar o sobrenatural,
transformando o Deus que

cultuava no sertão num ser
capaz de agir arbitrariamente,
para tirar alguém de situação

difícil

O salto para a Zona Urbana
— e isto várias vezes ocorreu —
produziu-lhe um choque religio-
so; houve ocasiões, no longo iti-
nerário de Sorocaba a Lajes, que
viveu existência semicristã, com
alguma participação nos sacra-
mentos, porém hoje, o catolicis-
mo das cidades não lhe diz nada,
e o objeto da sua antiga devo-
ção fica na penumbra dos tem-
pios, vago e indefinido. Os san-
tos, também desde que imigrou,
passaram a ocupar em sua vida
uma posição semelhante à do
pistolão no expediente monóto-
no da Prefeitura de Piranhas. E
Deus seria o Prefeito, longínquo
chefe do Governo local, que nun-
ca atende ninguém.

Quando habitava Piranhas,
zona seca de gravatas e xiquexi-

quês, não dispunha de recursos
para tornar seu ambiente apro-
priado; sua casa não tinha água
nem sistema de esgoto e seus ir-
mãos, de dois, cinco e oito anos,
freqüentemente sofriam crises
de diarréia infecciosa, manifesta-
das em desarranjos intestinais.
Os dejetos da família e dos ani-
mais domésticos poluíam tudo,
obrigando-o a fazer um esforço
muscular diário, numa distan-
cia de 300 metros, para conseguir
água. Durante a infância, entre-
tanto, dividida entre áreas de
irradiação pastoril e vilarejos
miseráveis do Centro-Sul, nunca
contraiu moléstia grave.

Aos 20 anos, transitando pe-
las bandas orientais do Nordeste,
que levam à Fortaleza através da
zona fértil do Cariri, dos campos
do Salgado e do Jaguaribe, acusa
marasmos e distrofias, causadas
por alimentação desequilibrada;
urbanizado, tomou contacto com
o bacilo da tuberculose, embora
não a tivesse contraído. Sua apa-
réncia é relativamente saudável,
mas tem certa tendência a perda
de peso e, como recebe pouco cál-
cio, seus ossos não são muito re-
sistentes. Na medida em que
cresce a sua familiaridade com a
metrópole corre o risco de ter
agravado o processo primário de
tuberculose desenvolvido em seus
pulmões; conseguirá dominá-lo,
porém, se lograr obter assistên-
cia médica satisfatória, o que é
improvável na condição de tra-
balhador industrial.

Apesar disso tem muita ener-
gia física, mesmo para as tarefas
braçais. Tomando-se como pa-
drão mínimo diário 2 450 calo-

rias e 55 gramas de proteínas, êle
apresenta um sensível déficit
protéico — seu consumo é de

2 332 calorias e 35 gramas de
proteínas — pois somente 28%
das proteínas que ingere são de

origem animal, quando seria ne-
cessário um percentual de 50%.
Compensando proteínas com gli-
cídios e, em conseqüência, pri-vando-se dos aminoácidos da
carne, leite e ovos, tem pouca ca-

Dieta alimentar
do brasileiro

ALIMENTOS P/ DIA P/ MÊS P/ ANO

Arroz 144g
Feijão 74g
Fubá 26g
Farinha de trigo 15g
Pio 1(pequeno)
Macarrão Meio pacote
Biscoito • 250g
Batata 25g
Aipim 7g
Farinha de mandioca 14g
Bife (110 gramas) Cinco
Peixe (e outras carnes) 300g
ôvo 3
Leite 8 copos
Queijo 80g
laranja 4
Banana 8
Banha 4kg
Toucinho lOkg
Óleo vegetal 2kg
Manteiga 150g
Açúcar 41g
Café 7kg

pacidade de reprodução celular.
Delimitando novos núcleos

populacionais, vagando pelas
estradas num movimento centrí-
fugo, que altera a sua natureza,
e o impele para a megalópole
através de atalhos, rios, povoa-
dos, o homem que o campo ex-
pulsou forma, agora, um povo
em migração. A vida urbana
exerce um poder de influência
sobre o todo em torno, e a sua ci-
dade provisória expressa uma
teia de relações novas com áreas
vizinhas e centros distantes; a
dicotomia capital-municípios vai
configurando uma posição de de-
pendência da segunda para a
primeira, como as capitais re-
gionais em relação à metrópole
tentacular.

As correntes migratórias, que
êle forma para disputar traba-
lho, locomovendo-se, pela rodo-
via federal que liga Januária a
Montes Claros, ou pelas trilhas
que levam às usinas de gusa de
Rio Acima, fixam novos padrões
de distribuição geográfica, apre-
sentando fortes concentrações
regionais. A região de maior con-
centração é o Sudeste, que êle
atinge inquieto, enquanto outros
se preparam para a caminhada;
já esteve ali em 1900, foi embora
e, agora, regressa para se esta-
belecer nas cercanias de Santo
André. Historicamente, sempre
fugiu do Centro-Oeste, em dire-
ção aos centros urbanos do Sul,
porém está voltando, sequioso da
segurança de Brasília e Goiânia,
aonde chega no topo da carroça-
ria do caminhão, comprimido
com outros, para uma aventura
sem fim.
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que em 1971 fo-
ram demolidas as barrei-
ras ideológicas entre as
nações seria certamente

exagero, mas talvez seja possível
admitir que as diferenças de
idéias, expressas em estruturas
políticas, sociais e econômicas,
já deixaram de constituir fron-
teiras que separam irremediável-
mente os povos.

Não temos ainda o mapa-
múndi em que a convivência in-
ternacional seja regida pelas
normas do direito e, sobretudo,
pelo recurso ao entendimento,
toda vez que se declarem confli-
tos de interesse. A aproximação
espetacular entre Washington e
Pequim representou, entretanto,
a queda da última grande bar-
reira, no esforço generalizado de
esbater a barreira ideológica no
quadro mundial.

Embora próximos demais
dos acontecimentos, para formar
deles um juízo adequado eavan-
çar conseqüências que não se-
iam meramente expressão de de-
sejos, o reconhecimento da Chi-
na, no quadro de responsabili-
dades internacionais da ONU,
comprova espírito de concórdia
por trás de algumas grandes ini-
ciativas, visando a atenuar as di-
visões entre nações, povos e Go-
vemos.

Outros episódios de 71 mos-
traram também faces que com-
plementam, hierarquicamente, a
importância do estabelecimento
de relações entre os Estados Uni-
dos da América do Norte e a Re-
pública da China. A integração
européia — um processo de ne-
gociação que dura há duas déca-
das — deu mais um passo para
se materializar, com o ingresso
da Inglaterra. E' uma compo-

nente do mesmo esforço, que de
certa forma também inspira a
nova fase da diplomacia soviéti-
ca, onde a agressividade crônica
abre parêntese a uma espécie de
política de boa vizinhança além
da órbita de seus satélites.

Embora insuficientes, todos
•?stes sinais ajudam a compor
um quadro geral de melhorias
no plano das relações internado-
nais, a despeito da tensão perma-
nente no Oriente Médio e do con-
íjito que envolveu, no Extremo
Oriente, as difíceis posições da
índia e do Paquistão neste final
de ano.

Na América Latina — onde
as ciências sociais ainda estão
num estágio empírico e os pro-
blemas alheios costumavam che-
gar com decênios de atraso — já
se observa certa contemporanei-
dade dos fenômenos políticos e
econômicos que excitam o mun-
do. Do ponto-de-vista prático, o
aspecto mais relevante da Amé-
rica Latina, durante 1971, tal-
vez tenha sido o pequeno incre-
mento eleitoral, aqui e ali, e a
manifestação de uma consciên-
cia que será difícil, fora dos ca-
minhos representativos, encon-
trar soluções que possam durar
e ser consideradas democráticas.

Êste ano, o malogro das di-
versas experiências-pilôto de im-
portar guerrilhas se tornou de-
monstrável de forma cabal. E o
clima de expectativa em torno
da aproximação Washington-Pe-
quim passou a representar uma
ducha de água fria no apoio lo-
gístico com que contavam aquê-
les diversos grupos — expressões
de divergências táticas, mas um
só propósito de impor pela vio-
lência um modelo político, mar-
tíado de fanatismo ideológico. À

medida que se entrelaçarem as
nações responsáveis pela paz, da
qual uma quota poderosa já cabe
à China, a guerrilha continental
perde seu apoio externo e ten-
de a se marginalizar mais ainda
no processo político de cada na-
ção. Colômbia, Venezuela, Bolí-
via, Brasil e Uruguai responde-
ram negativamente aos apelos da
violência. Os grupos que acredi-
taram nas premissas do apoio lo-
gístico chinês agora terão de
lastimar as conseqüências da or-
fandade.

O nacionalismo não fêz ain-
da, em nosso Continente, o pro-
gresso substancial que permita
seu aproveitamento de uma for-
ma construtiva: em 71 continuou
a ser empregado como desculpa
para nossas comuns incapacida-
des de afirmação nacional pie-
na. A transferência da responsa-
bilidade aos países desenvolvidos
continua a ser a forma infantil e
ressentida do nacionalismo lati-
no-americano.

Num processo maior, e por
jsso perceptível apenas quando
alguns anos são vistos em bloco,
1971 plantou alguns marcos que
mostram a possibilidade de re-
sultados altamente favoráveis no
curso desta década, com maior
nitidez no plano geral e sem
maiores esperanças no âmbito
latino-americano.

Os estudiosos das ciências
sociais já caracterizam a década
cm andamento como provável
expectadora da multiplicação
dos centros de força e do descon-
gelamento dos poderes que, por
autocracia ou inércia, se amar-
ruram a padrões fixos. Noutras
palavras, a tendência que pare-
ce mais provável, aos olhos dos
estudiosos dos fenômenos sociais,

por efeito da faísca da comuni-
cação instantânea, é a multipli-
cação dos centros de gravitação
de grupos de países e a interpe-
netração das experiências e in-
fluências recíprocas, por cima e
a despeito das formas ideológi-
cas que revistam a organização
dos Estados.

Pragmatismo
e rcvisionismo

O ncopragmatismo explica,
satisfatoriamente, todas as

alterações de comportamento da
União Soviética, muito

mais do que qualquer versão
doutrinária inspirada no marxismo,

que um revisionismo
interminável estiola cada vez

mais. Os conflitos crônicos, como
a tensão do Oriente Médio,

e os riscos potenciais, como o
antagonismo agudo entre Índia e

Paquistão, mostram a
capacidade de sobrevivência

de alguns preconceitos nacionais
e políticos, e a timidez dos métodos

formais de diplomacia.
Na verdade, se a perspectiva não

resultasse da soma de
fatores favoráveis à paz, esses
conflitos potenciais já teriam

explodido há mais te^po. Na
prática, a despeito deles, se

processa o encaminhamento de
ajustes fundamentais, entre

blocos e nações

Depois de viver 22 anos vol-
tado para dentro — em parte por
força de um congelamento em
que foi mantido por ação direta
dos Estados Unidos, mas em ou-
tra parte porque o isolacionismo
também abastece o orgulho na-
cional, e a China precisava des-
ta matéria-prima em alta quan-
tidade — o Governo de Pequim
abriu suas portas às relações di-
plomáticas e comerciais, numa
seqüência vertiginosa, que cul-

minou com sua entrada para as
Nações Unidas, e a não menos
surpreendente, mas igualmente
lógica, liquidação das possibili-
dades de sobrevivência nacional
do Governo de Formosa.

A lição de mais interesse a
extrair da reaproximação dos Es-
tados Unidos com a China é que,
de fato, o irrealismo político tem
um custo que um dia sempre
aparece — e não é pequeno. Du-
rante duas décadas, os Estados
Unidos investiram politicamen-
te na modernização de um país
que, tendo embora milhões de
chineses, não conseguia passar
como a China, com a autentici-
dade indispensável a fenômenos
dessa natureza. O modelo eco-
nômico de uma ilha moderniza-
da em termos capitalistas não
chegava a competir com um país
que representa uma população
de 750 milhões e um programa
de sacrifícios que resultaram até
em tecnologia atômica.

Assim, o esforço para mo-
dernizar Taiwan e dar-lhe o per-
fil de grande nação, com traços
ocidentais, foi perdido — exceto
talvez pela lição que legou a to-
dos que teimam em adotarsolu-
ções artificiais. Por isso, tão fá-
cil quanto promover o ingresso
da China comunista na ONU foi
dali retirar a representação de
Formosa. E por quê? Exatamen-
te porque não representava na-
da de autêntico. Na verdade,
Taiwan nunca passou de um in-
vestimento político mal calcula-
do.

Há um conjunto de nações
que, à falta de melhor qualifica-
cão, são arroladas como inte-
grantes de um Terceiro Mundo.
O denominador comum é apenas
um dado negativo.
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O esforço que estas nações,
também conhecidas como em de-
senvolvimento (declará-las sub-
desenvolvidas é considerado pou-co cortês), sustentam, atra-
vés de reuniões longas e fre-
quentes, mostra como é difícil se
alinharem do mesmo lado. Não
conseguem somar meia-dúzia de
pontos-de-vista, ném forjar uma
unidade de pensamento e ação,
com base em interesses comuns

E* extremamente difícil, se-
não impossível, pretender que
possam se pôr de acordo países
que disputam uma mesma faixa,
em igualdade de falta de condi-
ções. A experiência também aí
indica que para as nações como
para os indivíduos, a adversidade
é uma barreira ao exercício da
confiança e da amizade. E' mais
fácil harmonizar conflitos e inte-
rêsses entre países desenvolvidos,
do que botar de acordo países
que não conseguiram impulsio-
nar sua economia na direção do
desenvolvimento e dar ao consu-
mo a dimensão de mercado de
massa.

Um acontecimento que de-
verá ficar como um marco na vi-
da das nações, uma das tônicas
do ano de 71, foi a quebra do pa-drão monetário que se implantou
no pós-guerra. Com dificulda-
des em seu balanço de pagamen-
tos, os Estados Unidos procla-maram, de surpresa, que não
mais pagariam em ouro o valor
explícito de seu dólar-papel. A
decisão precipitou uma verdadei-
ra crise financeira internacional,
que estava latente e tem desdo-
bramentos inevitáveis, como
veremos adiante.

América Latina
A vida eleitoral nunca foi o acesso

normal ao poder na América
Latina, mas nos anos 60

falharam algumas experiências
democrático-rcprcsentativas no

no plano continental. Por acaso, foi
durante a década da Aliança para o

Progresso que se registrou o
desfecho de situações políticas
Sue 

se identificavam com o
esejo de firmar instituições
democráticas duráveis na

América Latina

No começo da década de 70,
os sinais são opostos: embora não
haja uma expectativa democrá-
tica, no sentido formal e nos
moldes tradicionais, europeu e
norte-americano, há mais con-
fiança no retorno ao leito demo-
crático, sob instituições políticasmais autênticas e próprias. De
qualquer forma, entretanto,
aquele relacionamento entre de-
senvolvimento econômico e de-
mocracia representativa, como
foi proposto pelo debate da Ali-
anca para o Progresso, se mos-
tróu inconsistente. A realidade
veio mostrar que não são incom-
patíveis, nem indispensáveis, o
Desenvolvimento e a Democra-
cia. No entanto, é sempre deseja-
vel dar ao desenvolvimento,
quando posto em termos de eco-
nomia de mercado e de socieda-
de de consumo, o suporte politi-
co que expresse e sustente os
princípios da representação elei-
toral, para evitar contradições
dilaceradoras.

Em 71, transcorreu o primei-
ro ano da experiência política
chilena, que uma longa tradição
de continuidade democrática e
eleitoral acabou levando ao po-
der um Governo de coligação es-
querdista. O Chile foi a última
experiência continental de regi-
me constitucional a enfrentar di-
diculdades de natureza profun-
da, mas a eleição de Salvador Al-
lende para Presidente é mais do
que um teste da possibilidade de
adoção do socialismo por via pa-
cífica, uma prova de resistência
para o sistema representativo
chileno.

Com a terça parte do eleito-
rado chileno, a Unidade Popular
perdeu a eleição direta (a maio-
ria absoluta é princípio eleito-
ral), mas conseguiu se compor
com outro terço, o PDC, em com-
promisso político. Mas uma coi-
sa é se eleger pelo Congresso,
através de um acordo, e outra
muito diferente governar com
base tão extravagante, como é
uma coligação esquerdista e um

endosso democrata-cristão. Em
menos de um ano as divergên-
cias superaram a habilidade de
Allende, e a questão volta a ser
posta: sendo possível à esquerda
chegar ao poder por via pacífica,
c viável, pelos mesmos meios,
realizar a passagem de uma so-
ciedade democrática a um mo-
dêlo socialista?

Mas não apenas o Chile vive
a angústia democrática: a Ar-
gentina optou, com o Presidente
Alejandro Lanusse, por uma vi-
rada de rumo e guinou na dire-
ção de uma abertura democráti-
ca que, na escala nacional, foi
tão inesperada quanto a abertu-
ra feita pelos Estados Unidos em
relação a China.

De repente, sem que publi-
camente nada identificasse a
alteração, o processo argentino
começou a mudar de direção e
alargou o horizonte político in-
terno, de forma a aliviar as ten-
soes acumuladas. A não absorção
do peronismo — uma forma
meio nostálgica de poder, por
trás da qual um sistema de po-
der sindical consegue resistir ao
Governo — acabou determi-
nando um comportamento rea-
Jista do novo Governo, que se
compôs na Argentina, com o sen-
tido de reencontrar o caminho
democrático-representativo.

Seis viram 10

Na Europa, o pacto entre Moscou e
Bonn (no ano passado) e
o Acordo de Berlim (este

ano), bem como um
entendimento geral entre o

Leste c o Oeste, encaminham a
possibilidade da integração,

a que a entrada da Inglaterra no
Mercado Comum, no

primeiro dia do novo ano,
emprestará o sentido decisivo dc

símbolo. Como complemento
lógico, a Irlanda também seguirá, o

mesmo ocorrendo com a
Dinamarca c a Noruega. Logo

os seis serão 10, num
total equivalente a uma

superpotência, em condições de
ombrear e mesmo superar o

confronto individual com Estados
Unidos, União Soviética, China c

Japão, em matéria de reservas
de ouro e volume de exportações

anuais

1971 também registra a me-
tamorfose política pessoalmente
encarnada por Richard Nixon:
depois de desgastado por dois
anos de poder, ao qual chegou
como representante de um mo-
dêlo presidencial que havia até
sido recusado antes pelo eleito-
rado, Nixon conseguiu promo-ver a mais extraordinária opera-
ção plástica de que se tem noti-
cia, em matéria de imagem.

Não se trata, entretanto, de
um fenômeno explicável apenas
pela utilização das técnicas de
comunicação, nem muito menos
uma reavaliação política para
compensar, em operação eleito-
ral, os desgastes do poder. Não
pode ser apenas isto.

Nixon quis liquidar o fan-
tasma eleitoral de John Kenne-
dy, abrindo a cortina para mos-
tirar, no fundo do palco, que as
decisões que comprometeram os
Estados Unidos no Vietname
partiram daquele que, em
vida, se identificou com a idéia
democrática, no plano interno, e
no mundo representa uma espé-
cie de avalista das soluções so-
cializantes. A estratégia de Ni-
xon é tão global que, ao patroci-
nar a causa da China, pretendeu
sem dúvida ir às origens do pro-
blema frondoso, a cuja sombra
se abrigam os Kennedy, passa-
dos e futuros.

O tempo dirá, em breve, até
onde a reversão de expectativas
geradas por Richard Nixon mos-
trará se, de fato, os políticos
merecem ou não a categoria es-
pecial em que os situam os his-
toriadores e psicólogos, e que
muitos teimam em subestimar e
menosprezar. De político carco-
mido (como se dizia outrora, pe-
jor ati vãmente, no Brasil), Nixon
se transfigurou num estadista
capaz de abalar a força eleitoral
dos dois Kennedy mortos.

Aproximou a Casa Branca
de Pequim, programou a saída
americana do Vietname, teve a
iniciativa na crise do dólar, ado-
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Nixon

tou medidas de defesa à eco-
nomia americana contra a taxa
de inflação, considerada já ex-
cessiva, não hesitou em recorrer
ao protecionismo que os ameri-
canos condenam nas economias
subdesenvolvidas. No Ocidente,
foi sem sombra de dúvida a fi-
gura de maior relevo em 71.

Do lado de lá do mundo, a
tróica soviética realiza a politi-ca de salvar a face e ganhar tem-
pr., ainda que pareça desperdi-
çar oportunidades. Em primeiro
lugar, há em política um princi-
pio já demonstrado cientifica-
mente: que todo poder posto ini-
cialmente nas mãos de três aca-
ba sendo de um só. O modelo fa-
tal é o seguinte: primeiro dois se
juntam para liquidai* o terceiro
e. na etapa seguinte, um come o
outro.

Preocupada em preservar
uma imagem um pouco mais ei-
vilizada do que a tendência pre-
datória patrocinada pelos chine-
ses, até que Nixon estendeu a
mão a Mao-Tsé-tung, é claro, o
Kremlin estimulou um progra-
ma de ação diplomática, num
sopro de modernização: os diri-
gentes soviéticos empreendem
viagens simultâneas a diferentes
países capitalistas.

Alemanha, sempre
Tanto, quando se concentrou em

preparar a guerra c destruir a
antiga Europa, entre 33 e 35, o
espirito alemão se volta para

a reconstrução e, sobretudo, para a
unidade nacional, que jamais

teve um contorno definido.
A unidade alemã é substancia
extremamente variável, desde

Bismark — que patrocinoua causa com espirito bélico.
Brandt, Scheel, Schiller,

identificados com a Ostpolitik, se
situam nas antipodas do Pacto

Molotov-Iiihbcntrop,
assinado em 1939 e que representou

o aval soviético para o
avanço alemão sobre a Polônia.

O tratado Bonn-Moscou representa
um prolongamento da guerra

por outros meios, isto é, a paz
Há a tese de que, com ou sem

Ostpolitik, a Alemanha Ociden-
tal faria fatalmente, e da mes-
ma forma, com o Oeste da Eu-
ropa, a política de utilizá-la co-
mo espaço econômico unificado.
O Pacto de Moscou teve, na opi-
nião dos entendidos, a intenção
de frustrar a manobra norte-
americana de neutralizar a
URSS.

Do ponto-de-vista político,
fica no ar a pergunta: quando o
Mercado Comum Europeu, de-
pois da entrada da Inglater-
ra, Irlanda, Dinamarca e Norue-
ga, superará as barreiras nacio-
nais (melhor, nacionalistas) e
construirá um todo homogêneo,
em suma, a superpotência capaz
de garantir o mundo contra a
terceira guerra?

No bojo das decisões com que
procurou sair da posição incômo-
damente defensiva em que se en-
contrava, desde o conflito do

Vietname até o balanço de pa-
gamentos, os Estados Unidos
utilizaram medidas econômico-
financeiras que não levaram na
devida conta os aspectos laterais
dos problemas. O mais impressio-
nante foi a adoção de medidas
de natureza protecionista, que as
autoridades americanas sempre
combateram no plano doutrina-
rio, com um espírito considera-
do pouco hábil em algumas cir-
cunstancias diplomáticas.

Mesmo assim, os Estados
Unidos taxaram indistintamen-
te todas as importações deles
(portanto exportações nossas e
alheias), com mais 10%, a título
de proteger a concorrência in-
dustrial norte-americana. Mas é
isso exatamente que constitui o
sonho de qualquer país subde-
senvolvido: taxar as importações,
para que sua indústria possa
produzir por custos altos e com-
petir sem fazer força.

Ao mesmo tempo, o Governo
reviu o programa de ajuda exter-
na, por pressão do Senado e da
Câmara, que representam o elei-
torado (nos Estados Unidos o
eleitor é, antes de tudo, um con-
tribuinte), e acabou adotando
cortes drásticos. A ajuda exter-
na é um dos capítulos mais fas-
cinantes da novela dos desen-
contros dos Estados Unidos com
os países seus amigos e aliados,
principalmente na América La-
tina.

Os latino-americanos, desde
Kennedy, reivindicam mais co-
mercio entre eles e os Estados
Unidos, do que propriamente
uma ajuda que, em última aná-
lise, é um programa que também
os ajuda e muito. Tra.de, not aid
foi a doutrina proclamada em
discursos e toda sorte de artigos,
desde a Aliança para o Progres-
so. Mas o comércio que todos
querem é fora das regras do mer-
cado. E quando o Governo ame-
ricano corta a ajuda, todos se
põem a carpir em coro.

A sobretaxa tem aspecto se-
cundário latino-americano, por-
que na verdade ela só é a alma
dos negócios em relação à Euro-
pa e ao Japão (e onde está escri-
to Europa leia-se, com mais
atenção, Alemanha). Toda a po-
lítica monetária mundial balan-
çou com o dólar, mas o assunto
se passou num nível técnico.
Quando manchete dos jornais e
chegou a preocupar, foi devido
apenas a uma associação de
idéias com a crise econômica de
28/29. Tão logo ficou patente que
uma coisa não tinha a ver com a
outra, voltou a ser matéria de de-
bate técnico.

O Japão — pelo que lhe diz
respeito — sentiu-se de uma ho-
ra para outra abandonado pelos
Estados Unidos, que lhe estendia
a sombra protetora, em matéria
de economia e segurança, desde
o fim da guerra no Pacífico, em
1945. O milagre japonês, que tem
feições ocidentais e repete na
transistorização a arte oriental
das miniaturas pacientes, é um
exercício de paciência servido por
um secreto desejo de desforra.

Mas não é um problema po-lítico simples o japonês, depois
que os Estados .Unidos se volta-
ram para o mercado chinês e dei-
xaram um ressentimento de paz,acumulado ao ressentimento atô-
mico dos japoneses contra os
norte-americanos. A brecha nas
relações econômicas entre EUA
e Japão pode ter conseqüências
políticas, tanto internamente no
Japão como no cenário do Extre-
mo Oriente.

Dragão
de papel

A China, considerada uma
incógnita na História do

mundo e objeto de hipóteses
fantasistas até na ficção cientifica,

é um dado novo no tabuleiro
de xadrez da políticainternacional. Os ingênuos se

assustaram com alguns aspectos
externos do quadro: assim,
por exemplo, que os chineses
chegaram às Nações Unidas,
seus delegados mantiveram o

diapasão da luta contra o
imperialismo. Seria incrível que,apenas porque chegaram às Nações

Unidas, os chineses fossem
retribuir aos Estados Unidos,

numa demonstração
pública e universal dc

agradecimento. E seria jogarfora uma politica interna dc 22
anos, acumulada com sacrifícios

Só o correr do tempo polirá
as arestas do comportamento
chinês nas Nações Unidas. E os
americanos sabem disso, pois não
correram um risco calculado: fi-
zeram um jogo certo, quando
apelaram por um mercado de 750
milhões de pessoas, em vias de
chegar em breve a 1 bilhão, pois
também conscientemente sen-
tiam na unidade européia uma
hostilidade crescente, tanto no
nacionalismo francês, como no
êxito econômico alemão.

O tempo dirá se a troca da
Europa e do Japão (juntos) pela
China foi um bom negócio para
os Estados Unidos e se, sendo
bom para os Estados Unidos, po-
dera ser igualmente bom para o
mundo.

A entrada da China para as
Nações Unidas pode representar
o golpe de misericórdia na tenta-
tiva de semear a guerrilha no
continente 1 a t i n o-americano.
Fora das cidades, o apelo à vio-
lência, exercitado por algumas
seitas de esquerda, não encon-
Irou a menor resposta: Guevara
morreu quase sozinho na Bolí-
via. No Brasil, nem mesmo trei-
namentos em vastos espaços fio-
restais os grupos guerrilheiros
conseguiram praticar em paz.

Faltou e falta qualquer pos-
sibilidade de apoio rural a tenta-
tivas de guerrilhas, principal-
mente em países que se indus-
trializam — como o Brasil — e
que vão buscar mão de obra, pa-
ra melhor padrão de vida e ofer-
ta de trabalho, entre os que se
encontram no meio rural.

Nas cidades, apelo idêntico
ficou sem resposta política. A Ar-
gentina tem um traço de violên-
cia, ao longo de seu processo po-
lítico, mas nada tem a ver com os
aspectos ideológicos de nossos
dias. No Uruguai, os tupamaros
montaram um mecanismo capaz
de perturbar a vida de um país já
economicamente perturbado —
e para muitos de economia inviá-
vel — mas são ineptos politica-
mente, pois não exprimem nada
de construtivo. Socialmente, os
tupamaros nada têm a ver com o
proletariado ou os camponeses:
soam muito mais como a voz do
ressentimento da classe média
que perdeu posição no Uruguai e
quer, pela força, liquidar um pa-
trimônio democrático que outro-
ra chegou a ser famoso.

As eleições deste fim de ano
no Uruguai, para escolher novo
Presidente da República, tiveram
uma importância relativamente
grande, além das fronteiras uru-
guaias. E* que o terrorismo,
aliando-se a outros grupos e ten-
dências esquerdistas, malogrou
eleitoralmente na tentativa de
chegar ao poder. E como a Chi-
na deixará, aos poucos mas fa-
talmente, de ser o silo oculto das
tentativas de exportar guerri-
lhas e perturbações para o mun-
do inteiro, os tupamaros perde-
ram a eleição e a vez no Uruguai.

E, inversamente, a eleição, le-
vada a cabo a despeito da ação
desorganizadora, por anos a fio,
do terrorismo, mostra um poten-
ciai normalizador que não pare-
cia devidamente considerado e
apreciado. Países em crescimen-
to sempre estão ou podem estar
sujeitos a turbulências, mas foi
sem dúvida, não apenas pelo re-
sultado, mas pelo processo em si,
um fator altamente democrático
para o continente, o recurso às
urnas no Uruguai — que consa-
gra resultados que as armas
da contestação, não podendo im-
pedir, tentaram inutilmente des-
figurar.

Em suma, 1971 teve grande
potencial pedagógico: resta à
política, que é a didática das
ciências sociais, fazer o compe-
tente aproveitamento de todo o
material, e dar-lhe forma de as-
similação para todos que possam
aprender ou ajudar a corrigir os
que seguem caminho tortuoso.
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JORNAL DO BRASIL ? RIO DE JANEIRO,
DOMINGO, 26, E SEGUNDA-FEIRA,

27 DE DEZEMBRO DE 1971

"Há crianças brincando nas ruas que poderiam resolver alguns dos meus mais complexos

problemas de Física porque elas possuem maneiras de percepção sensorial que perdi há muito tempo99

(J. Robert Oppenlicimer)

W
¦ S

VJ'-tmy. —4>*

fl

*1111

MB

|jpj 
hHM|

I Ww Ail* ^ y1 «* *» , «f MfV % ¦> •»•. ¦-¦ ¦ «w>

iiil - !

,o-'»:".

TfrrJV«=*$ •' ^

ESTAR NA SUA

O mito da obra dc arte nunca foi
tão abalado: uma avalancha

dc novos c velhos artistas
entrega-se a um tipo de criação
em que o objeto criado c menos

importante do que seu espectador,
verdadeiro co-autor da

obra de arte. As escolas sofrem
revolução de métodos c processos:

multiplicam-se as teorias c
as orientações segundo as quais

o melhor professor é o

próprio aluno, dc olhos abertos

para aprender o mundo. Na
sociedade de consumo, o cidadão

sofre uma reformulação completa,
no nível das mensagens

publicitárins, c, de consumidor,
passa a ser visto como o

agente de uma escolha. A margem
do establishment, desponta o

que pretende ser a contracultura,
cujo lema c cuja filosofia

resumem-se num principio vital:
o importante é estar cada um na sua.

E, de tal forma esse estar na sua
interessou aos homens, que

a própria sociedade dc consumo
o absorveu e desenvolveu: nunca

tanta gente se interessou
tanto por orientalismos e

doutrinas outras cm que o homem c
seu autoconhecimento ou

seu autodominio são a pedra
fundamental. E, por isso,

multiplicaram-se os institutos e
estabelecimentos de cultivo do

irracional, do transcendental, do
espiritual — enfim, das coisas do

homem em si, desligado do
racionalismo c do pragmatismo da,

considerada, vida moderna.
Porque o moderno, agora, é

descobrir-se — não importa em

que nível. Parece que-estamos na
década do si-mesmo

"O enorme desenvolvimento do
interèsse pela psicologia no mundo
inteiro, durante as últimas décadas,
prova irrefutavelmente que a consci-
ência moderna retirou-se de alguma
maneira das realidades materiais ex-
teriores e voltou-se para as reali-
dades interiores subjetivas. A nossa
época, com o seu interèsse pela
psicologia, espera da alma alguma
coisa que o mundo exterior não lhe
deu."

Essas palavras dc Jung, que já
têm alguns anos, ainda podem ser
usadas como um retrato de homem
de hoje. Elas indicam, entre outras
coisas, o nosso afastamento do
universo racionalista.

Duzentos anos atrás, seriam pa-
lavras incompreensíveis. Levaram
certa vez a Voltaire uma frase de
Pascal (ou éle a encontrou em al-
gum livro). O sombrio jansenista do
século XVII dizia, nesse trecho, que
"todos os males do mundo vêm de
que um homem não possa estar sen-
tado tranqüilamente em seu quar-
to."

Voltaire achou graça: "Sentado

em seu quarto? E em que pensaria
6sse homem? Nos seus pés? Nas suas
mãos?" Essa era a incompreensão
que havia entre um século XVII on-
de a Razão começava a firmar-se e o
século XVIII, "século das Luzes",
em que ela brilhou em todo o seu es-
plendor.

Foi uma época feliz. Havia uma
confiança absoluta nas obras que o
homem ia executar com a ajuda da
sua nova fada-guia. Eram indivíduos
homogêneos, quase monovalentes,
que se imaginavam compostos sim-
plesmente de um corpo e de alguns
pensamentos. Encaremos de frente
êsses pensamentos; demos-lhes or-
dem, alinhemo-los de acordo com as
regras do bom senso — e seremos cri-
aturas harmoniosas, e a nossa ação
transformará a Terra.

Há uma enorme distancia entre
Voltaire e os nossos dias. Também
não nos sentamos sozinhos em um
quarto; mas já não é porque não nos
venham pensamentos à cabeça, e
sim porque sabemos que por trás dos
pensamentos virão os nossos fantas-
mas interiores; temos mêdo de en-
frentá-los, e o analista vem com-
partilhar da solidão do quarto —
depois que abdicamos humildemen-
tc da nossa posição vertical.

Interpretando .sonhos

Quando começaram os movi-
mentos sísmicos que alteraram tão
profundamente a geologia do ho-
mem moderno?

O golpe de misericórdia foi dado
por Freud, mas já o século XIX
viveu todo èle a revolta contra aque-
la filosofia cristalina que reservava
tão pouco espaço à vida interior do
homem.

Não é outra a significação do
romantismo, essa tempestade de
emoções que sacudiu a Europa en-
tre a Revolução Francesa e a Revo-
lução de 1848. Dobrando 1850, o sé-
culo XIX arranjou um modus vi-
vendi com aquela profusão de sen-
timentos. A Ciência, filha da Ra-
zâo. desenvolvia-se a um ritmo ver-
tiginoso; a sociedade industrial afir-
mava as suas glórias; quem sabe és-
ses progressos materiais não cons-
tiniriam, afinal, um mundo onde
seria tão bom vivei- que poderíamos
dispensai- as interrogações a nós
mesmos?

Essa febre científica chegou ao
auge em 1870; é a época do positi-
vismo, réplica simplificada do racio-
nalismo. Depois, começam as desi-
lusões. O homem tinha negado mais
uma vez o seu mundo interior; e
agora aquelas profundezas recalca-
das, manietadas, iam reaver os seus
direitos. Primeiro, na filosofia de

Nietzsche, grito desesperado, em que
o espirito moderno, visivelmente,
atinge uma tensão insuportável —
20 mil rotações por minuto. Depois,
o grande desabafo: a Primeira Guer-
ra, que afogou em sangue e violên-
cia a aridez dos 70 e dos 80, e mar-
cou, para muitos historiadores, o
fim de uma civilização, do que se
costuma chamar de "tempos mo-
dernos."

Entre Nietzsche e a Grande
Guerra, um médico franzino de Vie-
na reunia tranqüilamente as suas
observações em um dossiê irresistí-
vel; estavam ali, nos primeiros li-
vros de Freud, argumentos a que o
racionalismo não poderia responder:
não somos tão claros como queria
Voltaire; não haveria exagêro em
comparar a vida consciente à ponta
do iceberg que recobre, nas suas li-
nhas nítidas, massas submersas de
dimensões incalculáveis. Liberta-
ram-se os demônios subterrâneos, e
o homem moderno, sacudido e em-
briagado por tantas descobertas, es-
colheu uma segunda guerra como a
maneira de liquidar tantas tensões.

Confissões subjetivas
De 45 a 72 (apenas 27 anos!),

temos procurado ordenar o caos que
resultou de tudo isso. As exaltações
iniciais parecem superadas. O jul-
gamento do freudismo é menos apai-
xonado: já não o chamamos de mal-
dito, como os seus contemporâneos,
e já não o temos como uma revela-
ção divina.

Apareceram as criticas, mais ou
menos pertinentes. Nenhuma, tal-
vez, mergulhou tão fundo quanto a
de Carl Gustav Jung.

Em Modem Man in Search of
a Soul, comentando as divergências
que o separaram de Freud (e que
começam ai a recusa em iiiioluir
tôda a vida instintiva no domínio
da sexualidade), Jung escreve:

— A nossa maneira de olhar pa-
ra as coisas é condicionada pelo que
nós somos. Na medida em que as
pessoas são constituídas diferente-
mente, elas vêem as coisas diferen-
temente, e as expressam de uma
maneira diferente. Adler, um dos
primeiros discípulos de Freud, é um
exemplo disso. Trabalhando com o
mesmo material empírico que serviu
a Freud, êle chega a conclusões to-
talmente distintas. A sua maneira
de olhar as coisas é pelo menos tão
convincente quanto a de Freud, por-
que êle também representa um tipo
bem conhecido. Eu sei que os segui-
dores dessas duas escolas afirmam
categoricamente que eu estou erra-
do, mas espero que as pessoas de
bom senso compreendam o meu pon-
to-de-vista. As duas escolas, na mi-
nha opinião, merecem censura por
enfatizarem excessivamente o lado
patológico da vida, e por interpreta-
rem o homem quase exclusivamente
à luz dos seus defeitos. Um exem-
pio convincenté, no caso de Freud,
é a sua incapacidade para compre-
ender a experiência religiosa, como
se pode ver pelo seu livro O Futuro
de uma Ilusão. De minha parte, eu
prefiro olhar o homem à luz do que,
nele, é saudável e sólido, e livrar o
homem doente da perspectiva que
marca todas as obras de Freud. A
doutrina de Freud é definitivamen-
te unilateral na medida em que ge-
neraliza a partir de fatos que só são
importantes para estados psíquicos
de neurose; a sua validade está real-
mente confinada a êsses estados.
Dentro dèsses limites, o freudismo é
verdadeiro e válido mesmo quando
está em erro, pois o èrro também
faz parte de um quadro. De qual-
quer maneira, a psicologia de Freud
não é uma psicologia da mente sã.
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"Porque alguma coisa está acontecendo,
mas você não sabe o que é;

ou sabe, senhor Jones?" (Bob Dylan)

"O sistema mórbido du psicolocia
freudiana" — acrescenta Jung

— "reside em que ela está
baseada cm uma visão de mundo

que não é nunca criticada,
que chega n ser inconsciente.

e que é capaz de reduzir
consideravelmente o campo da
experiência humana" (Jung terá

pensado aqui, de uma
muncirn especifica, nos ensaios

de velhice em que Frcud refere-se
pela primeira vez à Weltanschauung

que poderia ser extraída
da psicanálise; cm

Uma Concepção do Mundo
está escrito que a psicanálise"limita-se a reforçar a visão

científica do universo", o que fornece
uma boa indicação sobre

as origens positivistas
desse homem nascida cm

1856 (!), c reforça a crítica de
que o freudismo é "um novo

racionalismo montado sobre um
írracionalismo.")

"Foi um grande erro da parte de
Freud" — termina Jung — "voltar
as costas à filosofia. Nem uma única
vez èlc critica as premissas que an-
tecederam o seu trabalho intelectual.
Mas era preciso que isso fosse feito,
como se pode deduzir do que foi di-
to acima; pois se êle tivesse exami-
nado criticamente as suas afirma-
ções não teria permitido que a sua
constituição individual interferisse
de uma maneira tão ingênua em
obras como a Interpretação dos So-
nhos. De qualquer maneira, éle te-
ria ao menos provado as dificulda-
des com que eu me deparei. Eu nun-
ca recusei a bebida doce-amarga do
criticismo filosófico. Êle me ajudou
a ver que toda psicologia — a minha
inclusive — tem o caráter de uma
confissão subjetiva."

Preocupado em fornecer à ciên-
cia da alma o approach positivo —
dirigido ao homem normal — de
que êle sentia falta na psicologia
freudiana, Jung levou as suas pes-
quisas a abarcarem todo o horizonte

cultural da humanidade. Enquanto
a civilização ocidental esgotava, de
1500 a 1000, a aventura da razão,
que terminou melancolicamente, ha-
via outros mundos que teriam prós-
seguido na sua vida normal, alheios
à obsessão racionalista. Que lições
eles poderiam oferecer-nos?

Essa circunavegação das cul-
turas levou o psicanalista suíço, co-
mo era de se esperar, a desembarcar
na Ásia, o continente velhíssimo das
culturas milenares, vergado ao peso
da sua sabedoria. E no interesse de
Jung pela Asla, nos prefácios que éle
escreveu a obras como o 7 Ching e
o Livro Tibetano dos Mortos, nos
seus contatos pessoais com o Orien-
te, está uma das fontes principais
da voga orientalista que é um íenò-
meno importante da cultura de hoje
— importante sobretudo por repre-
sentar a primeira tomada de posição
universalista da civilização do Oci-
dente, que confiou durante séculos
na sua superioridade técnica para
justificar um isolamento cultural
que seria considerado, hoje em dia,
manifestação de provincianismo e de
incompreensão.

Duas épocas
O orientalismo, entretanto, que

aparece na obra de Jung sob um sig-
no positivo, de construção, não po-
deria escapar a interpretações con-
trastantes em uma época confusa
onde a cultura de massa tem o pa-
pel de divulgador grandiloqüente e
nada desinteressado.

O orientalismo dos hippies, por
exemplo, com o seu tom de exotis-
mo e de desligamento, tem todas as
marcas da sensibilidade decaden-
te que foi um fenômeno caracterís-
tico da Europa de há 100 anos — e
que parece agora disposta a renas-
cer; preparam-se em Paris exposi-
cões dos pintores decadentes; de-
cadentes como Mahler voltam deva-
gar ao centro uo movimento musi-
cal; e até o Rio já tem uma publica-
çáo inspirada cm Baudclaire, idoio
dos primeiros decadentes.
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O movimento que teve esse no-
me (e que mereceu recentemente
um estudo minucioso de Philippe
Jullian) apareceu na Europa à me-
riida que o século XIX aproximava-
se do fim. Alguns espíritos aristn-
.Táticos daquela época, fechando
os ouvidos à zoeira que se fazia em
torno do progresso, puseram .se a
perguntar uns aos outros se a me-
canização crescente e as aspirações
democráticas mereciam a confian-
ça que àquela altura era cega. Subi-
tamente horrorizados com a direção
que a civilização ocidental estava
tomando, eles chamaram-se a si
mesmos Os Decadentes, em protes-
to contra uma sociedade que era
muito organizada, uma arte que era
muito acadêmica, uma literatura
que era muito realista."0_> Decadentes produziram
uma deliciosa poesia simbolista", es-
creve Jullian, "principalmente na
Bélgica e na Áustria; pelo menos
um músico de gênio, Debussy; e um
grupo de pintores que estiveram es-
quecidos por anos e anos, mas co-
meçam a agradar agora a uma ge.
ração cansada de pintura abstrata."

Os gênios dessa pintura deca-
dente — assim como os poetas do
movimento — só atingiram plena
maturidade na década de 90, quan-
do eles mesmos tinham pouco mais
_le 20 anos. Nunca, como então, a
pintura, a música e a poesia estive-

ram tão unidas. Os deuses que os
Decadenies reverenciavam foram
inicialmente Wagner e Baudclaire;
vieram depois Swinburne e Poe.

A época favorecia as emoções
confusas; a ética e a estética foram
postas em questão, e os vícios raros
floresceram ao lado de um refinado
misticismo. Pintores como Gustave
Moreau dedicaram-se à reprodução
de rostos pálidos e espiritualizados,
de donzelas frágeis em cujos lábios
arroxeados já brincava a morte. Os
quadros retratavam civilizações
massacradas cm seus palácios, he-
róis recobertos de jóias, sereias e es-
pectros — e também os primeirosvampiros, o rosto banhado no san-
guc das suas vitimas.

Foi um período extremamente
homossexual, na vida e nos tipos ar-
tísticos: Wilde, Verlaine, Stephan
George, Jean Lorrain. Wilde encar-
regou-se de resumir o espirito da
época em um texto magnífico:

— "... and when that day
dawns, or sunset reddens, how joy-
ous ive shall ali bel Facts will be re-
garded as discreditablc, Truth will
be found mourning over her fetters.
and Romance, with her temper of
ivonder, will return to the land...
Over our heads ivill float the Blue
Bird singing of beautiful and im-
possible things, of things that are
lovely and that never happen, of
things that are not and should be."

Todos por um
Havia também as drogas: dro-

gavam-se Baudelaire, Verlaine, qua-
se toda a elite intelectual. Isso re-
força a ligação dos Decadentes e dos
hippies: a droga é o refúgio ideal
quando o mundo parece excessiva-
mente feio, quando se quer partir
para a recusa total.

Coerentes com essa inspiração
histórica, os hippies estáo, dizem, em
decadência. Um fator, entretanto,
promete distinguir o seu destino do
dos velhos Decadentes: o movimen-
to dos anos 90 era estritamente de
elite; enquanto o hippismo, como

movimento de massa, deixará certa-
mente a sua marca nessa época de
transição, de uma maneira que se-ria impossível aos suaves estetas do
século XIX.

Isso Já pode ser constatado, até
am certo ponto, na atual explosão
das comunidades — o mais novo e
sxcitante fato sociológico dos paísesdesenvolvidos.

Alguém poderia arriscar aqui a
opinião de que as comunidades são
um produto do comportamento hip-
pie, tal como. êle se manifestou em
ílguns lugares, menos a filosofia da
decadência.

O que não é exatamente verda-
de, porque as comunidades, como fe-
nômeno de massa de uma época con-
fusa. são irredutíveis a uma fórmu-
Ia: algumas ainda são comunidades
hippies; outras parecem mais um
hotel em condomínio — como a
próspera comunidade de Synanon,
na Califórnia, que tem hoje um ca-
pitai de vários milhares de dólares.

O tipo mais freqüente ainda se-
rá, talvez, o modelo hippie que deu
inicio ao movimento. Reúnem-se 10
pessoas, ou cinco, ou 20, que par-
tilham de um desprezo comum {Dela
vida tal como ela e vivida atualmen-
te. arranja-se uma cabana ou uma
tenda, e vai-se viver à beira de uma
floresta, ou em pleno campo, a so-
brevivência garantida (termo oti-
mista) por um trabalho de artesana-
to que às vezes é comovedoramente
tosco.

Essas comunidades normalmen-
te duram pouco, apoiados em vagos
ideais e em uma boa dose de roman-
tismo. O centro de interesse do mo-
vimento (que ainda está limitado
quase exclusivamente à França, aos
Estados Unidos e ao Canadá) deslo-
:ou-se desde há algum tempo para
uma idéia de comunidade que se ori-
ijinou no ambiente cia Universidade
de Bcrkelev, C-flifórnia — comuni-
dades que já podem ser considera-
das como expressão legitima da con-
tracultura, reunindo pessoas que vi-
vem no cstablishmcnt sem fazer
parte dele.

"Anatômicamente, é verdade, o homem não
parece ler mudado muito em trinta, mil anos. Mas psiquicamente, é tão certo assim que

nós sejamos sempre os mesmos?" (Tcilhard de (.hardiu)

Esses novos communards, produtos
amadurecidos do movimento

que começou com a década de 60,
revelam a influência de

leituras de Mao e de filosofia
oriental: já há entre

eles uma atitude crítica cm
relação ao romantismo que

condenou ao fracasso uma boa
parte do movimento hippie c is

primeiras experiências comunitúriiis.
Êlcs sabem que a revolução,

se vier, não virá a galope- Ao invés
de tocar fogo no que existe,
ou de rejeitar radicalmente

o establishment, trata-se de
criar alternative institutions, de
descobrir um meio de vida que é
uma espécie de limbo social,

de terra de ninguém, já que eles
aparentemente continuam a levar

uma vida como os outros;
a diferença c que estão organizados

— cm comunidades — e
estão desligados do sistema

vigente, procurando, enquanto
vivem em comum, a melhor

maneira de enfrentá-lo c de resistir
aos seus efeitos

Cada um deles tem a sua espe-
cialização: são arquitetos, advoga-
dos, médicos, engenheiros; essas es-
pecialidades, eles as dedicam ao gru-
po de que fazem parte; elas são in-
tegradas na comunidade. Isso pode
parecer fluido; mas corresponde, pa-ra eles, a uma realidade, que de Ber-
keley passou a atingir outras áreas
dos EUA.

Esse tipo de comunidade podeser setorizado; pode abranger, porexemplo.um grupo de advogados de-
dicados à oposição ao sistema; e
dentro desse grupo de advogados, po-de abranger todos os aspectos da vi-
da ou apenas o lado profissional. O
importante é a nova noção de soli-
dariedade que brota dessas experiên-
cias — a noção de que não se está
só na resistência a um sistema que

se tornou imenso e desumano, e que
não pode ser enfrentado individual-
mente.

Uma nota característica do mo-
vimento é o tom estruturalista, ou
gestaltista com que se fala cons-
tantemente da integração das coisas
— do trabalho, da vida familiar, da
própria personalidade. Há um dese-
jo evidente de fundir os fragmentos
da vida moderna. "Nós nos critica-
mos uns aos outros", diz um mem-
bro dessas comunidades, "e nos
damos assistência uns aos outros."
Diz um outro: "Antigamente eu
trabalhava o dia inteiro, e ainda ar-
ranjava uma reunião para as nove
da noite; era um tipo de alienação.
Hoje nós jantamos às sete; há sem-
pre 10 ou 12 pessoas à mesa, e é uma
boa companhia."

I- """ '" "¦"¦""¦

Q ui.ni é você?

Como nada é perfeito, há pelo
menos um aspecto da vida em co-
munidade que pode trazer proble-
mas aos que participam dela: existe
o risco de que a absorção do indiví-
duo pela comunidade intensifique a"crise de identidade" que ocupa, tal-
vez, a camada mais profunda da
problemática moderna.

Em relação a'essa crise, uma re-
missão ao plano da filosofia tem
mais dé uma vantagem, reduzindo as
coisas à sua expressão mais simples
e encaminhando-nos a uma conclu-
são curiosa: no terreno das idéias,
continuamos a rodear a velha inter-
rogação dos pré-socráticos; o Ser ou
o Tempo? A estabilidade ou o fluxo
das coisas? Heráclito ou Parmêni-
des? Se o homem moderno é angus-
tiado e inseguro, isso não terá rela-
ção com o fato de que estamos vi-
vendo uma longa fase heraclitica,
que nos subjugou ao signo da Mu-
dança e do Transitório?

Desde Hegel, com a sua dialéti-
ca, passamos a jogar tudo no fluxo
das coisas (que nós batizamos de
progresso); apostamos no tempo, e
desde então estamos esperando que
êle resolva tudo sozinho — com pe-
quenas ressalvas à atividade huma-
na.

A prova disso é a tranqüilidade
com que aceitamos a aparição perió-
dica de livros como o Future Shock,
de Alvin Toffler, onde se encontra a
defesa do evolucionismo mais radi-
cal. Todo o problema do mundo resi-
de em que êle não evolui com rapidez
suficiente. Você anda preocupado?
Tem problemas com a mulher? Im-
plica com os vizinhos? Acha sempre
que a roupa está mal passada? Ah,
você deve estar com um problema de
ajustamento; o mundo está evoluin-
do mais depressa do que você; en-
quanto você ia ao barbeiro, êle an-
dou mais dois passos; o tempo de
ler um livro policial, e êle já está no
outro quarteirão; mas não há pro-
blema; tudo se resume em a-jus-ta-
men-to; aperte o cinto, respire fun-
do, esqueça os hábitos de ontem, tro-
que de família, de residência, e logo
você terá pegado o ritmo das coisas;
estará novamente de mãos dadas

com os outros, caminhando em um
balanço ritmado para um futuro
desconhecido.

O problema com essa filosofia é
que, mudando tanto e tantas vezes,
você se arrisca a não se reconhecer
mais depois de uma semana. Muda
daqui, muda dali, chega-se à conclu-
são de que todas as partes são no-
vas; você chegou à perfeição de eli-
minar a sua personalidade.

Porque é evidente que se existe
isso que se chama a personalidade,
e que não é senão o nosso eu prosai-co, independente dos analistas, en-
tão é igualmente evidente que deve
haver alguma coisa de fixo nessa en-
tidade, um ponto central de cons-
ciência através do qual seja possi-vel comparar o eu de ontem com o
de hoje e dizer: "melhorei", ou "pio-
rei."

Esse ponto fixo foi pràticamen-te eliminado depois de 150 anos de
tradição hegeliana. Não era essa,
provavelmente, a intenção expressa
de todos os descendentes da Águia
de Iena. Mas foi o que aconteceu
na prática. E embora o homem de
rua não se coloque intencionalmen-
te em transes filosóficos, êle não dei-
xa, por isso, de ser afetado dos pésà cabeça pelo Zeitgeist, o Espírito do
Tempo.

E é assim que a questão da
identidade chegou a ser — com in-
tensidade sempre maior — um espi-
nho no calcanhar da nossa época.
Divertindo-se enormemente com as
suas especulações, os filósofos não
parecem decididos a restabelecer o
fiel da balança, e a oferecer um pon-to de referência às "sombras evo-
luintes" que eles puseram no mundo.

O problema cambias mãos dos
psicólogos e analistas, e encontrou
uma atenção especial da parte de
Erik Erikson.

Dinamarquês, 69 anos, radicado
nos Estados Unidos, Erikson come-
çou a trabalhar no assunto através

da Etnografia. Enquanto observava
os índios siús nas suas reservas, per-
cebeu sintomas que não poderiam
ser explicados dentro dos limites da
teoria analítica tradicional. Para
muitos índios adultos, no centro da
sua vida emocional parecia estar o
problema do desenraizamento, da
falta de continuidade entre as tradi-
ções da tribo e o seu atual estado de
vida. Não somente os siús sentiam a
ruptura com o passado, como não
conseguiam identificar-se com um
futuro que requeria a assimilação
dos valores culturais dos brancos. O
problema que esses indios enfrenta-
vam, como observou Erikson, estava
ligado basicamente ao ego e à cul-
tura, e só incidentalmente a comple-
xos sexuais.

Depois de uma experiência se-
melhante com veteranos da II Guer-
ra Mundial, Erikson começou a es-
truturar as suas idéias em torno da"confusão de identidade." Psicologi-
camente, diz êle, o ego individual
exige um sentido de continuidade
em meio às mudanças. Erikson des-
creve o desenvolvimento da identi-
dade como sendo um processo essen-
cialmente inconsciente "no mais ín-
timo do indivíduo", que começa "no
primeiro encontro verdadeiro da
mãe e do seu filho, como duas pes-
soas' que podem tocar-se e reconhe-
cer-se", e não termina "enquanto
não desaparece o poder de auto-afir-
mação de um homem." À medida
que a criança se desenvolve, o outro
necessário á essa afirmação expan-
de-se em um círculo sempre maior,
que inclui não apenas a mãe e o pai,
mas a família, os amigos e, final-
mente, todo o ambiente cultural."O homem", conclui Erikson,"nasce apenas com a capacidade de
aprender a ter esperança; depois
disso, o seu meio deve oferecer-lhe
uma visão de mundo convincente,
e, dentro dela, esperanças específi-
cas."

"Somente a mão que
apaga pode escrever a coisa

verdadeira" (Mcistcr Eckardt)
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O apartamento que você procura está aqu

Feliz Ano Novo
IPANEMA
/¦;-¦'¦ '"Hil< ' '.'i pfOnlOI
com 2 lil», 2 QUtrtCI 2 ba-
nheiro». dependência» completa*
« garagem nt Rua Gailio
Bahla-a, 496 (corlt d* Canil.
galo) entrada t estacionamento
de veiculo». Condições inéditas
de pagamento: Na escritura
10200 • menielidadet d«
1.323.SO. Fintnciamtnto • longo
prazo com a taxa mala baíia
do mercado.

LAGOA
Rut Humeili. Hl. Apenli
I.ICO.CO di tinal • pretrar,ò«i
mensais dt 440,00 com finan.
ciumento em 15 ano» peta Caixa
Econômica, ótimos apartamento»
com vlila para o Críito Reden-
tor. Tôdat ai peças de frente.
Sala. 2 ou 3 quartoi, 1 ou 2
banheiro» tocíaii, copa-c o linha,
dependências completas de em*
pregada e garagem. Fachada »m
pMtilht». Axuteios em c6r. Para
entrega em 18 metei. Constru-
cio com a garantia MARCHA
ENGENHARIA. Nio perca MM
oportunidade.

NO CENTRO DA
ZONA SUL
Rua dat laranjeiras, 43 - Junto
«o largo do Malhado. Com

¦ptfstl 900,00 de tina) • men-
tetidadei de 390,00 eoarumtn-
to» dt tata e quarto totalmente
separados, quarto de emprega-
da reversível, banheiro social,
copa-cozinha, dependências com.
pletat do empregada * vaga de
garagem em escritura. Prédio
lôbfe pilotls, em centro de te'-
reno com tôdat at pecas de
frente. Entrega em 18 meies.
Nio perca eita oportunidade.

COPACABANA

Com eitrulura pronia - para
entrega improrrogável em 10
metei - Rue Mascertnhat de
Morali, 124. li ¦ i a Tonelerot
o ao Colégio Seer» Coeur de
Marle. ótimoi aoarlamenioi
compotloi de llla, I ou 2 quar-
tos, banheiro social, copa-cozí-
nha, quarto * banheiro de tm-
pregada. Prédio idbre pilotit
com apenai 4 apartamentos por
•ndar. Acabamento de luio.
Vaga de garagem em eicriture.
Preço llao e irreaiunivtl, iem
juros e> tem correção monetária
até a entrega das chavei. Finan-
ciamento em 12 anos epót eitar
morando pela VERBA S/A, eu
em ouiret modalidades de ptge-
mento. Sinal • combinar e
prestações mamais de 405,00.
Construção com a qarentie de
CHOZIt ENGENHARIA S/A.

JUUO
BOGORICIN

Av. Rio Branco. 156 - grupo 801

Ed Av Central
Tels.: 232-3428 - 222-8346

222-2793 e 252-8774

CRECI VS

CENTRO

Com vim eternamente Indevai.
sével para o Paraue do Fia*
mengo. Rua da Gloria, 214 -
útímot apartamento» de tala,
I ou 2 quartos, banheiro iodei
com azuleioj decorado» até o
teto, copacoiínhe com armérloi
de fórmicat. Tòdii ai :¦¦¦¦¦¦ de
frente. Sinal de apenai 825.CO
e pretiaçõei mentaii de 388.00
pelo novo plano de financia,
mento com prtitaç • ¦ decres-
cernes. Entrega em 15 meie».
Construçio com a garantia dt
HIIANA CONSTRUTORA. Nio
perca etla oportunidade.

ATENÇÃO BOTAFOGO

Queit pronto. Rua Voluntários
da Pilria, ISO - eiauine de
19 dt Fevereiro, ótimos aparta*
menlot de laia, I ou 2 quartos,
copa-cozinha, banheiro social,
quarto • banheiro de empreg.,
área de lerviço com tanque." ¦ ••¦ at peças de frente. En*
trada de apenai 1.000,00 e
prestações mtnsait da 360,00
(menor que um atuQutl), gare.
gem incluída no preço. Obra
|á tm flnat de alvenaria com
prazo de entrega improrrogável
em eicrilura. Fachada em pai-
tifhts. Financiamento do BNH t
Banco da Bahia. Acabamento da
Ia. qualidade com a garantia
de CHOZIl ENGENHARIA.

MÉIER

Pronto para morar - Ia. loee-
cio. Rua Eng. Jüliáo Canelo,
95, quase esquina dt Lucidio
Lago. Excelentes apartamentos
de salio, 2 quartos, quarto de
empregada reversível em 3°
quarto, copa-cozinha, banheiro
social azulejado em côr até o
teto. Prédio em centro de ter-
reno com todos os aptot. de
frente. Apenas 4 pavimentos,
cem elevador. Fachada em pai-
tilha. Condições excepcionais de
pagamento. Na escritura 
2.900.00 e mentalldadei de
528.26 Não perca cita oporlu-
nidadt.

Rua Capitão Rtsfnde, 763
{peito do Jardim do Méier).

ótimos apartamento» compostos |
d" tala, 2 quactos, copa-cozinha,
banheiro social, quarto e ba-
nheiro de empregada, área dt
serviço com tanque * garagem.
Prédio tôbra pilotit ajardinado*
er.i centro de terreno com to-
doi os aptot. de frente. 14
mem para morar com 15 anoi
para pagar. Financiamento do
BNH t Banco da Bahia, Condi-
cosi excopclonatt 6e paga-
mento: na eicrilura 1.040.00 •

,: ei mensais dt 330,00,
icm parcelas intermediar iai.
Obra a cargo de CHOZIL EN-
GENHARIA S/A. Nio perca
esta oportunidade.

ATENÇÃO OLARIA

No melhor local do bairro —
Prata Ramal Figueira, S2 ei-
quina de Joio Silva — Junto
a Escola Berlim. Excelentes
apartamentos compostos de tala,
2 bont quarfoi, cepa-cozinha,
banheiro tocial azulejado até o
teto, área de serviço com tan-
que, quarto e banhoiro de em-
pregada t garagem. Condições
de pagamento! excepcionali —
Sinal d* apenai 440.00 e prei-
tações meniai» dt 220,00 —
Conttruçáo com t garantia de
CHOZIL ENGENHARIA S/A. Nio
perca titã oportunidade.

ENGENHO DE
DENTRO

Guttt prontov. Rut Adolfo ltr>
gamint, 63 - eiquina de Dr.
Niemeyer perto da estação —
Apartamento! de 1.2 ou 3
quariot, tala, banheiro tocial
com «zuteioi decorados até o
teto, copa-cozinha, área de ter-
viço com tanque, dependências
completai de empregada t vaot
de garagem em ticritura. Edi-
ficio com acabamento dt luxo.
Fachada em pattilhai. Tijolos
aparentei. Sinal a partir de
apenai 660,00. Na ticritura
1.100,00 e mematidadei delde
220,00 - li»o < Irreaiuitável
ato t entrega dai chaves.
Financiamento em 1_ anos epes
estar morando, pia Caixa Eco-
nòmict Federal. Já com taxei
d* juros reduzidai Construção
com a garantia da KEI ENGE.
NHARIA S/A. Não perca cila
oportunidade.

INHAÚMA

Quast prontos. Excelente opor-
tunidade para acabar para
sempre com o aluguel. Aparta-
mento» a preço fixo, tem
juros e tem correçáo monetária
att* a entrega dai chavei. Finan-
ciamento em 15 anos. apòi
eilar morando, peto BNH a
Banco da Bahia, ótimo local:
(tirada Velha da Pavuna, 1603
perto da Pepii-Cola. Sinal de
apenai 960,00 e preitac&ei
meniail de 2BS.00. Renda lami.
liar 1700.00. Apu. de Mil,
7 outvtoi, maii um quarto re-
vartivel de empregada podendo
ser transformado em um ter-
criro quarlo social e dependén-
ciai completai. Apenai 4 apts.
por êrxdèr — Acabamento de
Ia. qualidade, No local também
apartamentos prontos para mo-
rir. Obra com a garantia de
CHOZIL ENGENHARIAS/A. Nio
perca esta oportunidade.

LOJAS BOTAFOGO

Pronta entrega — A preço fixo
- Rue Velunlárioi da Pilria,
1S0 — Todas de frente, servir».
do para qualquer ramo de
negócio: lanchonetes, boutiquai,
restaurantes, mobiliárias, maga-
llnei, caléber, etc. Flnanciadai
a longo prazo em 48 meie».
Sim correçáo monetária t tem
eauivaléncia salarial. Na eicri.
furai* 24.640,00 t memalidadet
de 1.120,00 ou outra forma de
pagamento a combinar.

ATENÇÃO
INVESTIDORES

ótima aplicação de capital.
lojas "" Inhaúma. Ettrada
Velha da Pavuna, I «04, peno
dè Prptl-Cola. Sinal de apenai
2.400,00 e prestações mensais
de 400.00. PREÇO FIXO -
QUASE PRONTAS. Financiamen.
to em 30 meses sem juros, tem
correção monetária. Ponto etpe-
tacular. Frente de rua. Cm
conjunto do BNH com 500

; apartamentos. Preit- ndo-te para
j qualquer ramo de negócio.
j Construção com a garantia de
| CHOZIL ENGENHARIA LTDA.

DIP DEPARTAMENTO
DE IMÓVEIS PRONTOS

Aberto inclusive aos domingos até 22 horas.

COPACABANA TIJUCA
Rua Barata Ribeiro, 586 - loja Rua Conde de Bonfim, 429 - !o|a
•Tels. 256-9396 e 256-939/ Tels. 238-9522 - 268-9262 e 268-2046

VÁ HOJE MESMO AOS LOCAIS ACIMA.
CORRETORES DIARIAMENTE ATÉ AS 22 HORAS.

VIEIRA SOUTO, 324 - 49 ANDAR. Ia. l-.-.cio. Junto
.- Rua Montcneoro. Edilicio d» 5 pavimentoi. Excelente
apto. com living, tala dt jantar, 4 quartos, 3 banheiros
iteiah tm mármore t grjnito, 2 quartos da empregadi».
Einuadriai d» «luminio Fichar, vidro» luméo r inm-
lec.o paia ar condicionado central. Tida a parle de
itrviço tm pattilhat, Fin tiimo acabamento. Hali de en-
t.'l>de em mármore * jacarandá. Ocupacio imediata.
Aceiiomot proposta,.
RUA JOÃO URA. II - LEBLON PRÉDIO OE IUXO.
I por andar. Salio, 3 guartoi (tendo I luite) c/ armt.
embutidoi. 3 banheiroí lociaii e copa/corinha em mar-
more t azulejos decoradot. Demais depends. Entrega em
18 meset improrrogáveis. Fachada em mármore, esqua-
t •¦¦•¦' dt alumínio * vidros lumèe. Pitotis elevados C
piay.ground e talio de feitat. Térreo e lub-iolo para
eltacionamenlo. Preço li«o e Irreaiuitável de 490.000,00
em 30 meiei tem iurol. Preitecõci menieii de B.600,00.
Utuda-te propostas.
BOTAFOGO _ Próiimo » rua Votuntirlei d. Pilria.
G-ande oportunidade. Eacelente apto. c laia, 2 quarto».
ktnhttro, corinha t dtmaii.dependi. Apenai 65 mil eni
24 meset. íiludite propostai.
LEBLON - Rua Prol. Brandão Filho, continuado de Rua
l.iarapava. Rua estritamente residencial. Ocupação lm«-
date. Vendemos excelente apto. c/ 2 talai [40m2!, 1
r.uirios c/ armt. embutidot, banheiro, copa'"coz nha r
demais dependi. Garagem na ticritura. Preço 140.000
cem 50.000 de entrada e laldo em 30 meie» lem iuro».
CASA - Rua Clariil» índio Bro.il. 1» - Prodlo em
centro de terreno, I8m de Irente, C 3 andarei, !.200m2
de construção, c/ garat>em t estacionamento. Preitait
para colégio, eicrilorio ou grande empréie. Preço
v50.000.00 em 24 meiei.
IOJA COPACABANA - Rara oportunidade. Rua Hilirio
de Oou.aia, S7-A ao lado da Av. Copacabana. Vendemoi
magnífica loja de luao < lino acabamento, de I60m2
miii jirau, ar refrigerado central. Preto 460.000 a com-
tiuar. Grande deicento k vlita. Corretor no local.
RUA REPUBLICA OO PERU. 424 - Entrega em 30 dUa.
I p andar, uttimas unidadei, excelentes aptos, t talão,
3 quartos, 2 banheiros, copa-cozinha e demais depends.
Geragem. Acabamento de luao, e-.quadriai do alumínio
Apenai .0 mil de linal • taido • pirlir de 7.200.00
mensais.
ATENÇÃO FIAMINOO - Rua Marquei de Abranlat, 171.
Ocupação imediata. Prédio tm ceniro de terreno, lòbre
pilotii. Alardinado. Eípclacular acabamento. Tôdat ai
pecai de Irente, indevanivel. C tala. 2 ou 3 quarlo».
Claragem. Entrada a partir de 80.0O0.C0 f iodo em 40
metes. Aceita-se financiamento da Caixa Econômica, Bco.
do Brasil ou Financeira.
POSTO 4 E 5 - Ao lado da nova Atlântica. Duplea C
tirrdÇO, livinQ, 4 quartos c/ armi. embutidos, 2 ba-
nheiro., copa, cozinha demaii dependi. Garagem. Preço.
tvO.GOO a combinar.
COPACABANA - Rua Silva Caitro, eilrltamente rei
ciência*, prédio lôbre pllolil. Ocupaçio Imediata. 1 p
endar, O livino, t«ta de iantar c arm. em cere.eira,
3 quartot c/ armt, embutidot, 2 banheiro! em mármore

e arulejos decoradot, copa, cozinha c/ armi. irea i»
d:maii dependi. Garagem. Preço 250.000 c/ 100.000
cie entrada t o laldo a combinar. Chavtt no DIP.
TIJUCA - Rua Sampaio Viana, proi.mo a Rua do Biipo,
om pred o de luxo tipetecuter tpl9 com salão, 4 quar.
[Cl com armários omhutidoi. 2 banheiros sociais com
«zutejoi decorativo! t píio vitrificado, amp<t copj-co-
jinha azulejada até o teto, depend. empreg. e gar*.
ciem. Apenai CrS 60.000,00 de tine!, it'do fintnctedo
tm ate 3o metes. Tratar no DIP — Tijuca.
TIJUCA - Rua Afonio Pena, no melhor ponto. Olimo
/parlamento Ia, locação, com salão, 2 quartos c/ arma-
nos embutidos, banheiro em cor, copa-cozinha azule-
l«de ate o teto, dep. de empregada, garagem. Sinal de
eoenat CrS 15.000,00. Saldo em preilecóei menu s dt
OS 1.000.00. Tratar no DIP - Tiiuca.
TIJUCA - Rua Viictndt dt Itamaraty, em prédio recém-

construído, localização privilegiada, _pt° com I sala,
2 quartos, c/ armários tmbutíooi, banheiro com azulejo*
c-ecoraiivos, copa-cozinha com azulejos ate o teto, pei-
lianai tm iod*i at lanelai, dep. emp. q qaragem.
Ccndiçõet excepcionaii dt pagamento. Tratar no DIP —
Ti-uca.
SAO CRISTÓVÃO - Em pleno Campo de Sio Ciiitovão.
p'tdio próprio para industria, com 3 pavimsntoi, 1.S00
m2 dt área construida, elevador para 2 toneladas, ótimo
e.tido dt conservação, servindo lambem para depò-ho
p_fa Firmai de grande porte. Entrega Imediata. Irafar
no DIP - Tijuca.
GRAJAU - Rua Uberaba - Caia em centro de terrena

No melhor ponto do Grajaú, c entrada para automò-
veii. Salão, 4 quanoi. copa-cozinha, dep. emp., b.
nheiro com azuieiot em côr, varanda ocupando toda t
trente de casa. Nos fundos prédio com 2 pavimento»,
tendo cada um 30 n<2. Grando facilidade de pagamento.
TIJUCA - Na Rua Nobre do Bairro - Antônio Baiilio

Apt0 de lupcrluxo, lodo forrado com papel de pa-
ride, com salão, 3 quartot com ermar.ot embutidot, i
btnheiroí com ezulc.os decorativos, copa-cozinha azule

¦_j att o teto, dep. emp.. gerag«rmi Financiamento em
ato 36 meses. Tratar no DIP — Tiiuca.
SAENS PENA - I , •¦• ¦ ' cobertura, no melhor ponto
da Tijuca. Rua Culo» d. Vauoncelloi < Heitor Balirão.
Ótimo apt? com t tala, 2 quartos, copa-corinha, ba-
r-heiro. dep. emp-, garagem. Belo terraço com v>sta pa-
rotamica da Tiiuca de 100 m2. Apenai CrS 36.500,00
de sinal - taido financiado em até SO metei. Tratar no
CP - Tiiuca.
TIJUCA - lecaliiicSo pr.vilegada - Rua Comelheiro
Tanha Ia, locação, em prédio de luxo, com I tala,
3 quanoi, copa cozinha, a:ule|_da ate o teto. banheiro
cm côr, dep. emp., garagem. Pequena entrada e te'do
financiado em a'é 36 meie». Tratar no DIP - liiuca.
TIIUCA — linda cobertura, com vi»M ripelacular. Rua
Joié Hirjino. Olimo aptP com I laia. 3 quartoi, á ba.
nheiro. loclali com ajulejos decorativos, copa-
cozinha a:utejada »'é o teto, dep. empreg.,
aaragetn. Terraço com 40 m2. Ótimas condi-
Coes de pagamento. Tratar no DlP — Tijuca
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AUGUSTO SEVERO, 156/101 -
vazio, conjunto 50m2. 3 sfllis,
coz. banh. 36 mil f-n. Ver
c/ pon, Tel, 231-2164.

NÒVINHOS - CrS 1 600.00 linil
a todo o saldo peta Caixa
Econômica ou a combinar, Am-
pios apartamentos novos para
tnlrtga am marco/72 com oli-
ma ul,. 2 quartot (1 reverti-
vel), banheiro tocial • coilnha
complafoi, armt., irea com
tanque, dep. completai com
banheiro de empregada o gara-
gam. Vitite o edifício na Rua
Carlot do Carvalho, 52. Chavei
na portaria com Sr. luit ou
diretamente DIMENSÃO, Imo-
vali nt Av. Almirante Barroio,
63 gr. 2705. Tel. 221-44S1 -
CRECI 1160.

VENDE-SE - Rua Riachuelo. 136
apto U05. Quarlo - Sala -
separadot — banheiro cozinha
c/armário embutido chavei c/
porteiro. Tratar Rua Riflchuelo,
257 apt. 412.

1 FLAMENGO - Av. Os-
valdo Cruz, 121. Vdo.
aptos, de alto luxo c/
450m2, fachada e m
mármore, vidros ray-
ban, 3 elevadores, hall,
salão, 4 qts. (suite c/

1 60m2 c/ banheiro em
mármore), toilete, bnh.
social, rouparia, ar
cond. central, água
quente em todas as de-
p e nências, despensa,
copa e coz/azulejadas

; até o teto, armários,
área c/ 2 qts. p/emp.
e bnh/completo. 2 va-

santo cristo - vende»ecna gas na garagem. Ven-
das diretas c/o proprie-
tário, inf. no local até
22 horas. Financiamen-
to em 30 meses s/
juros. Projeto e Cons-
trução da Cimol —
Construtora Irmãos
Mota Ltda. Tels.
243-2070 ou 243-7249
- CRECI 821. (B

SANTO CHISTO - Vendo cíu
vazia, 2 qt., 2 ta!.. «p., co:.,
40 mil c/10 mil de ent. Rua
Sidanha Varinho, n° 4 -
Cnav. n? 2 - Tiat. R. Ouvidor
130 913 - Tot. 52-1362 -
30-2550 - CRECI 1654.

eni terreno de 4 X 15 necei-
sitando de obrai. .1 Ru» Ebroi-
no Uruguai 30 - Preço Ci$
7.000,00 - Tratar tel. 221-4760.

lojas, Escritórios
e Consultórios

EDIFÍCIO HENRY - Vendo gru-
po 2 lalai, banh0 e garagem.
Cortina!, alap. t inóveit. Tete-
fonei 2277987 ou 2229648-
CRECI 963.  

Casas e Terrenos

ATENÇÃO - Vendo otiin» erra
de 1500m2, parle c/ galpão,
na Rua da Gamboa, esq. c/ Pro-
potlro. UNIL - 527-7223 e
232-B858 - José Maurício Ri-
h-iro - CRECI 194. 

GLORIA - Eipetaiular aplo.
talão, 2 qlot., dep. • gar. -
Ent. fac. prott. 680 - fER-
NANDO 01 TOMMASO - Ca-
tete. 310/40» - Tell 265-7U3
_ _CR_EÇJ_796;

GRUPO - Vd. 2 talai. 84m2.
Varia». Fiel. Rua Viic. Inhaú-
ma. 134, 1/ 225 e 226. CRECI
3584.

VENDO - Aplo. comercial/
residencial. Banhero. kit.
21000 c/15 entrada, laldo a
ccmbinur. Av. Gtmes Freire,
315-203 - 252-3649.

ZONA SUL

GLORIA E
SANTA TERESA
GLORIA - Prédio residencial,

v«rio, à Rua Cândido Mendei,
181, com tala, 3 quartot, e
demais depend, e em terreno
de 6,90m x 8,80m z 4o,S0m,
serí vendido em leilão judicial
pelo Leiloeiro LEMOS, tcrc«-
feiffl, 11 de janeiro de 197?,
il 16.00 ht„ no local. Mais
inf., te!. 222-4057.

Casas e Terrenos

ATENÇÃO - Gloria - Casa -
Vnndo própria para moradia,
clinica, etc. c/ 27 titos. em
ter. de 8_36. Entrega imedia-
te UNIL - 227-7223 e 232-8858
Josá Mauricio Ribeiro. CRECI
194.

CATETE E
FLAMENGO

CATETE - Aptíf.. 201 e 601, n
Rua Correia Dulra, 158, cada
um com sala, 2 quartos c
demais depend. complolas, In-
clusive de amprerjadn e sendo
que o apl9 601 tem direito a
vaga na garagem, iá em faso
final do construção, serão ven-
dldoi em leilão e/trajudíciat
pelo Leiloeiro JORGE PESSOA.
qulnta>fo)ra. 13 de iflnriro de
1972, ès 12,301-ic, n ^cu escri.
tório, ã f?ufl Álvaro Alvim, 21
- cjr. 1101. Mais inf., Iclí.
222-5521 e 2227090.

FLAMENGO"-- Cohcitura velo.
lindo apto. 2 quartos, sala, va-
rflnda, terraço c/ linda visl.>
p- Pflfrtu'» do Flfinicnçio. P5 000
c. -10 000 entrada. Resl. (inanc.
longo prazo. R. Wachado dn
Assis, 3I/C04. T«l, 225 5528.

FIAMENGO - Vend. tp. tala,
Qto. tepar. banh. cor. peona.
irea. Praia Flamengo, 12/807.
Tralar 252-4681 - R. 7 Selem-
bro, 43 - 89 - CRECI 338.

FIAMENGO - Oportunidade ¦
¦ala, 2 qloi., dep. Ent. fac.
prelt. menoret quo o aluguel
_ FERNANDO 01 TOMMASO
_ R. Cafete n? 310/409. Tel.
265-7163 - CRECI 7T6.

FIAMENGO - Vendsmoi, de
luxo, um cor andnr. apto. com
grande jardim de inverno, 2
_atòoj, 3 n,os- COm armar 101,
2 banheiroí em còr, grande
crzlnha, Aroa c/ tanque, dep.
errpregada e qaragem. Ver Av,
Rui Barbosa, 598 ap. 601, com
porteiro Augusto, das 14 às 18
horas. Trntar corn Mercantil,
Tal, 256 8980. ICRECI 3700).

FIAMENGO - R. Sdor.
Vergueiro, 80 — Vdo.

apto. 603, frente, to-
do a óleo c/ sinteco,
2 sis. 2 qts. c/arm.
emb., toilete, banh. so-
ciai em côr, coz. c/arm.
emb. piso em paviflex.

'Área dep. p/emp. e
i garagem na escritura.
: Ver no local diàriamen-
te. Inf. e vendas

J243-2070 ou 243-7249.
Aceito Cx. ou B. B.

CRECI 821. (B

FIAMENGO - Apartamentos ;n9i. 3C6 e 1005, è Rua Painan |du. 122, em construção, seria •
vcnd'doi em 2? leilão extr. I
judicial, pela melher oferta, j
pelo Leiloeiro ÁLVARO CHA
V.5, quarta-fein, 5 dt janeir- {
de 1972. àl I6.00h»., no local, i
M_L'"'-. '«'¦: 222 43S2. >

FLAMENGO - Rua Se- j
nador Vergueiro n.° 45 !
(Pronta entrega), sala, j
3 quartos, 1 ou 2 ba-1
nheiros em còr, cozi-;
nha, área, quarto e WC
de empregada. Prédio
de fino acabamento, c/
garagem no subsolo,
já incluída no preço de
Cr$ 115 000,00. Entra-
da de Cr$ 10 000,00

' que pode ser facilitada
para você mudar. Sa\-
do facilitado e financia-
do em até 15 anos —
Corretores no local dià-
riamente de 9 às 21
horas inclusive sábado
e domingo. Informa-
ções com * EQUIPE
PLANEJADORA E COR-
RETORA IMOBILIÁRIA
LTDA. Tel.: 257-3195-
CRECI J-377^
PAISSANDU 245, apto. 403 -

Sala, 2 quartos, depend. com*
pletat - Sinal do 24 mil finan-
ciadot - Saldo 620 mentait
— Ver no local — Tratar
256-6595 • 256-0229 - IMO-
FIIUARIA ECIIA - CRECI 
J.200,

RUI BARBOSA 702- Aplo. 1302
vdo. Ia. Ioc. vista panor. todo
claro, sla. jantar living galeria
er rofrig. sla. intima 4 qtos.
l/l .ultt» 2 bsnh. toe. copa-coz
kitch. área serv. 2 dep. p/cria-
doi talão p/feitas c/2 vnq. de
garg. 500 mil em 2 anos apro-
velte e veja outros no mesmo
local. CRECI I9I. Inft. Tel.
265J6439:

SE"NÀDÒR VERGUEIRO, 116/701
- Vdo. aplo. 2 talõet, 3 atos.

jnrdim do inv. depend. compl.
de empr. e qarafle do con-
domínio. Inf. domingo das 14
as 17 hs. no local.

LARANJEIRAS E
COSME VELHO
ATENÇÃO LARANJEIRAS -

Apts. de sala, 2 qts., cos.,
banh. cor box t Imtrsio, —
dap. compl. t garigtm. CO-
PEG «m 15 anos ou línanc.
direto. Ver c ¦' corretor n* Rua
Conda da Batpandi, 124 —
Tratar VIMAP - Av. Rio Bco.
156 - gri. I 302/3 - Tell.:
252-8820 - 222-4424 - 
222-4333 - CRECI 3510.

BEIISARIO TAVORÀ, 155 - Ap-
te. 302 c/ 3 q>i.. tal», depi.
omp., gerapem — Pinando em
30 tr._:«i t/i_ros s/correção -
ARNALDO GROSSMAN - leh.
2431772 - 24 3-5941 -
2232942. CRECI 207x

GENERAL OUCERIO. 512 -
Vendo aplo. 301 c/ 3 qll.,
sal*, 2 b-nhs. s:cs., garagem.
frente. Ver no local. ARNALDO
GROSSMAN _ Fonu.
243-1772 - 24 3-5941 -
223-2942. CRECI 2075.

LARANJEIRAS - Acabamento de
luxo — Rua Moura Brasil, 47
— Prontos tm 60 dias. Sala,
2 quartos, dtptndtnctas com-

Elatas 
t gingam. Edifício sô-

rt pitotis tm centro dt ter*
rtno. FInancfadoa tm 20 anos
ptlt Caixa Econômica com
prestações dtcrtsctntts. Sinal
do CrS 1.989,00 • preilicòei
de CrS 238,00. Conttrucío:
MESON ENGENHARIA. Vendai:
IMPIAVE - Av. 13 de Maio,
45 89 andar - Fonei 2320035
e 252-2234 - CRECI 1601.

ATENÇÃO - Bo^alouo - Vendo | iOTAFOGO - Doit Quartel, taa |no cd° Barão d» Lucena _ Rua dependências de serviço com* ,
S. Clemente, 153 ap. 801, mag-• pletai, pintado • óleo, etap*- ¦
niíico ap. 00 esquina c/ saÜo, tacío e com ern._r.os embuti- j
3 qtoi. dep-.. crmpl. CrS 150. doi. piicine e playground -
Vor eV ptri? UNIl - 227 7223 R. Ceiário Alivm n9 55/203 !
r 232-6658 Joio Mauricio Ri-1 - c/ porteiro Sr. Antônio.
bsíro CRECI 194.

APARTAMENTO - COBERTURA
— Espetacular, Ia. locação.
Quadra Praia Botafoao — Ven-
do com 100 mil cntrjida res-
tante 40 n.es*!S sem iuras nem
correção. Aceito apts. nicnorci
parti pagamento 350 mil — ,
A cobò-tura tem tal.o, 3 q». I «n»p'. garagem n» eicMura

COMPRO A VISTA - CrS 340
mil compro apartamento luxo
na Av. Ruy Barbosa masmo
procisando reformas. Tratar Or.
Benoliel lei. 241-4451.

HUMAITA - li. lasitls entrega
nwdiat!, talão. 3 olt. te ar.ni).

2 b:nhi. ioer.. deo:. cc-np.

_clu.lv. tull. combính: no- | rr.n.0 - Ent, CS 20 000.00

í._j_ito__..jí___-_','_Mí' v.rs,id \JtM£J:9iMi:

OUARTO o tala tepar. depend.
completas. Indcvassavcl —
50m2 - 40 000,00 - Pereira
da Silva, 231/104-F - 245-2230.

RUA GENERAL GLICERIO N?
132 - Apto. talão, 3 qtt. 2
banhs. sociais dep. garagam,
Sinal CrS 890.00. Entrega 12
meses. FInanc. 10 anos. Ver no
local. Tratar proprietãrio fone
255-3113. CRECI 1255.

Casas e Terrenos

ÃV. OSVALDO CRUZ - Vendo
]». locação apto. alto luxo
todo oIpo, praia a 100 ms.,
frente, living, 3 quarlos c/
arms., 2 banh. s:ciai_ compl*
tos cor, copacoi., depond^n.
Cias complotas, ferragens La
font *, HpÍ. Interno, sinteco,
eclif. pastilhado, entrada linda,
só 2 p/ andar, 2 olev., hall
serviço separado, divisão p<?r-
f pi is, iluminação plona trás c
fr*nte etc. 108 mil h vista c

.25 mil tm 2 rnei. 247 7/50
depois de 20h'. (sab. dom.
noite dia).

Casas e Terrenos

LARANJEIRAS - Vdo. cata 3
prtvimontos, ótima p/ pessoa
do bom gosto, toda ajardinada
o c/ acsEamento de luxo, por
Ior urgência só 250 mil a com-
binar. Detalhes Sr, Clemenlino
242-2524. CRECI 1387. J. Aceito
BB ou ap. menor como parte
dr» paq. .

BOTAFOGO
E URCA

APARTAMENTOS NOVOS -
amplos claros 3 qtoi. sala 2
banh. soe. coz. ímpia dep.
empreg. arca vaga auio. R.
Prof. Álvaro Rodrigues, 293 c
337 - Aotos. 102 - 102 -
401 - Preço vitta 100 130.
VeMoc«l._Tjr^iar_lul! 229-0620.

ADMINISTRADORA - Compra
urnente p/ clientes lá reser-
vados, aptos, de _ todos os
tamanhos, Casas, prédios, lojas,
fie. Mecmo alugados. Temos
exC-lantei clientes- comprado-
res. Ini. na CONFIANÇA
ImcblIUrlê _ Admtd, Pio. Var-
nas, 1M6 99 - 2-1? 0609 -
243-3161.

almoço, copa-cozinha, q. e b
emp. tjar. arms. ombs. jacaran-
d_, espalhos trabalhados.
Terraço com I_0m2 pedra S.
Tome e pastilhas. Edifício iun«
luoso pilotis mármore. Tels.
225 6612 e 224.0571.

ATENÇÃO BOTAFOGO - Apto.
do tl.. c/ 20 m2, 2 qti (1 c/
16 m2), coi., banh. tf boxa
o Smertão — troa «/ tanque •
Edif. 4 apll. ¦/ andar exe.

Sonto. 
Preto 55 000, linal ...

0 000, saldo multo fac. —
prott. 650 - Vor c/ o pro.
priat. no local — Rua Dona
Mariana n? 97/408 - Tratar
VIMAP - Av. Rio Branco 156
crt. 1 302/3 - Telt. 252-8820
- 222-4424 - 222-4333. CRI-

Cl 3510.

ATENÇÃO BOTAFOGO - Rua
Roal Grandeia n9 86 - Sinal
btm di-vi-di-do t partir dt ....
358,62, aptot. de 1 li., 1 ou !

qlt„ banh. coi., irea c/
tanque, dtp. compl. Contrato

partir cio 432 — 18 preit.
dt 145, t prast. após as cha*
ves a partir dt 600, ftnanc. p/
Cx. Econômica até 20 anos —
Rende ftm. 2 200 podendo ter
mtnor em casos tsptclais. Var

tralar no local até 22 horas
diariamente ou na VIMAP -
Av. Rio Bco. 156, art. 1 302/

- Tell.: 252-8820 - 
222-4424 - 222-4333 - CRECI
3 SIO.

ATENÇÃO BOTAFOGO - Ext.-
Itnte cobertura — Salio, 2 qts.

banhs. toe. (1 mármore), 1
laivabo, copa<coi., atui dac.
atá o tato, dep. compl. t ga*
ranem, terraço. Tôdc áraa do
prédio. Novo, sinteco, parila*
nas. Ver na Rua da Pastagem
n? 129, c/ corretor. Tratar na
VIMAP - Av. Rio Bco. 156

grs. 1 302/3 — Telefones.
252-8820 ¦ 222-4424 e 
222-4333 - CRECI 3 510.

BOTAFOGO - Rua da Pana-
gem n?129 — apt. sala t 2

qts., dap. compl. o garagem
Otlmo acabamtnto. Prontos

?l 
morar. Sinal a partir da ...

700, contrato de 3 020 -
Prest. da 726. renda fam. da

910 (podendo str mtnor em
casos especiais). Vtr t tratar
diariamantt atá 22 horas no
local ou na VIMAP — Av. Rio
Branco, 156, gr». 1302/3 -
Tell.: 252-8B20 - 222-4424 -
222-4333 - CRECI 3 510.

BOTAFOGO - Rua Dona Maria-
na -- Salão, 3 guBrtos, copa
cozinha 2 banheiros sociais
dcpcndóncias completas d e
empregada e garagem. Entrada
cie 58.000,00 facilitados e
financiam.nio em 6 anos. Pres-
tações de 1 200,00. Tralar c/
Dna. Regina. Tel. 246 6103.

26 ap?=. 302 - ARNALDO
G3Cc£MAN Te.,. 243-1772
- 243-5941 - 223-2942. CRECI
207í.

ÓTIMA COBERTURA, vindo c/
vest., 2 s., 3 q., s/ alm., COI.,
copa c/ arm., dep. com. empr.,
2 b. sociais, garagem, qrle. ter*
raro, podendo construir salão
ou quarlet. Vitta p/ mar, 3
frentes. Botafogo. Inf

RUA MARQUES D E
OLINDA N° 45 - Pron-
los. Chaves na mão.
Pagamento mel..or do
que um aluguel. 80

prestações mensais sem
correção e sem equiva-
lência salarial. Aptos,
de finíssimo acabamen-
to c/ sala, 2 quartos
c/ arms. banh., cozi-
nha, deps. e garagem.
Apenas 9.700,00 d e
entrada. Pequena par-
cela facilitada e o saldo
em 80 meses, prest. fi-
xas de 883,60. Resolva
já o seu problema de
moròdia. Vá hoje mes-
mo ao local escolher o
seu apto. Restam pou-
cos. Corretores no local
até 21 horas. PAN —
IMÓVEIS - Flamengo
— Rua Marquês d e
Abrantes, 11. Tels:
265-9876 - 225-8664
diariamente até 22 ho-
ras ou Centro — Rua
México, 1 19 gr. 801.
Tel: 242-7035 - CRECI
J-308. _. _
RUA SAO CLEMENTE N? 297

— Apts. sala, 1, 2 ou 3 qtos.
dep. garagem. Pronto p/morar.
Sinal 5.000. FInanc. 20 anoi.
Ver c/porteiro. Tratar propr.
Fone 255 3113. CRECI - 1255.

URCA - Av. Pasteur
132. Vdo. aptos, de ai-'
to luxo, um andar in- j
teiro c/ 428m2, frente 

'•

p/o mar, late Clube,
conforto requinte p/ I
familia de alto trata- ¦
mento, fachada e m ;
pastilhas italianas, esq.
alumínio, vidros ray-
ban, hall, salão, sl. de ;
almoço, toilete, 4 qts. '

(uma suite), 3 banhs.
em mármore, copa/
coz inha c/despensa,
área e 2 qts. p/emp.,
2 vagas na garagem.

: Vendas diretas c/ o
i proprietário. Ver no lo-
i cal até as 22 horas. Inf.
| 243-2070 ou 243-7249.

Projeto e construção da
Cimol — Construtora
Irmãos Mota Ltda. CRE-
Cl 821 — Salão de fes-
tas c/ 400m2 exclusivo
dos moradores. _ (B

i VENDO apt9 zero kmi. c/lf.,
2 qls., deps. comp.., coz.,
b:inh., garagem. S, Clemente,
28l'601. Entrada de CrS
25.000,00 c o restante em 15
anos. Ver no local, tratar tel.
222-6528.

VENDO frente talão 3 qujrtoi
2 banh. ioc. depend. gar»ge.
Entrada CrS 20.000 e financ.
Cope*g. Costrução acelerada i*
na alvenaria. Entrcqa 5 meiei.
R. Gal. Dionilio, 60/402 - Tel.
226-1864. .

! VENDO ap. uma quadra praia.
| pecas amplas, hall, salão, 2

quartos qrandet, um c/ arm.
emb,, banh. co.inha c/ azule-
jo* decorativos bancada m_r*
moro arm. Securlt c/ lacarandá,
dtp. compl. empreq. Sinlfco.
PO mil c/ 40 mil ent. saldo
facilitado. Ver e tralar R. S.
Clementí, 120 ap. 204.

LEME E
COPACABANA
APARTAMENTO eTí iãíòeT,

grande varanda am minnor-,
envldraçada, com uma frent-
da 17 metro» pata a Rua Do-
mingos Ferreira, lado da _om-
bra, 10? pavlmeto, a 50 me*
tros da p;_ia, 4 quartos c/ar-
mirios, 2 banheiros sociais,
copa-coiinha, 2 ats. • deps.

i complfllas d* empregada, ga-
rarjem. Vendo facilito parta em
7 anos. Escritório Fnrnando
Caivalho. Tell. 237-3074 . . .

, 235.6695 235-6995 CRECI 763
j t.nV
! APARTAMENTO - Vendo frente

2 salas 2 qts. qrande área.
Dep. emp. S/ garagem 90 mil.
Av. Copacabana, 796 ap, 1101.
Ver no local.

APARTAMENTO Sta. Clul.
313 608. Sala. 2 qls.. dep.
compl.. ótimo estado. Entrada
35 mil lacillladoi laldo 44 mil
financio combinar prop-
2361777.

ATENÇÃO -~R. St». Clara. 235
apto. 801. Frente, salão, 3 qts.
arm. emb,, 2 banhs, sociais,
copa, coz.. d?p. emp., gara-
gem. Novo 160 000 lacililadoi.
Ver rio local Sr. Amaral. —
Tratar Silvio Flcury. Telefone
2550330.

ANTONIA MON0EJAR E MARIA
11 DA vendem excelente aplo.
vazio, ed. pilotis 2 p. and.
todo de frente à R. Cons. La-
faietc 15 502. Salão, t.ila i-tn-
tr.r, 2 qts. c. arm. copa-coz.
dep. empreg. Base 160 chav.
p .-leiro Tratar tl. 236 6328
CRECI 1236. 1258.

A' VISTA - Compro apto.
conj. p*q., na Zona Sul. FER-
NANDO Dl TOMMASO - Tel.
265:7183 - CRECI 796.

ATENÇÃO - Copacabana. Ãpar-
lamentos prontos e novos em
txcelante localização. — Av.
Prlnceia Ilibei, 214 _ Todot
do frente </ bolililma Vllta,
Ed.Duque da Lorena, junto ã
praia. Ótima sala c/jar. Inv. 3
quarlos c/ sinteco, 2 banhs.
toe. am cor, coz. aiut. c/ piso
cerâmica vltrif. dtpands. compl

Paragem. 
Apenas 4 p/ andar,

agamento facilito em 36 ma*
aos a/ correção — Sinal CrS
41 100 facilitado!, prei, min-
talt de 1 365,10. Informacõel
diariamente no local ali 20 hl.
ou pelot telefonei 232.3596 e
252-1677 - CRECI 456.

A DU AS 
"QUADRAS" 

DA PRÃIÃ
Apto. na Rua Belfort Roxo

284, frente c/magnIHca vitta
Ia. locação. Ed. Duque dt Tre-
ville - Sala e/jert). inverno,
3 ótimos quartos, 2 banheiros
sociais am cor, cox. azutejada
depend. compl. garagem. Pre-
dio s/ pilotis c luxuosa hall
de entrada apenas 4 p/ and.
Pagamento am 36 meses, CrS
48 000 de linal facilitado. -
Meniail de 1 594,28 tem cor-
reção. Informações no tocai
diariamente até 18 hs. ou pe-
loi tell.: 232-3596 e 252-1677

CRECI 456.

BELÍSSIMA COBERTURA - Ia.
locação. Entrega Imediata. Av.
Princesa Isabel, 214 -. Salão
grande terraço c vista eterna
p/ o mar, 3 quarlos, 2 banhs,
sociais em cor, bancas tm mar-
more, copa-coiinha azul. arm.
om formlca piso cerâmica vitri-
ficada. Ampla aroa sarv. quar-
to • banh. empreg. lodo sin-
teco, armários embutidos. Pre>
dio novo c/ garagem apenas 4
p /andar, elevador direto a
cobertura. Hall social am mar-
mora e mogno c/painéis de ca-
murça. Apenas 30% de sinal
t saldo financiado em 36 me-
ses »/ correção. Informações
no local diariamente ató 20hs
ou pelot telt.: 232-3596 o ...
252-1677 _ CRECI 456.

BARATA RIBEIRO, _3 
'-" 

7ÒÍ
I - 702 - 703 - Esq. Fin. Man.

Perto praia, vendo ou ireco --
vazios - Todos frente, a óleo
e sinteco, fux', A p/andar,
Amplo qto. e sala con|s. banh,
côr, coz. Bom emprego cap.
p/renda, revenda ru moradia
Sinal a comb. saldo 30 meses
s/juros. Ver local, I r a t a r
236-1006 - 255 .1570 - CRECI
165.

BAIRRO PEIXOTO - R. M9
FríncP Braga, 54*6. Vendo ap.
304, sala cito. sep. ban. e coti-
nbe. Preço CrJ 50.000.00 -
Chaves porteiro. Tratar tel.
222-9609 - Dr. lino.

COPACABANA - Rua

j Pompeu Loureiro, 36

| (entre Coostante Ramos
| e Barão de Ipanema),

salão, 3 quartos (1 sui-
te), 2 banheiros em côr,
área, quarto e WC de

! empregada, obra já ini-

| ciada em centro de jar-
' dim apenas 2 aparta-
i menlcs por andar, com
acabamento esmerado,
garagem incluída no
preço de CrS 
129 000,00. Entrada de
Cr$ 5 100,00 e mensa-
lidades de Cr$ 560,00.
Obra financiada em aié
20 anos. Corretores no
local diariamente de 9
às 22 horas. Informa-
ções com a EQUIPE
PLANEJADORA E COR-
RETORA IMOBILIÁRIA
LTDA. Telefone 
257-3195. CRECI J-377.

COBERTURA - Vendo frente,
1 oor andar, 4 qts., 3 salas,
3 bans. c/ duchas, jardim,
terraço c/ vista panorâmica,
deos. compl.. 2 vaqas garaq-m.
Ótimas condições. Ver R. AnI-
ta Garib.ikli, .18/10? nad. AR-
NALDO GROSSMAN. Teli.
2.131772 243-5941 - 223-2942.
CRECI 2075.^

COPACABANA" - 
" 

Vendo o
aparto. 202 da Rua Dom. Fer-
reira n? 106, talão, 2 qtt., •
dep. compl. • garagem. Vaxlo
- Ver de 9 il 13 horal. Tel.
264-0971.

COPACABANA - Apartamento
n? 101, do Bloco A, à Rua
Pompeu Loureiro, 98, com vaga
na garagem, sala, 3 quartos,
banh., toilotto, copa-col-, área
serviço o quarta e banh. eny
pregada, seri vendido om lei-
lão judicial pelo Leiloeiro JOR-
GE PESSOA, tòrça-feira, 28 do
dezembro do 1971, ai I6,00hi.,
no local. Mais inf., tels.i
222-5521 e 222-7090.

COPACABANA - Sala, 2 quar-
los, depend. e garagem. Ia.
locação. Vendo com pequeno
sinal t rtst. facilitado t fl-
nanciado ./ corrução — Av.
Prlnceia lv.il.el, 214, ap. 504
Tell.i 232-3596 e 252.1677 -
Sr. Caitro.

COPACABANA - Vdo. apt9 úl-
ttmOS acabamentos. Melhor
ofortn. Detalhes portaria. Av.
Princesa Isabel, 328/706. BI.
II, lei. 549^028, J^ Arlindo.

COPACABANA," 819 - Vd. apt.
fte, s q. conj. banh. coz. Tra-
lm 236-18-17 e 229-6618.
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Un,i. I COPACABANA -- V.ndo «pio.1 802, N. S. d. Copat 719 -
%ê\à, 3 qlot,, deps. de empre-
Qidi, fundot, t*m oaragem. ¦
Vr_ peitei, o, Itàtèt dono Sr,
Fiili d. Uuru - tlt.7613.

COPACABANA
do à Rua Inhangá, 33,
andar alio, apartamen-
to vazio e para pronta
entrega com 2 grandes! EXCEPCIONAL OPOR
salas, 3 quartos com ar-í TUNIDADE — Alto luxo
mários embutidos, 2'em local privilegiado:
bafiheiros, cop a-cozh
nha, área, quarto c WC

Rua Sousa Lima, 310 —
magníficos apartamen-

de empregada. Gara-'tos do sala, três quar-
gem na escritura. Preço; tos, 2 banheiros soei-
de Cr$ 180 000,00 c/
50% de entrada e o
saldo a combinar. Mar-
car visitas com a EQUI-
PE PLANEJADORA E
CORRETORA IMOB!
LIARIA LTDA. Telefone
257-3195. CRECI J-377.
COPACABANA - Aut. d. íala

o Qto. separados banh. cor. e
dep. de empreo. Ver Ru* Bi*
rira Ribeiro 17 apl. 1004. Chi-
ves c/ o pon. Tal. 2636096
c o prop.

COPACABANA - Lan-
çamento — R. Inhangá,
7 — aptos, prontos —
Todos de frente, sala,
2 quartos, 2 salas, 3
quartos com 2 banhei-
ros. — Todas depend
Edifício sobre pilotis
suspenso apenas 4 por
andar. Fachada pasti-
lhas. Hall em mármore
e 

'lambris. Piso cerami-
ca vitrificada — banhos

cozinha — e áreas
c/azulejos em cór até
o teto — Pintura a óleo

Elevadores Otis —
Salão de festas — gara-
gem. Apenas 30% sinal
restante em 30 meses
sem juros e sem
correção. — Aceitamos

KAIC - KOSMOS - Copacabana— P. 5 - Transversal sam ba-
rulho - sombra - um o/ an.
dar, 2 salas, 5 dormils. tt
flrmt. 2 banhi., cop*, coz., 2
dept. empreo., garagem, cir*
pelei, jacarandi», mérmorei,
cortinas, tudo fino e n6vo. CrJ
330 mil b<m facilitado*. Marcar
hora KAIC. tais. 252 2993 a
231-1544. (CRECI _-72|.

KAIC-KOSMOS - Copacaba-
na — Apto. p/ rtnéê, Ven*
demos tala, ban., kitch. Av.
Frinceie Isabel. 134. Renda
mensal 445,00. Preço 25 mil am
2 .noi. T. P. cu 23 _ vista.
Trarir KAIC, R. Carmo. 27-99
Tols. 252-2995 a 231-1544.
(CRECIJ72L

MIOUll UMOS— Pca. Eugênio
Jardim. Vendo aplo. sala 2 a.
dep. comp. emp., arm. embuti*
dos, pisos ban. e coz. vltrifka»
dot c/azulejoi decorativos —
boi e porta cm alumínio, etc.
Mobiliado ou nio. Aceito pro*
posta p/paato. a vista. Direto
c/proprietário. Miguel Letnot,

J_247S03.
financiamento p/Caixa, pano *

ais, dependências com
pletas e garagem.
Construção e acaba-
mento de GOMES DE
ALMEIDA, FERNANDES
— Informações pelo te-
lefone 25 6-2620-
CRECI J-34_4.
EXCEPCIONAI - Ap. R. leo-

poldo Miguar. Prédio cinte
por andar s. pilolll e iardins

grdi. hall, vett. e |. Inverno
in_.tn. 3 sal6es alap. e decora-
do. Á qu. galeria circulante,
3 banh, mios. ermt. e cloteli.
Crdi. área, coz. e ti. n »<¦-. >

vagas 380m2. Sinal 160 mil.
Entrega imediata. Tel. 256-4638
a partir 20 ht. hoje. A qualquer
horário amanhi.

Vdo. 8° *néêr na
Joaauim Nabuco, 84, portaria
frnaf d* (onstrufio. Todo de*
corado </lambrít am louro, pa*
péii parfdet etlrangeirot, ta*
pête extra nylon tabacow -ide*
rido, pitot parquat paulíita,
tuptrtinttco, tuparluio, aimt.
embt. átimos, living grande,
it. da jantar, qtt. veitlr, dormir
e banhtíro coniugadoi (tipo
suite), mait um quarlo ou (aa*
critério) a um qt. menor rever*

tos. novos luxo. Living, I ££; 
',n,'•l"' ,gi,, • """h

COBERTURA E CATEOORIA -
I C terraço na frente - lod; *n>

d-_r - Rua Nascimento Silve,
I 12 - ap. C-OI - Ver c< telador,

T-atar: Travatta Ouvidor, 21
- s'402.

j DESLUMBRANTE - Vis-
[ta para o mar e para

¦ i Lagoa — Rua Barão
ida Torre, 533 — Apar-
lamentos de alto luxo
com salão, 4 ou 3
quartos, 3 banheiros
sociais, dependências
completas e garagem.
Apenas 2 por andar —
Prédio de 15 andares
em centro de terreno
ajardinado. Construção
e acabamento de GO-
MES DE ALMEIDA, FER-
NANDES. Informações
no local até 22 horas,
ou pelo tel. 256-2620
-CRECI J-3£4.
DOIS SAIÕES. 4 Átimos qtos.

2 banhs. em mítmot.i, <opa-
cos., ear, Pt.dio antigo d*
categoria. 400m2. Tr. 25» 6595
ou 256-0229 - IM08IUARIA
ECUA - CRECI 200.

Dedicado a todo
homem que sempre
desejou dar à sua
família um presente
para sempre.

LOTES RESIDENCIAIS; 6C0 tn2.
lunar aprazível magnífica vltta
na Rua Maria Euaanta, em
It.iu- io n" 529. Tels.i . . .
221.4546 e 225-5212._

TERRENO ESPETACULAR - R..i-
danilsl 1260 m2. Vista paia
Laqoa • mar. R. Urucui - Tr,
296-4595 e 2560229. IMOBI.
LIARIA ECUA - CRECI J-200.

SAO CONRADO,
BARRA E RECREIO

Casas e Terrenos

Corretores no local até
22 h. Vendas NATAN
BERMAN R. 7 Selem-
bro, 66, 3o Tels.
252-2281 - 232-6172.
CRECI 8. ;

COPACABANA - Ap-
em mármore. Outro ba*

nheiro, io o pite. Cop.» cot
e jiuttjot decoradet, dept.
compli., òlimat c/todo» ot ara
máriot necessários, garagem 1,
inttalafão elétrica o miatmo
inclutive p/allo*falantet. Tratar
c/ptopiitlillo. Ta». 737-5378.

POSTO » - 4 atos. sela, 2

Apenas 30% sinal res-
tante facilitado 25 me-
ses. Corretores no local'
até 18 horas. Rua Santa;

3 quartos, 3 banhos.,
copa-cozinha, 2 qtos.
empreg. garagem.
Azulejos até o teto. Sõ-
bre pilotis. Fachada
mármore. — Esquadrias i bhos.. etc. e.c.pcioneimente

. .. < ! vantajoso. Vendo i vitta oualumínio, viaro rume. j permuto p/ pen. aptos. in.
devatiete.t. Beira-Mar até
Jparicm*. Recados 257*4365. _

| RUA SOUSA UMA, Nt J25 -'
Alto luio. Sallo, 4 qtos. 4
banhi. toct. 2 vagas garagemVer local. Tratar propr tet.

_-! mi m .1 I - 255-3113- CRECI 1255.
Liara, 191. No melhor; r_.a"pompeí_~íour_iro. jí

j — Aots. tala, 2 qtot. depend.
Entrega eT 3 meies - Sinal

| 4.000 financiado 10 enoe —
; Ver no local. Tratar proprieté-

rio 255-3113. CRECI 1255-
: RUA FIGUEIREDO MAGALHÃES.
| 590 - ¦"'• ¦ tala, 2 Qtt. dep.

pronto p'morar. Sinal 5 000,
proprietírio. Tel. 255*3113 -
CRECIJ255.

SANTA CLARA 209~- tp. 10!
de categoria - Um per *n*

^t* ~.ygr, ¦f/r*e*l|dor.
VCNDO"- 

*R. 
Barata «.bairo.

90 ap. 903 d* (rente, ' ate,
rle, coinlu, banheiro. Trat.
f-r_. 238-9011 - ídaard.

IPANEMA - Aparta-
mentos de frente em
construção na Rua Ba-
rão da Torre 320, 1 p/
andar, c/ living, varan-
da, 4 quartos, sendo
uma suite, 3 banheiros
sociais, 2 quartos de
empregada e 2 vagas
n/ garagem. Constru-
ção em 24 meses e pa-
gamento em 40 meses
em excelentes condi-
ções c/ pequena entra-
da. Obra da CONSTRU-
TORA BULHÕES CAR-
VALHO DA FONSECA
S/A (alto luxo). - Ver
diariamente de 9/21
hs. — Planejamento e
venda MAS IMÓVEIS
LTDA. Av. Nilo Peça-
nha 12, gr. 922/26 -
Tels.: 242-3173 - 
242-3206. CRECI J-329.

(B
ÍPANEMA - Vende-se apt. de
quarto * tall leperedo cozinhe
e banheiro. R. Barlo da !"••«
631 apt. 307, 40.000,00 » vista,
•Keita-it oferta peto tol.
254-2492 - Chaves com o por.
teiro.

ponto. - NATAN BER-
MAN - R. 7 Setembro,
66, 3o — Telefones
222-6596 - 252-2281
-CRECI 8.
COPACABANA - Vende-se apt.

1005 da R. Dias da Rocha n9
20. c/ 2 atos. si., cor. banh.
em cor e depend. de emprega*
ds. CrS 100 000,00 a vista -
CtS 120 000.00 a praio, com
50% entrada e o rettante fi*
nanciado em 2 anot, Dra. Jan-
dir». Tel. 2247559.

COPACABANA -
VENDO jpt° de alto 'u»o c/3

j lil.. 3 qtt., deps. fitioi, armt,
embuti. Praça Vereador Rocha

AptS. prontos, nOVOS, | leão, 231/401 (final da Fio.
sala 9 riK ripnpnd i Manalhiesl. Chvs. c/porteiro,aaid, £ qts., aepena. Tratar tal. 222-6528.
co mpletas, garagem, | vende-se"- Apt» de ouano .
banh. -» em i>m rnr. 1 sal», separados ambos de .frene coz. em cor, :
azulejados até o teto. !
Pintura plástica, sinte-
co, salão de festas. —
Pagto. em 30 meses l IPANEMA
sem correção. Aceita- c IFRION
mos financiamentos p/ I 

'

Caixa — R. Ronald de
Carvalho, 161 —
Corret. no local até 22 j
hs. - NATAN BER-
MAN. Rua 7 Setembro..
66 - 3o - Telefone \
252-2281. CRECI 8.

Ver na Rua Prado Júnior.
330 aot? 407 r tralar fcnn
2570075 e 228-2941. Fecilita-se
o ornamento.

APARTAMENTOS NOVOS - Ia.
habitação. Excelente vista in.
devéiiávcl para a lagoa, li-
ving, 4 qtoi. arm. emb., 2
banhs. soei., dep. empregada.
Financiados diretamente pelo
construtor em 3 — 5 — 7 ou
10 anos. Mud-» \k. Rua Farme
de Amoedo, 150 .Vitite o local
das 9,00 às 18,00 hs, e
informe-se desta oportunidade.

i CRECI 1278. Teli. 224-5276 e
COPACABANA - Rua i ^M2'- 

ANGEl° oos SAN-
Edmundo Lins, 34 — 
Aptos, novos, frente, 2;AlTA CLASSE - Ipane-
salas, 3 quartos, 2 ba-,ma ~ Entrega em 60
nheiros, copa-cozinha. idlas- Vende-se c/2 sa-
- Azulejos em côrílas- 3 aormits. Ed. c/
até o teto. - Piso vi- somente 10 apats,.2 p/
trif içado. - Prédio s/ 'andar- ,odos de re7,e<

pilotis. - Fachada em um pavimento c/salas,

SALA
PRONTO COM HABITE-SE
RUA HADDOCK 1060,220.

mármore. — Esquadrias jardins e sauna. Visite

de aluminio. Pagto. em °. aPart-. Pronto- Con;

30 meses, sem corre- dl<-oes de Pa9amt- a,é

ção — Corretores no 60 meses. Só 3 à ven-
da. Ver e tratar no lo-
cal, inclusive domingo
até 18 horas. Rua Nas-

local até 18 horas. —
NATAN BERMAN. R. 7
Setembro, 66, 3o. Tels., , .... r,„,n.,
252-2281 - 232-6172. !£™nlo S.lva, 519/23.

Detalhe p/ telef.
! 245-7440 - CRECICRECI 8.

COPACABANA - Vando ballssl-
mos apartamentos da tal» • 2
qtos. e tala e 3 qtos., 2 ba*
nheiros sociais, copa cot com
»xule|os decorados ati o teto
dap. completa, garagem» aca*
bamento de luxo, preço facili*
tado — Aceitamos financia*
mento de Caixa Econômica a
Banco do Brasil. Ver na Rua
Belfort. Roxo n? 394, dlirla-
mente e tratar na Rua México
n9 T19, sala 602. Tal. 222-1210
St. Nelson ou Jorge — CRECI
428.

COPACABANA - Ulti-
mas unidades. Você
ainda pode comprar o
seu apartamento de li-
ving, 2 quartos, ba-
nheiro, cozinha área
com tanque, depen-
dèncias de empregada
e garagem, no melhor
ponto de Copacabana
entre as Ruas Cons-
tante Ramos e Bareo
de Ipanema. Vá hoje
mesmo à Rua Barata Ri-
beiro, n° 665 e reser-
ve a sua moradia, com
apenas Cr$ 400,00. As
condições você estuda
com o corretor no lo-
cal, diariamente, até às
22 horas. U N I M O V
IMOBILIÁRIA S/A -
Rua Barata Ribeiro, n°
655 - Tels. 236-0097
e 237-1086. CRECI
J-372. (à

1806. (B
ATENÇÃO - Ipanema - Vendo

ótimo apart9 de frente, vario,
c/ 2 talas, 2 qtt., copa, cor.,
ampla área do terv9, dept.
compls. CtS 120. Vttr á Rua II i
rão da Torre n° 111 c/port?
2277223 o 232-8858 José Mau-
rlclo Ribeiro. CRECI _194!

AV. VIEIRA SOUTO
420 - Ia. loc. 600m2.
5 grandes qts. mais 2
qts. vestir, 4 banhs.
soe. todos em mármo-
re, salão márm. todas
portas almofadadas e
e n cerradas, armários
em jacarandá por den-
tro, ar cond. central,
copa e coz. decoradas,
sauna automática, 2
qts. empreg. mais qto.
motorista, garagem
sem colunas, 3 vagas
na escritura. Planta e
acabamento sem igual.
Cr$ 1.300.000 a comb.
Chaves apt. 401. (B
ATENÇÃO vel? ti 80m da pt.ua

magn. ap. R. Gal, Urriuir.a salão
2 qts. arm, ar ref. COpí coí:.
dop. tiíit. 3" ad. fio. 190. mil
Sr. tiarcy 287-1019 267-6.U'.'
CRECI 5.I7._

COBERTURA OUPUX 600 m2,
luxo 2 anclarcs frente. M.tis
bonita R. Prudente Morai:, lin
__.•_ vista 3 salões (um c'80n.?'
5 qts. c/ arm. 2 terraços iardins
susDcnsot fonte 3 bflnbs. soes.
mármore qr. eo;. deo. «mu.
dtr. Nãa acHto i n ! e r m e d .
227-2790.

| _i
i IPANEMA - No melhor
! trecho da R. Prudente
1 de Morais, para entre-

ga em 12 meses "o

: prédio". Vejam os de-
1 talhes de luxo: recuo
' da rua lOm, 1 apto. pi
< andar, varanda, salão,
! sala intima, 3 quartos

sendo uma suite com
c I o s e t, 2 banheiros,
deps. completas e ga-
ragem. Vista p/ Vieira
Souto fachada em vi-
dro fume e esquadrias
de aluminio. Área 240
m2. Financiamento em
60 meses. Preços a par-
tir de CrS 300 000,00.
Preço fixo. Garantia da
SOCICO. Vendas no lo-
cal até 22 hs. à Rua;
Prudente de Morais n.°i
1474 ou com ARNAL-1
DO GROSSMAN fones:
243-1772 - 243-5941
- 223-2942 - CRECI
2075.
IPANEMA - V.ndamos ap. 307

Prud. Morais, 10, si. 2 Ql. dep.
completai. Aceitamos permuta
por ap. maior c/ gar. mesmo
bairro. Tratar Predial Andorinba
Idla. Tel. 252-U33. CRECI -
J-320.

IPANEMA - LAGOA -
ENTREGA IMEDIATA. 3
qts., sala, salão, 2 ba-
nheiros sociais, gara-
gem. Dep. completas.
Ver Av. Epitácio Pes-
soa, 1394 — Corretores
local. Financiados 60
meses.  (B
IPANEMA - VÍsc. da P7r7|4. 12"

apto. 501 fte. vazio. 3 atot.
c/ armirios, 2 talas, etc, ótima
(jaraptím e salão festa, a 100
mts. Castelinho. Vendo 180 mil
em 30 meses ou Caiia, Tr.
2471637. Após lOhs.
ÍPANEMA - Aparta-
mentos de frente em
construção ria Rua Far-
me de Amoedo n.° 80,
entrega em 24 meses,
c/ sala, 2 quartos, co-
zinha, banheiro, de-
pendência completa de
empregada. Pagamen-
to em 40 meses em ex-
celentes condições com
pequena entrada. Obra
da CONSTRUTORA BU-
LHÕES CARVALHO DA
FONSECA S/A (alto lu-
xo). Ver diariamente no
local das 14/18 hs. Pia-
nejamento e venda
MAS IMÓVEIS LTDA. -
Av. Nilo Peçanha, 12,
gr. 922/26, telefones
242-3173, 242-3206 e
222-3115. CRECI J-329.

(B
IPANEMA - No me-
lhor trecho da rua mais
tranqüila do b a i r r o :
Nascimento Silva, 351
(entre Maria Quitéria e
Garcia D'Avila — pró-
ximo à Pça. N. S. da
Paz) — Apartamentos
com 4 ou 3 quartos, 2
banheiros sociais, de-
pendências completas e
garagem — Apenas 6
andares, com 11 apar-
lamentos, todos d e
frente. — Garagem e
playground elevados —
Construção e acaba-
mento de GOMES DE
ALMEIDA, FERNANDES

Informações pelo te-
lefone 256-2620 -
CRECI J-344.

PRESTAÇÕES PELO
VALOR DE ALUGUEL: CR$ 874,

m

L {
mi

H_^ .

___________________¦ .¦

BARRA DA TIJUCA - Reslden-
cia bem no largo, 2 salões, 3
quartos </ «losad, piscina, la-
lafana, ar (ondlclonad* na
sulta • salas, aaueclmento <en.
Irai, lada moblllada, vaga p/
2 oitos fundei, vendo bem
facilitado ale 4 enos, sem cot.
ratões, também alugo por 12
salários mínimos. Inform. c/ o
proprietário - 227-0979, _
noite, CRECI J-311.

•ÁRRA DA TIJUCA - Vindo
iunto à praia, pequena cia por
OJ 23.C00, - e i pequenos
lolet a Cr» 15.000, e/5,000, da
sinal, e 20 » 500, s/|. - Inf.
no local c/o Sr. Souu. Av.
Sattumbetlb», n9 4.640 - Das
8.30 as 18.00 hs. Dias úteis,
p/ie!i. 222-2738 « 242-7894.

EtARRA DA TIJUCA - Vendo'rerrenes de 800 « 2.0O0..2
frenle lagoa e R!_-San(os, iuntoao n? 2.Ó78 |Km. 2 1/21, Inf.
no STAND local, ou ns praia,
Av, Semambetiba, _9 4,640 c/o
Sr, Souro. Dias úteis, p/tels,222-2738 e 242-7894.

praia.
Tel.

RECREIO - Vendo lotes 7
8 quidra 81 s 200m. c-
Tralar c/proprler4rlo,
390-4603 - Sr.jGuJdo^

RECREIO - 720m2 esquina, luz,
em alameda, lunto asfalto lote
1 quadra 101. Base 40 mil
fin. ou 34 a vista. 2674789.

MO""CONRÃDO - Casar Vista
pi o Oi.ea Oilfe. Orande II.
vinn sala, 2 qts. depend. gar.
podendo expandir. Tr. 256-6595
e 256-0229. IMOBILIÁRIA
ECUA - CRECI J-200._

VIVENDAS CLUBE DA BARRA
— Terreno c/pro|elo. Apenas
13 mil. Tratar 256.022* o
256-6595 - IMOBItlARIA
ECUA - CRECI J-200.

Lojas, Escritórios
e Consultórios

ZONA TIPICAMENTE RESIDENCIAL
Todo o conforto de zona movimentada, com a tranquilidade que voco
quor para morar O Edifício Larson fica na Haddock Lobo, 220 Bom
próximo do cologios, como o Instituto Lalaieto. o Instituto ao Educaçnc
a Faculdade de Letras. E cinemas, clubes, supermercados

EM CENTRO DE TERRENO COM JARDINS.
O Edillcio Larson o construído sobro pilotis. A fachada o toda em
pastilhas, com hom gó3to do acabamento nos mínimos detalhes. Os
apartamonlos - Iodos de Ironto - lóm sala. ¦? quartos, banheiro. corinh_
o dopondoncias completas de empregada. Elevadores A tias Garagem.

PRESTAÇÕES DECRESCENTES PELO NOVO
SISTEMA DE FINANCIAMENTO.
O preço total o do CrS 79.219.00 Com sinal de CrS 2.500.00. parlo
facilitada o mensalidades de CrS 874.00 A tenda familiar exigida o do
CrS 2.500,00. Nos podemos estudar casos de rondas menores com

Financiamento:

RESIDÊNCIA
. M' l-lfaUTlMOCaf-fUO

om 15 anos . j ;

Construção o Vondas'LOPES 
DA COSTA

engenharia
Um nome para conliar sompro.

.¦'''$& Almlranto Barroso, 22 - 22. andar
Tela: 224-8341 - 224-8725 231-3707

RUA N A S C IMENTO
SILVA, 398 - Prontos.
Chaves na mão. Um
apto. por andar. Living,
sala de jantar, 3 dormi-
tórios c/ armários em-
butidos, 2 banheiros

IPANEMA - (Junto à I LEBLON - Para entre-
Praça General Osório)! ga em 5 meses vende-
— Prédio de 13 anda-! mos "o apartamento" 1
res em centro de terre- j por andar, 2 salas, 3
no ajardinado — Mag-! quartos com suite, 2
n i ficos apartamentos! banheiros, dependên-
de sala, 3 quartos, 2 j cias garagem. Rua tran-
banheiros sociais, de- j quila e residencial. Vis-1 sociais c/ piso de már-
pendências completas e ta para o mar, 240m2J mores e azulejos deco-
garagem. Vista deslum-, de luxo com a garantia j rados, sala intima, co-
brante. Financiamento, SOCICO. Construção a pa, cozinha de alto lu-
após o habite-se. Veja, preço fixo. Preços a j xo, deps. emp., área
um apartamento pronto | partir de CrS | de serviço e garagem.

Prédio de 5 pavimon-
tos, sobre pilotis, lindo
play-ground suspenso,
fachada em mármores,
esquadrias de alumi-
nio, etc. Preços e con-
dições excepcionais —
Maiores i n f ormações
hoje no local até 21 hs.
PAN - IMÓVEIS - Fia-
mengo — Rua Marquês
de Abrantes, 11. Tels.:
265-9876 - 225-8664
diariamente até 22 hs.
ou Centro — Rua Mexi-
co, 119 gr. 801. Tel.:
222-7182 - CRECI
J-308.
RUA JOÃO URA, 31 - Quadra

dii praia, prédio 9 andares —
um por andar, saião, 3 quartos,
2 banhs. soe. g.irgem — Cn*
(rega 15 mc_ei. Ver local. Tra*
tar c/ proprietário- Telefone
235-3113 — CRECI 1 855, _

RUA PRUDENTE DE MORAIS.
1757 — Quadra da praia, sala,
1 ou 2 qts. e depend. Sinal
890. Financ. 15 anos. Entrega
8 mrcses. Ver no local. Tratar
CONSTRUTORA SAIIMAR -
Telefone 255-3113. CRECI 1255.

em exposição na Rua , 280 000,00 - Financia-
Barão da Torre, 19, até mervto erT1 60 meses.

Vendas no local à R.
Almirante Guilhem n.°
218, até 22 hs ou com
ARNAIDO GROSSMAN

Fones: 243-5941 -
243-1772 - 223-2942

CRECI 2075.

as 17 horas. Cons-
trução de GOMES DE
A L M EIDA, FERNAN-
DES. Informações pelo
telefone 2 5 6-26 2 0.
CRECI J-344.
KAIC - KOSMOS - Leblon -

Vendemos no Edifício Chácara
92 — Apto. frente, Bartolomeu
Mitro, junto .'_ Delfim Moreira.
Ou.r.» pronto, vest., 4 salas,
4 qts. (sendo 1 suite}, 2 banhs.,
loilete, copa-coz., dep. em*
preq., garagem. Sinal apen-u
170 mil. Ttatar KAIC, Rua Car-
mo, 27 - 9°. Tel). 252-2. .5
e 231.1544. ICRECI J-72).

LEBLON - Aplo. c/ 2 qll.,
frento, sala, banh. — Vendo

Ver .. R. Junui.í. 60 >.>'¦-¦
401 - ARNAIDO GROSSMAN

Fonei: 243-1772 - 243-5941
_- 223.2942. CRECI ». 5.

LEBLON — Localização
excepcional. — Rua
Cupertino Durão, 30 —
Quadra da praia. Apar-
tamentos com
328,23m2 e muitas no-
vidades no projeto: 2
salas, 4 quartos ou 3
salas, 3 quartos, va-
randão fronteiro, 3 ba-
nheiros sociais, 2 quar-
tos de empregada e 2
vagas de garagem.
Prédio em centro de
terreno, com apenas 2
por andar. Lindo play-
ground elevado. Cons-
trução em 18 meses e
pagamenro em 45 me-
ses. Construção e aca-
bamento de GOMES DE
ALMEIDA, FERNAN-
DES. Informações n o
local diariamente até
22 horas. Ou pelo tel.
2 5 6-2620. CRECI
J-344.

NO MELHOR LOCAL -
Da Lagoa — Av. Epitá-
cio Pessoa, 1410 (pró-
ximo ao Clube Caiça-
ras) — Prédio de 8 an-
dares em centro de
terreno ajardinado.
Magníficos apartamen-
tos de alto luxo com
salãp, 4 quartos, de-
pendências completas e
garagem. Apenas 2 por
andar. Construção e
acabamento de GOMES
DE ALMEIDA, FERNAN-
DES — Informações pe-
lo telefone: 256-2620

CRECI J-344.

QUADRA DA PRAIA -
Rua General Venancio
Flores, 71 — Prédio de
alto luxo em centro de
terreno ajardinado com
deslumbrante vista pa-
ra o mar — sala, 4
quartos, 3 banheiros
sociais, copa, cozinha —
2 quartos de emprega-
da e 2 vagas de gara-
gem. Construção e aca-
bamento de GOMES DE
ALMEIDA, FERNANDES

Informações no local
até às 22 horas, ou pe-
lo tel. 256-2620 -
CRECI J-344.

RUA NASCIMENTO SILVA, 22
— Apts. safa, 2 qts. garagem
2 aptos, por andar. Sinal Cri
590,00. Financ. 10 anoi. Enlre-
ga 12 meses. Ver local. Tratar
CONSTRUTORA SALIMAR. Tal.
255-3113 - CRECI 1255.

RUA BARÃO DA
TORRE, 635 - Alto lu-
xo — Entrega em abril
de 19 7 2. Excelentes
apartamentos de 4 ou
3 quartos, prédio em
centro de terreno ajar-
dinado. Construção e
acabamento de GOMES
DE ALMEIDA, FERNAN-
DES. Informações tel.
256-2620 - CRECI
J-344.

RUA BARÃO DE JAOUARIBE 19
Alto luxo, saião, 3 qts, 3

banh. soe. Entrega 6 mesas —
Ver local — Tratar proprietário

255-3113. CRECI 1255.
VEJA — Seu aparta-
mento de sala, 2 quar-
tos, dependências com-
pletas e garagem com
14 anos para pagar
Outros planos mesmo
sendo proprietário — R.
Visconde de Pirajá, 444
(ao lado da Praça Nos-
sa Senhora da Paz).
Construção e acaba-
mento de GOMES DE
ALMEIDA, FERNAN-
DES. Informações dià-
riamente no local até
às 22 horas, pelo tele-
fone 256-2620. CRECI
J-344.
VISCONDE ALBUQUERQUE

415/403. Vazio, entr. talão, 3
qts. c/arms. 2 banhs. dops,
gar, 180 mil. Fin. 227-1081.

Casas e Terreno*

ATENÇÃO - Leblon - Em lo-
cal pitoresco o sossegado,
terreno da 850m2, vendo na
Rua Timóteo da Coita, 149,
parto plana, casa vazia, pro-
pria p/ 2 famílias, clinica, etc.
c/ 4 salas, 7 qtos. garagem
p/ 4 carros etc, nos fundos,
terreno arborizado de 400m2
c manguoirai centenárias, oti-
mo para recreação. Ver no Io*
cal. CrS 450. Tralar cl UNIl
- 227-7223 a 232-8858 José
Maurício Ribeiro - CRECI 194.

GÁVEA E
J. BOTÂNICO

JARDIM BOTÂNICO - Vendo
luxuoso aot? da frente 3 .t>.,
2 salas o garagem. Ver a R.
J. Carlos, 5 19 and. Tratar c/
ARNALDO GROSSMAN - Ml.
243-1772 - 223-2942 -
243-5941 - CRECI 2075-

JARDIM BOTÂNICO - Vendo
aoto. ot., tel* seps., frente.
Financiado 30 mestas •/ luros
s/ correção. Ver i R. Gatúllo
Neves, 56 apto. 201 - Tr. AR-
NALDO GROSSM4N - Fonas:
243-1772 - 243-594 1 -
223-2942 - CRECI 2075.

Casas e Terrenos

OAVEA - 4 excelentes lotes de
terreno, de n9s. 4, 5, 6 e 7,
localizados na Rua Projetada
nP 4, {Jardim Gavelandia S.A.J,
com entrada pala Estrada da
Gávea, serão vendidos em lei-
lão judicial pelo Leiloeiro LE-
MOS, sexta-fsira, 14 de janeiro
de 1972. às 16,00 hs., no s*u
escritório, è Rua Francisco Ser-
rndot, 90 - Gr. 602. Mais infs.
Tel. 222-4057.

BARRA - Praia. Vando linda
caia </ 3 qtl., 2 ali., banhai-
ra, copa, |ar„ lard, ale. To.
talmanta moblllada </ tal. Vor
Avanlda Sernambotlba 421»,
qgadra 4 caia 21. Chavat </
lalador Z.sinho.

BARRA DA TIJUCA - Vendo
casa 3 quartes (sendo 1 suite)
c/ arm. emb., banh.. nia, ccz..
qni-i-:,, e ir-}-), Soment*
70 000 á vista cu fnane. a
combinar. Av. Semambetiba,
3200 caia 27 (Chavei c/iin-
dicol.

ITANHANGÁ' - Maravilhosa
caia c/ amplo living, 2 talai
4 qtt., 3 btnhi. o uma linda
piscina, tarr-.no de 1600 m?
- lol.lm.nl. plano. Tr, lall.
256-45.5 o 254-022. IMO-
BIUARIA ECILA - CRECI
J-200.

COMPRO - Sala pi otcrltórlo
na Av, Copacabana ou troco
por apto, de sela e auarto
separados de frente pf Av.
Princesa Isabel em prédio re>
c.mconittuldo - 256-9676.
LOJA — No centro nar-
voso de Ipanema, ven-
do com 308m2 à Rua
Visconde de Pirajá, 517

Entrega imediata —
ARNALDO GROSSMAN

Av. Passos, 122 gr.
1406. Tels.: 243-5941

223-2942 
243-1^72. CRECI 2075.
LOJAS — Copacabana.
Vendo quase esquina
de Av. Copacabana. R.
Ronald de Carvalho,
161 e Inhangá 7 esqui-
na com Barata Ribeiro.
NATAN BERMAN. R. 7
Setembro, 66-3.°. Tel.
232-6172. CRECI 8.
NO MELHOR PONTO
de Copacabana (R. Ba-
rata Ribeiro, esquina
com Siqueira Campos),
o único prédio comer-
ciai do bairro com edi-
ficio e garagem. Escri
tórios, conjuntos, lojas
e sobrelojas todos de
frente. Construção e

KAIC . BARRA . RECREIO -
trxccp. propredade, na 6»lf.
dss Bandeirantes Km. lò, única
no <-.*"--.*-'..: mansão <¦'...
i-t ¦>:. 8 qtos. c/arms., ap.
chaufteu', garagem, :ais cate-
ro, ciehceira e pise.ni natural,
T«r« .o 460 mil m2. todo a-bo- ! acabamento de GOMES i -ino- c;_,rijado c/resar-a fbreittl. Para | „,- „„„„, rrnilíl, | OU7B Sina
monda, ciube, condomínio ou
cVônia de féri«s. Der»'htt na
KAIC. Rua do Carmo. 27 -
99 - Telt. 252-2995 o 231-1544
- CRECI J-72.

1IJUCA - Venda.» apt9 dl, li,
separado e apt? de 2 nts, si,
rlen. empreo ida Rua Antônio
Salema 37, alugados s/ contra-
lo, CrJ 38.000,00 a CrS
46.000,00 -.' 50% á vllta saldo
tm 24 metei, Não tem correção
montl.rla. Oot«.o á baixo p,lo
(ato de estarem alugados.
IMOB. GÓES - Rua Aicindo
Guanabara, 24 Gr. 1.214 tah
222 _»20 222-7812 232-1214 -
CRCCJJ202.

TIJUCA - Rua Uruguai,
86 (prontos para mo-
rar), sala, 1 quarto e
mais um segundo quar-
to reversível, banheiro
e cozinha completos,
área WC de emprega-
da. Prédio sobro pilo-
tis, com 4 apaftamen-
tos por andar. Entrada
de CrS 3 900,00 e mais
nada, para vo-cê poder
usar o seu apartamen-
to. Saldo totalmente fi-
nanciado em presta-
ções menores que alu-
guel. Coretores no lo-
cal diariamente. Infor-
moções na EQUIPE PLA-
NEJADORA E CORRE-
TORA IMOBILIÁRIA
LTDA. Telefone 
257-3195. CRECI J-377.
TIJUCA — Lançamento.
Aptos, prontos. 2 e 3
quartos c/2 banheiros
em côr. Todos de fren-
te. — Fino acabamen-
to. Pintura a óleo, azu-
lejo até o teto. Facha-
da em pastilhas. Hall
em mármore e lambris.
Venha à Av. Heitor Bel-
trão, 152, esquina e
frente para Dr. Safa-
mini e S. Francisco Xa-
vier — 2 quartos desde
69 mil. 3 quartos des-
de 148 mil, 36 meses
para pagar sem corre-
ção nenhuma. Apenas

KAIC - KOSMOS - Bsrra.
Vendamos loto 12 _ 30, igua,
luz, asfalto. Jardim Nova Amé-
fies. Junto ao Fioresti Country
Club. Prato 30 mil, sinal I0.Í-
«aldo 50 maios t/iuroi. Tratar
KAIC. Sr. lemot. Tol. 252-2995
- CRECI J-72.

256-2620 -
J-344.

CRECI

VENDO ou alugo lo|a _:¦•.'
para qualquer ramo, aluguel
muito barato. Rua do Catete,
338 — Loja 12 — Tralar no
apartamento 406.

ZONA NORTE

P. BANDEIRA E
SAO CRISTÓVÃO

Casas e Terrenos

SAO CRISTÓVÃO - Vende.sa
casai c/ 2 ati. sal* cozinha etc.
Ver Rue -Marechal Aguiar, 87
c/jS-f. Eloy (Financiemoa).

VENDE-SE - Cata grande -
350m2. Rua Fontaca Telei, 23.
Tratar no local.

VENDE-SE CASA om São Cf li.
tovão, 2 quartos, sala grande,
copa cozinha, irea e terraço.
Rua- C6lio Nascimento, 66. Tel.
248-5004. Com Ona. o: ...

ííjücaT-
rio comprido
e maracanã
APARTAMENTO - Sala. 3 quat-

tos, tudo de frente. R. Barão
Pirattinunga, 48/102. Saont
Pena. Pilotis c/g-s^nem base
140 mil. Propr. 268-6537.

APARTAMENTO COBERT. DU.
PLIX — Luxo, vendo belo apt?
c/276m2 c/hall ialio, 3 domi.
c/arm., etapet., 2 banh. soe.
copa-coz. dep. emp. Na cober.
tura, ialio faltas c/bar esert.
Biblioteca, coz. c/arm. despen-
sa, roilet e grande terraço.
Garago c/attn. Pronta entrega.
Ver R. Infanta do Sagros
41-402. Chav. c/port. T.
2484538, Martini.

ADALBERTO ARANHA 47 ap.
106 vendo ta. loc. i. 2 qs.
dep. q. banh. empr. pilotis
carro. Vor port. Tratar 245-2947.

APARTAMENTO - Venda-to
vasto, de sala, 2 qtos., coí.,
banh. dep. de empregada, na
Rua Aliira Brandão n? 128 —
Prefo da CrS 58 000,00, ti-
nal do CrS 9 000,00, am 120
diat CrS 4 000,00 o CrS 
(40,00 mensais. (Menos que
um aluguel), ou outra moda*
lidade de pagamento a tua
ascolha. Ver no local com D.
IDALINA, apto. 101. Durante
a semana até ii 11 horas, sá-
bado e domingo o dit íntei*
ro — Tratar na Rua Sete de
Selambro n? 44, na s/loja. —

Ja[.: 242-5136 -CRECI 903.

ANO NOVO - Apt°
Novo — Comece o ano
morando bem. Entrega
em janeiro 72. 2 qts.,
sala, cozinha espaçosa,
dep. comp. tudo azule-
jado até o teto — Am-
pia garagem — Prédio
sobre pilotis todo em-
pastilhado. Preço fixo
ainda em lançamento,
sem reajuste. Con-
dições 20% de sinal e
o resto até em 54 me-
ses. Não perca esta
oportunidade. Rua São
Francisco Xavier, n °

112. Corretores da Pré-
via Planejamento Imo-
biliários Ltda., no local
até 22 horas, diária-
mente - CRECI J-337.
Desejamos a todos os
nossos clientes Boas
Festas e Feliz Ano Nô-
vo. _ (B
ATENÇÃO TIJUCA - R. 

'Ba.

rão cie Mesquita n? 390 — Sa-
Ia, I e 2 qtos., dep. ampreg.
garagem, banh. em cor ati o
teto. Sinteco e fogão, prontos
pf morar. Prédio novo. Sinal
a partir da I 671. contr. CrS

228, prait. 629 — Randa fa-
mlliar 2 519 (estudamos casoa
de renda menor). Ver e tratar
no local diariamente ati 22
horas, ou na VIMAP - Ave-
nlda Ria Bco. 156, gri. 1 302/

- Tall.. 252-8820 - 
222-4424 - 222-4333 - CRE-
Cl 3 510.

ATENÇÃO TIJUCA - Ótimos
aptos., sala, 2 qtos., banh. em
cor. dep. compl., garagem —
Edif. s/pllelis. — financ. Cx.
Econ. ati 20 anos. Sinal CrS
3 000, conti. 5 000, piau. a

Sartir 
de 730, renda fam

500. Rua Oal. Canabano n?
165. Tratar VIMAP - Av. Rio
Bco. 156. qr*. 1 303/3 - Ta-
l.fon.s 2524820 - 223-44242324333^ CRECI 3510.

DOUTOR SÀTAMINI 298 - Ven.
do o aoto. 402 e a Cob. 02.
sondo o 1° -. at. o stla itpt.,
qaraoem • a Cob. .¦' 2 qts. —
Cond. eacepCtcnais C i'nv de
aoenas CrJ 11.000 - V«r no
local - ARNAIDO GROSSMANFonesi 243-5941 - 243-1772223-2942. CRECI 2075.

ATENÇÃO - Tijuca -
Prontos para morar —
Apenas 3 000,00 de si-
nal, prestações de 
460,00. Prédio novo
sobre pilotis de luxo —
Aptos, de sala 1 ou 2
quartos com garagem.
Tratar no local à Rua
Maxwell 114. CRECI
394. (B

DE ALMEIDA, FERNAN-1d«de" SÕÒ.OO^S"
DES. Veja agora. - In- mos financiament0 p/
Í0/™_o" P ° 

nVl- ¦" !Cai*a' c°Pe3 - 0u,ros-
Corretores no local até
22 hs. Vendas exclusi-
vas NATAN BERMAN.
R. 7 Setembro, 66-3°

Tels. 222-6596 -
252-2281. CRECI 8.
TIJUCA - Apto 2 qtoi. tale",

banh. coí. o dep. da empreg.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦" entrega em março. Rua
Dr. Pereira aos Santos 11 e/
o prop. Praça Saens Penna te!.
_26_.6096.
TIJUCA - 

~5Õ 
metros

da Conde de Bonfim.
RUA MARQUÊS DE VA-
LENÇA N° 25 - Ven-
dem-se ótimos aparta-
mentos com salão, très
quartos, 2 banh. se-
ciais c/ az. côr alé o
teto, cozinha e área ci
az. até o teto, depend.
completas e garagem.
Todas as despesas —
escrituras, impostos, t3-
xas, registros e gara-
gem incluídas no pre-
ço. A partir de CrS
115.831,00 com sinal
de Cr$ 7.532,70. Pré-
dio em fase de revesti-
mento. Construção de
JOÃO FORTES ENGE-
NHARIA S/A - Finan-
ciamento COPEG pelo
P.E.S. em 15 anos.
CORRETORES NO LO-
CAL. Vendas exclusivas
CMI — Av. Rio Branco,
156 grupos 1508'11.
Tels.: 222-2688 -
242-5982 - 252-7537

CRECI n.° 7.
TIJUCA - Aot? 3 oti.. :.l-,

deos. comp. empr., qarag«'n.
Entrega imediata - Vendo c/
10.000 entrada - Var a Rui
Itscuruça. 54 apt9 105. T^ater
ARNALDO GROSSMAN lall.
243-5941 - 243-1772 -
223-2942 CRECI 2075.

ÍONISA - Rua da Al-
fandega, 100 — Tele-
fone 221-4258 - Ofe-
rece os seguintes apar-
tamentos, para pronta
entrega, com 1, 2 e 3
quartos, 1 e 2 salas,
dependências comple-
tas e vagas de gara-
gem, nos seguintes lo-
cais: R. Conde de Bon-
fim, 383, ap. 305, Rua
Conde de Bonfim, 581,
ap. 203 - Rua Uru-
guai, 468, ap. 401, e
Rua Uruguai n.° 440 —
Aps. de 1 e 2 qts., no
8.° pavimento — Cha-
ves nb Rua Uruguai,
440 — Loja, com o Sr.
Douek - CRECI 3 726.

dep. compl,

RIO COMPRIDO (Rua
Campos da Paz, 77) —
O seu privilégio de
morar a 5 minutos do
centro, zona norte e
sul. Ótimos apartamen-
tos de 3 ou 2 quartos,
banheiro e cozinha am-
pia com azulejos até o
teto, depend ências
completas de emprega
da, érea azulejada, com
local p/ máquina de Ia
var. Entrega em 6 me-
ses, com financiamento
pela Caixa Econômica
Federal (plano de equi'
valencia salarial). Sinal
de: 940,99 e mensa li-
dades durante a cons-
trução de 350,00 e
após as chaves de ....
650,00. Informações e
vendas no local ou com
ALFREDO BISBOCCI
imóveis — Rua Álvaro
Alvim, 21, 10.° andar,
l«l.: 252-8431 -CRECI
1161.

RUA JOSE' 
"HÍõrNÕT--^-^

Apts. tala. 3 qts., 2 banh. soe.
dep. garaoem, 2 apts. p/andar.
Sinal 790,00. Entrega 12 metes
financ. 12 anos. Ver local. Tra-
lar Construtora Sslimar. Fone.
255-3113. CRECI 1255.

RUA URUGUAI 486 - Aptot.
pronto*, sala, 2 ou 3 qts., 2
banhs. sociais e dep. Sinal
5 000 financ. 13 anos. Ver lo-
cal. Tratar proprietário. Fonei
255-3113-CRECI 1 255.

TIJUCA — Prontos para
morar, Rua Uruguai,
528, magníficos aptos,
c/salão, 3 qtos. c/arm.
emb., 2 banhs. sociais
em azulejos decorados,
copa/coz., dep. p.
emp. 1 ou 2 vagas p/
automóvel. Acabamen-
to de luxo, fachada em
mármore e pastilhas,
vidros blindex, piso
em parquet paulista. E
tem mais, se o seu pro-
blema fôr garagem, te-
mos a 3a. vaga opcio-
nal. Inf. no local ou
243-2070 - 243-7249.
Mais uma Construção
da CIMOL - Constr.
Irmãos Mota Ltda. On-
de você dá o sinal e re-
cebe as chaves. CRECI
821. (B

TIJUCA - Vendemos
aptos, novos sala 1 e'2 

quartos, no melhor
ponto da R. Uruguai,
558. Edifício s/pilotis.
Próximo ao Tijuca
Country Clube. Fino
acabamento. Apenas 4
aptos, p/andar. Pagto.
em 30 meses s /
correção. Corretor no
local. NATAN BER-
MAN. R. 7 Setembro,
66, 3o. Tel. 252-2281
- 232-6172. CRECI 8.

VENDO ap.
ate. R
— Pt.. Saant Pent. Ed. BEG
Tratar prop. 225-4208. lavi.

• 2 q.,
General Roca 801/605

Casas e Terrenos

AMPLA — Casa precisando :ep«.
ros, 5 qts. 2 s!s. etc. R. B«bi 6.
nia, 43 (ito. R. Majot Avilai.
Brtie MO mil aceito ofertas —
inf. 221-287Ó, E. Forrai CRECI
643 (tomos outífli)-

RESIDÊNCIA fino trato 2 pav.- 3 qts. *tc. R. Particular só
c/10 casai, P.ise 110 mi!, veia
antes R. D. Maria .2 Oò. Inf.
221-2876 E. Forlei CRECI 643
(temos _outrch_

TIJUCA — Sa-sns Pena. vendt-sa
residência esquina 16 x 23m,
Rua Soriano de Sousa, 131.
Base 500 mi! a combinar.

ANDARAI, GRAJAÜ
E VILA ISABEL
APARTAMENTO FRENTE vazio

novo. Sala 3 quartos banh. còr
copa coz. etc. Dep. empreo.
Ver R. Cr. Aqulno 66 apt. 201.
Cliaves no 101. CRECI 314.
(Esta rua e junto Barão Mesqul-
ta).

APARTAMENTO - Vende-se i
vista - 2 q. sala dep. empre-
gada - Rua Visconde de Sn.
Isabel 186 - 20-t chave pottei-ro — Vazio.

ORÁ-ÁlT-" Vando o apto. 201
da Rua Gurupi n? 79, único
amplo, ent. indap. c/ var., ¦¦•
lio, 3 qu-ttos • depend. d.
«tnpt.g. Infs. e/ a proptlal.no apto. 102.



• IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
OIAJAU" - Vendo ipto. frente , APARTAMENTOS- TlM~<e7e7,c/yl», iilili, varanda, quarto, Rua Pidro di Velai n» Hl .
çor.nha t bmhe;ro. R. Vi.con-I Jardim America, apt*. da ...
iw í.i i«i'aV?'* 

3" ""°- ' 
!*' ¦! ,u ** 1*"'t". cosinh. .JO/. lal.i 238-7502. b.nh.ir. .,„ tor, ,om | ooo.OO

RUA PEREIRA NIIMCC *** '""'' voc* v,í nioiai n. irum rcxtlKA NUNES, „„. , „„. Ac.lt.m.i ||B.n<i„
390 — Apl°S de luxo fl- m,n.'° f*1"* ícon.mlca • Var

. , . no toral l,atar Alli.dg Ilibai.nanciacios pela Caixa1 «I im.vaii. ». Alvar. «i«iaii
econômica Federal. 2 I. «í.io^cREa't ui*.'""j
atilas, 2 quartos, de-! apartamentosixcelentís .
-.-JA--.. i ¦*•" Oo'* ¦• Pavi-elra n.» .,.,pendências completas i «o - Engenho d* d.„.,.

cm laia, 1 quarl.i . d.p.n.
danei.i am aiulaioi ali . la-
to, garagam - Sinal d. CrJ „
2 004,00 - Acaltamoi finar,,
cumanto Caiai Econômica •
Banco d. Iraill — Var na Io.
cal tratar Alfrodo llsbacti
Imovaii - Rua Alvar. Alvim
nf 31, 10» andar - 214.101»- CRECI I 141.

A. VIEÍRA - Vde. Melar ap.
Io. de frento c/2 çloi,, i.,
c, b.. aic, Pr. 45 mil c/20
m I, MO mani. Ver R. Silva
Rebelo, 115/301 - Tr. Av. Su.
burbana, 6570 .1 / 3 0 I -
T<j.l._,*>4fr01»9 - CRjCI 1842.

HONORIO CUROet - Doli"p7é"
dios, amboi vailos a aondo um
do ironia a ouiro de fundoi,
• .*•"• B»0da. 46 o 481undoi,
edifioados em terreno de
8,00m . 35,20 o lendo o 19
prédio ula, 2 quanoi. demaii
depend. e aree o o 29, tala,
queria e demais depend., aario
vendidoi em leilio iudlcial pa.Io leiloeiro JORGE PESSOA,
•'"«'•••leira, 12 de ianeiro de
"972, ii I6.00hi., no local.
W?~JS!« ",l•• "Í-55JI •
222-7090.

HAJA- ^Vendo^ip7"*rô3T>To"cõ
8B. Eur. Água Grande 1525,
v.ira Alegre, 3 a. i. dep.
compl. mal 10.000 miis 60
prejt. 550. Chavei ap. 204. Tr.
2257661. Apói 19 h%.

I • C.d, CLASSIFICADOS, Jornel do Brasil, domingo, 26, a 2.<Melra, 2/12-71 - 3

de empregada, gara
gem já incluída no pre-
ço. Elevadores Otis. -
Apenas CrS 380,00
mensais. - Magnífica
oportunidade para mo-
rar no melhor prédio
do bairro. Informações
diretamente no local de
9 as 22h cu na Rua São
José, 90, gr. 1206. -
Tels. 252-0275 
252-0795. CRECI 1169.

VIU ISABEL - Vendo apl. dê
Qtfi., si. separado?, vl*io em
»"M'.> eitedo. Ver j A, Jor.
pe Rur-TM. 56 ao. 104 - Preço
15 000.00 mu 40 « 600,00._

Casat e Terrenof

CASA - Gra|»ú, 2 qli„ 2 ili.,
llid. Oulra fundoi li., qt..
coi., gar. Enlr. 35 reu. I 2C0
p/mii i/|. Ver 14 •• 17. H-.-«
Meiquiia, 994. Vaiiai. Int.
prep. 286686.

GRAJÁU - R. Àcaú rÍ9 307~~
V«ndo lotfi pequena «mirada
• uldo am prest. iam juroí «
combinar, informações por fa-
vor na caia 14. Poue Imedia.
ti. Trilir 225-3726 e 232-7355,

OIAJAU - Vendo cata 3 <l-i.
:«« = . 2 bi*-h. dep. em com.
Iruçio. 45.000 --.¦•di. Aceito
olaria. Rua U Viana. 172.

CKAJAU- - Vendo étlmo terre-
no plano 16 • 40 c/caia R.
Caçapava nQ 20 - 227-4357.

MAXWELL, li c/6 - Vende-la
2 qt9i. tala, banh. cot. no ••¦
lado. Chavei na c/9. Tratar Or.
Pedro R. Atiemblé.a. 40/129
Itlel. 224-6398. Entr. CrJ
15 000.00 «aldo a combinar.

SAO JOÃO DE MERITI • Ven-
de<ie 3 lotti junto» ou tepe*
redes na Avsnids Oetulle
Moura nf 1 971. A' villa Cri
2 000,00 cada. Tratar pala ta-
l.fon. 237-13*3 dai I ii 10
dom.

TERRENO •- Vendo um ou 2 Io.
le. i poucos metros d* ;.•>*¦.-
lur* combinar com Sr, toU tet.
248-9762 - 267-5960 a em
Carclat c/ Joc.ly Drogaria
Al(K '1.!.

O ano está terminando. É Natal. Daqui a pouco estaremos no
Ano Novo. Em 1971, fizemos tudo para que você pudesse ter
a "sua" casa. Procuramos os melhores locais, oferecemos as
melhores condições de compra. Tudo foi muito bom. Ficamos
tão contentes conosco, desculpe a falta de modéstia, que es.-
tamos distribuindo felicidade. Sabe como? Multiplicando "as
chances da casa própria para todos. £

MÉIER - Rua Dias da
Cruz, 273 (junto ao
Shopping Center), sala,
3 quartos, banheiro em
côr, cozinha completa,
área, quarto e WC de
empregada. Obra em
fase de acabamento —
Apertas 4 apartamentos
por andar, com pilotis
elevado, salão de fes-

LINS E B. DO MATO __'r* Í"di 
™suspZnS?

•jaragem no subsolo
COBERTURA-São 250 Para lodos «partamen-

tos. Preço a partir dem2 de luxo, salão, 3
quartos, terraço. Cr$
130 mil. Heráclito Gra
ça 45. CRECI 1668.

(BI

Cr$ 82 000,00, com si
nal de CrS 820,00,
mensalidades de Cr$ ...
480,00. Financiamento

.._,_ em até 20 anos, cor-LINS - Apartamentos l retore5 no |oca, diàr|a.novos - Entrega imedi-, mente de 9 às 22 ho-
ras. Informações com d
EQUIPE PLANEJADO-
RA E CORRETORA -
IMOBILIÁRIA LTDA. -

ata. Sala, 2 quartos,
dependências e gara*
gem. Somente 750,00
de entrada e o saldo
facilitado e financiado j Telefone 

"257-3195

em 15 anos pelo P.E.S. | CRECI J-377,
Oportunidade única
oferecida pela COMA-
SA — Informações no
local: R. Heráclito Gra-
ça, 347. Vendas: R.
México, 98, s/710 -
Telefones: 242-7708 e
222-9353. - CRECI
1169.
UNS - BOCA DO MATO. -

Vend» óitmo apart, 101 na
Rua Nigéria ent. Marianie, 70
tf 2 qt».. 3 «U., capa, alapi.
empregada!, tarefem, ett. —
Ver na letal, dai t •» 13 K»
Fadliift. Aceite proposta. Tel.
13449SI ev 249.4144.

MEIER — Pare entreqa em 4
metei. %\tè P«d*o de Ctrvalha,
360 - Junto à Oiat de Crui.
Otimoi aparlementei de tala,
3 Quartoi, topa><Diinha tem
armário da fsrrnita, banheiro
eotial tem atuleioi dotorjdoi
até o !•!«, querto e banheiro
de empr«q*da. depondêntiat
completei e «ereqem. Prédio
•obro pilelit eiardinedot om
Confro do torrono com toda*
oi «parlamontoi do fronte, f»-
cheda em pestilho». Sinal do
apon«i 1 tOO.OO o proitocõit
mon-iiii equivelentei a um «lu* ',
quel fintntiadoi pela Caíva ¦
Cconômice federal dentro do
novo Plano do Habitação. Obra
¦ om e qirantía o acabamento
da HIIANA CONSTRUTOR» -
Nà» perca oita oportunidade. '
V* hoie metmo ea local alé |
• i 21 hbrai au diretamonte am

m" -'"'yy- WÈÈÊÊ''}
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VINDO - Uma caia em Ctxlai,
Bairro Dr. Uurlano. Rua Su
rui 3S4. Tratar na Penha Cir-
cular, 16.

NOVA IGUAÇU
E NILÓPOLIS

TERESOPOUS - Vendo apl? dn
tiuarfo, ula, frente, e depen>
dônciai complotâi. A vltta CrJ
10.0CO.00. Av. Falido Sodrí,
3 Pó/SI 4,

tmiSOPOUS - Vendo c/ com,
•/ 1 q. c/ b/ comp. v/ *f\\,
terr. 13 t 23. R. Roberto Roía,

_ 438. Variea, T. 3BI-27B6, dia.

TERiSOPOUS - Vendeie a Av.
Feliclano Sodre*, 1101 ollmo
apl0 .'iJJ, meimo com preiuiro
por i»i o proprietérto caie ne&*
ia cidade, lei. 3964 - Tere-
lópalU - Ou 336.5968 Dr.
Samuel, Ver diariamente no lo-
cal, com Dr. Geraldo.

VCNDO OU AtUOO - Caia 7
còmodoi garagem 850m. 30
mil. Frlburrjo. Tal, 3306 Clebe.

APARTAMENTO - Eicrltório Rua
Oi. Tarqulno 176 ula, nu.mu.
cot. banh. iraa cercado S
agenciai bancirlai. 40.OCO.00

, ,15.000 anlrada taldo 60 prei-
lacèei Tab. Price.

-iam©* I

Cidade

CAIAS - APTOI - Tarranai.
Variai caiai na centra a ad*

laiênilea ela I a * ajuariei -
ilae luxa a paaialar, entrada,
rJaide 3 000.00 - Um |de.
a-rarlamanta p/ f camada. -
ide. aale, terraia da If andar
entrada independente a pire
carreta bem flnenctldai. Va»
rlai torrenoi: cemertiaii, re*
¦ Ir), a Induilriall, lernardine.

Av. Nila Petanha. 31, aala
5 - N. Itvaçu - CRICI 119J

PRIDIO - Multa atua, lua a
ferca, titueda ém ume dat
rvai principeli. 3 (dai. talai,
•jde. terreta na 79 endar, ter-
rena ne frente arberiiado a
pavimentede, a. mili um fer*
rene da etquine junta. Ótima
pare 1 «u fda. fami li a, clini-
ce, ialá(la, camárila ate. Dl.
rala c/ • área. Av, Nila Pa*
(•nha, 31, .ala S, Neve Ifwa*
<u - CRICI 3 393.

VINDO caie fde. em chácara
têda iredeeda, |ardlm Nave
Era. Iwe Vlrainle Tlneca, 130

Ver ha|e - Munlilaia da
N. Ifuaiu.

VINDLSE caia c/pitclna, frente
Catedral, por 360 mil. Ver a
trator Av, Koeler, 43 — Tel. .
287. In(. 237-0754.

CABO FRIO - Vendeia iree'
com 4BO.O00m2 em frente a
Praia do forte - Tratar ne
Imobllliria Cabo Frio - R, Tei-
xelra a Souta n9 151. T. 134.

CASA VERANEIO - Barra da
Si Joéo. Ioda mobiliada, 3 oli,
sala, varandai, ele. 80.000,00.
50Vo á vi.M reitinie * com-
binar. R, Quintino Bocaiúva,
77, Traiar Tel. 267-6609 - Ed-
mee, ___________.«_____»_»_-___

PRAIA DE MAUA' -- Vendera
caie boira da praia, com dois
quarto» e demait dependâncles,
tóde mobiliada telefonei
221-1333.

IMÓVEIS
DIVERSOS

SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

PETRÓPOLIS,
TERESOPOUS
E FRIBURGO
APARTAMENTOS - I li. I ot.
co>. binh, c/ 3 mil mt. taldo
prait. 215 clu». C. E. Inf.
Copac. 680 il. 1008. Tal.
236 0655. CRECI 210.

A. VIEIRA - Vde. Campo Gran.
de um titlo c/l caia de lale
do 2 fite... i.. c, ate e terr.
15 i 50. Pr. 30 mil c/12 mil,
300 mine. Av. Ceiiris de
Maio, 3335. Tr. lei. 249.018?
- CRECI 1862.

MURI-FRIIURGO - lindo titlo
c/IO0O0m2, can pr I nc i pi I
c/lirelri • caia teparada para
cateiro a outrai benfeitorÍM,
naicente própria a privativa,
gramado de 3 000m2, cercado
com muro da clpreite, Vendo
_/______ Lyra. 266-1329. 

SITIO - Granja 35 2O0m2 vendo
Ja.vep.rjuá parlo BR-I0I
Rio—Sanloi, Recreio a Buri,
com boa caia toda gramada
Lom liv., 3 (.., ale., piscina
casa emp. ga*p6es pom«r etc.
Eurade Sacarrao entrar no 497
•Itlo do Snr. Monet em Vir-
gem Grande. Comece Est. Ban*
dalrantei, 33438. Vendo urgen-
te barato ou leilio ludklal.

PENEDO - Colônia Flnlendeia.
Cisa da campo em lerreno
enorme a|ardinado com vários
bungelos e sauna beirando ria*
cho. Próprio pare famille n.-en*
de ou hotel, Tratar no iocili
Sitio João de Btiro ou tel.
no Rio 246-7386, das 7 ei 8
t 19 és 20 horas, durante e
semana^ ________«___„._____--___,

RIO DAS OSTRAS - Vendeu
can ecibida de conitrulr, cn-
treai em tevirelro, 3 ciii.. 3
niniii.. cooi e coz. tepiridas,
ttli, virendi, oiragem, arms.
embulidoi, mobV.iada, oeladil.
ra, ridlo - eletroli. etc. Ver
e tratar itui Nova Friburgo,
eia. O- .tr Fontect. CrS
140.000.00 a combinar.

sTPiTÍBA - Can, vende-ie t.
2 ouart. 2 banh. cozinha copa
paraa. Terreno 12x30 — plent,
arvor. frutíferas. Tratir com o
próprio. Alameda Sto. Antônio

SAO PEDRO DA AIDEIA - No
melhsr ponto vendo tirreno
com 800m2 oreco a combiniu.
Irattr Maraud Sio Vicente 452
— Glvte.

VENDO CrS 15.000.00 casario
em Pirto dai Kóres vlsinho
V -;-1¦ -. -. 8 quanoi, talão va-
rindas, casa vioia, -•"-¦ fundos
Rio r--.: -. elst. ígua, ônibus
tralin Viscondi toiebas, 9 Va-
Itnet.

VENDO - Boa caia com ou tem
mobília em lousbinhe próximo
de Areruimi - Tel.i 2234)363
0. Mira.

VERANEIOS
ARARUAMA - Vendo lerreno

com mele.égua. TmI. R. Home*
ro 70 Rocha Miranda ou Tel.
3___S3I0.

ARARUAMA - IOUABA - Exce-
lenta terreno com 600m2 Ikí*
ra lagoa. 8.000 - Facilitado.
Tratar Marctuêi Sio Vicente,
452 - Gávea.

DIVERSOS
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ATENÇÃO - CORREIAS - Ven- :
do e 100 metro: da Ettr. União ;
e Indúiirla. maonilico terreno \ - M „m ,„,_
c/IO80Om3 na Rue Carvalno c*io '» • ~ Vendeie a Pra.a ,
Júnior (ant. Eur. Canavial), j 

Breve Builoi
iunlo e antes oo r" 185 —
CrS 50 - UNIL - 2277333
a 232-8853 - Joié Miuricio
Ribeiro - CRECI 194.

IEIA VIVENDA - Cantro pir-
qui, impli, modarni, tui., im-
pacivel, mob. a decorada c/
reouint«# c/ titulo lúcas, tudo
CrS 200 financ. Vala o débro.
Urgia. Chaves Av. Da.fim Mo-
rara. 118. Tereiop.

Imobiliária Cabo Frio
¦ • > e Souia n9 151 -

R. Tai-
I. 13a.

RECIFE X OB - 24 lotei Beber).
be por case ou terreno Gua-
nabira. Vilor 24.000 Rio:
335.0910 Reclfn Prlnceta
I iibel. 183.

SÁO PAULO - Pridio retiden-
ciei, à Rua Duaue de Caxias*
420. em Sio Pedro, Sio Paulo,
com 7 cômodos e em terreno
de lO.OOm * 26,0Om « I9,60m.
ieri vendido em leilio iudlcial
pelo leiloeiro JORGE PESSOA,
terça-feira. IB de ianeiro de
1972. àt 16,00 hi., no liu ei-
criiório, na Gi*jnsbara, a Rua
Álvaro Alvim, 21 - Gr. 1101.
Mais .nf.. tels. 2225521 *
223.7090.

CASA - Vendo em Petr6pol>s
com 4 q. salio a dep, garagem
e terraço para festas ou votei,
ermirios •* - ... a .*.*•;, int, |ar>
dim, telefone e ¦•-..-; pre^o
1 vista 265 mil ou a ccmbr.er,
ter Rua Campei Ul ao lado
Quiianoinha c/ Sr. Arlindo til.
3489762 - 2675960 Sr. Joié,

CABO FRIO - Aot? em fnnii , 30 000 HECTARES irea Sudan
a Sudene pr6ximo Belem-Bra-
¦llle. Vende-se ou asiocia-ie
pro|etos agropecuários. Infor-
macòet telefonei 260-5384 *
260-9B13.

da praia, vendo vazio aceito
automóvel nacional como psrre
oaoermnto. Tratar Aocnc*i
Júnior Centro c/ Amorno Car-
lot,

COMPRA E VENDA

Comércio e Indústria
CASAS

EM QUIIANOINHA _ Te.renoi COMERCIAIS
a 200 metros do hotel e de Es* ¦
irada Rlo-Peir6polit, em pres. ; ;.-..¦-¦_.¦ ..
tar,6as e pwi' da CrS 360.00 , 

AlFAIATARIA - Pano tom
por mil. Ouiros mal. afatrados ! '«'i??*''* 

cR,"r'lho 
°"'<"0* *2 !

a partir de OS 50,00 por mis I «'TM-A. Si v1"*»

mt-

VENDE.SE - Fábrica de Escadas
e A'tefeios de Madeiro. Total*
mente aparelhada, livre e de-
sembancadi - Oilma oponu-
uiaate. Tratar com o Sr. Ai-
cides pelos tel. 2383113 a
338.5038.

DIVERSOS

Av. Brasil

337-3428. 333-8346. 312-37*3 a :

PRONTO PARA MO-
RAR — Sala, 2 quartos,
dep. ernpreg., acab. lu-j 353^774. juuo boooricin
xo, sinal 600 contrato! c*tc±*5- 1
CrS 1 mil e 550 men-|MEIER - Apartamentos;
sais. Rua Vilela Tava-|de luxo. Rua Piaui, 150
res 355, Lins. - Brizon Vendo sem entrada. -I

Enq. CRECI 1«68. Prestações de Cr$ j
__ 1442,07. Sala, 2 quar-j

Casas • Terrenos tos, cozinha, copa, ba-1
i nheiro completo,!

UNS - Vendo lindi casa 2 ,-..,.,_ - \-,xnh»\rn Abi
oivit. com sala dois ouart. j iquano e oanneiro ae .

•bmh. e terraço i vista ou.empregada e gara-finan. pelo 8B. Rua Pedro de r , . 3.
ctrvaiho, 230. c/ 17. 'gem. Depend e n c i a s

amplas, dentro dos
JACAREPAGUÁ m_js avançados pa-

____--_--___ __— idrões de conforto. —
APARTAMENTO bem situado -!_,.,. ,

Neve. Frag. Jacarepagui, tia. jPredlO moderno e de
2 qfoí.. banh. serv. Preço OJ (• _ „-,U,H«Art^ C«itino acabamento, tn-

MEIER — Vtnde oiimoi eplei.
sala, 1 e 7 qutrtoi, iodos
depend. Entreg. em 12 eu IS
meiei. Oranele facilidade de
pecjamenie. Rua Oias éè Crui
- Ildefento Penalba, NATAN
¦ ERMAN. Rua 7 de Selembre
«4, 3* - Tali. 252-2381 -
233-6172 - CRECI 8.

PIEDADE

MEIER baLV. cata, altos
«os, 4 qti„ 2lll„ cepa, cei,
2 banh.-soe., área. var.' lugar
p' cerro, a:eito Cx. fi. Brasil.
Inf.j. 229-7585. CRECI 3396.

ORU PACHECd"-"Vendo"eiqu.
ne p/pósto garolins em Inhau*
me. Tratar
349.5218.

HICIENOPOltS - Vendo caia
- vai. 3 at. sal. cop. coz. ve- '
fa*o. \êtc. m geri. R. Pecheco
Jordlo. Chv. 52-1362. CRECI

JARDIM

IlHA GOVERNADOR -- Vando VENDO lote 26. do lot. da E<t.
Rua Bojuru n° 50 ap. 202. do Caliio, 2424 (3il7). 14 rm

0o<s prédios ro*
nesse euriiõriot à Av. RJa I iidenciaii, em terreno d e
Branco, 154. qrupa 801. Ta.li.: ; IS.OOm « SO.OOm. à Ru) Jc.v

quim Martin;, 150 e 152, -*erâo
vendidos em leilão judicial pe-
Io leiloeiro JORGE í .''.
th ¦"¦ - -* - * ** '', 6 de jane '. de
1972, il 16.00hi., nn :ccal.
Milt inf.. leli. 222-S52Í e
222-7090.

AMERICA - Vend?
pelo telefonei ces» 2 n* a- quintal 30 mil

comb. R. Otivio Manoebetra,
622 anliga ft. II.

PIEDADE — Vendite cisa com.
diMi st'as, 2 qu:r:os. quario VENDE-SE - Casa em Brás de
e ban. emp., ou Mal a-ber. j pin,j n, (._, Tailândia. 540 -
;ado, terraço coberto. Trav Trelar p/ lei. 248*384.
Cardoso Quintlo n? 9. ai 13
hont ou tet. 248-6353.

7 000, resto em suaves prest. |
Ver a frat. Estr. Jacarepagui
7 367 - Bloco T8 - 302 -
Tal. 226.8650.

Casat e Terrenos

JACAREPAGUÁ' - Casi ti. 2
qt. coz. 2 banh. 2 var. garaq.
2—3 carros lu? forca terr.
10.36 Est. Plu Ferro 272 Pe-
chíncha.

JACAREPAGUÁ' - Vende-se lo-
le c/542 m2 no Jardim Curlcl-
ca, bem próximo do Autódro-
mo o lote éon? I d-s**Quadra
75 — ver no local e tratar
oelos telefones 243-50°6 e
233-0697 horírio comercial -
preço de ocasião, também facl-
tha se. 

PRAÇA SECA - R. Baroneie,
1426 c/6. V. 3 qti., ti., cor.,
banh.-soe., quintal, p, Í5.000
ent. 16.000 saldo 500 por mis.
T. 229-7585. CRECI 3396. _

CENTRAL,
AUXILIAR E
RIO DOURO

trega em 10 meses. E
mais: AR REFRIGERA-
DO GRÁTIS como pre-
sente de NATAL. In-
formações e vendas
no local diariamente
inclusive sábado e do-
mingo, até 21 horas.
IMOBILIÁRIA SENDER
S/A Rua México, 70 - !
Gr. 1007/9 Tels ,
222-8599 - 222-8625 

'

CRECI J-13.

TODOS OS SANTOS - Rua Ge-
túlio n* 361 — Financiados pe-
Ia Celxe Econômica Federal
pela nove alsteme habitacional

em prestst_ães decrescentes
Sala, living, 7 quartos, ba*

nheira em cor, eiulejos até
teta ne casinha, ária de ser*
vice a garagem — Sinal Cr$
1 200,00. Prontas par» morar.
Inferma-.ãea no locel diária»
mente das 9,00 ès 21 hs. ou
ne Imobiliária Hemag Lida. —
CRECI J-386. Rua Senador Dan-
tai. 117, a/ 735/734 - Tel.:
242-1*62.

VAZ 1060 - Vdo. apt. ti.. 2
Qt., coz., 2 bh., ar., gar., ilntk,
Est. Vie. Carva'ho. 7 mil. T.
223.9036. Pedro (ii paauel
12 500).

VICENTE CARVALHO - Venoo
ep. 205 Em. V. Carvalho, 305.
2 q. s. dep. compl. sinal 12.000
mais 56 prest. Chaves port.
Tratar Sr. Manoel 260-0712 -
das 10 il II a 14 is 17.

VENDO - R. Miguel Fernandes
n? 691 ap. 203 - s. 2 q. dep.
Entr. 15 prest. 145. Ver local
tratar R. Getúlio 97 c/13.

VENDE-SE um pridio cam duat
lojas e duas residencies em
Pevuna. Avenida Automóvel
Clube n? 4649. Inform. no Ia*
cal.

SAMPAIO - Vendeie coia an.
tfgi de 2 pavtÇs. em terreno
de 22x40 em rua transversal
entre 24 de Maio e Marechal
Rondon. CrS 100.000.00 c/
50% i villa. IMOB. GÓES
R. Alcindo Guanabara, 24 Gr.
1.2U tel. 222-002O 222-7812
232-1216 ICRECI 202!.

TERRENO~"Vendo Rua""Süe
Mourio. 89, I 500m2. 15 000.0U
entrada I 500,00 mensais. Tc'.
766.7869. Carlos.

TERRENO - Vendo urgente
25.000.00 entrada. Rua 24 de
Maio, nl 125, esQUina. 750m2
tels, 2520489 e 343-1724.

VENDE.SE terreno em Bento
Ribeiro 12 « 21, c/ planta
para 2 casai, 2 lojas. Barato

Trai. Rui Valença n° 22
Catumbi, 2a..(lira am dian.

te Sr. Samuel.

Aceho olaria. Tel. _238-17JI5.
IlHA GOVERNADOR - Oliníõ I

prédio residencial, ã Rua Igua- ¦
temi, 437, no Denué, com sa- i
leo, 3 quartos, banh., cot., ;
dependências a garagem, em I
terreno de l2,0Cm a 23.60m
-t I3,00m, tere vendido em to.-
lio lltdiclal pelo leiloeiro JOR.
GE PESSOA, lèrçe.teire. 4 da I
ianeiro de 1973. ii I6.C0 hs.,'
no local. Miis inf., tels. '
222-5521 e 222-70W.

IlHA DO GOVERNA.
t ,. ,.?:•"-- - Jardim Guana-

54. - Tritar Sr. Feriai, 2a. bara — Dentro do No-
e 6a. feira. Edifício A No<le,
49 andar. P(a. Maui.

em. 7 rruli 12i80O. -.'-• a ;
enirar R. Bocaiúva 269/103 -
I. Gov.

Lojas, Escritórios .
e Consultórios

ratoret. Tratir com o prep'ieti- retlve eu e ^tniê que tenha
: rio ã Rue General Rcndon n° direito de temesse de cepital

1 156. note bem; dou um lote • emptittimes eitrengeírei —
grills a todet Qua queiram Cartas para iile Jernal sob a

• provar Que existem terrenos "B 2U-754. . «/__„,»_ -_,-•_.«•_. ir.» rt%m
, mai, baraioiem Qulr.ndlnh.. HÕfll -'Conhecedor profunda ..W'"Ü° Toc_liza1 «ntenho lambem caiai a eo.r. _ com flnnde clientela lelici. I«000m2. — loceliiaai em

lamentos em ótimii ccndtções. onada compra ou arrenda em f magnífico ponto. — Ficilila-s*»
Fato trocai por m6veis cidade ou Int-.ior de Minas'. -.n.,r,.nlo _ Tratar comimóveis em qualquer lugar. Re- eu E. do Rio - Dou referèn-ias ' " P**9**:*1en,°- V. 

\ioololvo o teu problema. Eicreva. _ Cirtas para portaria, diste j Dom lucia — Tel. J-toOJb» a
mi se nio puder me visillr: Jjrnal 

i-b n9 211730. ! 246-3551.
Caiaa Poilal n9 912 Palropollt. uiaiNH - Paua^a

VISTA AlEGRE - Vendeie caia
com 2 quarto* sili. cozinha

em meio de terreno c/ j QOR

GOVERNADOR
E PAQUETA

vo Plano do B.N.H. LOJAS TIJUCA - R. S.
o s melhores aparta- Francisco Xavier esqui-
mentos: sobre pilotis, na Dr. Satamini — Pró-
esquadrias de alumi- ximo Lgo. 2a.-feira,
nio, banheiro e cozinha Vendemos facilitadas,
azulejados até o teto, NATAN BERMAN - R.
garagem subsolo, to- 7 Setembro, 66-3.° —
dos de frente. Rua Ha- Tels. 252-2281 - 

ARUJA* 97 - IlHA - A tua
certe pare você morar • a pou*
cos metros da praia (Fregue-
sia) epto. de sala, querto, be-

ÂÍlLS1 ««"!.«"&»|roldo Lobo (perto das CRECI 8.
Economlce ou
— Ver no loc

PAIENDA INOIESA - Vale Fio-
rido — Km 51 - Vendo dir*.

bangu - iojas - Excepclo- '"TI'"!» ';ndo ;*;«no piino
na.s p/eemércio - Vendimei ?-.**J_°°mJ, •, ","» ¦_•• . <*•
capemi CrS 5.000.CO de ti-i Si*,*?«4„ "¦•,* íi.-«tlr«
nal - Sildo tininc. longo; ?__£?*!_:
pri<o - Ver R. Renito Rebe. : FRIBURGO - Vivende 4 quanoi,
chi, 330 eiq. R. Boiobl. AR. 3 banheiroí 3 salas chuirai-
NAiDO GROSSMAN - Fenei: i queira água pr6pria 330m2
223-29*2 - 343-5941 - conuruido Parque Deboisan Km
343-1773. CRECI 2075. [ 72 1/2 Traiar Sr. Franciscc.

" 
, FRIBURGO - luxuoie mansão

pf familia fmo trato c/ resi*' 
dència p/ hóipedes em s<lio
de 42.000 m2 (c/ pomar, lago,

i naicente, grama Inglesa e eu-
i caliptosj. Aceitamos como parte

pagamento, apt9. na Zom Sul.
Visitit c/ ARMAIDO GROS5-1 MAN - Av. Pisioi, 122 gr.

; I 406. Fonen 243-1772 -
i 243-5941 - 223-3942. *-RECI

3 075.
; INDEPENDÊNCIA - Can luao]

mobiliadl. ¦:' lei. 3 li. 6 ql.
caia caseiro. Terr. 7 mil n»2.

URGENTE - Pau.ia aflcina
mecenice Valkt — Irasmete -
Rua Sao Fco. Xavier, 4A0 Ma.
racani. Na lacal au tal
264.9311. A partir da tire.

VINDO bar e tenchanete ur*
^ante, motiva viegem. Ver na
Rue Cândida Benício, S08-C.

Áreas
industriais

Zona Jacarepaguá, uma ....
9.0OOm2. :om 3.000m2 cont-

com ledas as tar..mantas lin. I "uido, outra I.06*j,00m2. —
lirmgim, pintura a um «ran. I Preço 380.000,00 4 j.000,00

-' 
l,.':?í',.:[',.,r.1"":* 

.'iL0 "* ! reipcclivair.cile fa:. Tratar n-Av. João Ribeira n* 340
Trelar 7e.-telra cem a Sr. Cie.
ber.

Banco do Brasil r*_c_c <í_r-.r)_cí an l_rln —— I -iOOCO. Rio. 2670115.
.1 . ,,.,., Aifr..; Casas 

Sendas) ao lado l0JAS _ Ve„_..., „. üüãõ, ,TA|fAVA . v«ndt.u li.
do Bilbocci tmovait, na Rua 

' 
da Entrada SoCÍdl da

Álvaro Alvim n? 31, 10? - : „ .grupo i 002 - Tai. 2248099 Portuguesa — Aparta-
- creci i 141. mentos de sala, 2 ou

nda

VENOO - Ótimo salão de cabe-
lelrelro - Maicullno ou te.
mtníno ou ps:so ponto -
65n2. 0:ti io. R. Birata Rlbei-
ro. 1B1 laja O,

VENDE.SE - Firma de Peças
Volkswagen, com instalações
modernas à Rua da Passagem,
7è-A, com ou MUI estoque e
telefone. 70.000.00. Traiar Av.
Bartolomeu M.tre. 620 - Tels,
267-6609 ou 287.4083 - Edmca.

VENOO mst. construção c/mora-
dia. Arca cob. motivo não

respec
Rua André Ro-.lu, 1 t-96. Ta-

quan.

Centro
Vendo 2 sis. novas «d.

largo Rosário i Praça Monta
Cístclo 18. Tratar fone ....
:2-46Sl. R. 7 Setembro 43/
8°. CRECI 338.

ca:a cem varanda, living, sala i poder tomar conu. Rua Embaú 
'

j- i._.4„. •» «.....». — L.-u l 2253.

LEOPOLDINA

APARTAMENTOS tedot de fran*
te. ótima lecalitafão na Rua
Plínio Bastos n? 360. Olaria
grande sala, 2 e 3 excelentes
quartos, copa, coiinha, banhei*
ro em cor, área de serviço —
prédio revestido em pastilhes
com garagam. Aceitamos fi*

Casas e Terrenos

MEIER - Prontoi pira monr. A. VIEIRA - Vde. Pilarei -
ta. locação. Acabedoi.de cons. , Ci!J _e ,.,_, e bl:IS| _ c/3

Iruir por HIIANA CONSTRUTO. ; q:_j. ,, c. c. 2 b,nn!_ „„»_
RA. - Rua Pedro da Carva- | _ e,:- pr. i0 m][ v,5 -i^ ___

'A RUA GETÚLIO, 249
— Vendemos aptos de
sala, 2 qtos, banh, coz.
área de serviço c/ tan-
que, qto e banh de
empregada. Garagem.
Prédio sobre pilotis. —
Playground. Ladrilhos
e louças em côr. Ferra-
gens tipo italiana. Sin-
teco. Construção da
COSATE S/A. Entrega
cm abril de 72. Finan-
ciamento em 20 anos
pela Caixa Econômica
Federal. Novo plano
de financiamento. Pres-
tações decrescentes. —
SAC (Sistema de Amor-
tizações Constantes) —
Prestações desde Cr$
591,27 Renda familiar
exigida Cr$ 2 300,00
(podendo ser menor em
casos especiais) Corre-
tores no local. Vendas
Adm. Imobiliária São
Bernardo S/A — Car-
mo, 9-5.° andar. Tels.
231-0584/ 231-0524 -

(C. A. Gélio - CRECI
449 — Corr. resp.)
A7"V1£IRA - V«rPÍíd7dê, ãp-

lo. de frente c/3 qtos., I.,
c, etc. Pr. 50 mil c/15 mil,
500 mens., |to a Padre Nobre-
qs. Chaves Av. Suburbana,
Á570, V301 - Pilares, tel.
2*9-01 B9 - CRECI 1862.

LHO. 231, qua» esquina di
Dias da Crut — Otimal ipir.
tamontos compostos ( de sala,
7 quartos, cope*cósÍnha cem
armário da fórmlce, benheira
latlil, com liulaiet ali a «ato.
piso com tanque e garagem.
Edifício em centra da terreno

sobre pilotis ajardinados com
todos os apartamentos de fren*
le. Sinal da apenai 2 000,00 e
preslicõlt mantail da 558,97
com financiamento dentro do
nova plina da habitação -
Nâo perce esta oportunidade -

Vi hoie mesmo aa lacal ali
às 70 horas ou diariamente em
nossos escritórios na Av. Ria
Branco, 1S6, qrupa BOI. Tal,
332-3411, 333-8346, 322-2793 a
252-8774. JÚLIO BOGORICIN -
CRECI Hl 95.

MEIER Prontos para morar
com prestações mensais inferi*
ores e um aluyuel. Dentro do

m e n s . falttnda ícab.m-apta.
Chaves Av. Sjbu/óana 6570,
r-301 - CRECI 1862.

AVENIDA SUBURBANA 6 73S -
Vende-se ótima case, tipo ap.
n° 202, de case VI — constan-
do da grande sala, 2 quer*
toa, benheira, coiinha, área c/
Ianque e dep. de empregada
— Ver com o Sr. Teixeira a
treter diretamente com o pro-
prlatarlo. Av. Pralldinta Vir-
gas nf 446, 39 andar. Telefo-
na 343-1753 - CRECI 1 503.

CASA 2 pav. 3 qts. ei:. Ventiõ
Rua Cirn-í Mai« 8-A cesa 3.
Apenas 30 mil entrada.
221-1423. CRECI 836.

ATENÇÃO - Octacilio 3 qu«»os e dependen-
Imóveis, compra e ven- cias completas. Entrega
da. Avaliações, finan- cm ° meses> u™™*- WJAI

idos de 12 a 25 anos.
Stand no local. CIA.
I MOBILIÁRIA SANTA
CRUZ - Rua Araújo
Porto Alegre, 36 - 6o
andar. Tel. 221-4378.

em excelente ponto comerciei
biat de (rente a em moderna I 

^.m,,, 3 winaSi ««."benti.
galem, financiadas em 18 ou „,, dí paragem, 

pisclni<» *™»y *«»*•'*¦* R,b«''° a lelefone. Excelente - i ,Kim .CTDI A Cn9 181. Trriar no local ou no | .JçJ;)- |nform,c6t, n0 Gnnde INDUSTRIA5
nono eicrltír.o a Rui 7 da , Hole| c, Sr. ümüio.
Setembro. nO 44 ni 5/IoIé. Tel. rTMTtiíSwSrZ ; 
242-5136. CRECI 903. i l*OINE$TRA venda apto. p/| BONSUCESSO - Vende-i» lerre

cmtos. até 220 mil p/ '
Cx. Ecn. Aptos., casas,;
terrs. c/ 17, 20, 25 milj
etc. entr. saldo bem fa-

nanciarnento Caixa Econômica. I -;|;<..-j_ ms- -J..,.-.,,
Ver na local e tratar Alfredo 1 ClIltadO. Nao durma no
Bilbocci Imrivaii, Rui Alv.ro 

ponto Venha ver par3Alvim n» 31 - 10? indar - f ' r-pcr-l l roo
crer. Chaves inf. domg. ¦ V-KC<-1 lovo-

Vende-se de esquina,
em ótima ponto comercial, Ã
Rua S. Fco. Xavier n° 4ÓS,
financiadas em 18 me.cr. Acei-
ta-se ou modalidade de paga-
mento. Ver com porteiro • tra-
tar á Rua 7 de Setembro, n?
44 na s/loia. Tel.: 242-5136.
CRECI - 903.

qrupo 1 002 - Tel. 2S2-B431
352-4976 - CRECI I 161. Dl D

APARTAMENTOS~ PRONTOS em1 3 d0m9- ^^^ 
Çf*» 

Kl- JARDIM GUANABARA Pronto
prédio revestido em pastilhas ; tangueiraS 7. TelsfctlSS

- viV.'*dd. Í&gT:£J8t \ 396-3490 e 149. CRECI
b0,„h.qi,:".°rn' corr^epeíS» ,691- DeSei° a0S C,ien"
de empreaida. Ver no local feS e amigOS, UtTl Feliz
Iralar Alfredo Bisbocci Imi- . , , I TEi

veis. Rua Álvaro Alvim 31. Natal e prospero AnOj „

I uLulim fl-TRECi°n"! Novo e que meus ser-
1 161. Aculimos flninciimm- vlÇOS profISSIOn;TIS, te- Tc. 396-2780 CRECI J-34B.to Caixa Econômica. ,* r. .nnam sido de agrado u.un... ... « .. VENDE.SE — Apto., 3 qlci.,

de todos COITl ncnes1l-| dependcnciaie p;erig_em. Wptl.

dade é

MADUREIRA - Rua Carolini
Maclndo, 3S0 - Cobertura
conjunto • r- Ta. lotação, 2
elivadoret. Ver e tratar Luiz
229-0628. 

RUA CONDE BONFIM - Vendo
lojí» c-'tcrreno 6x42 •¦ ocupa-se
cm 60 di«i tel, 248.9762 -
267*5960. Sr. José. Quase na
Preca Sa Pena.

TONISA - Rua da Al*

CAMPO GRANDE - rVcnteiro
— Vende-se terreno c/700m2.
Rua Eulin: Nogueira. Lote II
lado par. 8.000,00 á vina ou
a prato. TM.J2B-9375. _

nova plano da habitação. Rua I ENGENHO NOVO - Vendo caia
Maqalüiai Couto, 690, Priximo
a Dias da Crut. Apartamentos
da sala, 2 quartos, banheiro
eocial, topa-co linha, iria de
serviço com tanque e depen*
déncias completas de empre-
nada. Garagam - Prédio
recam.canstruido pele HIIANA
CONSTRUTORA sobre pilotis a
fachada am pastilhas. Aiula|oa
em côr até o teto. Sinal de
apenas 2.000.00 a prastacôat
maniaii da 482,61. Vi hoie
misma ao local ati is 20 horas
ou diretamente em nossos es*
critérios na Av. Rio Branca,
156, qrupo 801 — Telefones;
232.3433, 222.6346, 222-2793
252-8774 - JUIIO BOGORICIN

_- CRECI 95.

MEIER - Apartamento n° 115,
novo e vazio, ã Rua Vencsslau,
75, com sala, quarto, cozinha
e banhelfo será vendido em
leilão judicial pelo leiloeiro
JORGE PESSOA terça-feira, II
de janeira de 1972, ès 16,00hs„
no local. Mais inf., tels.
222-5521 e 222-7090.

MEIER - Vendo ap. R. Õ'.
Caudina, 345-101 sl„ 3 q., b.
em côr, cepa-coz., dep. emp.,
varanda indev., frente c/ar
cond. 65 mil a villa. T»mbcm
pep. u» centra Teresópo li 10
mil enlr. 30 _x_ 400 - 281-9839.

MÜÉR - Vendo apto. luxo aci*
bido construir. 2 qts. si. banh
cos. ql. e WC empreg. e gi-
rage ituleios ate teto am tu-
do, louca cor, linteco. Ver R.
Eng. Jglião Castilo n? 120. -
Tratar 227-7071 D. Paulina.

t-vreno 11 x 65 - Rua Grão
P.vá; n? 276 - Preço 120 000.
facilitados em 30 meses. Tratar
J. G. Carvalho. 258-5914. CRE-
Cl 3_576._

GRANDE ÁREA- 4 mil m3
plana, pronta para construção
entrega Imediata, local pri vi-
legiado — Facilito - Av. Ma*
rachai Rondon, 2 822 - Tratar
diretamente c/ o proprietário
na Av. Marechel Rondon 539
- Tel.: 281-17*32 - honrio co-
marcial.

INHAÚMA. - Vendo caia Rua
Dona Emilia 233. terr. 8x60
mt st. 2 qt. coz. e banh.
e terr. ao Tado mesma medida,
juntos ou separedos. 40% entr.
saldo combinar. Tel. 222-6497.

JUNTO AO MEIER - Vciidc va"
rias casas 1 q. 2 s, c. b. e
área. Pr. à vista 16.000,00.
Chaves c/ proprietário. Av.
Joio Ribeiro, n9 19 sobrado
c/ Alfredo.

MEIER — Prop. vende casa 3
q. s. var. copa coz. rnt. auto.
R. Paulo Silva Arauio, 107. T
261-9135 P. 50.

MÉIER - No melhor pomo, 6
vinte mstros da Casa da Banha,
vendo casa residencial. Con-
dicões Cr$ 80.000,00, sendo
Cr$ 40.000,00 á visra, restante
a combinar. Cartas para a por-
taria deste Jornal ssb n9
211761, marcando entrevista
para ver o imóvel, sendo pre-
feri vel entre ?a. a 6a,-feira
(dias úteis) das 12 às 17 heras.
Local: Rua Ja;into, 67.

ATENÇÃO - V. Penha - Vdo: i
ap. luxo. Hall ent. si. 3 qls. jc/c. desp. b. sim. sane. lio-
rão, «iul. cor. vitrlf. exeus* '
tor, aquec. insl. ar cond. Tir-
rico excl. IS x 35 cob. |ar.dlm dep. emp. loje gere. - i
Só 30 mil prist. 700. V. local
propr. R. Inspirarão 312/401. i

APARTAMENTO BONSUCESSO
- 2 quartos ele. Vende-te apa.
nas 5.000 intrida saldo 23 da '
930,00 sem juros a sem '
correção - Tel. 360-5696,

BONSUCESSO - Vendo ãptTdó
frent. Vai., 3 ql., arm. emb.,
cop., coi. 20 mil de ent. said.
comb. Chv. leis. 252-1362 -
30-2550. CRECI 1654. Sr. Pinto.

BONSUCESSO - Prédio~T inaii
2 dependüncias, à Rua Barros i , ¦ ,.,
Brrreto. 49, ediiicado em terr- I apartamentos c/sala, 2
no de 6,00m x 56,00m, será1- n r-iiiartrui mm nnvendido em 29 leilio judicial ; e d SUarTOS, COm OU

pelo Leiloeiro pauio brame, sem quarto de empre-¦quarta-feira, 29 de dszambro ¦ i* •de i97i, ái 16,3o hi,; no local. \ Ç) a d a , dependências
23Í!3i69'. nWÀl' 

°2 2 8' completas e garagem

lisura.
IlHA GOVERNADOR - R. Cam*;
buí, 2fl, ap, 201 chaves no Io*
cal c/zelador preço 80 ci 40%
c prest. a Como, trnt. c Abrru j
-CRECI 1304. Tal.i 229-9976.

ILHA DO GOVERNA-
DOR - Estrada do Den-
dê, 460. Prédio em
centro de terreno, só-
bre pilotis ajardinados,
fachada decorada em
pastilhas. Magnificos

p, morar. Ap. sala, 7 qts. e 2
magníficas coberturas. Rue
Cambaúba, I 195. Em frente
ao late Club. Financiado. Ver
local. Tratar proprietário. Fone
2553113 - CRECI 1 255.

TÉCNOVEND* vende-- X/òuV- ,
:bara - .ip. frente il. 2 qis. j fandega, 100 — Tel.:

EK^riS^i? cTieãoT 28a I 221 -4258. Oferece as
lojas da esquina da Rua
Conde de Bonfim, 719
com Rua Uruguai,
440. Chaves na R. Uru-

-temo ). n... sala, qto. sep,
í' ¦-.-.. cor., -íree c/ tanque,
I9andir, de frente, eme. di
auto, por Cr$ 30 mil, entrada
de 15 mil saldo 18 meses s/
juros. Cine Alvorada loia 4. —
Tel. 2265. CRECI 420.

IaGÍNESTRA venda ipto. pi
vario, j- inv., sale e qto. seps.,
equipado, gelad., etc, por Çt\
22 mil com 3 mil de entradi,
uldo em 30 meses plano fie-
xlvel. Cina Alvorada loji 4 -
Tel. 2265 - CRECI 420.

IAGÍNESTRA vende iplo. p/
verão, si. e qto. seps., todo
equipado, bairro chie, p/ CrS
30 mil, entrada de 20 mil
20x500, l/ iuros. - Cine Alvc
rada loja 4 - Tel. 2265 - CRE-
Cl 420.

v,.iacm. Trat
16/202. Cocoiá.

i R. Tamis»,

Casas e Terrenos guai, 440, loja c/o Sr.
Douek- CRECI 3726.

CLASSIFICADOS

231-3169 e 231-2405.
higienopous - v«ndo âph , Cozinha e banheiro praia da bandeira

casa p/fam. peq3 ql., sal., cop., coz., dep. 50 ! ,_,.l-i-J-. ,.A _ .„,_mii, is mil cm. chav. tal,.|azuie|8aps ate O teio.
52^1362- 30-2550. creci 1654, | Financiados pela Caixa

Econômica Federal, no
novo plano de pres-

PRÉDIO cem 6 ótimos apart, c
4 lojas junto a toda condução
Av. Brís d- Pina, 379. Prtça
550 mil à vista ou a cembinar.
Tel., 243-9762, 267-5960 Sr.
José.

VENDEMOS APTO. DE FRENTE
c/ 2 2 quartos, sala, banheiro,
cozinha, área » parqueamento.
Ver R. Bonsucesso, 505, apto.
101. Iralar R. Assembléia, 30,
49 e 50 andi, Tel. 231-0208 -
CRECI 3438.

VIÍA DA PENHA - Vd9 cisa
2 pia., li,, COJt.i banh, qõr.igain.
50.000 c/20.000 ou 35.000 ò
visls. Av. Brás de Pina 1731
_c/57.

Casas e Terrenos

BRAS DE PINA Vendo re-
sidéncia de luxo, na entrada.
A:eilo casa ou apartamento
menor vallr. 2300959.

Utj n° 502.
- linda
niblent*

rústico e ccolhodor, 2 sis. 2
qts. 2 banhs, còr, vat. dep.
ccmpli, armários todas peças,
jardini, terraço entr. carro, ote.
Cr$ 70 mil à vistft, Rufl Apapó
rtí, 25. Oocuni. em ordem, ac.

tações decrescentes. Si-1 SjyiíJ*^
,. i ,,„ nn IECNOVENDH venes - Casanal a partir de 350,00 _ j/Quaníbara - si. 2 qii,

deps. qarsge. Entr. 30 mil -
900, mes. Traiar Eslr. Galeão,
2823Jí[._396.2780_CRECI_J.36B.

TECNOVENDA verid- - Cf.sa.
$'.. 3 qts. c/lardlm. Enfr. 65 ml
- 1.120. mil, Tratir Eslr. G,\.
leia, 2823 Tel. 396-2780 CRECI
J468.

TECNOVENDA vende""j. 
* 

Gua-
naoara — Terreno nos melhorai
locais, Enlr. 15 mil - 800, mès
Traiar Estr. Galeão. 2823 Tel.
3962780 CRECI J-368.

TECNOVENDA vindi 
" 
-Casa

cm lerreno 980 m2. Vista mar.
Salão, 3 qts- lavanderia. Entr.
120 mil • 2.750, mês. TnUr
Eslr. Galeão, 2823 Tel. 396-2760
CRECI J-360.

CASA NA IlHA - Vindo ou
troco por imóvel ne Zona Sul
duplex, 3 qts. jardim, entra*
da de carro e demais depen- I r\/^ ECT T\f\ DIS^
d.ncias - Estrada do Galaie *JVJ Cd I . ÜU Kl\J
n? 3 S40 - 347-6309 -  |
243-7852.

COMPRO — Cata neva ll>"M|TCD/M CGovernador, pela Caixa, t«in INI I CK-L/I C

&8d,,:íoid07r.T,L 'SAO GONÇALO
GOVERNADOR Vende-se ler- |

ri.no Rua Cambauba, junto ao
Merci. Par tu financiado. Tel,
396.1633. Duval.

JARDIM" GUANABARA - Vim
do lerreno Rua Babaçu, de>
fronte ao n? 311, próximo i
praia, 25 000,00, c/ IS 000 o
retl, em 10 prest. Infs. na R. \

IAGÍNESTRA vende casa centro
terreno 2 mil ms2. — 2 lli..
3 dormit., 2 banhs., deps. p/
ertiprea., casa caseiro, deps.
hóspedes e paragem p/ 2 car-
res — Cri 350 mil a comb.
Cine Alvorada loja A — Tel.
2265 - CRECI 420.

IAGÍNESTRA - Ha 35 anos tra-
balhando em imóveis. — Casas,
aptos., pilot menores pre;os
da praça. Cin- Alvorada, loja
4 - CRECI 420.

IAGÍNESTRA vinde ipto. p/
verão, si., qto. sep)., todo
equipido, de frente, eslic. au-
to, por CrS 30 mil, entradi 18
mil a taldo 12x1,000, i/ juros.
Cine Alvoradi lj. 4 - Tel. 2265
- CRECI 420.

COIUBANDE' 3 casas e vila c/20
quarioi terreno 8 000m2, ótims
renda mensal. Sinal 20 000 tro-
co p/aplo. Tel. 2-8621. CRECI
26.

NITERÓI v. lerreno 7, Catarina
1.500 t. Rua Ferreira Viana
18/901 Flamenqo. Ônibus no
local.

CAXIAS E

e mensal desde
290,00. Mais uma obra
com a garantia da CO-
MASA, Ver hoje mes-
mo no local. Corretores
diariamente até 20 hs.
ou à Av. Rio Branco,
156, grupo 801. Tel.
232-3428 - 222-8346

- 22 2-2793 e
252-8774. JÚLIO BO-
GORICIN - CRECI 95.

S. JOÃO DE MERITI
ÁREA DE ESQUINA - Com
700m2, vonde-se no Centro de
5áo Mateus. Ótimo ponto p/
Posto da -gasolina, ver e tratar
no local Av, Nilton Campos
So_ares_ 29B S. J. de Meriti.

CAMPOS EUSEOS - Petrobrás
— Vendo quatro terrenos pia-
nos junt.-i estrada a s f a! t o .
Ótimo preço. Tratar Vieira
2478351.

SAO JOÃO DE MERITI - Gran-
de arca com 33752,00 m2 e
dividida em 63 lotes, localizada
no lugar chamado Venda Velha
(confontando com a Vila
Cauy), em São João de Meriti,
será vendida em leilão (udiciai
pelo Leiloeiro LEMOS, segunda-
feirs, 10 de janeiro de 1972,
ás 16,00lis., no seu escritório,
ã Ru» Francisco Serradcr, 90
- 69 - Gr. 602. M.iis inf., lei.
222-4057.

MÚRY — Vende-se casa de cam-
po nova com terreno de
2 200m2, vista magnifica, lotea-
mento com clube e piscina.
Fa:ilito_o pagamento 237-3402.

PETRÓPOLIS -~Venda.se ipirt.
2 q. a dep. R. Saldanha Ma-
rinha. 410/301 - Tratar
227-5381 O».

PÈTRÒPÒilS 
"

Duas Pontes.
Valparaiso ~

Vendo confort.
caia mobiliada r/geladeira, te-
l*v. GE, radiovitr. itereo
Phillips, 4 qts. c/arms. embut.
2 i. ampla coz. c/armi. aço
dep. empreg. garage, iards.
I70m2 conslr. em terr. 770m2

— 160 000 fácil, parte 1*4 meses
s/juros. Ver e Irai. c/propr.
Rua Cel. Bias Pimentel 4-4.

PETRÓPOLIS - Vanda eu traça
casa neva ni R. D. Pedra 524
pela apt. 1. Sul. Risa 200
mil - 255*3121 - CRECI 
3 023 - OB.

PETRÓPOLIS - A vista par-
tieuler compra casa 3/4 q. • 7
b. tarrana p/ merldll. Ofar-
tas p/ parlaria dltta Jornal
sob o nf 207 941.

PETRÓPOLIS - Vend. Edifício
c/ loia e 2 aptos. Ver Rua 13
de Maio, 183. Tratar 252-4681.
GB. Rua 7 Setembro, 43-89
CRECI 338.

PETRÓPOLIS - Nogueira. 55 mil
cruz. casa 2 qts, salão 2 banh.
varan. garag. dep. empr. Vieira
247-8351 Rio.

TERESOPOUS - Vende-se à Av.
Alberto Torres n9 1.135, apl?
305 (Reta), mobiíiado, c/ quarto
e sala, banheiro, kitchnete.
Chaves c/ porteiro. Tratar Rua
Arauio Porto Aloçjre, 70 s/113.
Tel. 222-37.(2. CRECI 13-13.

IU45 mt. p/indústrie
cata ant. Rua Joio Magalhães,
19. Ver locel. Tratar 242-8878.
CRECI 1424,

GALPÃO — Fechado, c/vestiério,
sanitários, cantina, c/residência
isolada. Vendo em 5 anos ou
alugo — Adequado p colégio,
oficina, p/industria. Ônibus 781

235 a porta. Rui luit Bel-
Irão, 1011, Vilqueire.

OLARIA EM FUNCIONAMENTO
Caules (Capivarl) Estr. S. Lou-
renfo, km 4 no cruiemento do
Rio Magi cem Washington
lujt e combinar.

SERRALHERTa de atum, e ferro
Vende-se :/ tel. próprio,

moradia, centr. novo. Tratar na
Av. Aripsgl, n9 577, E.-s de
Pini.

Ilha dos Lobos
Vendo na Baia de Guana*

bara, t 120 metros de Pa-

quetâ, totalmente arborizada,
e/l casa de 4 qts. e de-

pends. Base 200 000. Dcte-
lhes tel.: 268-9937 c/ Sérgio.
CRECI 3 609.

Posto de
gasolina

Vende-se urgente, excelen-
le localização, na Rodovia
Rio—Bahia, Km 290, com bar,
restaurante a prédio par» Ofi-
vina. Traiar pelos telelonet ...
265-6805, 2420249 e . . . .
222-7112 oo no local.

Loja Copacabana
Vende-se com área de 650 m2, à

Rua Barata Ribeiro n.° 330. Tratar com o

proprietário, à Rua México n.° 98, sala
305.

Restaurante em Brasília
Vende-se, restaurante de cozinha internacional, da re-

nome 
'nacional, freguesia de elite, ótimo movimento, por

motivo de saúde. Prec.o base: Cr$ 400.000,00.

Traiar por carta com o Sr. Fortuna — Caixa Postal

13-2062 - Brasília - DF.

Vendo - Imóvel
Prédio de esquina, na Rua Ma-

riz e Barros, 774/776, em área de
700 metros quadrados, livre e de-
sembaraçado.

Tratar com o proprietário, pelo
telefone: 248-7508. Sr. Paulo. (P

'\
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IMÓVEIS-ALUGUEL
ZONA CENTRO

_ LOJAS VAZIAS Pasto con-1
«,4lo. Tr«l«n R. Audom»ro>
Cou», 92 tel.i 2439300 Ja. ,
feira depoll dis 14 horai cl i
AII>erllno._P»rlo_el» ._£•!_•_..

LOJA - Ãiíóãhioi 
~ 

c/
200mit2, Pça. Joio Penoa, 4
(Gomei Fre*f« tf Mem de Sé). ;
Sim luvai. Tr»l»f CONTRAI - .
Av, Rio Branco. 91, 49 and. i
lei. 221.9788. CRECI 1549.

PRAÇA MONTI CASTELO. 1»
t/605 ¦¦¦-•* p / I i n i
r ornareiii ii, Chavnt c/'porteiro,
ADMINISTRADORA NACI0NA1

- Av. Pret. Anl6nlo Carlos n9
615 - 39 nav. lal. 242.1314 ou
232.1236.

RUA AlVARO AlVIM, 21, ./
1304 -- Sala e privativo. Cha*
ves c/ porteiro. ADMINISIRA.
DORA NACIONAl - Av. Piei.

®

CENTRO
AlUCO - Aplo. cu qio, tapera-
do, 90 o 120 • aplo. 300 de
qio. e »., e. • b. c terraço,
Trat. 243^0333.

AlUOO 3 Hndoi «U. Indo, mob.
o«'a I ou 2 rarures cids. Rua
tit.cto de Si 115 «p. 502. -
Contro.

ALUGA-SÍ OU ViNDE-SC — Oil.
mO * ' .8 " tAll '• l*rt, CCZ.
b»n. varandj tudo bem ciranda
Rua Santana 77 infor, « chaves
apt. 1108.

AlUOO - Ap. 202 R. Com.
Evor», 4 «10. R. StO. CMtO,
69 ;om 2 ato», sala irea c/
tanque ate. Chave» no ap. 201.
Tratar Av. R!o Br»nto, 39 ».
1609. Tel.j43-957J;

ALUGA-SE 
"-" 

Quartos. Rua
Ma a Lacerda. 278. Rua Sio
C»rle», 264, T«l._ 26S_6M..

ÁPSA - Atuoa-se ap. 406 R.
Riachuelo, n9 BI/87 c/ili.. qto.
con!., banh,, coi. Tratar AUXI-
LIADORA PREOIAI S/A -
CRECI 253 - Iv. Ouvidcr, 32,
29 da 9/11 ¦ 12/17 hi. Tel.
243-6060. 

AIUOA.SE <»¦» n» Ru» 0»n»ral
Patlra, 36 i»ia 15. Var no lo-
c»l com Wilion • tralar paio
talelon» 230-5389.

SANTO CRISTO -"Òílml catí
(350,00) cont I mi» adiant, -
Inf. hoie 224-3505. B. Alrei,
204 (Forneço lieclor p/ ou-
Irei).

Lojas, Escritórios
e Consultórios

APSA - Aluoa-ie ap. 1102 R.
R.achuelo, n9 221 c/lll., qto.,
cor.. banh., dep. emp., co
fronte. Chsv. R. do Ratando,
144 39 andar do 2a. • 6a. de
8 12 o 13/I8H. Trotar AUXIU-
ADCRA PREDIAL S/A - CRECI
253. Iv. Ouvidor. 32. 29 de
9 II « I7'l7lu, Tel. 243-CO60.

ai sa - Ãluqe-t» 
~m. 

202. R.
Cardeal Dom Sebaitlio leme
n? 23 c/ ila., 2 qtoi. banh.,
cor. qto. emp. Chav. c/ pon.
Trator AUXILIADORA PRE-
DIAl S/A. CRECI 253. Iv.
Ouvidor, 32, 29 d» 9/11 e
12/17hi. Tel. 242-6060.

ÁPSA - Aluqa-i* «0. 602. Av.
N. S. de Fitima. n9 59 C/»l».
I oto. banh. Chav. c/port. Tra-
tar AUXILIADORA PREDI* l
S'A. CRECI 2S3. Tv. Ouv:dor,
32 39 d» 9/11 « 12/I7hi. Tel.
342-O060.

APSA - AMoe-t» ao, 301. R.
Uhaldlno do Amiml, n9 44
c/»la., qt. cenl. binh., kit.
Chav. na portaria. Tratar AUXI.
LIADCRA PREDl/l 5 A. CRECI
353. Tv. Ouvdor, 32-29 di
9/11 e I2/I7hi. Telefone
343j<S060_ 

CENTRO - Aluoa-l» ap. 302.
R. Riarhuelo, 26S c, sala r qto.
coni- banh. c cox. - Chavet
e/port. Jot* - CrS 340.00 -
Tratar n» ADMINISTRADORA
MASSE1, R. Debret. 79 s/408

Teli. 343-1335 e 33» '293
CRECI 1131.

CENTRO - Átüqa-ie p/33Õ."00
ao. 1305 R Carlos de Carvrlho,
60. Sala e ato. tep. banh. •
coi. Tretar EMIl - Ed. Av.
Central t/1231. Tel. 353-9059.

CENTRO - Ãlug. «pto. sala qt.
cer. banh. irea. Et. Riachuelo.
247/401. Tratar 252-4681. R. 7

JSetembro 43 - *'_CSÍSLJA?:
CENTRO - Aluqo R. RÍichuelõ.

271 «pt9 912 sl. qto. banh? e
kit. Chaves c'porteiro CrS .
320.00. Trat.r SÉRGIO CASTRO !
IMÓVEIS. P. A 11 e rr b I é . » . :
aO-SO. Tels. 24 2 • 8 9 4 5 • |
231-0990. CRECI 32;_

CENTRO - Ãiucjo R. Riachuelo, ;
271 api9 402. Frente sl. qto. j
conjugado banh? c/tanq. « kit. \
Chaves c/poneiro. CrS 320.00.
Tratar S E R G IO CASIRO
IMÓVEIS. R. Assembléie.
40-59. Tels. 2 4 2-8945 e
331-0990 CRECI 22-

CENTRO - Alugo R. R.íchuelo^
241 epi9 1104 BI. A sl. qto-
conjugado banh? e kit. Chave»
c/oorleiro CrS 270.00. Iratar
SÉRGIO CASTRO IMÓVEIS. R.
Astemblíi». 40-59. Tel».
242-8945 o 231-0990. CRECI
22.

AlUOA.Sl sala 625 do Ed. 5an-
toi Vahlli, U. Senador D»nt»j,
117, com Banheiro e ktch. Sala
frenle Av. Chile. Aluauel CrS
310.00 e t»»ei. Cnave portar!».
Tratflr Jabur Neto Imóveis, ft.
Marrtcai 40 sall 703, T«l.
233_767.

AV. PRES. VARÒAS.590 - Alu-
ao sala 1306 c/ sala ban, seleta
kneh. Chavoi n» sala I 307.
Tralar Av, Eratmo Braga, 355A.
TeK_23l4)190^BNBJ.

AlUOA.Sl"- Rua oi Ouvidor
130 (iunto e Gor..alves Oill),
Sall 217. Cr$ 550.00. Tratar
Ângelo do. Sintoi. Te!».
324-5278 e 2425029. CRECI
1276.

AIUOA.SE no Ed. Cld. do Rio
d* Janeiro gruoo 1412 tf
ssragem. Chavsi n» »/lo|a com
Sr. luir. Tralar com Da. Oiga
ty. Bio Branco,, 109-1102. 

aluga.SE para fina «emersial»
• Rua Carmo Neto, 1)7, loja
com moradia e dependincíai
- Informe 325.124X

ÃLUG0'r. Lavradlo 68~io|i c'
344m2, 4 sanitiriss |ir»u e/
I04m2. Chivei oert. do n9
70 - CRECI 1815.

LAPA -EdlflTio Belo Rio. Rua! Anlénlo Carlos, 615 29 p.v.
ria lapa, 200, elug»moi em Ia. ! T«l:jir13!4 ou-_2__Si _ _
locação conjunto da talai 204 , RUA 7 DE SETEMBRO, 63, »/
- 305 - 306 - 307 ~ 308 - j 

"

e 30? - Chevei com o poMelro
Sr. Odillo. a partir de CrS
350,00 e ta.ai, Tralar IMOBIU-
ÁRIA ZIRIAEB ITDA, Rua da
Allandega, I0B - 49 andar.
Enire 11,30 e I8h. Tel.
221-4351. ________

PASSA CONTRATO de loja no
Centro. Tet. 3646479, Da,
Waldéa.

1001 - Aluqa-ie p/ f!ni corn.
tf sal a, e banh0. Chevei tf
oo neiro. ADMINISTRADORA
NACIONAL - Av. Pre). An-
tònio Carlos. 615, 39 pav, Tel.
242j3_t_ou 25 3_j336_

SAIAS - Centro, duas sales
conluaada» Rua Concolcio, 105
Grupo 2112, Var com o portal-
ro Milton o Iratar lui; Paulo
- 221-7210 ou 252.3815.

Sr. Proprietário...
VANTAGENS DE
NOSSA TRADIÇÃO E~| MODERNA TÉCNICA

¦X- Pagamento om dia lixado dos alugueis ainda nao pagos
•X" Adianlamonlo som |uros aos nossos clientes

"X" Corpo pormanenlo o oiclusivo do advogados especializados
funcionando etn conjunto

ZONA SUL

APSA - Aluga-ie i/304/J,6 -
R. de Quitanda, n9 20, p/fim
comercie.». Chiv c/pen. Iratar
AUXILIADORA PREOIAI S/A -
CRECI 253. Tv. Ouvidor, 33,
29 de 9/11 e I2/I7hi. Tel.
2434060.

GLORIA E
SANTA TERESA

ALUOO ótmo esnjug. c/ ba-
nh«:ro c:mp'eto e cailnhe.
Chaves c/ porteiro. Aluauel
3.0,00 e raiei. Rua d» Glori»,
328 aplo. 403. 

ÁilÍGA-SÉ quarto pira rupar
loiloiro ou caiai sem f.ihoi.
Rua Beniimlm Conilml. 123
— GlAfie.

AIUOA.SE - Quarto a casal iam
filho. Rui Benlemim Conuant,
163. Tel, 365-3630.

ÁPSA - Aluge-"ie «p. 305 BI.
B. Praia do Ruiiel . n9 344.
C/sl«, 2 qloi., coi„ banh.,
dep. emp. Chav. e/pori. Tratar
AUXILIACORA PREDIAL 5/A -
CRECI 253 - Tv. Ouvidor, 32,
29 de 9/11 e 12/17 hs. Tel.
242-4060.  

AlUOO - 2 Mias laleta WC R.
Evariito da Veiga, 16 i. 607.
Ver porteiro,

AlUOO Mies Í6Ò4 e 1607 da
Avd. Prei. Vargat. 462. Cnavei
sili 1306. Aluguel 400,00. Ira.
tar Lgo. S. franciico 76 gr.
1315 dts 10,30 ài 12 e 16.30
• i 18 hs.

AlUOAMOS SAIA 419 - Av.
Eranklin Re: • 39 c/ i» -
U *à\è, banh. kiuh. CK>v.
eport. Tratar CONTRAI - Av.
Rio Brinco. 91, 49 and. Ttl.
221-9788. CRECI 1549.

AlUCAMÒS - Grupo 903, Av.
Prei. Vergai, 446, c/ 2 talai
cbanh. Chav. c/p:n. Tranr
CONTRAI - AV. Rio Branco.
91, 40 «nd. Tel. 221-9788. CRE-
Cl 1349.

CENTRO - Aluga-se loja n9
13-A « R. ComeHero Jcilns.
n9 113. (Eipianad; do S«n»do!
c/8 rr«iro» de como. por 4.15
de larg. e/33 rn2. tíe irea.
T'Si t«'iroi m'n'm;s. Tratar
e IMOB. GÓES - *. Alcindo
Gu*ntòat&, 2i Gf. 1514. t«í,
2224»20 222-7812 CP.ECI 202

CfNIRO - ContreSo de~loea<l:
da loia "M", « Rua Sete
d» Setímbrj. 88, at» 1975 »
«inía, vsnnltctsr, extintor,
balcões, vitrinas, «rmaçòei, co-
'*•-•, [õiii, vcitulrio feminino,
et;., tude pertencente a Fa'fn.
eis de El>i K«'!l Hont n J;ê-
the>o nrà vtnd>àd em tVio
ludcal peto leloe'r» PAULO
B7A.VE. lírca-feire, 28 de
Dezembro de 1971. li T4.30
ht.. no IcC»!. M<U inf., •«!».
231*228. 231-3169 • 231-2405.

CENTRO — Aluo- ou .end. sala
frente. Ed. Prei. Kennedv. Av.
Preiiden-e Varqat. 633/1806.
Tratar 252-4681. R. 7 Setembro,
43 89. CRECI 338.

AlUGAMOS - Ap. 308, Rua ,
Benjamin Conitant, 66, c/ ti.
qr. tep. banh. cor, dep. em-
preg. irea c/tanque. Chlv. c. |
port. Traiar CONTRAI - Av. i
Rio Branco, 91. 49 and. Tel. |
221-9788 - CRECI 1549.

ÒTORIA"- Arjgo R.CÕnde U-
g», 22 apt. 618 conjugado c/
b»n9 • kit. Chaves c/ porteiro,
CrS 350,00. Tratir SEíGIO
CASTRO IMÓVEIS. R. Aliem-
bléia, 40 59. Tais. 2314)990 e
2a2-89i51j:RECI_22; !

GLORIA - Alugo R. Conde le- [
se. 22 apt9 1113. Frenlc.SI.
2 qt?i. bsn9 coa. Chavei c/ i
peneiro. CrS 450,00. Tratar
SÉRGIO CASTRO IMOVTIS. R.
AnemblÜa, 40 59. Tels.
342J945 e 231-0990. jCRE_CI_22. |

RUA HERMiNEGIlDO DE BAÜ-
ROS. » apto. 817 - Aluga-se
1 Qwarfo « uU co«.ug»doi,
co». e b«nh. Chaves tv oorttl-
ro o treter Av. Almte. B«'ro»o
63 s/806 - Tel. 224-8807 e
22 í*40!^0" ^U6*4:

RUA DA GlORIA. ítÕ ap. 402
Grande ap. vesübulo. 2 sa

lai. !»rd. inv., 4 qtot.. 2
banh9í. lotlal», copa-cos., 2
ato., emp. irra serviço.
1.XOSO. Chavet n= ap. 1.201.
ADMINISTRACORA NACIONAL

Av Prei. Aníinio C»rlo»,
615 - 2'. p«v. Tel. 242-1314
cu 252-1336-

RUA CONDE lAjr 22 ap. 414
Frente, sele e Qto. con).,

h«nho., kitch. CrS 390.00. Cha-
ve» c/porleiro. ADMINISTRA-
CORA NACIONAL - Av. Pret.
Antônio C»rloi, 615-39 pav.
'•!__L2-!__-__?_v232$:

RUA HERMiNEGIlDO DE BAR.
ROS.i - Alugo apto. «05 c/
qu«r:o i*U conj. banheiro •
coilnhe. Chavet portarie. Tratir
Av. Eratmo Braga, 255A.Tel.
2314)190 BNB.

SANTA TÍRIZA - Ã!ug«-i« i
Rua Almte. Aleiandrlno n9
1808 «pto. s/402 de 2 qtoi.,
sile, * deoendirvciss. - Ver
no «pto. 402 « tratar Rua Mc-
>ico 41 !<301. Tels. 221-3421
ou 22t-37l8.

AlUGO ao. 5 Av, Osvaldo Cru/,
135 - Bloco II. i. 2 q. dco.

¦ > ,. • --• oor Cri 550 e
txai. lnl^225-3726 • 2327355.

CATETE - Alusa-ie ep. 401 da
R. Padre Américo TIO ti i|l°
tala, let. e banh9. Chav. perl.
Tralar 7 Setembro. 81, S/1.002.

CATETE - Rua Bento Ilibo»,
140 ap, 302 - Alucjemoi c/
tala quarto aeparedoi, coiinh*.
banheiro »ocl»l completo, WC
empregada e irea com ianque.
Aluguel CrS 380,00 <i lane»,
Chavei C/ o porteiro. Iratar
IMOBILIÁRIA ZIRIAEB ITDA.
Ru» Alfândega, 108 - 49 an.
dar, Teli, 321-4351 a 331-9998,
enlre 11,30 e 18 horat.

CATETE E BOTÁF. (3f aptí.
d» 300, SOO, 760,00. Ini. do-
mingo. 6 àt 17 hl- 221-7933.
Arranio llado^ei^p/outrai.

i CÁTÊTE - largo do" Machado,
8, ap. 1201. Alug. vaga e

j moça, unice inquilina com «I*
; o mu direlioi. tem telefona.

Aloyslo P. Vasconcelos
Francisco T. da Cosia

Dr. Ruy D. Cbermont •

Dr, José lulz Rezende
Dr. Roberto S. de Almeida
• Dr. José G. de Moraes

Cia. GUANABARA ADMINISTRADORA DE IMÚVEIS f fi
<\ 7 de Setembro, 43-8.' andar • Teli. 252-4681 252-1504 242-1526 ^___|

®̂

NOSSOS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS SEM ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO.
NO FIM DE CADA ANO, NOS ENCARREGAMOS DE ELABORAR A DECLARAÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA, NA QUAL É DEDUZIDO O PAGAMENTO
»!OSSA COMISSÃO. CRECI 339 ®

COPACABANA - Caiett, Bota-
fogo 13) ipi. de 300, 350,
600,00 Inf. domingo, 6 ài 17
hi. 221-7923 B, Alrei 204 (ho-
je)^ IndUo "S^o.'**.. 100%

COPA — Apla, ,en. •» lev. quer-
to iate e quorto emp. 1 raiar
tegunde feira lei. 25-1966

COPACABANA ~ Alugo Slqúel-
ra Campoi, 241 ap. 702 c/sa-
lão, 3 qts., banh,, copo-cor.,
cleniA,*, deps, tudo c/arms.
emb. « vaga u*'Mie< Chv.
c/port. Ante nio, Tralar didi
ulelt p/tel. 3233437 (9 ai II
e 16 at 20 hs.)

COPACABANA - lenie. Aíuge-
¦o Ap. 1102, excelenle» Guiiavo
Sempelo, 344, 2 ali., 4 quarloi,
2 b, soclali armi»rioi oaraoem.
Tel, 2460485.

COPACABANA - Alg. ap. 1102.
R. Aires Saldanha, 93 préx.
praia, 2 tll., 2 qti., banh.
cop.-coi, dep. emp. Aree aerv,
c/ tanque 0'de. ver. envi. Ch.
tf port. Serverino. Tr. let.i
245-2328.

COPACABANA - Alugo ótimo
ap. frente. Rua Duvivier 96/
1101, c/ sala, quarto tapetado,
depend. de empreg. -¦'"'( ,ín'
que — tratar Dr. Felipe
222-4813.

TEMPORADA - Copacabana.
Alug*<te aplo. tf 3 qtoi. iala
dep, emp, — Tel, finam«sn.e
mohlllado. Tratar 2270985 2
ou 3 metea.

ItMfORAUA — Quarto o laia
reparado. Tratar Djalma Ulrlch
229 apl, 501 telef. 2 35-7055.

TEMPORADA — Copacabana alu-
gato con|. e/ 1 - 2 • 3 t|ln».
algum ti ttl, e ar cond. IroUr
3374)985.

TEMPORADA - ÀTlantíc* fr«n7e
p/ mar 2 qtoi. tala tal. TV tra-
tar 2270985 re.oreiro em dian
t«_.

VAGA - Alugaie urn« vaga p/
moca que trabalhe fora em ap.
do moca só 1/ oi direito» tra-
"í P/ia»l__J_>i____?______!_,_._,

VAOA 
"- 

P/moca aluga-se uma
emb. familiar. Av. Copacabana
I95_ani. 19 tel. 2560921

VERANEIO - Alugo, moblíladõ
com geladeir« telefone e vaga
pare carro, apar fomento com
dolt quarlot, tala, copa e corl-
nha. Dlalrni Ulrich, 187 - Tel.
256-5476.

IPANEMA •- Caia. Aluna 10
rnarmiflM cata 2 pavtot., 3 tf»,
lai, 6 qlrii,, copa, cozinha, Irei
comiruido 450m2, p*t* re*
itdènela ou comércio. Ver Rue
Alm. Sndock Si, nO 153 a par-
llr dia 27 de 8 as 12 horat.
Iratar nulot telefono» 252-4295
o 2273117 com o proprlelino.

PAIACETE, piscina, jardins, ga"
rege. Mobillfido, q/ prei*, rua
lOiiejgiid-, eríttocrític* 5 mil
p/mel. lol.i_ 399 0554^

TEMPORADA - Ipanema caia
3 q,, mobitíada, perto prei4,
lei., ian. Tel. 237.1574.

FLAMENGO - Aluga.ta ótimo
•pio. frente Rua Conde Bte>
psndi, 54/203 c/oto. • leia
stparadct coi. banh. |, inver-
no. Ver ir ' eu inquilino e
tritar 246-0373.

ilAMENCO -"Alua. «PI3. »»l«
e qto. con], (grande) kit. banh.
compl. área c/tque. R. Alte.
Temandaré. 66 ap. 1204. Tralar
253-4681 R. 7 Setembro, 43 -
89 ÇRECim

riAMINOO - Alugaie ap. T2I8
Praia do Flamengo, 12 i»l« e
qio. conj. banh. coz. Chavei
cportelro. Sr. Eucldei. Tratar
EMIL - Ed. Av. Central 1/1331
Tel. 252-9059.

FIAMENGO - Alugt-ie ap. 1003 ,
R. Marque» da Abrantei, 173 j
este, 2 qti. banh. coi. dep. {
comp. de emprog. êree c/tan- t
que. Chevei c.pert. Trjttr i
EMIl - Ed. Av. Centr«l t/1231. ,
Tel. 252-9059.

IARANJEIRAS Alugo R. d.»
laranjeiras, 371 apr". 314 ll.
ql9. b-inP, hill j.trd, inver. coz.
área de terv. dep. empreg.
Cravei no apt9. 3I0 CrS
600.00. Tratar SÉRGIO CASTRO
IMÓVEIS R. Attembléia, 40 59
Teli. 242-8945 e 23I-O990 CRE-
Cl 22;

LARANJEIRAS - Aluga-te «pt9
I0I da Rua Cardolo Júnior 294,
Aluouel CrS 370,00 maia la>ai,
^ _*i?f_!?0 ._?£*,!*,,..._....

VAGA - Aluga-te voga pata
moça c/ todoi oi direito» -
Aluguel aditntedo - 120,00
p/ mtt. Ruft Uieinjeire*. 267
- F. 225W49. Sr. Fernando.

BOTAFOGO
E URCA

Casas c Terrenos

BOTAFOGO - Aluga-se na Rua
Pinheiro Oulmifltí, 101 r.9 8
quf.no, cozinlia e banheiro te-
parado. Chaves na c/2. Ver
do tegunde a iext«»feira. Tr_ií.r
Rua Ãraúlo Pórlo Alegre, 70
t/UB.JoliJ33-3743^

CRS 330,00 - 
"40Õ 

-550 -
650,00 - Caiai e apti. _. Sul
— Centro - Nor ti* c/drp. 1
m*s tem (indor. 221-7923. B.
Aires, J04. _

CASA"- 2 »., 3~q., copa-co;.,
dep. emp., n,uint_r\ lavand.
R. Mal. Benlo Manuel, 50 (3e.
rua dir. Farani) Parlir 2a. f.
ió aiè 10 hs. Bom preto.

LEME E
COPACABANA

AlUGAM-SE .•¦»-. e.celentei
apafainentoi, tule o quarto
coniugadoi, à Rua Conde da
Iraia, 510 «pt9 203 e 302 fdt. 
Chavei com o porteiro, Tralar , badtaiüic KITnc
á Rua Me.ico, 98 1/ 3IU. |A P A R T A M t NTOS

ÃÍUGO""- Apartamento -CrS:— TEMPORADA é C01TI
300,00, \ m«t adiantado. Solu*
cão riplda. Santa Clara, 33 ta<
Ia ni.

AlUOA-SE - Apt9 101 da Rua
Tereie Guímariet, ;»--, c/iele |
e quíf-o sepiradot, banheiro, I ^tr
coiinha. i'ea c/tanque. Chavet
<_. «P.t9 tq__Tr«i«r _«2.8684. | 54 s/lo|d 201 — Tel.
aiugamos- uatíJ. 2 3 5-4813. Enlregue-

nos o seu para o mes-

BASILIO & CIA. Temos
dezenas, todos os ta-
m a nhos, mobiliados,~>. 

Barata Ribeiro,

nnità, 104. c/il. 3 nti. banh.
to;, dep. empreg. irea c/tan-
qut — Chav. c/pert. Tratar
CONTRAI - Av. Rio Bran:=,
91-49 and. lei. 331-9/88. CRE-
Cl 1549.

tim. (3

«IAMENGO -- Ãlugã-st «p. 201 > AlUGA-SE
Av, Rui Barbei», 4*0 mobilitdo , 174/402
c/ telefone c/hall eseril. II-
ving, laia lanlar, A qtot., 2
banni.soc., iria </ i«nq., dep.
emp., e garage. CrS 2.700,00
— Chavei fj port. — Tretar na
ADMINISTRAÇÃO MASSET. R.
Dtbret. 79 i. 408.
242-1335 • 224-2283.
1131.

Tel.i
¦ CRECI

— Sio Clemente
- Qto. il. dept. empr.

frente - CrS 530,00 mait lanai
- Traiar: 243-7191,

aiuoo vaaa para moca. Peco
rifircncie. Rua Farani, 3 — np.
511 «Quina Praia Bolafcgo.
Te:. 266-591*.

CENTRO - Alugo R. Riechuelo.
257 api9 1113 sl. 2 qloi. banh?
coz. irea de **' ¦ c/tanet. dep.
empreg. Chavet e/porteiro CrS
480.00. Tralar SEROIO CASIRO
IMÓVEIS. R. Assembléia.
«0-59. Tel». 23 1-0990 •
242-8545._CRECIJ3.

CENTRO"- Alugo R. RiachueloT
241 apt9 Sil Bl. A ll. qtc.
ccnjuqado banh? e V.<i. Cnave»
c porteiro CrS 270.00. Iratar
SÉRGIO CASIRO IMÓVEIS. R.
Assembléia. 40-59. Tel».
23l-0990_e 242-8945j:aEÇI_22:

CENTRO - Alugo R. Riachuelo,
241 apl? 109 BI. B conjuqado
c banh. e kit. Chavet c portei-
ro. CrS 220.00. Tratar SÉRGIO
CASIRO IMÓVEIS. R. A-.iem-
bléia. 40-59. Teli. 343-8945
e 231-0990^CRECI 33^

CENTRO - Alugo R- Riachuelo,
126 ap9 601 Frenle ti. qto.
banh. cot. área dc serv.
c/!«nq. Chavei c/porteiro CrS
400.00. Tratar SÉRGIO CASTRO
IMÓVEIS. R. Assembléia.
40-59. leH. 243-8945 e

_23,-0990 CRECI 33-
CENTR~Õ - Alugo R. Carlos

Sampaio, 351 apl? 715 sl. ni9
banh? co:. Chav" c/porteiro.
CrS 450,00. Traw SÉRGIO
CASIRO IMÓVEIS. R. At-em.
bléia, <0-5.° leis. 331-0990
e 242-8945. CRECI 23.

C~ENTRO - Alugo Praci Jcio
Peiioa 9 eot? 806 ti. ql9
banh9 h»ll, cor. irea de lerv.
todo pintado de novo. Chgvet
c ¦porteiro CrS 400,00. Tratar
SÉRGIO CASTRO IMÓVEIS. R.
Atiembléia, 40-5.9 Tels.
242-8945 e 231-0990. CRECIJ2.

CENTRO - Alugo R. Carlot
Sampaio, 246 apt? 502 sl. qto.
b«nh9 cos. e sinteco. Chaves
c.porteiro. CrS 350.00. Irat.v
SÉRGIO CASIRO IMÓVEIS. R.
Assembléie. 40-5? T«'V.
242-8945 e 2310990. CRECI

J2^_
CENTRO - Aluao eot9 102 R.

Maia Lacerda. 223 sl. ot. tep.
co:. bsnh. «re» qt. empr. Cna-
vet c/pciie'ro. Tretar R. Aícin-
do Gutnabara, 24 t/1506 -
tel. 2320484 - Dr. Maia -
CRECI 1646.

CENTRO - A!uoa-te a R.
Wathinetsn Lu;l 45 ao? 402
K n? M ao? 406. Ver c/pert.
Trator c'õicvanino ltda. R.
México 11 1/I201-' Tel:
231-3386.

CENTRO - Aiuaaie grupo de
3 sales i Av. Rio Branco, 277
«r, 507 — c/apro*. 70m2. Alu.
gue>: l.OOO.CO mas K. Var
na ia!« 810 'Chavei). Tratar
RIOPOUS IMOBILIÁRIA - Av.
Rio Branco. 277 t/810 -
Te'. 232-3896 e 232-7724 -
CRECI 895.

CENTRO - El'a: o - Alugamei
loia A. R. Machado Coeiho.
119 c/40n frente, irea total
c/cérca de I00m2 - Chavei
c/porteiro* «n;e'en!« ponto co-
márcia! p/diverioi rí»msj rege*
cie. Tratar ns FINANCIAL
ADM. S/A. Av. Franklln Roo-
sevelt. 194 í/loia 203 - Tel.
243-6745 ;.'Sr. Agottinho -
CRECI 366.

FIAMENGO - .-...•¦- ap. 602
c/ ar refrigerado o cort'nit Av.
RuiBarbose, 910 c/ salio.tale
jnatar, 3 atoi., 2 bsnn:. toe.,
copa, coi.,3 qloi. emp., irea
c/ lanq., t garage. C r i
3.300,00 - Chaves c/ port.
Iraiar na ADMINISTRADOR/.
MASSET LIDA. R. Debret. 79
t. 408. Tel.: 242-1335 e
224-2283. CRECI 1131.

FIAMENGO - Aiuoo c/Ml. «o.
1003. R. Sen. Vergueiro, 123
c/3 q. s. dep. compl. Aluguel
850 rrujis deio. Chavei port.
V»rar 225-7661. Apói 19hi.

CENTRO - Aiugamot tsla 1705
- Av. Rio Branco. 185, «»ee.
lente p/ escritório, c/bar.h.
comp'eto * kitchnete, d/frente
p/ Av. Chavet na sela 327.
Tranr na FINANCIAL ADMI-
NISIRADORA S/A. Av. FrankKn
Roowvelt, 194 s/loia 203. Tel.
243-7645 c/Sr. Agoitmho -
CRECI 366.

CENTRO - R. do Reicnde, 103
opto. alto de frenle, c/ 3 qtoi.
sala cor. banh. dep. emp. ga-
rege. Ia. loca;ão. TcJ:_257-7558.

CÍNTRÒ" - R. Riachuelo", 62.
Alugam-te ouartot. Ver local.
Tratar Av. Graça Aranha, 206
- sl. 510 - Tel. 252-3536.

ESTACÍO - Centro - Aluaa-se
apsrt. cobertura Machodo Co--
lho 119 apart. C-01. Ver no
Icxal chaves c/ porteiro. Trotar
Goncalvei__Diai 89^ sl. 206.

FÁTIMA - R. Cardeal D. Se-
bastião Lemo, 23, jp. 204 -
Aluga-ie qí. e at, t<*p. fiador
ou dep. 3 m. Inf. 242-6640.

FÁTIMA - Aluga".e"ap. 108 Av.
N. S. do Fátima 73 c/snla e
qto, icp. banh. cor. Chaves
no ap. 70-4 c/Sr, Suely -• CrS
420,00 -¦ Tratar na ADMINIS-
TRADORA MASSEl, Rua Debret,
79 1/408 - Tel. 242-1335 e
224J283- CRECI 1131.

RÜA'RIACHUELO, 347"- apto'.
905. Alugo c/ ll, qt? i. '»''.
cor, banh. arm. rmb. Ver e
tratar no locwL_ _____

RUA UBAIDINO DÒ AMARAL,
14 — Aluno aplo. 1102 c/quar-
to tala sep. ban. cor. Chaves
portnria tratar Av. Era,mo Br...
ga, 255-A. Tel._231-0190. BNB.

SANTO CRISTO - Aluga-te «
Rua Barão de Gamboa, 172 -
apto, 8—1° andar com sala
r 3 qunrtos •- Chaves c/
zelador.

CíNTRO - Ajtemblél», 93. ll
602 escrií. bem m;niado, atp.
b»nh. indep. 2 teli. gelad. etc.
t. frente admito profiil. I'b«-
ral p/ divisão denpeiai. cnlrcv.
Tel. 331-1747 e_332-4460.

CENTRO" - Alugo « Ru« 
"Riichu-

elo, 241 bo* 23 e 25 c/ 14m2
em frente k R. Tadeu KoiciuiVo
base 2 saUrios minimoi d-**
pensa 4 meses aluguel p/ dei-
pesas in.ialação. Chaves na lo-
ia 1. Tratar SÉRGIO CASIRO
IMÓVEIS. R. Atiembléia, 40
5?. Teli. 231-0990 e 242-8945.
CREC^22;

CENTRO - Alugaie grande saia
p/escritório c banh? •» Vit. Cr$
330,00. Ver Praça da República,
13 sala 310. Tralar SÉRGIO
CASTRO IMÓVEIS. R. Assem-
bléia, 40 59. Telt. 3314)990 •
343-8945- CRECI 22.

CENTRO - Aluga-se p/ escrito-
rio ótima sala c/ arm. emb.
ban9 e kit. Ver Av. 13 tin
Maio. 47 sala 2 2.712 Cr! ..
330.00. Tratar SÉRGIO CASTRO
IMÓVEIS. R. Atiembléia, 40
59. Tels. 231-0990 e 242-8945.

_CRECI_32.
CENTRO - Alug.vie grande sala

p/ escritório c/ ban9 e kit, CrJ
350.00. Ver R. Senador Dantas,
117 sala 1.721. Tratar SÉRGIO
CASTRO IMÓVEIS. R. Atiem.
bléia. 40 5?. Teli. 242-B945 o

_23J -0990.CREC ijl.
CENTRO — Alug. ou venci, sala

1.613 no Ed. Itu. Av. 13 Maio,
47. Tratar 252-4681. Rua 7
Setembro, 43-89. CRECI 338.

CENTRO — Alugam-se satãs rt*
Av. Rio Branco, 91 largo da
Carioca, S e Rua do Ouvidar,
165. Chavos com o zelador.
Ordem da Penitência.

CENTRO — Alugo loja com dois
pavimento» com -»00m2. _ Rua
Sacndurrj Cabral, 115, Ver dia-
riamente no local. Tratar Sr.
Jorge. Tel. 242-3006. larcio da
Carioca, n? 5. Secretaria da Or-
dom da Penitência.

CINELANDIA -Aluga-se grupo
de 3 talões, saleta, banheiro,
closed. Tr.ilar com Eduardo, tel.
222.8231.

EDIFÍCIO cornou tal sia. con-
iuqada c dopi, Vise. Pirajá,
111, T.d. Jo-o Ernesto. Inform.
227.9035.

EDIFÍCIO COMERCIAI BUUDOO
— Praça Mauá. Alugam-se pru-
pos talei c uma loia Rua Saca-
duro Cabral, 81. Teli. 243-8770
e 223-5071. Nair_._

FREI CANECA - Aluga-se tala
203 R. Frei Caneco, 275. Chaves
com Reinaldo ou Orl.tnd:, 5/
201. Irnlar R. 1? dr Marco, 7,
gr. 801/4. Tel. 224-4938 -
CRECI 2018.

SANTA TERESA - A ugo apl?
S-101 a Id. do Caitro, 193,
pro* tmo ao lgo. do Guimar.es,
c/ 3 qlt. ti. co:. copa, banh .
boa ire» e dep. comp. p/
emp., por 3 t. m. mentais
mait taxei c Imp. Chavet no
local. Tratar « Av. Grata Ara-
nha, 416. gr. 332/3 de 3a. a
6a. dat 9 àt lBhi. Bom fiador.
CRECI - 1793.

SANTA TERESA" - Aluga-se ap-
lo. s/201 á Cardeal D. Sebai-
tilo leme, 55 c/l qto. sala.
banh. coi. Aluguel-, J20.CJ
mait t«. Tratir R IO PO t I S
IMOBILIÁRIA - Av. Rio Brin-
co. 277 1/610 - Tel. 232-2B96
e 232-7726 - CRECI 895. Cha-
vos e/^porfeiro.

SANTA TERESA - Alugo f>".
Paula Matei, 171 apt? 103. Sl.
qi9 ban9 jard. invein. cor. CrJ
400.00. Chavet C parleiro.
Tr.iar SÉRGIO CASTRO
IMÓVEIS. R. Atiembléia. 40,
59. Teli.231-0990 e 242-8945.
CRECI 22.

TAYIOR, 35/S22 - Ao. coni.
banh. gde. Kit 300,00 recém,
pintado 260-6469 chav. porta-
ria. Trat. Sen, Vergueiro,
35/410.

FIAMENGO — Temporada alugo
aoti. mobiliado c/ia», doit
atos., deo. « fe!.. mtt<t ian/
fe-/. 50m prei». Ru* Buarque
de Macedo 36/414 Tel.
245-4 538.

Casas e Terrenos

J300 - 400 - SSO - 700,00 -
Casat e epti. Z. Sul — tf 1
mês dep. tem fiador. St. 6a.
domingo. 221-7923^ B. Alret.

SANTA TERESA""- Alug. cisa
tala, qt. coz. banh. área c/
tqur. R. Scragnole Dória, 193/
2. Tralar 252-4681 R. 7 Selem-
bro. 43 - 89 CRECI 338.

CATETE E
FLAMENGO

ALUGO - Ia. locacáo ialio 3
cits. 2 banh. copa deps. R.
2 de Dezembro 121/802. Chav.
port. Al. 900 mais lana 1.
520982 528551 CRECI 1294 Dr.
LISBOA.

ALUGAMOS" - Ap. 
"íl. 

Rua
Alm!.. Tamand^ré, 77, c/sl. 3
qtt. banh. copa-coz. irea tf
tanque, dep. empreo. Chav.
c/porl. Tralar CONTRAI — Av.
Rio Branco, 91-49 and. Tel.

_221 -9788. CRECI 1549.
AlUGA-SE uma vaqa rapaz sol.

teiro caia de 'família- CW:to
214 e 22.  .

AlUGO a-tarlo frsní; moveu,
ano*o banh. u/inq. pa. cava.

ibeiro de trato. Conde di Bae-
oendi 12/43 - 335-8566 Praça
José Alencar.

APARTAMENTOS - P. 
'flamengo

-- Alugamos 1» 2, 3 qtot.
Depois faca sua mudança p/"SOMUDANCAS" Tel. 334-4567,

AlUGASE ótimo ap, c/salete,
ampla sala, var., 3 qts., arms.
embuti.) btin., coz., dep. emp.,
vaga p/carro. Rua Senador Ver.
guciro, 232 ap. 402. HARPARI

_~lnl•_22±:3J),!--CREC, 476.
AlUGO - Ótimo 2 qll., li.,

banh., cor., depend. emp.,
vana p/carro. Dou c/tlnteko.
Bíijr 760 maniaU, Rua Sm.
Vergueiro, 218 ap. 1005. Cha-
vet p/f, c/portetro. Inf.
231-3876 - t. Forlcs - CRECI
643.

FIAMENGO - COROA REAL -
Alug» apt? 107 d« Almte.
Tamandaré, 67, r/tla. qto. cor.
banh. aalata, chav^a e/port.
Tratar Tr«v. Ouvidor, 17—4?
and. Tel. 232-9564.

KAIC - flAMENÒO - Aluga
apto. 11 da Pr. do Flamengo,
12 c/ ti. ot. conjugado cox. |
e b»n. Chaves porteira e tratar .
R. Carmo, 27 9? 232-1774 - '

CRECI Jt-72.
KAIC - FIAMENGO - Aluga

apto. da Pca. São Salvador, 65 i
ti sl. 2 qts. coz. ban. toclal, i
V/C empreg. área c/tanque e |
vg. garsoe. Chavet com portei- jro e tralar R. Carmo, 27 99 -
232-1774 -CRECI J-72.

KAIC — Flamengo — Aluga ap- t
to. 1213 (duple») da Rua Sena- I
dor Vergueiro n9 50 mobiliado
c, peças finai, c/telefone, talão,
2 sis. 3 qts. jardim do inverno, ;
hatt, biblioteca, copa, cozinha, 

'

dependências compl. errpreg.
Para visitas lei. 232-1774 -
CRECI J-72-

KAIC - Catete - Aluga apto.
511 da Rua do Catete n? 347
c,sl. qt. conj. k;tch. « ban.
Chaves com o porteiro e tratar
R. Carmo n? 27-99. 333-1774.
CRECI J-72.

KAIC — Flamengo — Aluga op-
to. d» Pr. Flamengo, 93 c/»a-
lio. 2 qti. sendo I c/armt.
cozinha c/2 p-es, ban. social
e c/boK e arms. dep. como',
empreg. área c/tanque. Chaves
porteiro s tratar P. Carmo,
27-99. 232.1774 - CRECI 1-TL

PRAIA DO FIAMENGO -"Pano
cont. .tplo. alto luxo, frento,
1». loc. 9? and. Salão 65 m7.

qtos. gdts, 2 banht. soes.
? qtos. ema. dep. tal. int.
fjarjg. t talif. Marcar vístla
lei 76S-2304. Todot cômodo,
c/ arm. emb.

OUARTO MOBILIADO"""- P/ 1
ou 2 rnôças c/café manhã, 160
cada. Troca-se referências. R,
M»rqui> Abrantei. 107-307.
Bloco B.

RUA BARÃO DO FLAMENGO,
- Alugo apto. 508 c/3 quar-

tos, 2 salas, ban, coz. dep.
pmp. garagem. Chaves p-rtana
tretar Av, Erasmo Braga, 255-A
Tel. 2310190. BNB.

RUA MARQUES ABRANTES, 168
- Aluqo apto. 1215 c/ quarto
sala sep. cor. ban. dep», emp.
área c/ tanque. Chaves port.v
ria, tratar Av. Erasmo Braça,
ISSjA. Tel. 2310190. 8N3.

RUA HONORIO BARROS, 38 -
Aluga-se apart? 104, 2 qtot.
2 il. • demais dependências.
Chaves porteiro, Iratar 
252-6336._

SILVEIRA MARTINS - Aptr 1
• - 2 - 3 oti. desde 350 -
! 500 - 700,00. Inf. (hoie) do
I mingo 221-7923. B. Alrei

(dou f^iadorôiK
TEMPORADA - Apto, peq

{ 2 pastoas, próx. da prata
! 3S5-7183 - CRECI 796.

APARTAMENTOS - Botafogo - |
Aiugamot I, 2. 3 qtol. Deooit ,
faca tu» mudança p/ "SOMU- ,
DANÇAS". Tel- 234-4567.

' ;Á~ RUA IAURO MUÜER. M
l — Apartamento 204. Chavet c'

peneiro. Tralar Tel. 2310545
I Dr. Ruv -A'uajel 700.00.

APARTAMENTO" mõbífiado" e/te.
leíone e garaoem— Rua Voluiv

, tário» da Pátria, 305 - ap. 709
| — 2 qtot. e dependências —

Visitas dat 8 àt 17. Chavet c/
i porteiro. ADMINISTRADORA' 

NACIONAL - Av. Prei. An-
l6nio Carlos, 615 - 29 pav.

- Tel, 242-1314 ou 252-1236.
ÁPSA - Alugaie ap. 205 K. i

Gal. Glkério 156 c/sla. ato. :
coz. banh. qto. emp. irea terv. JChav. n# portaria. Tratar AUXI- '
LIADORA PREDIAL S/A. CRECI |
253. Tv. Ouvidor 32 2? de
9/11 e I2/I7hi. tel. 2426060-

80TAFOGO"- Alugo R. General
Severiano, 40 apl?. 917 ll. ql9.
ban9. cox. «irea de serv. dep.
empreg. Chi vet c7p;neiro Cr)
jTO.OO. Tratar SÉRGIO CASTRO .
IMÓVEIS R. Atiemblíia. 40 59 I AlUOAMOS
Teli. 242-8945 e 231-0990 CRE-1 pauia Freitas

_CI 22.
BOTAFOGO" - Alugo R. Humai-

lá. 229 apt9. 610 frente sl. 2
qi?s. ban 9, hall jard. inver.
coz. área de serv. dep. em
preg. Chavet c/peneiro CrS
650,00. Tratar SÉRGIO CASIRO
IMÓVEIS R. Ancmbkia, 40 5?
tels. 2310990 e 242-8945 CRE-
Cl 22.

mo
ATLÂNTICA fi«. rnãr, 2 s«fõet,

2 ou 3 qtt. mobil. dep. emp.
(gar.) cortinas gel. mlq. lav.
etc. Tel. 237-8469 - 23SJft22.

ALUGO — Apartamento — CrS
300,00, 1 m»t «dlanlado. Solu-
cie rápida. Santa Clara, 33 »••
Ia 921.

AlUGO - temporada Posto 6.
Apto. quarto, tala tep.. mob.
Rua Joaquim Nabuco, 189/207.
ChJvos tf porteiro. Tratar R.
Miguel lemos, 124,103.

A PART A ME NTOS
TEMPORADA - Mobili-

AP5A ¦- Aluga-ie op. 802, R.
Bfrara R.beiro, n9 582, c/ 2

slai. 3 qtot. banh. cor. dep.
emp. Chav. c/ pon. Tratar AU-
XIIIADOKA PREDIAL S/A.
CRECI 253. Tv. Ouvidor, 32,
2? de 9/11 e I2/I7ht, Tel.
742-6060 
APSA""-" Alügi-te" ap. 717, d/

(reme. R. rdipe de Oliveira,
n? 4, c/ tia. qlo., c:n|„ banh.,
kit. Chiv. c/ port. Tralar AU-
XIUADORA PREOIAI 5/A.
CRECI 253. Tv. Ouvidor, 32,
29 de 9/11 e I2/I7hi. Tel.
242-6O60.

APSA - Aluge-t» ap. 613, R.
Saint Rornen, n9 480 - C/ tia.
qlo. coni. banh. kit. Chav. c/
perl. Aluguel! CrS 330.00. Tra-
tar AUXILIADORA P R t D I A L
S/A. CRECI 253. Tv. Ouvidor,
32. 29 dc 9/11 e I2/I7ht. lei.
242-6060.

APSA - Ãíugaie ou vende-te
ep. 526, R. Júlio de Caililhot,
n? 35, c/ tia. qlo,
Ver o tratar
PREDIAL S/A.
Ouvidor, 32,
I2/I7ht, Tel

ÁPSA' - Aluga-te ap. 609 - R.
Raul Pcmpeia n9 195, c/ lia,
qtoconí. banh. Kit. Chav. tf
port Tratar AUXILIADORA
PREDIAL SA. CRECI 253. Iv.
Ouvid.r, 32, 29 de 9/11 e
I2'l7hi. Tel. 242-6060. 

APSA • Aluga-te aptt. 502/713?
Av. Princeia liabel. 350. C/
lia. qto. conj. banh. coz. Tratar
AUXILIADORA PREDIAL S/A.
Tv. Ouvidor, 32. Tel. 243-6060
r. 210. CRECI 253. Cha/. c/
port.

APSA -" Aluga-se ap. 1006, R.

| Barata Ribeiro, n? 302, c/ lia.
2 qtos. banh. coz. dep. emp.
área serv. Mobiliado. Chav. cl
port. Tratar AUXILIADORA
PREDIAL SA. CRECI 253. Tv.
Ouvidcr, 32, 2? de 9/11 e
I2/I7hs. Tel. 343-6060. 

banh. cor
AUXILIADORA

CRECI 253. Tv.
29 de 9/11 e'242 
6060.

COPACABANA - Aiuns-Sl ao.
302 Rua Ronald de Carvalho,
275 c/iala, 2 qtot., 2 banhi..
cor. área c/tanq e dapenden.
cias de amp. — Chavet n/local
- CrS 750,00 - Iratar na AD.
MINISTRADORA MASSET, R.
Debret. 79 - s. 408 - tels
242-1335 . 224-2283 - CRECI
1131.

COPACABANA - Alumte ap.
1005 R. Ministro Viveiros da
Castro, 15 c/ooni., banh., - kit,

Charts c/oort. - CrS 380.00
Tratar na ADMINISTRADORA

MASSET. R. Debret, 79 - ».
408 - tet: 742-1335 e 224-2283

CRECI 1131.
COPACABANA - Aluoo R. S«n

ta Clara, 205 ao'? 904 ótimo
apt? constando de sl. 3 qlP».
2 ban? loclais hall hvd. inver.
cor. área de serv. c/tanq. deo.
compl. empreq. arms. «mbt.
Chavet c/portelro. CrS
1.300.00. Tratar SE-RGIO CAS-
TRO IMOVIE5 R. Altembiela,
40 5? Teli. 2310990 e 242-8945
CRECI 22.

IPANEMA
E LEBLON
AlUGO - OUmo epto. c/ hall

privativo, sala 2 qtot. (1 re-
vers.l ban. • boa, stle «Imòco,
«..¦/.-.. irea c/ban. emp. et-
t acionamento — Av. Epi teclo
Peno» 2180 «p. 703 ei potl.
Tratar 232-5518 114 «t 18htl,

AlUOO — Aparlament» - CrS
300,00, I met adiantado. Solu.
cão rápida. Sanla Clara, 33 ta-
Ia 931.

AIUOA.SE apt. 3 ql». tia. üli.
dpds. e garg, Rua Visconde
Piralá, 121/602. Chvs. c/porl.

jf

Tratar 227 2650.

APARTAMENTO MOBIUADO c/
telefone. Rua Leopoldo Mguez,
51 ap. 1007 - Hall, sala. qto.
b«nh9 cer., dep. emp. irea.
Chaves c/ lelador. ADMINIS-
1RA0ORA NACIONAL - Av.
Prei. Anrònio Carioi, 615 2?

pav. Tel^ 2421314 ou 252-1236,
ados, todos tamanhos e alugo ump. mob. tf i oe».

tll. ql. eoi. gel. sint. claro pi.
• »c B. Rib. S02/903, <h. no,'

BOTAFOGO - Aluga-te ap. V0I
Praia de Bolafcgo, 114 c/2 sa-
Ini, 3 qtos. c/arm. emb., btinh.,
coz-, área crtanq, tícp. emp,

Chave» c/port. CrS I 500.00
Iratar na ADMINISTRADORA

MASSEl. R. Debret, 79 t/408
Tel: 242-1335 e 224-2283 -

_CRECI II3U
80TAFOGO - Aluga-te. Vol.

Pátria 328/301 </ tala, 2 quar-
toi, varanda • deps. Ver no
local. 330,00 . taxei.

BOTAFOGO" - A luga-t e
p/SOO.OO .ip. 301. R. Voluntá-
rios da Pátria 334. Sala saleta
2 qts. banh. coz. erm. emb.
etc. Chaves p/favor no ap. 202
c'í>r. M rand.. Tratar EMIl —
Ed. Av. Central t/1331 lei.
252-9059-

BOTAFOGO -Aluga-se p> ....
300.00, ap. 201. Rua Serafim
Valandro, 6. Sala •* Qto. cen;.
banh, e kit, Chave* c/port.
Tratar EMIl - Ed. Av. Central

J"! 1231 lei. 253.9359.
BOTAFOGO - OI,

qto. seos», coz.

melhores preços. Copa-
cabana, Holiday Ltda.
Barata Ribeiro, 90 gr. i
204 - Reservas tels. ,
236-1964 e 235-5)81 

'•

_.
AlUGAMOS apts. mobiliados

meses ou úm. Ternos todos '<

tamanhos t utens. compls. e»>
colha o teu hoie. Tel. ">5ó 3131 |
Adm. Roraima. Av, Cepacaba.
na, 605 ti 704. 

AlUGO Pátio 6 apto. quadra

Craia, 
frente c/ tala 2 qtot,

an. côr, depend. Tratar
232-5518 (14 àl IBh»). Av.
Copa 1253/501 c/ pon.

Ap." Í209, Rua
19, c ' ll, qt. .ep.

banh. cor. Chav. c/ port. Tratar
CONTRAI - Av. Rio Branco,
91. 49 and. Tel. 221-978B. CRE-
Cl 1549.

APARTAMENTO Rua Dialma UI-
rlch 110302 ot° tala teparado
quadre praia preço e condições
f avof^vett.

ALUGO - Ia." locação frente
apt. c/sala, 3 qtoi. c/armárioi
embutidos, cor. dep. emp. Rua
Frofenor Gaslão Bahiana, 114
apl. 101. Aluguel 900,00. Cha-

v<js porteiro — Tratar Lgo. S.
Franciico, 26 gr. 1315 dal
,0-30 àt 12 e 16,30 at 18 hi

ALUGO - Apt. luxuotamente
mobiliado c/iala e quarto
teparado. Avd. N. S. Copa-
cabana, 75 apt. 704. Aluguel
550.CO. Chivei porteiro. Tratar
lgo. Sio Francisco 26 gr. 1315
dai 10,30 àl 12 e 16,30 àl 18
hs.

Casas e Terrenos

Casas e Terrenos

ALUGO — Cotas - Traveita do
Serene, 25. Pracs Mtuá. V»r
no local — Trotar Largo da Ca-
roca n? 5 - 2? andar - Sr.
Jorcje. Telef. 242 3060 - SíCrt-.
tarífl da Ordem. Alucjuel — CrS
280,00.

APSA - Aluga-iê c/l o 2. R.
do Senado n9 243 c/sla. sleta.
4 qtos. coz. banh. Chav. no
19 andar do n9 245. tratw r.U-
XIUADORA PREDIAL S/A.
CRECI - 253 Tv. Ouvidcr 32
29 de 9/11 c 12/17 hi. Tele
242-6060.

KAIC - CENTRO -
grupo 1005 da Av,

Aluga c
Iroze dn

Maio, 47 i/ 2 sis. c/írm. ban.
e kitch. Chaves e tratar R. Car-
mo, 27 99 233-1774. CRECI
J-72.

KAIC - CENTRO- Aluga at
tubrelojai 205-6-7 c/tl.
kitch e bin. vg. garage e o
•ipto. 201/202. c/ il, cor. bln.
Rua Vinte de Abril, 28. Ch.ivoi
o tratar R. Cnrmo 27 99 -
232-1774. CRECI J-72.

CATETE - Cas» - 350
xns. Alugo: sala, 2 qrtt.,
bítnh, coz. Ver r/ Pedro Amé-
rko SiO^Trau M60328.

CRS 300 - 45Õ" -" 6007 _
700,00 Casas e apts. /. Sul
c/1 mês dep. tem (i.idor (6a.
6». domingo) 221-7923. B. Ai-
roí, 20).AS EMBAIXADAS, con- !

sulados, representações |
diplomáticas e executi-! LARANJEIRAS E
vos de modo geral: COSME VELHO
Flamengo, Botafogo ej_
Laranjeiras. Alugo apt.
cobertura espetacular
com terraço 1 5 0 m 2 ,
salão, sala almoço, sui-
te, 3 quartos, 2 bans.
Edifício suntuoso. Alu-
guel 3 mil cruzeiros.
Tels. 2 2 4-0571 e
225-6612. (B

apto. ss',
benh. irea j

| tf tq. WC ompr, Pr. Botafogo
I 48-1/909. Tr. APSA - Iv. Ou-
I vidor. 32/29 242-6060 - Alug.

480.00.

; BOTAFOGO - COROA REAL -
Aluga <iplo. 50-1 da Rua S_o

! Clemente, 297, c-tia. qto.' banh. dep. emp, arca c/tanq.
Chave» c/port. Tratar Trav. Ou-
vido:. 17-49 and. Tel.
232-954.1.

BOTAFOGO AIubo ap. frente
iaIa 3 quartos, dep. compl. ga-
racjem. R. Dona Mariann, 155.
Chaves c/ pon. 2JB-023I.

BOTAFOGO - Alugo apãr-
tamenio 99 andar, k. Farani,
60/9C8, lintcko, 2 ormariol
embutidos de luxo, 2 banhei.
ros, cozinha, sala, 3 quar.os,
garagem, dependências de em-
pregada completa 1 100,00 m^s
taxas. Ctuvtí portaria. Iratar
Auxiliadora Predial. Trav. Ou-
vidor, 32, 29 andar - CRECI
253.

KAIC - Botafogo - Aluga apto.
502 (Ia. locação) da K. Uuro
Muller, 86 c/hall sl. 2 qts. coz.
ban. sociai, aep. emprog, tir_a
c/tanque. Chavet com p.rteiro
_ tratar Rus Cúrmo, 27-99.

I' 232-1/74 - CRECI J-72.
P/ ; KAIC - BOTAFOGO -'""Aluía

| apto. 201 da R. 19 de fo.e-
relrc, 110 {I por andar), at.ipc-
tado, mobiliado, tet. ar c,.ty

j dicionaci- c/hall, talSo, uicritú-
1 rio, 3 q:s», copa, coz,, ban.
i social ern mnrmcra, levais,
I dep. compl. empreg., ares c/
! tanque c garage, Cnavei local

e Iratar R. Carmo, 27, 9o
232-1/74 - CRECI J72.

PPAIA DE BOTAFOGO, 460 -
Aluga-se ap. 419 - Sal.-), qlo.
conj banh?, kit. Alug. 300.
Chavet Du*. Alherlina - local.

222-1067 .....
R. NETTO - CRE-

204

Tel

KAIC - CENTRO - Aluga a,
salas 2317 o 2632 da Av. Cen.
trai c/tl, ban. co_. cortinas e
tapetes. Chavos c tratar R, Car.
mo. 27-99 232-1774 CRECI
J-72.

Prof.
C09.

ALUGA-SE o apt9 508 da rua
Doii d? Dezembro, 34, de
tala quarto, cozinha depen-
déncíai de empregada. Tratar
tel. 252-1692.

ALUGO pari ttmporada apto.
trét quarlot tala • dependèn-
clat mobiliadot com telefone
263.6169 Ru» Dai» d» Dliem-
faro 44 aplo. 804.

ALUGO - Vario» ciu.lrtos p.
casais Rua Ipiranga 67 Rua
Senador Vergueiro 111 flamon-
go Rua Maia Lacerda 652 Es-
tacio Ru.t Correia Vasqucs 50.

ALUGO - Duplex com 2 quan.,
ia!a, cozinha e deo. emp.
850,00 mall taxas. Rua
Ortiz Monteiro 276 apt,
Chavos c/_oorteiro.

AlUGA-SE - 2 quarlot um p/
2 moças c outro p/ 3 moças
ou senhora» c/ cifú e banh. —
Rua das laranjeiras, 3b6f20h

CRS 300,00 - Ap. larani. -
Cata Cnlumbi 265,00 c/ 1
mês adiant. (sem fiador). Inf.
domingo 221-7923. B. Airet,
204. Hoje,

Laranjeiras - Patia-te cón-
trato apt9 Ia, locação 2 qts,
dep. piscina play-ground
600,00 mais
245-0404.

taxa:. Telefone

VILA RICA
224-7402 -
Cl 1 593.

RUA PROF. AlVARO RODRI-
GUES, 2B4 (prolongamento da
Rua Mona Barreto) • Alugo
apl:. 301 c/salão (,t7m2) 3
quartos, 2 ban, soe. coz. dop,
emp. garagem, Chavei portaria,
trotar Av. Erasmo Braga, 255-A
Tel. 23J-0I90 BNB.

SOBRAI & SOBRAL S/A aluga
ótimo ap, 601 Voluntários dfl
Pátria 415, 2 qunrtot sala, cie-
mais dept-ndencias, IncflutWô
emprogada, Chavos local, pin-
tado, fronlc - Aluguel 700,00
e taxai - Tel. 257-9133 CRECI
J.259.  

URCA - Àiiiga-so aplo. «. sl,
cor, b. mob. 3. 6 meses 520,00
incluindo taxas depósito e dos-
conto folhas. R. Joaquim Cne-
tano 67/304 fone 257-9303

URCA ~ Aluga-se ap. conjugado
a duas senhoras trabalhem íora,
CrS 300,00. Av. João luis Al-
ve:, 122.

VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA epi,
I, 2, 3, 4 ql». dc 300, 400,
500, 800,00 inf. 221-7923. B.
Aires 204 (dep. 1 met) dou
fiadores.

ATENÇÃO TURISTAS - Alugo
o meu apt. Qt. Sl. Sep. depen-
dência do empresada, rican-.en-
t, mobiliado c/ telefone, em •

pregada 3 dias na temana. Tra-
tarjei. 236-2490 c/ D. Cila.

AlUGO - Ap. 202 frente R. Sta.
Ciara, 175 tala ql9 kit. banh.
compl. área c/ tanque. CrS
420.00 laj_t^h^c/_port:_

AlUGA-SE vaga para moça que
trabalhe fora cim todot ot d,.
reitot. Figueiredo Magalhaci
598/1149. Telefi 235-1054;__

AlUGA-SE psrT o mes de feve-
roiro apto. lodo mobiliado a
familia de fino trato. Av.
Atlântica 2388/302.

ALUGA-SE apatt. peq. c/lel. R.
Barata Rib-iro 502/1005. Chave
portarl». Tralar tel. 266-2188.

ALUGA-SE apÍ9. todo mobiliado
c/telefone. visla par» o mar,
Av Atlântica. 1850 apt?. 62.
chaves no local, temporada.

Jratar lei. 235-5150.
ALUGO :dÍ9 a Rua Cinco de Ju-

lho 350 apt9 704. com taia. 3
oto.., banh., coz. : deo-, de
empreqjdi. Pintado de novo,
lintsco, prcnlo pa. mr.ra'. Cna-
ve c:m porteiro. Iraar com D',
luil Cariot. tolel. 2128319 ou

J!52-2500._P_reço CrS_800.00.__.

AIUOA.SE ãpl? 202 da Rus Bj-
rala Ribeiro, 645, c/ teia e
auarto tsparados, banhsiro e
corinhs. Chavts 

'cia 8 cu apt9
M4._TratajJ_2-j_34._

ALUGA-SE apt9i. 201 e 402 da
Rua Barata Rib:iro. 402. s-:ndo

I 19 cAa'a, 3 qtt. varanda, ba-
' nheiro, to?Ínha deo» d e
! tmoix, irea c/tar.que e o 29
I c/sala e quanto separados, bn-

nhilro, ccinhji e área. Chavet
i _ept9 202._T_r.Mar_25jl__84.__

ALUGA-CE""- Olimo aplo. ti.
.. nt,, teparado. indavatiavrl

R. B.ral» Ribeiro, 411/704
! chivei c/port»?lro — CrS 580

mait taxai, Iratar Dr, Wilm»r.
R. Senadc- Danlai. 117 1/

1132, fon» 232-6411 - CRECI
| 3351.

AV. ATLÂNTICA - Alun»-t» ap-
10. ntobíli.ido p/tnmporad.! com
vlst.i total p/ o mar. Meses

' 
janeiro • fevereiro. 2 quarto'.,

: sola « tlcnet.*h"nci,', completas.
Tralar lei. 237-4SB2.

APARTAMENTOS - Av. Copa.
Alugamos 1, 2, 3 qtos. Depot,

' faca sua mudança p/ 
"SOMU-

: DANÇAS". Tel.: 234.4567.
ALUGO 

"•-""Ap". 
fie." Rua RÉpúbli-

| cn do P-ru, 238/10?. ll. ql.
j grando; sep. coz. banh. área
! tf Ianque dep. comp. emp.
i Alunuel 650,00 em olnlura,

Tratar lei. 2S2-797I.
' 

ALUGA-SE temporada pèsto 6.
Apto. completo de quarto c.*2.
banh9 à Rua Francisco Otávio-
no, 19/402. Tels. 227-4544 cir.s
18 àt 21 hl. Alberlo.

ALUGA-SE apto. 2 qlo:. sala,
demaít dependências com pi n-
Ias ,c/ llntaco .armários em-
bulldol. R. Sé Ferreira, 135 -
Tratar no apto. 1001.

ALUGO" 
'apt? 

1008. Aires Sal-
danha, 13, quadra praia, 2
qls. sala, deps. 850,00 e la-
xas. Chave c/ port. Trai. tol.t
258-5605._

APARTAMENTO" mob. ailo luxo,
telef. Aluga-se ã Rua Masca-
tenhas de Morais, 225 ap.
501, linda vista, living, sala
jíintar, 4 qts. tf arms. embuti.»
eicrit., 2 ban. em côr, tala,
almoço, copa-coz., 2 qts. omp.i
qaraqem. H A R P A R I . Ini,
224-9726 - CRECI 476.

Dliria CrS 40.00, inf. 235 5106

ALUGA-SE mag. apl?, quarto
tala teparados, dtp. comp. Av.
N. S. Copacabana, 1 0I7/S02.
Dicerado, m»i>lli»do, »díi»i. i
corlin», elalrola, tv. telf. »i«
lad.lra, ar cend. r. cama, lou-
ta, (tudo novo). Priso um ano,
chavet portairo. 256-8740. Sr.
Alencar.

ALUGA-SE -- Quarto com mo-
veit com direito Av. Atlantic»
370O_ apto. 103.

ALUGO"- Av. Copacabana, 836
aplo. 1009, quino e tala te-
paradot. Tratar dlat úteit lar-
no do Machado, 39. Grupo
914,916 - Fono: 245-190^. _

AlUGA-SE v»g» a mot» que
trabalhe (ora. Ver tralar no I
•pari? 404. Minittro Viveiret |
C.llro, 71. T»l.:_235-4033.

AlUGO — Cep»i»ban» com I
met adian. » lorneco liado-
rat n outrot. R. S»nader
Oanlat n? 117 - M 1839

AlUGA-SE «ptt. mobiliído» dl-
vertot tamanhos. Contrato ou
l»mpor»da. - 755-1391.

AlUGO time, praia apl. mobil.
frtt. c' tel. qrlo. tala j, inv.
ale. «com. p. 4 pattoat. Rua
Santa Clara, 46 apt. 801.

ATLÂNTICA - Pêtlo 4. A ca-
valhaíro, quarto mob. «m apt?
luxo independem» 2370203.

AlUOA-SE quartinho com ou
tim refeição. Trjtar: 237-4J64

- D. Eunice.
AV. ATIANTICA temporld» -

Aplo. d» frenle 2 tal»» 2 quar-
tos • dep. todo mobiliado.
Alunuel 2.500. Tratar: t.l.
336-S631.

ALUGO iunto Av. Atlantic» fim
dei ou ian. e fcv. aplo. mob.
conforto a ponoai dc traio
Itl_ 356-1429 e 347-8549

COPACABANA - Aiuqo R. Júlio
iis Cattiho. 35 optV 707 fr<nte
¦ I. qt? coniuaado bjn9 • kit.
chi.et c/porteiro CrS 350.00. I
Iruter SÉRGIO CASIRO
IMÓVEIS R. Atiembléia. 40 39 i
le s. 231-0990 e 242-8945 CRE- |
Cl 22.

COPACABANA - Aluaa.it
ótimo apl? de frente totalmente
mobilado centrando dt ti. 2
ot9i. ban9 hall land. Inver. cor.
irea de serv. c/l»nq. deo.
comol. empreo. vtr í. Souia
Uma. 397 ap.t9 701 CrS
1.200.00. Tratar SÉRGIO CAS-
TRO IMÓVEIS. R. Astembiíl».
40 5? Teit. 243 8945 c 231 0990
CRECI _22.

FRENTE" - Aluqe 
"»p. 

803 
"R".

Mlnlttre Viveiret C»,l o 34,
S. qt. teparadot, cot. binh.
Chav. perl. 261-4207 - ....
338-9819.

GARAGEM - Vaqt - Atúoa.
te a Rua Franciico Si, 61.
Tratar </Sr. Fernandei. Telf.
252-8227_e 2324385_

KÁÍC ."COPACABANA -"Alugi
apto. £04 dê Av. Copacabana
1194 c/ tateia, sl. 3 ais. c/
ar mi. coz. ban. toclal. dtp.
empreg. irea tf tanque e gara*
qein. Chavet porteiro t tratar
R. Carmo 27 99 232-1774 CRECI
J77.

KAIC • COPACABANA - Aturja
Cf linda vitte p/ Av, Atlântica»
o aplo. 1301 d» Rua Bario de
Ipanema n° 15, tf 3 qtt.. c/
armirlo emb. coz. ban. toda!
dep. empreq. irea tf tanque
e n-»r*0*m. Pintura nova. Cha.
vet tf porteiro Sr. Antônio e
tratar R. Carmo 27 99 232-1774
CRECI J 72.

KAIC • COPACABANA -~Alu9a
«pto. 101 da Rua Miouel lemos
124 c/ si. at- cor. ban. social,

wc empreg. irea c/ tanque.
Chaves porteiro e tralar R. Car-
mo 27 99 232-1774 CRECI
J-73.

KAIC

AlUGA-SE aparliinenlo mobili»-
do. Quarto — tala — banheiro
- cozinhe e ires de frente

com vltta nara o mar. Av. Mie*
mever, 174 - 602. Ver no loc.l
das 11 is 16 horas. A pari.r
de Sa.-fetrej

AlUOAMOS - Ap. 702. Rua Be-
rio da Torre, 284, c/taleo, 3
Qtt.. 2 bsnh. socilis. cepi-cot-,
irei c/tannue, dep. empreg.,
vagi garage, alapetado, (Arma.
nos embutidos). Chev. c/porl.
Tratar CONTRAI - Av. Rio
Brinco. 91, 49 and. Tel.

21 -9788 - CRECI 1549.
AlUOO apl. 302 Av. Vitcende
Albuqueraue 281 - lateral st.

ais. banh. ccz. dep. compl.
CrS I 100,00 mais taxai. Chavei
no_40l___ __________

AV. RODRIGO OTÁVIO, 36» -
Alugo »pt9 402 c/2 Mlll, 3

2ueriot. 
2 banh. toe. coz. ban,

rea, dep. pmp. Chavet pt-rta-
ria. tretar Av. Er*tmo Braga,
255A. Tel. 23U)190^BN8;

APARTAMENTO - Sil», 2
qtei. banh. cos. e deptnd.
emp., mobiliado, telefone, t'
cond. • garagem. Contrato mi*
nimo i met.t - Vitc. de Pira-
i» 291/303. Chavei no local.

AlUÒA-SI - Aot? 402, 1 Av.
Gil. San Martin, 856, e/sillo,
3 quartoi. coz. banh. dep. em-
pregedat. Todo tmtecado. Cha-
vei tf porteiro. Tratar fone:
243-4833 - Sr. Geraldo ou
Alencir.

COPACABANA - Aluaamot Ia.
Iscicão amplo e claro ap? con-

iuaado Av. Princeia Isabel n9
250 ao9 710. Chave na o:rta-
ria. Tratar Epe tmcbiliár.a Ltda.
Av. Graça íranha 416 1,610!
jcni^.l2-276t CRECI 1381. i

COPACABANA - Alugamos R. I
Saint Rsmtn n9 390 ao9 803.
c/ts'a e qto. coníuqado, banh.
COZÍnha aniericans. Chave na j
portaria. Tratar Eo: Imobiliária !
Ltda. Av. Graça Aranha 416 j
1.610 f;n» 242-3761 CRECI |
139K ]

COPACABANA - Ótimo con- i
j ugado, rcttdendial/comcrcial.
Bom preço - Tel._237_-43J5.

COPACABANA" 
"40/201." 

Alugo I
jp. 2 talat, 3 (.unrtoi. Oo íren- j
te, 2 p^andar. Chavei no ap. '¦

701. Ahjgucl_e_l_u«a:: 950.
COPACABANA 40/301. Alugo ]

ap, c, 3 amplas salas 2 quartos, i
etc. De frente, 2 p/andar. Cha-
ves no ap. 701. Aluguel e
taxas: 950.

COPACABANA - Âiuga-se apl9
101 da R. General Barbota Li.
ms, 116 c/sala, at? banho cor.
CrS 350,00 msii taxat. Ver ei
Sr. Rcque demingo parte da
urde. Tralar IMOB. GÓES R.
Alc.ndo \ Guanabara, 24 Gr.
1.214 - lei. 222 0020 222-7812 I
CRECI 202.

COPACABANA - ADMINIS]
TB^DOWa SION suga ,-.pt. 701
R. Btrati Ribolro 723, c/tl. 3
q;s, arm. embi, gange, deps. I
Chavet c/port. Trator Av, Rio '.

Br.-.-icj 156 gr. 1714, leis.
252-5917 e 232-1603. de 11 íl |
Ifihs. Prcpssla grátii. Alendi-
mente ripldo. CRECI J-328,

COPACABANA Av. Atlântica, |
458 478, ,ip. 1003, frente. Alu-
gamei c/ grande sala. 3 qtes.,
ccz.. banh.. varanda, dop. em- |
pregada completa, banheiro
teclai -m cór. Pintado dc núvo |
c/ sinteco. Aluquel C r S |
1 400,00 e taxas. Chavet tf o
norteiro. Iratar IMOBILIÁRIA!
ZIRIAEB UDA. Rua da Allen- :
dona, 108, 49 andar, tels. |
22Í-.t351 e 221-9998, nntre |
11,30 c 13,00 horas. __

COPACABANA 
"- "ATuge-se" 

Rua
Sá Ferreira 183 ap. 902 qlo.
ti. sep. banh, cor, dop. emp.
tralar local,

CONJUGADO (300,00) Lido (c/
1 mes adiant.) Inf, hoje Tel.
221-7923 B. Aires 204 (dou
fiador p/outros)

COPACABANA - Mobiliado, 3
qts. com TV telefone e ar con-
dic. vaga na garagem. R. Ba-
rata Ribeiro 686 ap. 1002 -
Chaves c/portelro. Tratar Tel.
243-3482 243-0273

COPACABANA - Ps». Vereador
Rocha Leão 87, aluoo átimo ap.
403 frente c/sala 2 qts. banh,
coz, dep. emp. comp. Cr$ 700
Trator__252-1036;

COPACABANA - Àluga-se o ap.
402 da Av, Copacabana 1202
sl, de almoço sl, e qlo. sep.
banh, n co*, Chaves no 201.
Tratar na ADIMO - Adm. de
Imóveis lei. 2320781.

AlUnlica n9 2856 -
Cditicio louvro — Um por an.
dar. Alugamot o 19 andar.
Alugamos o 19 andar |7 pilotis
ei 300m2, hall. silio. sl. iantar.
vestiirio, lavibo, galeria, 3
dorm. c/ arms.. 2 banhs. luxo,
copa cor., 2 dep. emp.. 2
vagit na garagem e telefone.
Ver tf por. c tratar KAIC, Rua
do Carmo 27 99 232-1774 -
CRECI J-72.

IEME - Alugai» ap. 1103 R.
Anchiela 26. Sl. ql. Chavet
porteiro. Tratar Predial Andort*
nh» ltda. R. Álvaro Alvim 48
s/1009 lei. 252-1433 CRECI
J-320.

LEME - Alugaie aplo. com 3
grandes quartot ialio de fe*-
tas, varanda, copa coiínha,
doit por andar, do v banheiroí
teciíit. depe. empreged».
gabinete em jacarandl, arma-

, riot geraii. Telefone, todo' 
mobiliado ç,->ragem duat vagai,
ienslai gradeaclat ar condicio.
nado gab. e doii quarlot. Tra.
tar exclutivemente proprieiArio
telelonr 2572823. Preto CrS
5.500.00 contrai, anual.

LfME -Alugo temporada ipto.
quarto tala teparado. Rua Gus- |
tavo Sampaio, 650 apt9 203. .
Fone 237-3633.

IEME~ - ADMINISTRADORA
SION aiuga apt. 1202 R. Gal.
Ribeiro da Coita 114, cl 2 llt..
3 atí., ami. embs., dept. e g*-
ragem. Chavet c/' port. Tratar
Av, Rio Branco 156, gr. 1714,
teli. 252-5917 e 2321603, de
11 àt I8hs. Proposta grátii.
Atendimento rápido. CRECI —
l-328._

MOBIUADO C/ TEIEFONE -
Sala e quarto. Aluga-to per 3
salários o ap. 407 de R. Felip.'
de Oliveira n9 4 (lado T. No-
vo). Cnavei <f o port. Jot*
(8 at 12 e 14 is I8h!. Tralar
2327975 e 2246106, fiador
idôneo. CRECI 1571.

POSTO S - Alugo apto., qto.,
sala, mobiliado para tempo'a-
da. Tel. 235 3376. Av .Copa.
1102/1005 Pça. Sara Kubitchr-K

PRADO JÚNIOR, -BI - Aluga-te
apt. 608 - Chavet na portaria.
Tratar Icófiio Oioni, 123-A 59
and. Tch 223-2641 c- 243-9795,

POSTO 6 — Temporada — Jane*
rio fevereiro apto. 3 quartos
2 banheiros tel. 267-3386 2a.-
feira 392-1495.

OUARTO - P/moça aluga-te I |
amb. familiar c/tel. Av. Copa
calwna 195/19 lei, 256 0921 -
Cri 300,00

QUARTO — Ãlu_o bom de tron-
te a senhora qu? trabalho fo-
ra lei. 2377093. Poilo 2.

RUA GENERAL RIBEIRO" DA
COSTA, 38 apt9 304 - Aluga-
se 1 quarto e sala separados,
ccz. e banheiro, área c/ tan-
que. Chaves tf porteiro e tra-
tar. Av. Almirante Bnrroto,
63, 1/ 806. Tol. 224-8807 c
224-9402, CRECI 3694.

RUA RONALD DE CARVALHO".
266 - .tiuao aoto. 901 c/
quarto sala tep. coz. ban. área
e WC emo. Chavet portaria,
tratar Av. Erasmo Brjcia, 255-A
:ei. 2310190. RNB.

SIQUEIRA CAMPOS, 210 - Alu-
•j.i-1» ap. 606 - Silão, 3 qtot.,
coz, banh?. côr, depdt. compl.
peca. Alug. 900. Chaves port.
VILA RICA. 222.1067 • 
'/2J.7402 - R. NETTO - CRE-
Cl I 593.

SÓCIO - Apto. Copacabana -
Victor lei. 223-9655 icção lo-
lalia dai 13,00 at 14_ht.

SANTA CLARA peno cia praia
coni, grande fte. kit. mob,
ind. gel. Inf. lei. 235-0860
CRECI 1680.

SÓCIO — Sr. Rcsp. cede soe.
ap. bem mob. Edifício luxo Li-
cio CrS 200. Cariai para a
portaria doste Jornal tob o n?
205 008.

SANTA CIARÁ; 209 - Ap. 101
de categoria -- U ni por an-

dar — ver tf zelador,
TEMPORADA - Copac. frenle

mar 3 qts. 2 banh, gar, 15
jan. 15 _tv__tel- 335-5206. _

TEMPORADA - Ãiugo aparta-
monto mobiliado frente perto
praia iraiar _247_09OO 267_.392_2

TEMPORADA" - Av. Atlanllce
290/94, 2 t. 2 q. dep. gar.
lei, gel. Ver 10 àt llh. port.
Joró 255-3435;

TEMPORADA - Áíuga-se apto.
luxo porto praia, jan. e fev.,
Cr$ 2 500,00 p/ mês, Tel. -
36-1605.

TEMPORADAS - Alugo apar-
tamenlot mobiliados, dias ou
meses. Av. N. S. Cooacabana.
374, t/306, lei, 255-3874, Da.
Nair. Aceito rotcrvai in/hsv.
At.ndo inclusive hoje.

ÍÉMPORADA - Aot. a 50m da
oraia. Sais, 3 qls. cor., 2
banh., área. Todo mobiliado.
Av. Ualnlin, Eliiabeth, 122 ap.
303.

ALUOA-SE — Aparumento no
leblon, cem 2 quartos, »»l»,
dep. empregada e garagem.
Aluguel CrS 900,00 mais ta»ii. i

Jelefone_247:9451_
APARTAMENTOS" - V. Pitalij
- Alugamos 1. 2, 3 qtot. ,
depoít faça tu* mudança p/
••SOMUDANCAS". Tel.
234-4567.

APSA" - Aluga-se loie f. M. Ü".
Vsc. de Pinli, n9 605 -
P/fint comerciait. Ver no local
diariamente. Tratar AUXILIA
DORA PREDIAL S/A. CRECI
253. Iv. Ouvidor 33 39 de
9/11 « 12/17 hl. Teli. 342-6060.

BARÃO TORRE, 42, epi. 903 -
Alug».|» famili» alto trata,
mtnto: 1 talão, ti. jantar, .
iglt», 2 qls., copa-co,.. 2 qlt.
•mpr., 8 armiriot, 2 attantti,

?tr_g*. 
Var qualquer hora. —

ratar: 2654497 -223-0461.

CASTELINHO - Ãiugo apto. n9
<ti}4, frente, coniuaado, da R.
Joaquim Nabuco, 18°. - Ver
porteiro. Tratar Dr. Cetir tet.
232 6830. Aluguel 490.00.

CASTELINHO - Aluga-sV 2 q».
2 sis. salel» banheiro aocial,
l«rdim inverno, cozinha área
com 2 tanquet dep. emp. gara*
gem. Ver Gomei Carneiro
64603 com porleito.

IPANEMA - Ãiuga se 
"o 

«pi
301 na R. Bario da Torre 185
com 3 qtt. tala dep. comp.
Tratar lei. 2270525 Chaves c/

! pon. cu *pt._ 201.
IPANEMA -"""Alugo, sala 

"e

: qto., c/ dep., de empreg., ar
! gel., e mobilii. Vitc. Pirajá,
. tremo S. Brum. CrS 1.000,
! Tel. 268-5838 Joté.

IPANEMA - SO' JANEIRO -
apt. luxo, mob., tf tel, 2
tu,, 4 qlt., 2 banht., lavibo,

j «r cond., roupa cama e meta,
| òept. empr,. Rua Maria Qui-' teria. Marcar visitei 3677616.
! Ir^ar AG. ANGLO-AMERICA-

NA, 2550331, 255-2853. CRE-

| Cl J 343._
, IPANEMA - Arpoãciõr - Alu-

ga-to ou vende-te ap;o. luxuo-
to, salão, 3 quartot, 3 banhei
rot sociais, garagem, lei. etc.
Iratar tel. 222-6384 Sr. Munir.
Horário comercial.

IPANEMA -"Ãiugo ap. BÒ7V.
Pirajá 630, limpo s. 2 q. dp.
«?00_m«i^__t»_«a»,._J2_27-5514.

IPANEMA - Atugams» aploi.
204 e 301 da R. Bario da
Torre 489 <•' 3 qlt, 2 talai,
copa-coi. dep. amp. garagem,
plnt. nova tf tintrico. Chav.
port. Tratar 7 Setembro, 81 —
S/ 1.002.

IfANEMÃ 
"- 

Alugo »p. 311*
d» R. Viiconde Piraia, 525,
c/ 1 qto. Chaves Sr. Figueire-
do. Iratar 242-4378 Av. Rio

Jranc<__J_35 1/812. CRECI 1663.
JPANÉMA

GÁVEA E
J. BOTÂNICO
ALUOAMOS - Ap., 301 Rua J.

Carlot, 5 c/ialio, 3 qti., banh,
doit tcxieít, copa-coz., dop,
empreg., área c/Ianque, gara-
ge. Ch»v. c/port, Treter CON-
(RAL - Av. Rio Br»nco, 9149

»nd. lei. 221-9783 - CRECI
1349.

ÁPSÀ - Ãíut)t'»o ap, 401. R*.
Viiconde d, Orac» n9 18 c/
tia. 3 qtot, coz. bunh, dtp.
emp, Chav, r.o bar «o lado.
Tr»t»r AUXILIADORA PREDIAL
S/A. CRECI - 253. Tv. Ou.
vidor, 32 29 d» 9/11 e 12/17
hs. Tjl^42-606p.

APSA - AÍuoa-i» »p. 804 R.
r ¦ .fi Cerdsso, n9 200 ¦.
•Ia.. 3 qtot., 2 banh,, cot.
dep. emp. irea terv», garagem,
Ch»v. ei oort. Traltr AUXILIA.
DOPA PREOIAI S/A1 - CRECI
253. Tv. Ouvidor. 32. 29 de
9. II « 12/17 ht. Tel. 2426060.

AIUOA.SE"p/ 6SÓ.00 ept. 40i
cl» rue Tublr,, 8, cl 2 qloi.
tela, a depend. er.>preg. Chi>
vai na portaria. Tratar Trav,",*»o_23_,'/j?7- 

_
AlUOO - 

"ít. 
Frei Soltno, ótl".

mo ep. lodo mob. telef. ge*
lad. etc, 2 qtt. tf arm. emb.
coz. banh. área e dep, emp,
frio, Inf. c/ SOARES IMO-
VEIS, Av. Cop. 1072/602,
telt 255.1685 e 256-5937 -
CRECI 978. ___.

OAVEA - Ãluge-ie »pl9 203.
R. M»ior Rubem Ver. 498 c/
ela. 2 qtos. cor. b»nh. deo.
empreq. iren serv. Ia, loocio.
Ch«. c/ port. 

¦¦¦ : AUXILIA.
DORA PREDIAl S/A. Ti»v. Ou.
vidor 32 29 Tel. 242-4060 -

_CRECI 353.
ÒAVEA - Alugtte apto. de •!¦

lo luao loielmente atapeiado
contlando de 2 tis- 3 qtos. 2
banhs, locini 2 dep. compl.
empreg, c .p.vcor. 2 vigts de
garagem e 4 aparelho* de tt
condicionado. Chavei c/portei*
ro. Ver R. Arauctria, 12 apt9
202. CrS2.8O0.OO. Tratir SER-
CIO CASIRO IMÓVEIS. R. At-
sentble;», 40-59. lei». 2314)990
_2_L_!á_. c s l c' JÜ:

JAR0IM~BÒTANIC6 - COROA
REAI, aluga «pto. 211. Rui lo,
pet Quintas, 355 c/sli., 2

a 
lot., banh., garagem, tox.,
ep. emp., área c/tanq. Chavet

c/port„ Ireler trav. Ouvidor,
1749 end.. tel. 232-95Ò4.

IAOOÀ - Av. 
"Êpit.clo 

Pei-
toa, 4020 apt. 301, li Ho, 3
qtt. 3 *t cond., tTntcco, cor*
tin-M, 2 banht. tec-, dep».
conipti., 2 v. garage. Chav*
c/ porteiro. Tritir AG. AN»
GlO-AMERICANA. 355-0331,1
255-3853. CRECI J 343. |

IAOOÃ - Aluga-se aplo. 103
da Rua Almirante Guilhobet,
131, c/2 quartos, tal», banhei-

ro, cozinha, área de tervico
e dependênciat de empregadi,
todo pintado, tinteVo « arma*
riot embulídot. Chavet c/por»
leiro. Tratar Rua Araújo Porto
Alegre. 70 s/118 - T»l.
222-3742.

Temp. Ótimo api.
junto praia. Telef. mob. ulenti*
lios. Tel; 247-4620.

IPANEMA — Aluga.se ótimo ap.
to. de frente c/tetefone cont-
lando de sl, 3 qtot. banh. cor.
áraa de serv. c/ianq. armi.
embt. dep. compl. empreg. Vi-r
R. Visconde de Pirajá, 46B apt?
601. Chsvei c/porteiro. CrS
1.300,00. Tratar SÉRGIO CAS-
1KO IMOVC-IS. R. Asiemblíia,
40-59. Teli. 23 1-0990 c
243-8945. CRECI 22.

LEBLON — Aluga-se aplo. de
alto tratamento constando ile
2 tis. A qlos. 3 banhs. sócia s
hall, cor. área de serv. c/tanq.
dep. cornpl, de empreg. arms.
embs. todo pintado de nvòo.
Chjves c/porteiro. Ver U .
Timóteo d« Cosia, 623 )Ct9
1401 CrS 3.500,00. Tratar SER-
GIO CASIRO IMÓVEIS. R. As.
sembléia 40-5? Teli. 243-8945
e 331-0990. CRECI 33.

LEBÍÓN - ÃTuga-so 
"ap! 

103 Av".
Ataulfo de Paiva, 1166 c/sela
e qto. aep. banh, coz. ároa
c/tanq. Chaves c/port) CrS
550,00 - Iratar na ADMINIS-
1RACORA MASSET, Rua Debr.-i,
79 s/408 -Tel. 242-1335 e
•124-2203 - CRECI_113I_.

LEBION - Õuarlo, temporada,
alugo senhora distinta, de tro-
lamento. R. Barlolomeu Mi tre.

' 
| 354 _ap. 102 dai 17 il 19 hs.

RUA 
"GOMES 

CARNEIRO, 130
ap. 505 Sola, jardim, qto.,
banh°. coz. Chaves c/ porteiro.
ADMINISTRADORA NACIONAL

Av, Pres. Antônio Cariei.
615 - 29 psv. Tel. 242-131-1
ou 252-1236;

TEMPORADA - Fev. apl. 3 qti.
saião próximo praia mobiliado
9ar_a90„l-l!l'_i2_§36-i

TEMPORADA - Ãpl. Ipanema
s/ 3 qtt. geladeira, atapetaclo

O conforto — Inf. tel.
267-Ó029.

TEMPORADA - Alugo confort".
apt. sala 2 qts. depend. cornpl.
mobiliado, telefone TV.
247-9569 Ptudento Monii
1644/103;

VISTA P/ MAR - Áfugato opl°
do quarto, sala sep. na Av.
Niemeior 174,202. Chave c/
port. Tol. 227-5275;

Casas e Terrenos

ALUGA-SE cai» com conforto
Ipanema. Temporada niés -feve-
reiro R. Teixeira de Melo 25.
237-4327.

CASA MOBILIÃDA - Tcmpota-'
da ou não — 2 pav., 3 qts.,
2 s. garage jard. Chav. Ani-
bai Mendonça, 232 ou 
267-8425.

SAO CONRADO,
BARRA E RECREIO
AlUGA-SE ótimo apl?, quarto

tala tep. etc. R. Joaquim Na*
buce, 189/401 (paninho Vi.i-
ra Souto), mobiliado, geladti.
ra, telf., ar cond. tv, r. camt,
louca, tudo novo. Prato um
ano Chavet porteiro 256-8740,
Sr. Alencar.

BARRA DA TIJUCA""- Ãlucjl-l»
para temporada cata mobitíada
— quarto, tala, cozinha, área
e qr»nde ouinlil. Treter lef.i
365-4036.

Casas e Terronos

CASA - Barr» Illuc» — Âiucio.
Mcb. íardim, _ p.tc.na, quar.
lot, banht. mármores, living,
ti. iantar, dep. cate rot, hóipe-
det, garagem, varanda Cri
5.500.00 conlr»to 1 ano tel.
357-3205.

Lojas, Escritórios
c Consultórios

ALUGO p contultorio Clbc-
leire.ro escritório alfaiataria etc.
2 salas banh. compl. frenle R.
Sta. Clara 175 19 andar CrS
420.00 la«ji ch. ei port.
AVENIDA COPACABANA, 40
S/903 - Hall. 2 talai, privati-
vo. CrS 550,00. Chavet c/por-
te ire. ADMINISTRADORA
NACIONAL - Av. Pr»!. An-
tònio Cariei, 615 - 29 pav.
Tel._242.S314 ou 1236.

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA,
1.174 t'loi» 4 — Frente, elug»-
te p/fin* comerciait. Pode s*r
v i i liada. ADMINISTRADORA
NACIONAL. Av. Prei. Antônio
Carloi, 615 - 29 pav. Tel.
242-1314 ou 252-1236.

APSA- Aluqa-ee íoia C e 2 in.
ternas. !«. Correia Dutra, n9 99,
o/fínt cemerciait. Chr,v. c/oort.
Tretar AUXILIADORA PREDIAL
S/A. CRECI 253. 1. Ouvidcr,
32. 29 de 9/11 e 12/17 lu. Te'.
342.6060.

ALUGA-SE aploi. conjugados
303 - 307 Rua Dialma Ulrich
91 Chaves porterij. Comercial
ou •'etidc_nc|al

BOTAFOGO - Aluno Praia de
Botafogo. 324 loja 13. CrS
800,00. Tratar SÉRGIO CASIRO
IMÓVEIS. R. Atiembléia,
40-59. Tels. 33 1-09 90 e
742-6945. CRECI 23.

COPACABANA - Pasiaie um»
loja c/ instalações de luxo.
Rua Republica do Petv, 143-A,

COPACABANA - IOJA - te.
locação, s/ lu'..'s, t/ condomi-
nio, Av. Rainha Elizabath 122
loja D, frente rui. Tratar na
AG. ANGLO-/\ML:R|CANA -
2550331, 255-2853. CRECI J
343.

COPACABANA - Aluga-ie 3
conjuntos cie ti las, juntai ou
separadas. Av. Copacabana,
500 - 119 and. Tratar Rua
da Quitanda. 19 - S/ 1016.

COPACABANA" - Alugo talai
tf 34m2. Av. Copacabana,
1018,903. Frente. Chavei c/
porteiro. Aluguel CrS 800,00
e taxai. Tralar IMOBILIÁRIA
ZIRIAEB LIDA. A Rua da Al-
fandeqa, 108 - 49 andar, tel.
221-9998 e 221-1351. Enlre
ll,30_e I8,00_horai.

COPACABANA"'- Alugo 
"subsolo

"B" loja c/55m2 banh. privati-
vo ar condicionado Av. N. S.
Copacabana 680. Chaves R. Ba-
rata Ribeiro 569 loja "B". Tra-
lar "ACIR" ADMINIS1RAÇAO
R. Álvaro Alvim 27 sobreloja.

_CREC£3233 a Salazar.
COPACABANA" -Alugo R. b7-

rata Ribeiro, 774 sala 904 fren-
te p/escritório. Chaves c'por.
leiro Cr$ 420,00. Tralar SÉRGIO
CASTRO IMÓVEIS. R. Assim-
bléia, 40-59. Teli. 242-8915
e 231-0990._CRJ_CI__32;

COPACABANA" -"" alug. ralíí
403, 404 e 405 Ed. Condado
Luzermí, Av. N. S. Copacabana,
1018. Tratar 252-4681. R. 7
Solcmbro, 43-89. CRECI 338.

COPACABANA - Alugo Av. N.
S, Copacabana, 610 tala 304
p/escritório c/banh9 e kit,
Chavet c/porteiro Cr$ 4O0.CO.
Tratar SÉRGIO CASIRO
IMÓVEIS. R. Assembléia,
.10-59. Tels. 242-3945 o
231-0990. CRECI 22.  _____

COPACABANA - Alugamot fins
comerciais Av. N. Sra. Copa-
cabana n9 500 ap9 507. Chave
na portaria. Tratar EPE IMOBI-
LIARIA ITDA. Av. Graça Ara.
nha, 416 s/610. Fone 242-2761.

_CRECM38I_^
COPACABANA - Aluga-te Bara-

ta Ribeiro, 551 loja ''A". Tratar
em SB ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS - Av, Copacabana,
435 loia "I". Tel, 256-4276 -
CRECI 509.



IMÓVEIS - ALUGUEL 1.» Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 26, e 2 "-feire, 37-13-71 - 5

GLORIA •- Aluaam 10 a lad,
Glòri.i, 8 loja c/42mli2 o api,
306 e 701 il. 2 qt. deu. Chavei
portaria, [raiar Predial Andori-
nha lida. R. Álvaro Alvim 48
¦ 1009. Tol. 252-1433. CRECI
J320.

GARAOE Aluga-te vaga n4
Av. Oswaldo Cruz, 96, telefone
267.9974.

KAIC . COPACABANA*- Aluo»
*»m ótimo ponto comercial a
tobreloja 205 d. Rua Domingos
ferreira, 21' c/28m2. Chaves
porteiro « tratar R, Carmo, 27
... - 333-1774 - CRECI 3-72.

KAIC • COPACABANA - Aluai
H_ 501 ria Av. Copacabana,
605 c/saleta, il. e "an. Chaves
porteiro o tratar R. Carmo,
27-99 - 2321774 - CRECI
J-72,

IOJA - Copacabana, alugo com
duai vitrina! de frente, tito i
Rua franciico Sá, 65. Iralar com
Luir Círloi.

RUA HILÁRIO GOUVEIA 66 -
Sala 612 - Pintada de novo
- Tolotonar LLA - 256 8110.

RUA FRANCISCO SA', 100 B -
Aluga-te Ia, locarão, ampla Io-
i» 45m7. ADMINIS1RAÜORA
NACIONAL Av. Pres. An.
lónio Carlos, 615 - 2o pav.
lei. 242-1314 ou 252.1236.

SALA COMERCIAL -Cl lalell
lirtnlt. e gar. privais Ia, locaç,
rdíl, luxo, At tondic, e mutica,
Hach. marm. alumln. o vtdio
fume- Tenho 4 no 9° And,
detriu 600 e ta»a. Av, Copie.
1018. Ini. 247-9730. CRECI
190.

SALA - Alugj.se n9 212 - Av.
Copacabana n9 435 - .1 banh.
priv. pintada. Chavet %/ 209
- VILA RICA. 333.11)67 e . . .
3247403. R NEIIO - CRECI
I 513.

SAIA f ilif, comercial, aluga-
ia c/tapeto < banheiro, ponto
encepcion.il, prof. hbsral a R.
Ffjuei/edo Majalhãet, 2fl6.

ZONA NORTE

IIJUCA - Aluqo K, Sào Miguel,
48 apl9 291 frenie si, 2 rpoi.
banh9 hall Jard, inver. coi,
área de lerv. dep. empreg,
Chavei na padaria, Todo pin-
tado de novo c/iinfe:o, Ct%
550.00. Iralar SÉRGIO CASIRO
IMÓVEIS. R. A i i 4 m li I» I a ,
40 59, [eli, 242- 89 4 5 t
231 0'«0 CRECI 22

IIJUCA - Av. M ara c ani ,
3200/103 - Salão 3 ali. t/irm
2 ti,min i ir «i.ir dept, Aiu*
guel 7S0. Tal. 367-1149.

IIJUCA - Alujo R. Patcio. 36
.ipl" V0I. Frente li, <|lo. bannP
cot. Chavet c/por teiro Cr)
400,00. Iralar SÉRGIO CASIRO
IMÓVEIS. R. Aiiemhlé.a,
40-59. leia. 23 1-0990 a
242-6945. CRECI 22.

Cnsiis o Terreno*

P. BANDEIRA E
SAO CRISTÓVÃO
ALUGA.SE ap. li. a'o. deps.

R. Matoso, 125 522 - CrS
400 - Chave port trai. R. 7
Sei. 4839 - 242-7242 - CRECI
I8IJ._

AIUGA.SE - Quario «m caia
de reipeilo « doil rapa.ei Rua
Birão de Iguatemi 77 apto.
203.

ALUGO - Doii quartos gri. em
caia d» família, dá para 4 ra.
parei. — Rua São Cri.to.ao,
975 sob.

ALUGO 
"Quarto, 

banheiro
nrea c/ tanque e fogão tudo
independente. - Praça Bendei-
ra, n° 109 apto. 806.

ALUGO ap" 3 qt. si. irea «rd.
térreo. R. Vigário Moraio 177
ent. Diat da Silva Pedregulho
fltK224_Ana Nén. 248-8BQ4.

ALUGA-SE* óíimo~aperi9 do tala,
2 quartot, boa cozinha q. em-
pregada o depend. R. General
Aroolo. 194/20K_ IS. Januírioj.

ALUGA.SE apt. 302, da Rua
Franclico Euqanio 196 si sala
2 quartot, coiinha • dtmaii
dapcndãnciat. Ver neMocaf. _

AlUOO - Ap. S-203 - Rua
fonteca Telct, 1)3 tala, 2 qtt,
dep. CrS 480.00 - Tralar, Sr.
Álvaro 229-3046. _

CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO,
162 - Aluça-ie aplo. 109. Ver
com porteiro.

CAMPO S. CRISTÓVÃO, 162~-
Alugo apt0 J05 c/quarto tala
aap. ban. coz. ire*. Chavet
portaria, tratar Av. Eratme Bfa-
pa, 255-A. Tel. 23UM90. BNB.

PRAÇA 
"BANDEIRA 

-Alugo
aplo. 102 - Rua Hllirio Ri-
beiro 110 c/XX - 2 qts, si.
Ia, co*. ban. grand». ir_a —
CrS 400.00 incl. taxa - Tratar

234-3355. _
PRAÇA DA BANDEIRA"- Alu.0

ap. 517 d» R. Matoso 125,
c/ qt. e si. separados, coz.
hanh9 irea. Chavei c/ porl.
Trarar R. Álvaro Alvim 33/7,
sa'a 1611. Tels. 224 7007 e
221^8514;_CRECI_1989.

RUA GAL. BNJCE, 816 eps. 202
is 403 - Sala. 2 otoi-, banho.,
cor., dep. emp., 2 áreas. CrS
5C0.0O - Chnv.t c/ zelador.
ADMI!!IC.TR. DORA NACIONAL

Av. Pie* An'cnio Carta.,
615 - 2° pc*. lcl. 2421314
_i 252-1236.

RUA SEN. FURTADO. 45 «p.204
Hall. -ale 3 ol.oi., banh?..

coj., dep. emp. ãica. Chave*
c /elader. ADMINISTRADORA
N/.CtONAl - Av Prei. An-
tomo Carloi, 615-2° pav. -
Tel. 2421314 eu 252-1236.

RUA SEN. FURTADO. 45 A ti 1
ap. 103 — Sala, 3 qtot,,
banhe,, coz., irea, dep. •*mp.
Chi»»» e/ zelador. ADMINIS-
TRADORA NACIONAL - Av.
Prei. Antônio Carloi, 615 - 2?

_psv._Tel. 242 1314 ou 2521236.
RUA SEN. FURTADO, 45-A Cl

èo. 401 Sala, 3 qtc..,
banho , coz , Irea. dep. emu.
Chave» _>' porteiro. ADMINIS-
TRADORA NACIONAL Av.
Prei. Anrtnio Carlos. 415 -
2" pav. Tel. 242 1314 ou
252-1236.

SAO CRISTÓVÃO - Alu.n-se
ao?. 508 Cpo. S. Cristóvão 182.
Ver c/port. Traiar c.Gtovt.nlna
lida. R. Méx.co 11 s/1201-A
lei. 22I-3386 CRECI 1287

Casas e Terrenos

ÃIUGO casa térrea com 6 cô-
mocos, -opa-coi., V banheiiot,
òrta «anqut. Sarva para rtli*
dància ou paquena indústria,
com forca • lui ligadat. R.
Bala, 417. Tratar na Rua São
Januário. 1008-A. Tel. 234.1336

CASA - Rua leonor Porto 14, 2
o. t, copa coz, quintal dep.
emp. entrada carro. Tragar Prei.
Vargai 962 gr. 41J 243-1930

CANCELA - ótima casa p/ro-
lid. ou peq. neg. (450,00) corn
1 mêi adiant. Inf. hoje
224-3505 B. Airei 204 (n/ do-

_mingo). _

TIJUCA,
RIO COMPRIDO
E MARACANÃ

ALUGA-SE C.npoi Sales, 154
apto. 302, tala, 2 ótimos quar.
toi e dependências. Chavet,
201.

APSA Aluga ap. 105 n9 426,
R. Gal. Roca, t/s«ile, 2 qtot.,
dep. emp., área terv., banh.,
coz, Chav, c/port. Tratar AUXI-
LIADORA PREDIAL S/A. CRECI
253. Iv. Ouvidor, 32 2? de
9/11 * 12/17 hs. Tnl. 242 6060.

AlUCA-_[ qto o vaga em apt"
familiar c/ ou %. móveít. Pin-
lura e tinleco. Nâvo. R. São
Vicenle_ 126/301. Tel. 254250A.

ALUGO Apto com 3 quar-
tos Rua Ooiombargador
liidro n° 36 apto. 20? - Ver
hoja dat 13 às 17 hotat Tel,
238.9811.

CONJUGADO p/~2 ou 3 mo
<ís 300,00 Tiiuca com 1 mêi
adi.wl. Ini. 221-7923, hoje e
domingo 6 ht 17 h. B. Airet,
204 (arranjo í»sdor p/^ ouirot!.

EM FRENIE C MILITAR Ãlu-
go apto. 402, 3 qtot,, taUo,
coz., banh. compl. área, dep.
São Fco. Xavier 240 246 9538
530 maít !**•>¦__

KAIC — Tijuca — aluo* *Pto.
101 da Rua Miria Amalia 517
c/ il. 2 qtt. coz. ban. dep.
empreg. irea c' tanque. Cha-
vet com porteiro e tratar R.
Carmo 27 9? 232-1774 CRECI
J-72.

KAIC — Tijuca - aluga aplo.
604 da Rua Csmara.lbe n» 9,
c/ tateia, il. 2 qts. coz. ban.
toc-al, dep. empreg. irea c/
tjnque. Chavet portfiro e tratar
R. Carmo 27 vo 2321774 -
CRECI J72.

MARACANÃ Aluga-se p/
450.CO apl. 105 Rua l/idro Fi.

?u_\rctio, 
31, c' Qarage, ta'a,

qtot. e drp^nd. Chawet no
local. Tralar Trav. Pajo 23
i 207.

MARACANÃ -Alugamos Rua
Vnconcse Itamarati, 112 apto.
t, com jird-m privativo, bOsj
iala, 3 quartas, despem», ba.
nhe.ro com bas em acrílico.
tala do almoço « cozinha azo*
leiiidn até o totó, irea d« ser-
viço azuíeiadi c/tanque, ba-
nheiro de empreqadt, qu:ntal.

ALUOASE - Ciia Bsrio Mel-
quita 655 fund.n pfopfij 2
pijttoji trato confôto q. I*
cop. b. coz. quintal ilnl.

CASA DE FAMÍLIA Alu»"s".ie
um quarto com hanhsiro e
coíinhri ou tó com banheiro.
A peiioa tó. Inf. Tel. . , . '
2643241.

MARACANÃ Àiugamot cata \
antiga fôda pintada Rua iu'l
G.i.,,a nC 39, c/2 C|l|., dfrnsii I
dependénciat. Chaves no no
41. Tratar Epe Imobilür.j ltda,
Av, Gfiiça Aranha, 410
lon, 242-27ÓÍ. CRECI 1381.

RIO COMPRIDO AlUOO apl. sala, 3 alei., co/.
thp. rmp. Rua Cabugu 43 apt.
402 Blccri 4. Prédio tem ele.
vad r. Chavet Telefonei

VILA ISABEL - Alugas» apar.
tamento tipo cata com '.' 

talat,
3 quartot, ireat Internas a
dernait dependência!. Aluquel
Crí 600,00. Rua dos Arilitai
rsf 62 ap. 102.

Caias e Torrencj

CASA ~ R. Baráo CoíegiperülT
c/ 3 -- Sais, 2 qu. var. dep,
ernpregada, ire», tratar no
mesmo -^Cr$ 4W.00.

GRAJAU' - Aluqamos cata c/
«sitos . baixos, c/iale d/vitltai,
i.sla d/janlar, 4 ql9i., 2 banh, I
2 terraços, copa grande, coz., I
irea, garaqem, Olsi.i A caia I
eila c/sinloko, Chavei n/local I
Rua Itabal.sne. 21, Iralar Av. '
Fmnklin Rooievelt, 194 - 5/ '
leia 203. Tel. 242-7645 c/Sr. |
Aponlnho CRECI 266.

VILA ISABEL - AÍ. caia fia.
rua c/ 3 qlt. 2 ti. copa, coz. {
garagem, quintal, c/tel. pint, j
com sm teco 10 talirlot. —
Serve p/linl_çomerc. 238.3409,

vila ISABEL -Alugo R. T«o.
doro da Silva 972 - Sobrado
ti. 3 qt°t. ban? coz. irea de
ierv. Cr$ 400,00 no estado.
Traiar SEROIO CASTRO
IMÓVEIS R. Atiembléia, 40 59
t«ii. 242 8945 e 23I4M90 CSE-
Cl 22.

Andar Centro
Alugamos

5AIÃO com 250 metros quadrados, servido por «leva-
dor, na RUA DA ALFÂNDEGA, 100.

Tratar no 1." andar com TOFIC NIGRI - Tels.: 221-4258
ou 22I-I2B8 - CRECI 3 726.

sVbiVUNS E B. DO MATO

Aluga-se prédio
Loja — Sobrc-loja — l.° e 2." anda-

res com elevador.

RUA BUENOS AIRES, 113

Faz-se contrato de 6 (seis) meses com
possibilidade de preferência para renova-
çâo ou venda.

Tratar Rua da Alfândega, 100 — com
NIGRI, proprietário.

todo em cerâmica, líntKO em
tôdai at P*Ç33, pmtado de
nó.o. Aluguel CrS 650.00 e
taxai, Vititat entre 7 e 12 ho-
ras. Tratar IMOBILIÁRIA ZIR-
TAEB LTDA - Rua da A'fan-
deod, 108 - 4° »r.d.r. T«lt.:
221-4351 221 -9998. er>-e
11,30 « 18 horai.

MARACANÃ" Aluga-se õ apt»
403 da Rua Prol Manoel de
Abreu. 246. c. 2 atol.. iale, \ AlUOO I qto. pia em ci
cor-, banh., dfp. como'eta I s» da caiei a m6_. ou unno
e:„pret)., armários embutidos j ra que nabalhe lora. Rui Ba

qlo. socbl e de eirpreg.. sin- iio_Colegj». 59£ Ids.ap._l02,
t..'.o _ «íraae. Tratar na Cl I AlUGA-SE - Apt. laia. quario.
VEIO S/A. - Rim Anlil.f.oi ton.uoario. R. Pontei Corrêa

Si

br.sdu .1 R. Clinpoi da Pa/ 97
Tel. 2228992.

SAENS PENA - Aluoo case
t/apto. frente i. 4 q. var,
i/inv. etc t.ond. Vitc, liama-
frti., 154 ap. 4.

TIJUCA - Alua«-t* tobrido in-
drpendtnra com 3 q. t. c. b.
• te. á Hui Joaquim Pilhirit
n° 1_"_, ond« te tiata.

ANDARAI, GRAJAU
E VILA ISABEL
ANDARAI - Alg. apl. novo

gay. 3 qtt. dep. emprg, Gaitio
1'cnalv.i 38 404. Chv. Od lio.
Tel. 252.5»Jj:RECI 542.

ANDARAf*--Ãlu_"o""R."Bario de
Meinuita, 796 apto. 506 si. qto.
banh, hall jard. inver. coz. irea
úc ie'v. dep. empreq. Chavet
c, porteiro. CrS 550,00. Iralar
SEROIO CASTRO IMÓVEIS. R.
Assembléia, 40, 5? leis.
2428945 e 231-0990 - CRECI
22. _

ANDARAI -Aluoo R."B«rJo de
Meiqulta, 502 apto. 102. írenle
il. 2 qn. banh. nalt jard. inver.
coz. área de terv. c/ tanq,
dep. empreíj. Chavet c/ por.
le.ro. CrS 650,1». Iralar SER-
CIO CAS1SO IMÓVEIS. R. Ai-
semblé a, 40. 59. Tels. 231-0990

_e 242-8945 - CRECI 22_
ALUOO" ap. 30lT RT Araripe

Júnirr 19 c/ sal, 2 qts, d»p.
comp. Chave» c/_porte'fo.

ALUGA-SE ótimo ao. mia ql9
área lerviço c. sinteco. Ver tra-
lar Sm. Nabuca. 411 apt9
s-'02^ N. atende lei.

ALUGÃ-Si óiimo ap. d sala,
2 qn. banh., coz., dep. emp.
Rua V-iconde de Sta. Isabtl,
141 ap. 104. HARPARI. Inf.
221-2093. CRECI 476._

ÃPSA - Alugaie aptot. 102/201
Rua Retiro dos Art,nas n° 352,
c/tala, 2 qtot-, coj., banh.,
área terv. c/ianoue. Chav.
n ap. 101. Tr.itar AUXILIADO
RA PREDIAt S A. CRECI 253.
Tv. Ou.irior. 322» ,;- 9/11 t
12 17 h, \_ 2-12 6060

268-9515 e 228 2792. Aluouel
à'JO,00. Tratar Lgo. S. francuco-
26 qr. 1315 dai 10:30 ás 12 e
16:30 _s_l8_hs._

ÃPSA - ÃluBS-iã" api. 302"í
Her.cMto Graci n9 68 c'iala,
_ qtot-, _oz„ banh., dep. emp,,
Chav. c/port. Iralar AUXILIA
DORA PREDIAL 5/A - CRECI
253. Tv. Ouvidor. 32, 29 de
9 II e I2'l7hi. lei. 242 6060.

BOCA 00 MATO - Apl. 2 qtl^
300.00. C«s» Cachambi 250,00
c/ 1 mét adiant. (tem fladoO.
Ini. dom.nyo 221-7923. Hoje.

UNS - Aluga-te em caia Ia.
ml lie quirto mobi liado e I
(quarto grande e I tala. Rua
Dona Romana, 509 — Tel. . .

_261J_090.
UNS - Rua Ernestlna, 63 bloco

4 ap. 401. Ampla ula, 3 qtoi.,
hinhp., cot., irea. 350.C0.
Chaves c/porteiro. ADMINIS-
TRADORA NACIONAL - Av.
Pret. Antônio Carlot, 615 • 2°
pav. lei. 242-1314 ou 2521236.

UNS DE VASCONCELOS -Aiu-
g.ite apto, 301 m R, Nelton
de Faria Castro, n" 45 ~ Cl
3 qtot. sali, banh. cor. irea
c' tanque. Aluauel: 370,00 ma i
tx, Chavet c' porteiro. Tratar
RIOPOLIS IMOBI1IARIA
Av. Ro Brinco, 277 1/ 810.
Tel. 2322896 e 2327726. -
CRECI 895.

de
b-.

Roc«.

'oon_. Prcsd.
llf. 223-9525.

. 2 His. deps.
R. Prol. G.sbi-
39. 242-72.12.

ALUGA-SE - Aoartamento
quarta e s-la coniugadci
r.heiro e -v.r. Rui General
440. Pra.a Saens Pena.

ALUGA-SE - Apa~rl.imc-nto 202
R. Clovit Beviláqua, 26 Tituca

C/3 quartos, 2 s.ilas ótimas
dependencot. Chavet no apto.

J0I.
ALUGO- - Apt., frenie, saia, 2

qtot., coz., dep. emp. e gara-
gem, Ruii General Roo. *i22
apt. 301. Aluquel 3 sal. mm.
Chaves pcrtçiro. Tratar Lgo.
S. Francisco, 26 gr. 1315 dai
10,30 as 12 e 16,30 __________

ALUGO - 
"Ãpio 

c/2 qls-, sala.
coz., ban., tlep. emp., área.
Rua Bdtao de Itapagipe, 357
c/3 apto. 301. Chaves no apto.
201 -Aluguel 400,00.

ÃPARTAMENIOS - C. 
" 

Bonfim
— Aluqamoi t, 2, 3 qtos.

Depoit fa« sua mudança p/ 
"•

SOMUDANÇAS". lei. 2344567.

ALUGA-SE -"'""Ousrtos. Ã v .
Maracanã, 1302. Rua Dona
Maria, 14. Tel. 265-3630.

ALUGA-SE - Quarlos. Rua «I-
frrdo Pinto 17. Rua tV-po,
228. Tal. 265.3630,

ÀIÜGA"-SÉ apl9. 103. Rua Dr.
Satamini 91, sala, qlo. sopar.
banh. soe. cor. área c/tanque.
Alg. 400,00. Chaves no local
Tintar Lowndet
Vargas 290 - 29

ÁIUGA-SE ao. si
tal, qaraqem. M
R. 7 Sei., 48 -
CRECI 1815.

ALUGA-SE ao. si. q!9 deps. Ia.
loc. R. Gal. Roeu, 30 - 2 I.
213. Chave porl. Irat. R. 7 Scl.
48 - 39. 2427242. CRECI 1815.

ALUGA.SE ao. Ia. loc. si. 2 atl.
dep-.. R. Vise. Fiqueredo. 62

402. Chave porl. Trai, R. 7
Slt. 48 30. 242-7242. CRECI
I81V

ALUGA-SE - Usina tranqüilidade
clima Potr. ap. luxo q. s. sep.
a r.ipaz idôneo Cr$ 397 R.
Ccndouba 43 T. 238-8966.

APSA - Aluga-se ap. 303. R.
Conde do Bonlim. n. 1112
c/sla., 2 qtos., banh, área íuu-
leiada c/tanque., coz-, jard.
inv, Chav. c/port. ou c/slndíco
no ap. 301. Tratar AUXILIADO-
RA PREDIAL S/A - CRECI 253
. Iv. Ouvidor, 32, 29 de 9/11
e J ?_} 7__*ü«I- 242-Q060,

ÃPSA - Aluga-se an. 404 R.
Gal. Canabarro n? 71 c/sleta.,
sia., qlo., banh-, cor. Chav.
c/porl. Trai. AUXILIADORA
PREDIAL S/A. CRECI 253. Tv.
Ouvidor, 32 2? de 9/11 c
I2/I7h. Tol. 242 6060.

ALUGA.SE aplo. sala qu/.rlo
separados R. Matoso 207 604
— Chaves porteiro. Triilar lei.
222 0-160 - CrS 450,00.

ALUGAMOS aplo. 301 (frenie)
da Rua São Franc:sco Xaviar,
378 — C/ 3 tiuartos, tendo 2
c/ arm. embutidos, 1 si. to?,
banh. dep. empr. cY direito
garagem, Chavet __ portuiro.
Tratar HEXAGONO ADM. BENS
LIDA. Av. Rio Branco 156 1/
2628. lei. 2229133.

de Carvalho, n? 29
917-18. Teli. 321-4705
221-4861. CRECI 1268
J.288.

PENSIONATO - Moradia pi'.
mo.at. Ambiente -...-¦• Rua
Haddocli lobo. 37. - Tel.
2288509.

PRAÇA SAENS PENA - Aluga-se
apto. 1 quario 1 tala, varanda,
cci nha e bmheiro completos
\er * tratar Av. Maracani,
I0DI ipto. 514.

PRAÇA AFONSO PENA - Aiu-
91-11 parlo dett« praça oi
,p„l 206 e 301 da Rua Afon-
.o Pena. 109. Chavet no apad.
306 0\ ap t#m tintxo, pin*
lura nova, vulcapito, qr-inde
varanda, ttC. tendo um de 4
quartot a outro de 2. Tratar
a R Satamini, 209 alé melo-
dia ou dopoit de ò \/7 da
noila.

RIO COMPRIDO" Ótimo quar.
to, independ. 1/ moveis, CrS
150.00. - Rua Visc. Jequiti-
nhonha. 35_ ^__T*,r*°-

RUA BARÃO DE MESQUITA 7SI
Ap. 402 lirnie. hall, laia,

otot., banh0, co.".. dep. emp.,
ètee. Chaves e/porteiro, AD-
MINISTRA0ORA NACIONAL. -
Av. Prei. Anlènio Carlos. 615
2° pav. Tel. 242-1314 ou
252-1236.

TIJUCA - Rua Haddock lobo,
117 «p. 502. Aiuqamos c/tala,
3 atet., arm. embjt;dot, copa,
cor., e sinteco, V/C empregada,
área c/tanque coberta, pintado
a óleo. Alu.ut-I CrS 700.00 e
*a«as. — Chaves c/ porteiro,
tratar IMOBILIÁRIA ZIRTAEB
HOA. Rua da Alfândega, 103
• 49 andar, tels. 221-4351 e
221-9998, entra: 11,30 t 18.00
heras.

TIJUCA - AP5A"- Junto a Pça"
Saent Pena. Aluqa-se aot. 306.
R. Tomis Coelho. 34. c-' 3 qts.
stào., 2 banh., tocial dep. com-
pltitai, qaraqciti. Aluquel 850
mun taxat. Chaves c' porteiro.
lr.M.ir AU.XILIAOORA PREDIAL
S.A. Tv. Ouvidor. 32-29 and.
Tel. 242-6060 CRECI 253.

IIJUCA -COROA REAL aiu
ga apto. 102 da R. Clóvi» Bev.-
laquo, 150, c/ sla. 2 qt.s.
banh. co;. dep. emp. área o
tanq. Chavet c/ p rt, iratai
Irav Ouvidor, 17-49 and. tol.
232-9564.

.IJUCA - Alug. apto. cobertura,
sala, 2 qlt. coz. banh. dep.
emp. 2 apto. ar refriq. armário
emb. Rua Conde de Bonfim,
568 C-01. Tralar 252-4681. R.
7 Seiembro, 43-8? - CRECI
338.

IIJUCA - Aluga-se ap. 804 R.
Barão de Moscjuíta, «18. Sala,

qts., banh. coz. dep. e gara>
ge. Chaves _ perl. Tratar LMII

Ed. Av. Central s/1231. Tel.
252-9059.

IIJUCA - Aluga-se ãpT 201 P.
fabóia Lima, 109. Saleia. sala.

()ts. banh. copa, co2. dep.
' comp. empreg. área c/ tanque
! Chaves na mesma rua n° 103.
I Iralar EMIL - Ed. Av. Central
I 1/1231. Tel. 252-9059.

IIJUCA - Alugo apt. 2 qts. ia.
lâo, living, 2 varandas, banh.
coj. 2 arcai de serviço e dep.
compl. R. Conde cie Bonfim,
800 301. Chs. apl. 204. Tol.
2348889.

TIJUCA - Aluga-se ap9. 105 R.
Dr. Satamini 186 Ver c/port.
Tratar c/Giovanino Ltda. R.
México II S/I20I.A Tel:
221-3386 CRECI1287.

TIJUCA""-" Alugo apl?. 403 R. 
'

Dr. Satamini 91, si. qt. sep.
coz. banh. ChJsvoi c/porteiro. I
Tratar R, Alcindo Guanabara, .
2.1 -.'1506 I. 232-0484 D. I
Maria CRECI 1646.

TIJUCA - Aluqa-K" apto. IÕÍ
da Rua Valparaiso, n? 63, c/ !
si,, 3 qts,, banh., cc*., dep. i
einprey., arm. embutidos e ga-
rage. A-iug. 700.00 maii t:xai.
Ver c/ pjrt. _ tratar _l Dr.
Teixeira. Te, 221-4823.  __

TIJUCA - Alugam-ta óiimot
aptos, edifício moderno c/ 1

e 2qtos, sala, depondenciat.
V.r hoie d. 8 ai 12h. Pra(>
Varnhagem, 15.

TIJUCA - R. Moralol da Los
Rios, 21/104 - Sala, 2 qtos.
deps Aluguel 520. Telefone:
267.1149,

TIJUCA -Aluga-se apto. 3Ói
íi R Doputad Soares Filho,
55 - C/ 3 qlos. sala, bonh.
en/. dep. empreg. Chnvos c/
porteiro. Aluriuel: 750 mais tx.
Tralar RIOPOLII, IMOBILI-
ÁRIA -• Av. Rio Branco, 277
s,' 810 - lei. 232 28'P6 e
232-7726 - CRECI 895.

IIJUCA - Alugo o apto. 403
<1„ Rua Sio Franclico Xavier,
n9 212, com \_\_ três quartos
0 depond, Aluguel: 550 mais
encargoi. Chavat na portaria.
Tratar R. Evaristo da Veiga.
35 _l 1501 (17 às 19hs.) com
Sr. Braga.

269. CrS 260.00 Andarei
ANDARAI" - Alugo - 3 pis]
tais, drp. emp. garage, ouin-
tal - Rua Bario S. Francisco
6b ap 101 - Chav.-s n° 57.

ENTRE GRAJAU' E LINS - Rua
Araúio lellio, 501, <¦¦' 3 ap.
70) Alug*.i« 2 qtt. e iate c/
ilnlaco, coiinhi, banh am cor
dep. empruç), compl. • irea.

GRAJAU' - A uqo aplo. ti,
Oto.. co:- bsnn. t. èrai. 350.CO
e ta*a. Fiadcr. R, Arau.o Lti-
lio. 275/204. T. 268 8427.

GRAJAU' - ADMINISTRADORA
SION aluo* aot- 201. R. Ubera-
ba. II7.F. c/ si. 3 ou. WC.
emoreqada. dept. Chavet p/t
117. Ir star Av. Rio Branco, lio.
qr. 1714. Teil. 2525917
2321603. de II is 18 hs. PiO
POSTA ORATIS. Atendimento

LINS VASCONCELOS - Aluga ia
ap. 302 dj Rua Prol. Everardo
Backeuier 55, com 3 quanot,
tala, varanda, banheiro, cozi*
nha e dep?ndenciai de empre-
Oida. Chavet no ap. 101. In-
fcrmar,ões telf. 226-1664.

UNS — Alug. apto. sala, 2 qtl.
banh. comp. co/. banh. emp.
e área. Rua Aiamor. 72-202.
Irarar 252-4681. R. 7 Setembro,
43. 89. CRECI 338.

S 430.00 - Apto. 2 qtl. Graiaú.
Apt. qto. stla 270.00 c/ I m .1
adi>nt, (tem fiador) inf. do*
mlnoo_221.7923. B. Aires. 204.

Casas e Terrenos

CASA - Atug«-tt Rua Araújo ,
l.itio. 4)5 - ti 14 - Saia. 2 :
qtot, banh?, coi, área c/ fq.
ouintal. Chavet ancar. Alu« ,,. 1
380 VILA RICA 232-1067 • I
3347402 - R. NEITO - CRECI
1 S93.

JACAREPAGUÂ

râoldo.jÇRECI J 328.
GRAJAU' 

'-"AluooV 
Rua Borda

do Mito, 246 o . 101 c/ 3
auartot, jale, copa-coz.. demait
dep. comp. Tratar ap. 102
fundot.

GRAJAU - ConíTdencial aluga
.1 R. Enqcnheno Richard, 246
ap. 302, c 2 q>i. si. coi. etc.
Chave» c/ o porle.ro Olwaldo.
Tr. á R. N.carÍBua, 370 :/302.
Teli: 260-8039 e 260-9461. Pe-
nha.

GRAJAU Aluga-se ap. 203 R.
Borda do Mato. 172. Gde. sala.
2 qts. banh. coz. dep. comp.
empr. Chavos _t port. Iralar
EMIl - Ed- Av. Contrai
s^lttl. TeL_252-9059.

ORAJAU' - Aluga-se ep. IÕÍ
R. Gurupi, II si. 2 qts. Chavei
portaria. Tratar Pred-al Andori-
nha Ltda. R. Álvaro Alvim 48
s 1009 Tel. 2521433 CRECI
J-320.

RUA ALEXANDRE CAIAZA, 211
Ap 402. Ampla sala. 2

otot., banho., cc?., dep, emp.
CrS 450.00. Chavei c/porlciro.
ADMINISTRADORA NACIONAL

* Av. Pre*. Antono Carlos, j
615 • 20 pav. lei. 242-1314 ou I
:52.i236.

RUA ARAXA' , 128 - Fdl. api.
101 fl 402. Sala. qto., cot., i
banh. dep. emp, área. Chave* i
c, peneiro. ACMINI5TRADORA I
NACIONAL - Av. Pres. An- \
ton o Carlos. 615-2° pav. Tel. i
2.I2-]314 ou 252.1236. __

VILA ISABEL - Alugo apto. j
sala - quarto co:. banh, I
— área c/ lanquo e garagem. |
Primeira locação. Rus Hflbsr '

ri» Boscoli, 80 aplo. 103 e
tratar p/ leis. 223-3935 e . .
234-3857 

VILA ISABEL - Alugo aplo de I
frente .1 2 qtt e demais de- j
pendências. Rua Major Barres |
n? 33 aplo 102. Aluguel -
.'.20,00. T.l. 234-7617.

VILA ISABEL - Aluga-se dolt
_p\o\. _ Av. 28 ds Setembro,
165 • 167 com 3 qtot., tala,
banh. completo a dop. empre-
ga-Ja. Chavei do 165 no 202
e 167 no 201.

VILA ISABEL - Rua Silva Pinto, j
98 apto. 205. Aiuqamos apto.
205 com sala 2 qtos. co*. ba- j
nhelro, d«p. empregada, vaga ;
garagem. Aluguel Cr$ 550,00 c ;
taxas. Chaves c/o porteiro.
Iratar IMOBILIÁRIA ZIRtAEB
l IDA. Rua da Alfândega,!
108-49 andar. Tel. 221-4351 en- !
tro 11,30 r 13,00 horas.

VILA ISABEL -Aluga-se quar-
to para cavalheiros que doem
r«dcri.ncins. Rua Barão de S.
Francisco, 510.

VILA ISABEL - VCÍugo R. Sena-
dor Nobuco. 13.1 aplo. 302-E,
•J. 3 qts. banh. coz. área de
serv. Chaves c/ porteiro. Cri,
.150,00. Iralar SÉRGIO CASIRO
IMÓVEIS. R. Asembleia, 40,
59. loli. 23I-09W u 2-12-8945

CRECI 22.
VILA ISABEL Àlu.o R. 28 de

Setembro, 280 aplo. 704, si.
cito. banh. cor. arm. emb. Cha-
ves C/ porteiro. Cr$ 400,00.
Iratar S E R G IO CASIRO
IMÓVEIS. R. Assemblóia, -10.
59. tels 242-8945 e 231-0990
-CRECI 22^

VILA ISABEL -Alugo R. Viana
Drumond, 83 apto. 202, frenie
ti, 2 qts. banh. coz. área de
serv. arm. emb. Chaves no ap-
to. 101. CrS 400,00. Tratar SER-
GIO CASIRO IMÓVEIS. R. As-
somblóia, 40, 5?. Tels. 231-0990

| e 242-8945 - CRECI 22.
: VILA ISABEL - AÍuq. apio. saia

2 qls. banh. cor. qto. banh.
emp, área c/ tanque, vaga
dese. p/ L_tro. Ver R. Torres
Homem, 732'201. Iralar
252-4681. P. 7 Setembro, 43,
89 -_CRECI 338.

VILA""|SÀBEL - Àluqa-se p/
450,00 mair. Ixs. an 204 R.
Jorge Rudyc, 185. Sala, 3 qts.
banh. coz. área c/ tanque e
dep. compl. empreg. Tratar
CMIl - Ed. Av, Central,
S/1231. Tel. 252-9059. Chaves
p/ favor no ap. 304,

ALUGO tmplo apto. p famiha
trato c' 2 Qtot. salão dep.
comp. ban, emp. eic Ch. btr
P<a. Valqueire 16 CrS 350.00.
Tr. Av. Ernani Cardoto 72

_s, 309 tel. 229-8607. _
FREGUESIA - Alugo 2 ãpãr^

lamenlot n« I e 2 quartot.Ver
R. Fortunato de Br.ro n9 45.
Chavei apl. 302.

JACAREPAGUÂ' - Alugo díimõ
ap. c' 2 qtcf« tnl. p/ cano
arei dem. dep. Ch. jp. 102 (?.
Cândido figueiredo 213. Tr.
Av. Ernani Cardoio 72 1/309
- lei. 229.8607. _

JACAREPAGUÂ' 
""'

Aluoo R. B<>-
rão. 207 BI. 4 Em. C apto. 302
li, 3 qtos. banh. hall, coz. irea
de terv. dep. empreg. arms.
emhi. Crí 400,00. Iralar SER.
GIO CASTRO IMÓVEIS. R. Ai-
semblela, 40. 59. Tels. 2428945
e 231 0990 - CRECI 22.

TAQUARA- Alugo ap. 204 Av.
Nél-.on Cardoso 1312 c 2 qtoi.
etc. CrS 300.00. Ver c/lelador.
Tel. 224-4938.

VILA VAIOUEIR. -" Alugo 
~oli-

mo ap. 101, tala 2 qutr*ot
banheiro, depend. empreg. Ver j
_ Pua Jambèiro 60, tmar Dr. 

'

Felipe 222-1813. 'MEIER -

Casas c Terrenos

ALUGO -Caia iioladaíe. Io"
Cr*ção c/tsla, 2 qtot., ban..
coz., ent. cirro. _ Namur, 375
t'5. Chavei t/1. Tratar
232-5518 114 às 18 hil.

CRS 200,00 catat novat, Ta-
íjuara com l mêt adiantado
(tem fiador] noti-, ? qt*.. CrJ

CASA" -SI. 2 qtl. b. 
"cot"

CrS 150.00. Aceito dep. d/ 16-
lha ou fianc*- Estr. Bandeiran
tes. 11079 Km. 11.

JACAREPAGUÂ' - Alugo casa 2
q. sa'. wc. ár*»a grande Cr\
300. Rua Telei 124 saltar na
fsq. d" An-i Teles.

JACAREPAGUÂ' - Rua Pinto
Teles, 771 cata _f sala, 2 qtos.*
copa, banh. Aluguel CrJ 360.CQ
e taxai. Chavet c/ o Sr. Wal-
demar. Tratar IMOBILIÁRIA,
ZIRIAEB LIDA. Rua Alfândega-
108 - 49 andar enlre 11,30 •
18 hs. lei. 221-435IJ _

JACAREPAGUÂ' Aluqo R. Af-
bano, 148 Caia 13 Frente il.
2 nt?t. ban? iard. inver. ccz.
_'c_ de serv. chaves na cata
10 CrS 350.00. Tratar SÉRGIO
CASIRO IMÓVEIS S. Assem-
bléia, 40 59 Teli. 231-0990 e
242-3945 CRECI 22.

JACAREPAGUÂ' - Aluqa-so caia
de fundos 2 quartot sala e
depondenciat, Tratar Estrada
Pau Ferro n. 339.

VILA VALOUEIRE ÂJuga-se
ótima caia c/ 2 quartot, etc.
Rua Cincinato da Silva, 213,
caía 1 • Tratar no local. -
CrS 330.00 incluindo taxas.

AIUGA.SE ipto. 202 - Rua
Camsriiis Melar 260-B 4 c/o.
i. i?paradot.

aiuga-SI quario para catai
idoso, ou mô^a qut trabalho
fora. Iralar Cltplalma n9 33

APARTAMENTO - largo dei Pi-
larti - Atuqa.ie eu vandt-t*
ótimo apirlamente n Av. Su*
buibana, 6 275, aplf 204 -
Conttanrf* de ampla tala, dolt
élimot qtot. banhfliro, coii*
nha. Vir no local com o Sr.
Telitlra • tratar diretamtnt*
c propriatirio na Av. Frei.
Vargai. 446, 39 andar s/ 304.
Tal.!_J43l75J - CRECI I 501.

APSA"- Au-ii-re «n 101 Bl. 3
R. M gue! r^ernindet, n9 691
c/tala, 2 qtot. co;. banh. «roa
c/fttacícnamertto p automóvel.
Chav. no local aot d o min tj oi
a piüi du I4hi. Traier AUXI-
UADORA PREDIAL S A. CRECI
253. Iv. Ouvid:r. 32 2» de
9/11 e 12/17. Tel. 242.6060.

APSA - Aluga-si""ep. 101 
"».

José Féli< no 61 c/iala, 2
qiot., co;., banh. pequeno,
área terv. c/tanque. Chav. nft
r/61. Frenie. Aluquel C r S
400.00 mall la.ai. Tratar AUXI.
LIADORA PREDIAL S A. CRECI
253. Tv. Ouvidor. 32-29 de
9/11 e 12/17 hs. Tel. 242 606a

ESTAÇÃO DO RIACHUELO
Rui Fírt, 101 c/ II o. 201

C/te'efone. sali, 2 qtoi.. be-
nho., co/., éttê c/tanque. CrS
450.CO. Chavei no local. *D-
MINISTRADORA NACIONAL .-
Av. Prai. Anlinlo Cirloi. 415

2. pac. Tel. 2421314 ou-
2521236.

ENCAriTADO - AlJõlíe apt9
406 da Rua Dois da Fevereiro,
214, c/2 o^artoi, tila, cai níit
t banheiro. Ch»^ei c/portalra.
Traiar na NOVO MUNDO
CIA. COMERCIAI E COR<E
TORA i Rua do Carmo. 65

49 anda-. Tint. 25;-520S
252 9S67 - 252 0114 !CREC

J737).
ENGENHO NOVO -"Ãugaie

apto. 203 è R. Souto Carvalho,
22. C/3 qtos. tala. banh. coz.
Aluguel: 420.00 mais I». Ver
no local. Tralar RIOPOLIS
IMOBILIÁRIA Av. Rio
Branco, 277 i/BlO -¦ Te!.
232-2894 a 232.7726 - CRECI
895.

INGENHO NOVO - Alugo R.
Comelhe ro JobUn, 67 ap*9.
102 ti. ct°. h.n_ cor. are* de
terv. dep. empreq. Chavo» no
ep-9. 301 CrS 320.00. Iratar
SÉRGIO DOURADO IMÓVEIS R.
Atiemblé a, 40 59 leis.
242 8945 e 231 0990 CRECI_22.

ENGENHO NOVO - Alugo R.
Comelhelro Jobim, 67 ap:9.
302 si. 2 ot9s. ban9. cor. arca
de serv. Chavet no ap"0. 301
CrS 400.00. Traiar SÉRGIO

: CASTRO IMÓVEIS R. Aliem.
i bté\e. 40 59 Teli. 231-0990 e

742 8945 CRECI 32.
ENGENHO NOVO - Ru. Bela
Viila n? 4C Alug .pio Io
and Ia lotas. 1 qn li. Va,

| 
lecal das 7 as II hs.

MCAREZINHO-Alvga.se api
' 

qto/t- . Víich., é*ree c/ tinaut
e ap. lanilério. CrS 190,00.
Rua Guirarú, 104. Chaves no
58.

OUARTO - Jacaré a Todos cs
Santot. Alugo 2 tem depósito.
Independentes. Rua Beroneie
do Engenho Novo II — At*
& horat.

INHAÚMA*- AÕMÍNISTRADORA
SION aluga aot. 208, Enreda
Velha Pavuna. 1851. bl.-o I,
cl il. 2 ais. deoi. Chsvn </
o:rí. TrBMr Av. _'.o Branca, 156
nr. 1714". teli. 252-1917 e
232-1403. dt II ái lehi. PRO-'
PCSTA GRÁTIS. Alendiminlo
rio_fo. CREC__J_J28._

INHAÚMA* - Aluno ãpt~> 202 I
Rua Teiieira Macedo. 65 qt.
it. banh. coí. e arca c tanq.
240 cruii. men;. Ver local c/ f
port. Tratar tel. 221-1094,

Aluga-ie IPI9 416 i j
P. Pedro de Carvalho. 120 Bl. >
B - C/2 qtet. ta!a, banh.
co<. Aluguel: 380,00 mais Ix,
Chavat c porteiro. Tratar PIO-
POLIS IMOBILIÁRIA - Av.
Rio Branco. 277 s/810 - CRECI
895. Tel. 232-2396 e 232-7726.

S FRANCISCO XAVIER - Alug.
quarto c > coi. indepmüente
pode lavar. Av. Mil, Rondon,
757 . Tralar 252 4681 R. 7

_Setembro, 43 - 89 CRECI 338.
ROCHA MIRANDA - AÍuga-"ié

casa q. t. c. - 250.00 m/taxat
Rua doi Ruüii, 1293. Tratar

Av. Ernan, Cardoio, 72 S/204
leLJ29:9723. _

TODOS* OS SANTOS - Aluoo
R. Paulo Silva Araújo, III caia
I ipl". 101 li. 2 Ql9i, ban9.
hill co/. irea dt terv. Chavet
c/perteiro CrS 350.00. Tratar
SÉRGIO CASIRO IMÓVEIS R.
Aiseinblél,, 405° Tels. 231-Ov-O
e 242 B945 CRECI 22.

TODOS OS SANTOS - Aluqo
«pie. de 7 quariot, tala • do-
mait deptndéndat a Rua Au-
guile Barbais, 117/101 - Cha-
vai c/poitttro — Tratar til.
211-3184 a partir de lh.

VICENTE DE CARVALHO'- Aiu.
qo «pi° 2 q. *. co;. banh. Ru»
Emlialba 5020â. Aluguel . . .
330.00.

VAZ IOBO Alugo esplendido
ap|0 c/ etrmiriot embutidot *
tini.co, Lm uníco no andar.
Aluouel CrS 460.00. Irav. Cai
cavei 216. lolirado _

VAI LOBO - Aluaai, o aot9
203 - Fundoi da Rua Mlrs.
Edp*rd Romero, 884. c/ qto.,
tala, coz.. t banheiro. Cha-
vai no apt0 201 - frente -
Tratar na CURVCtO S'A.
Rua Anlilólio de Carvalho, 29,

Si' 91718 - Tels. 221-4705"
a 22I-4B41. CRECI 1268 -
J.288.

ROCHA MIRANDA a Madurei-
ra, 2 caiai e 5 aptoi,, derrfa
180,00, com I més rlep. Ini.
domlnpo 721-7923.

RUA" VITOR PENTAONA, 151
e IJ1.A (final linha ónll.u, 247
Camarltta-Paitelo), Alugam-ir* 2
(.aiat _/ tala. 1 o 2 otot, var,,
bsnh9, cc., irea 380,CO e
280.00. Chavei no 138 ap. 101,
ADMINI51RADORA NACIONAL
- Av. Pres. Antônio Carlot,

615 - 29 pav. Tel. 242-1314
ou 252-[236.

ROCHA - Aluga-se casa 2 nl«i
2 qtt, qrande «irea, varanda,
OÍi, tinleco. Rua Conselheiro
Mavrink,_344 c/l. 1 lis 17 hs.

ROCHA — Alugo rata qranrie
«ntrarja para carro. lei.
23/6641 tegunda-feira.

TODOS OS SANTOS a Mei«r
— Csi«t e aptt. novot com
I, J, , 3 otoi. 250,00. Ini.
221-7923 B. Aires. 204,

VIU RANOEl -""lra|a. Rua
Senador Atmino Afomo, 62
frante e fundoi. Alugamos cai,
altci o baixo» c/ ita., doit
qutrtoi, cor, binh. 2 varanda*
• talat • qto,, cor-, banh. Cha*
vai no local. Tratar IMOBILI-
ÁRIA ZIRTAEB LIDA Ru» da
Alfinderja, 108 49 andar. Tels.s
221-4351 e 221-9998, entia
11,30 a 18 horas.

LEOPOLDINA

ALUGO - Apto. 250.00 c/llatlor
ou tréi metei em deposito.
Ru» Bulhoei Marci.l n9 631 ¦

J.uc«.
AP$Ã" - Alun»-le CO. 302. R.

Marquei d» Oliveira, n9 394,
r 'tia. 2 qtci., coi., banh,
ireaterv. c/tanque. Chavei

Casas s Terrenos

ALUOA.SE - Uma ót.ma re-
lídèflclo com 3 _., ».. c, b..
v. e deoendcncU*. Ver à Rua
Cont. Aritiidet Cemier n9 452.
Tratar na Av. BrJs de Pina.
1060-A. CrS 350.00 a ta». Esl.
VicenlejCarveJho. _

AlUGO — Case 2 qls. sala dep.
emprag. Rua Monteiro dé lux
n« 491 Aflua 5ani»_.

ALUGÀ-SÉ - Õu vendeie uma
cata ã Rua Ar.t.b» 1015 Rea-

.nri_. Ponto final da ônbut
742 - Catcadura B^ratn.

ALUGO - Ouolo. t.la "
sosinha • banheiro. Rua Oui-
Ihtrmina 556. Cncantadc.

ALUGA.SE ¦-" CíSil . R. Ctm-
buci do V»!e 544 e loto Olnii
488 Vicenje^Carvalho. _

AlUGO - Caia* Madurara Dr.
Joviniano 715 c/ qol. li. etc.
ch. fdos. Sr. Catul.no CrS
16000 tr. Av. E-nan! Cirdoio
72 s/ 309 tal. 229.8607.

AlUGO - GusdiUip* Rua 3
ouidra K cisa 25A fundoi, S»-
it qts. c;;. bmb. A!. 2C0 mait
U.S. V. loc-l T. 52-a55l
524)982. CRECI 294. Dr. lisbç.e.

ALUGO caia MÜdurelra - 2
qls.. 2 sis, coi, banh. var. <
qlsl. R. Slnatòrio. 802. Alutl.
300. o taiai. Trat. Av. Ed-
qard Romero 224 t/ 201. —
CRECI 36.

AlUGO caia 2 auartoi laia co-
jinha e bmheiro 280.00 ou-
tra I quarto tala coiinha e
btmhciro 240,00 Rua Va; de
Coita 114 caia 2 Pilarei.

ALUGA.SE uma boa caia, si.
qt. coz. e h*n.if«iro. Rua 0o-
m nt.ot Freire, 137, Todot ot
Sintot.

BENTO RIBEIRO - Alugaie •
cata nP 372 di Rua Sipopem*
bi, ei 3 ntos.. ssla, depen.
dênciat. Chavet na Rua Arara)
quara, 297. Tratar na CURVE-
IO S/A. - Ru» Anfilófilo de
Carvalho. 29. St/ 917-18. -
Teli. 221-4705 . 221-4841. -
CRECI 1248 - J-288.

BANOU""-"*a"Iu.o" casi c/ 
"si".

qto. cor. água luz fiador. —
80,00. Trat. Rua Dr. Mages-
ti 50, Inhaúma. Ver todot ot
dias.

BENTO RIBEIRO - ÀTu"gõ""casa.'A Rua Mário Fonseca n? 108.

CENTRAL,
AUXILIAR E
RIO DOURO
ALUGA-SE apl. 2 ms. laia var. |

dopcncl. Rua Paraná 234 apt. i
301., Tel. 229-2698 Chave ar.
mnzéin. Encantado.

ALUGA-SE a d* ru mento com ta-
Ia, 2 quites, etc com tint-.co j
á Rua Frei Henr aue, 191 Abo. I
lição.

ÃIUGA-SE ap. si. 3 qls. deps.
R. Cachambi, 235, bloco 2-401 |
Chav- porl. lr.«t. R. 7 Sei. 48. !
39. 242.7242. CRECI 18J5.

AGÜÀ SANTA - Ãiug. aplo.
sala, _ qts. coz. banh. Arpa
c/lque, Rua Violeta, 255 Bloc^
N apt. 201, Tratar 2524681 R.
7 Seiembro, .13 - 89 CRECI
338.

AlUGO CÔMODO independente
a casal t/fllhoí. R. Barbosa da
Silva n? 28 - Estão. Riachuelo
_- CrS 70,00.

ALUGA-SE 7p. si. 
"3 

qls. deps.
g;r,iqom telefone R. MostortS
68-101 chave pert. trat. R. 7
Set. 48-39 - 2427242 - CRECI
1815.

ALUGAMOS - Vários aptos.
Rua Luiz de Brito, 123. c/sl.
qt. sep. banh. coz. Chav. port.
Tratar CONTRAI - Av. Rio
Branco, 91, 49 and. Tol.
221-9788. CRECI 1549.

APSA - Aluge-ie ap." 403 R.
Dias da Cruz n9 74 c/sla., 2
qlos., banh., coz., dep. emp,
Chav. c/porl. Iralar AUXILIA-
DORA PREDIAL S/A. CRECI
253. Iv. Ouvidor, 32-29 de
9/11 e 12/17 hs. Tel. 242-6060.

PILARES - Aluga-se 2 q. i. c,
excelente acabamento, frente.
Av. Joio Ribeiro 623 ap. 203
— CrS 330,00 e ta.as. Ver lo-
cal.

QUINTINO 
"'Alugo* 

apt." 
*202

Traves. Birros leite 60 BI I
c/ 2 qn. ti. varanda, b»nh.
tocial, banh. de empregada,
coz. çiái d» light. Chavet 201.
Pre. base 350.00.

QUINTINO - Áluga-ie apt? 101
ds R. República, 354 - c/2
qtos. lata. banh. coz. área c/
tanque. Aluquel: 350 mau tx.
Tratar RIOPOLIS IMOBILI.

AülA - Av. Rio Branco, 277
s/810 - Tel. 232-2896 e
232-7726 - CRECI 895. Chaves
p'v«r no_ap_t9 202. _

QUINTINO - Aluoa-se «ot. dê
I qjirto, saia e coz. Irav. Bar-
ros leite 90. Tratar c/o peneiro
250 cjt. e taxei.

QUINTINO 
'-'- "Alugo 

2* casas
tipo ap, com garag. e terraço
coberto grandet áreas. R. le*
mos da Brilo. 774. Começa
CKirimundo dr> Melo.

R1ACMUEIO •-' Alugo aparta-
mento 2 quarto! tflla demait
riepçndèntíjs conforlávcit. R.
Perseverança, 80.

RIACHUELO - Aluqo o apt9
104 _l 2 cia R. Eimeraldino
Bandeira 22. c/ s. qt. e dep.
comp. Tratar no aoto. 103 —
c/ I - Tel. 2560431/13 ai
18 hl.

ROCHA - Àluao ap.o. na Rue
Ana Néri, 1130. com i qu.irtot,
sala e dependências emprega*
do.

RUA GETUUO 266*-" Ap. 305.
Hall, sala, 2 qtos., banh?, coz.,
área. Chaves esporte ir o. AD-
M I NIS1RADORA NACIONAL.
Av. Pres. Antônio Carlot,
615-2? pav. Tel. 242-1314 ou
252-1236.

RUA VISCIOR PENIAGNA. 138
ap. 201 .-- (Final linha Anibut,
247 Cimarltta-Patteio), Sj!a, 3
qlcl. h-inho. cs;., etc. 480,00,
Cit ves no ap. 101. ADMINIS-
TR-VOCi.'-'1 NACIONAL - Av.
Pres. Antônio Cários, 615
20 o.v. lei. 242-1314 ou
252-1236.

RIACHUELO ¦ ADMINISTRADO.
RA SION aluqa aot. 212, R.
Filqueiias Lima, 20. c' sala e
quarto seps. deos. cotnplerat.
Chaves _l nort. Tratar Av. Rio
Branco. 156 qr. 1714, leis.
2525917 e 232-1603, de II às
18 hl. PROPOSTA GÍATIS,
atendimento rápido, CRECI
JJ28.

REALENGO - Alugo bons ajl-
tos. c/2 qts. Sala, dep. — Aiu-
guol 260 — R. Bernardo Vas-
conceios, 3o - P. Estação.
Chave R. Imperatriz, 193 ap.
104. Tel. 248-4538. Martins.__

RUA VilÈLA TAVARES, 41 -
Alugo apto, 404 c, quarto, tala
sep. ban. coz. área. Chaves
portaria, tratar Av. Erasmo Bra-
ria, 255-A _!_!.__ 3]__'TO- $m-"ROCHA "MIRANDA 

- Aluga-se
ótimo apartamento a Av. doi
Italianos, 753/206 com 2 quar.
tos ótima sala e demais depen-
dências, sintnco feito a 15 dias
chaves no apl9 303 e Iratar
pelos telefones 2230697 ou
243-5096 horário comercial.

CASAS — Alugo _' tala, qto.,
coz. e tale, 3 qtt. cor. Ver
R. Goiát. 74. Tratar R. Ramiro
Magalhães, 173. Tel. 249-4129.

ENGENHO NOVO - Aluga-se
Cite, tala. 2 qtt. e dependèn-
ciat c quinta'. R. Coronel
Genserlco d* Vatcoocelot, 35
c 7. Junto _ içreja de N. S.
da Conceição. Ver diariamen-
te.

ENCANTADO Cata sala quarto
quintal Cruz e Souta 335/c. 3.
Chavei c'_. Traiar Paulo Silva
Araúio 276/304._

ENCANTADO - Rua Almeida
Nogueira, 184 - Aiugo c_%_
c/quartot, tala, ban. coz. ireê.
Chaves ao lado, tratar Av.
Frasmo Braqi, 255-A tel.
231-0190 BNB.

GUADALUPE* - Aiúgò casa
varanda talão quarto copa —
240. Rua 20 Q 3 c 8. Iratar
Eli. Engenho Pedra, 490' 201.

INHAÚMA E MADUREIRA (2)
casai de 150 - 350,00, com I
nv*t adiantado /tem fiador).
Inf. domingo, 6 at 17 hi. Tel.
221-7923 - B. Alres,_204.

INTENDENTE MAGALHÃES -
Cisas dt- vila 250,00. Apts. 2
- 3 qtt. desde 250,00 cl
moi dep. Ini. 221-7923. B. Ai-
r.s, 204.

JACARÉ' - R. Rlvlera, 
"Í7,""2

li., 2 q., b.. c, alugo com
móveis, fone, ar retrig., garo-
gem., quintal, jera., eti. no-
va, 700^00, 261-5670.

MEIER — Aluga-se casa 3 n-
li., dep. empreg. Rua Bueno

7
nador. Tratar AUXILIADORA
PREDIAL S/A - CRECI 253.
Tv. Ouvidor, 32-Jo de 9/11 •
12 |7tii. Tel, 247.4050.

AlUOO - t«opoldina com 1
mtt adiantado, forneço fiador
P eulrot. Tratar Pra<» Tira-
d.ntai. 9 .' 1 10]

BONSUCESSO/HIGIENOPOLIS -
Apto. tupTor d* fr-nte 3
qioi tala, hall, varanda, co-
unha • banheirot amplos,
çrarde -ir»** de terviço cr
dep*-ndt*ncEa<!. Sintfco. Ünria
viste de lodo o b«lrro. R. lo-
té Roberto, 10 apt. 201. CrS
575,00 - Ver 2». leira em
diante, Tranr 222-2489 -
222-3483.

BONSUCESSO" - Rua Cambuc, I
101 »p'.i. 303 frenre. A'u5»moi
c'nla 2 qtol. ccj. binh. dep.
erpregads. Aluguel CrS 380.00
e te.ai. Chaves c/ o pertero.
Tratir IMOBILIÁRIA ZIRTAEB |
UDA Rui eis Ailinaiill,
103 40 .-...„. 22I-7992. entre i
11.30 • IB.OO horai. Tel
22U3SI. _

BONSUCESSO - Av. Demo:r«-
ll:3i, 3*1 so. 301 - Sali 7
qtoi., banho,, co.*.. irea. CrJ
330.00. Chovei no ap- C02.
ADMINISTRADORA NACIO* il

Av. frei. Antônio Ctrtot 615
2» psv. Tel. 2-42-1314 eu

23M234.
HÍOIENOPÒUS - Aluga-se apt.

•ala, 2 quartot, deptndenciat,
vaga p auto. R. firet de Car*
valho 39, thavM apt. 101. Pri.
«e CrS 400,00. Tratir t.l
247-5580. _

HIGIENOPOÊIS - Alugo aptoi"
de (rente, 1 • 2 qtoi., sintjco,
pint. ãr_s azulei.' R. Edu.irdo
d» Si. 47 - Chsv. »P__J04._

HIGIENOPOIÍJ 
"*- 

Ülio Borge
31/102 línd* vítta terraço 3n.
7 b»rh. cir pi«o vlitrlf. arulei.
teto nd^. _re» 260 6469.

JA«BIM AMERICA -Aluo. «P- I
_ qlt eoo. coí. e'c. Cr? . . .
2:0.00 fin»1 rfí onihus 341. Ver
hoje ? ("manha" das 9 àt II RY
Rorlofo Chamherland 248101.

OLARIA E RAMOS • Aptl,
de I, 2, e 3 qtoi., stm fia.
dor. Inf. 221.7923. B. Aires,
204 1200, 300 e 450.00! Indi-
co fladorei P*r*_oy1'£Ot._

OLARIA - Aluqa-ie »*p". 301*
Ru. feio Sllv» 211. Chavei no
predío. Trata-te Rua Urano:
1149. Moviêt.

OLARIA - Rua André Aievedo
n9i. II e 24, aptoi. 201 e 101.
alugam-te, com 2 oto»., ti. r
demait dependências. Alug.
CrS 394.80 e CrS 439.92 res.
peciivamente* mait laxat. Cha-
vei no n9 21. Fone 3941431.

PENHA - Aluga-te ãp. 202 Ms
da R Oalllna Enei n? 424 </
2 qlt, tala, coi. banh? d*p.
emp. Chav. ap. 201 frenta.
Tralar 7 Setembro, 81 5/ 1.002.

RUA JOÃO TOROUATO 19 -
(Sonsucetto^ — Aluga apto.
303 c/ tala t nutrto «epjra-
dos. Depend. comptetat. Chi*
vet _! porteiro. Tratar fel. .
243-4748_.

RAMOS - Ãíuflo apt"õ 201 da
R. Joáo Romarir. 107, com
tala, 2 quartot, qutrto e ba-
nhelro de empregada, t irei
com ianque» * dependências. —
Aluguel: 350,00. Chavet ni
portaria * (raiar na Av. Rio
Branco, 154 i»la 915. J. GOF-
MAN. CRECI 1074. - Tel.r
222-1544.

ÍAMOS - R. Uranol. 1245 -
Aluna se apto. c/2 qtet. 1 sele.
2 banheiros. 330 00 - Cnsves
c/z_\_*â__i_.

VILA*DA 
"PENHA" 

- Aluqo ãp.
novo, 2 qrot., sala. 2 banh..,
coi-, irea, gar-, Cr$ 450.00.
Rua S. Joio Gt,liberto, 384,'
101. Tel. 224-1975.

VILA DÁ PENHA - Alugaie 2
quartos, sala, coz. banheiro e
irea c/ tanque. Ver Av. Meriti
1316 ap:°i 202 e 401. Chavei
no n? 1304 e tratar Av. Almte.
Barroio 63 s/804. Tel
2248607 a 224 9402 - CRECI
_W>*.
VISTA ALEGRE""- Apt. aluqa-íè

satão 3 q. dep. confortável.
Cslrjda da Água Grande 1525
bloco 9 A apt. 404. Chavs
apt. 202. Tratar na Rua Muni:
Acquarone 219, Iraja.

RAMOS - Aluga-ie a casa n9
3 da Rua 23 tle Aooito, |9,
c/ í|to., tala e dip-md^nclat,
Iralar na CURVELO S/A. -
Rua Arifilólilo rl,t Carvalho, 29,
Si 917-18, T»h. 221 4705 e 
221.4B6I. CRECI J268_- J-288.

RAMOS - Aluga*.** Imóvel da
R. Wandenkolk, 65, de (rente,
c/garagem chavet. na ena 67
CrS 800,00. Iratar SÉRGIO
CASTRO IMÓVEIS R. Assem-
bl*,», 40 50 leli. 23I-099O e
242-B945 CRECI 22. _

RAMOS - C«t«» com ciuiirto e
¦ ala. Aluquel CrS 220,00, Rua
Aragarçai, 126.

TRIAGEM - Alugo R. Costa Lô.
lio. 28 c/6 qlos. 2 lis. 2 banhs.
e 2 coi. Chaves no n9 36 CrS
500,00. [ratar SÉRGIO CASTRO
IMÓVEIS R. Asiembléia, 40 59
leis. 242.8945 e 231-0990 CRE-
Cl 22.

VIIA 0A PENHA - Cai»"" Rui
EnyO Gon.alves Nevoi. 128 —
Aluga-se cem 3 qtot., *>l., coz.,
banh., banh. emp.. entrada pa-
ra carro. Aluq. OS 473.76 e
t«x»n. Ver 2a. a 6t. Fone
3V4-I48I.

GOVERNADOR
E PAQUETÁ
APSA - Aluija-le 40. 314. R,
Cambaúha, n9 520 _:'.:. 2
qtos., banh. co/, _rea i**rv.
Chav. c/port. Tralar AUXILIA-
DCRA PREDIAL S A - CRECI
253. Tv. Ouvidor. 32. 29 Ja
9'tl e I2/I7hs. Tel. 242-6040.

ILHA DO GOVERNADOR -
Aluga-te apto. dt dolt quartos
e tala. Rua Guitavo Augusto
Reiende. 250 aplo. 203. Cha
vet com o porteiro. Tratar
pelo l-lelone 358-8771.

ILHA GOVERNADOR - Jardim
Gu.tnabara - Aluqa-te ótimo
»pt9 104 c' sal,. 2 quartos,
dependências completai e ga-
r«ge á Rua Uçá 309 chaves c/
o Sr. Hélio apt9_ 102.

ILHA GOVERNADOR - Cacui»
Aluga-se 6timo »pt9 103 c/
tala, 2 quartot. dependência!
completai • garaqe Estrada tio
Galeão 629 - chavet no posto
ao lado traiar Av. Presidente
Varqai 444 - ula 504 telef.
223-1530.

UMA 00 GOVERNADOR -Aiu-
gi*te apto. 2 qtot., sala, coz.,
banh,, d?p;nd. empreg., _te._
qaragfm • praia própria. Praia
de Cocota. 2 apto. 104. Cha.
vet no local, iratar Admmitira-
dora Vieira d* Catlro lide. R,

LOJA EM BANGU - Paua-le
contraio de 3 lojni com I75m2
de Áreè construída, à Ru* da
Fera nP 359 e 359-A oiquina
com Uarão de Capanema n°
210-A, A quem interessar pe-
de-so a fineza telefonar para
2-I3-5096 msrcaodo hora p.ira
ver, pois, enconlra*te fechada, j

LOJA - ILHA DO GOVERNA.
DOR - Aluga.ta, Olimo ponto.
Contrato ati 5 anot. Bate 2
viI.mh.-i -, Iuv4i, Rua Nereida,
94-A esquina da Rua Capitio
Barbosa. Chavat c/ialador. Tra*
lar p.lo lei, 267.1501.

MEIER - ESTAÇÃO -Rua" Ar-
quiat Cordeiro, 316 i/ 301.
Aluga-se p/ 1,5 tal. min. Cha-
vet .1 porteiro. Tralar Trav.
P»çoJ_3__s/ 207. _

MEIER*"- Aluriaiõ p/ 250,00,
\a\_ 605, na Rua Diai da ._t,
127. Chaves c/ porteiro. Tratar
Trav. Pnto_23 s,' 307^

MADUREIRA - Alugo 2 Ío|a"s
junlat ou tapar^dat ponto
axctpcional t \\__* Portalj,
107 defronta lojat Americanat.
¦V.rjr no local d« 2a. a 6a.
com Or. Hálio da 9 ài 12 ht.
CRECI 1 551.

MADUREIRA - Aluqo silas se.
marciais Estrada Portela 107
• difitío novo c/ tlavador
ponto ancapcional. Tralar n«
tala C-03 do pridio com Dr.
Hélio dlàriamnnl* de 9 àt
12 hi. CRECI I 551.

MEIER - /Mugam-te viria» ia*
Iss grandet e pequenat, a par.
t.r de CrS 120.C0 n» R. lucid o
Lago, n? 96. Ver c/porteiro.
Iratar IMOB. GÓES - R. Al-
cindo Guanabara, 24 Gr. 1.214,
tel. 222-O02O 2227812 CRECI
202.

MADUREIRA - Alugo conjun.
to 2 talai, c/banh. etiacíona-
mento privativo - 340,00 m.it
taxai. Rua Carolina Michado,
380. Tels. 2 5 2-5713 nu
227 7987.j:REqr963.

MEIER - Aluga-te ótima loja
Ver R. Magalhães Couto* 41
leia C. Chaves no n9 29 CrS
4C0.00 Tratar SÉRGIO CASIRO
IMÓVEIS R. Assembléia. 40 59
Tels. 231-0990 e 212-8945 CRE-
Cl 22.

MEILR Aluua-ie ap. 304 Rua
Mennengarda, 20 c/taleta., sala
_ qto. icp., bõnh. <.ai, Chavet
c. purt, Crt 370.00 Comer,
cio ou residência - Tratar na
ADMINISIRADORA MASSEI, k.
Debrel, 79 i. 408 • tel,
712 I33S e 22-15783 CRECI
1131.

PENHA - Aluu«-ie lo|a-Av. Bri*
de P ns, 407, C,'45m7. AluHuel
2 salário-.. Iratot FINANCIAI
ADM. 5,A, Av. FranV.I n Puoie-
vclt n0 194 l/lol» 203. Arjostl-
nho, CMEC1 266,

RIACHUELO Aluaa.se lo|a R?
IC sal. min. à R. Maqalha-js
Castro 160, c/ 370 i,i2, dota-
da do lirau. Chovei no loc •d.
Tratar Trav^ Paço_23 1/ 207.

RAM05 - ADMINISIRADOR»
SION aluqa lojai A. 8, C, D.
E. G, I, Rua Proleisor lace, 40
fia, loeftc-So). Chn.es c/ psrt,
Joaquim, tratar Av- >*ío Brarico,
156, or, 1714. Teli. 252-5917
e 252-1603, de II ái I8I11.
PROPOSIA DE LOCAÇÃO
GRÁTIS. Atendimento rápido.
CRECI J 328.

SALA DUPLA 
"- "Rua 

Ãrou.is
Cordtlro. 316. seles 201/202.
Ver _l porteiro 2a. feira. Tratar
tal. 231-0545. Dr. Ruy. Aluquil

! S00.C0.
TIJUCA - Aluoa-K ) R. Alcnsõ

I Pçn., n? 146 c/.lrau o/
eteritorio. Ver c/portfiro. Cri
900,00. Tratar c/IMOB. GOLS

R. Alcindo Gusnabjra, 24
Gr. I 214 tal. 222 0020 
222-7812 CRECI 202.
202.

TIJUCA ADMINISTRADORA
SION aluqa apl. 104. R. Conde
Bonlim. 890 - Cl si. 2 qts.
deos. Chitvít c/ oort. Trsiar
.ív. Rio Branco, 156 nr. 1714.
teli. 252-5917 e 237-1603, de
II ii 18 hi. P.OPOSTA G'A.
1IS. Atendimento rio.do. CRE-
Cl J-328.

VILA ISABEl - ADMINISTRA.
DORA SION aluqa ai loias l
• F Rus Mondes Ta varei, 13,
c/ 36.00m2. Chavei c/ pon.
Tratar Av. Rio Branco, 156. ,t.
1714. teli. 252-3917 e 232.1403.
de II il lBhi. PROPOSTA
GRÁTIS. Aundimenlo ripdo.
CRECI J

CLASSIFICADOS
DO ESTADO DO RIO

501 rol. -México, 21 qr,
221.3993. CRECI J345

ILHA DO GOVERNA0OR - A|u-
gíi-se apt9 talai, salet*. quarto
e dependÇn::aj, it_. de servi.
(O, etc. Eltrada Dendê. 419
ao. 203, Bancar.cs. Aluguel CrS
380. Ver e Irtt. local, das 8
is 13 horas.

Casas e Terrenos

APSA - Aluga-se casa. Preie dt
Olaria, c/ sala, 2 qlcs., dep.
emp.t copa-coz.» irea c/ tan*
quo, cobertura entr. p/ carro.
Centro de terreno. Chav. R.
Capitão Barbosa n? 476. Tratar
AUXILIADORA PREDIAL S/A.
CRECI 253. Tv. Ou/ídor. 32-29
de 9/1I
2424040.

FREGUESIA
bil. 3 qtl.
Guiricsma,

GOVERNADOR
óíima casa, 7

I2/I7h. Tel.

- Alg.-ie casa mo-
2 tis, proi. ã praia
106 Tel. 396 1079.

Aluga te
talai, 3 quar-•Ci, entrada par. carro. qu<n-

tal. Fiador. Ver hoie Rus So*
braçí, 42 transversal ti
trada do 0?ndé Tratar Tel.

_2_*n.
IlHA DO GOVERNADOR -
Cocoti - Rua Fansl, 95 (E:oul-
na _/ Cap, Barbcsa). Msgnificc
res,dên:ia, ampla tala, varandt,
3 qtot., cops, coz., qlo. exter-
no, dnp. emp., entrada p/ cer-
ro. quintal, Cr$ ÍO3.00. Chaves
no loctl. ADMINISTRADORA
NACIONAl _ A,. Prei. An-
t6nio Cariei, 615 - 29 pi.9.

Jel. 242.1314 eu 252-1234.
PAOUETA' - Aluqe-ie. tempo-

rada verão. Praia Gai.otss,
634 tol manhã, cata mobüia*
da, 2 andarei, 5 quartos, 3
banheiroí, 2 saiões etc. ter.
r.jno 6 OOOm. Telefone, tratar
267-J267 di» e noite.

PAQUETÁ' Temporada alugo
na Moreninhe cata mobiliada
t' 3 qts. 2 sis. tel. quintal. Ver
Padre Juvenal 3 chsvet no 5.
P- 1.330 p-mèi. 232-3104.

PAOUETA' - Alugo temperada
vtfâo cata de frente e/ 2 si.
2 qts. banh. coz. e áreas. Tel,
248 8157.

PEDRO DO RIO Alugo CH»,
4 qtol. 2 sis. 2 banh. qr-l.
pise. Otimot empregadot — R.
Carlot Canedo, 136 Veraneio
8 mil. 3447545. D. lourdei.

PETROPOUS - Pi»banh», Edli-
cio Míriam, em centra grandt
terreno. Rua Car!-,t MaoaihJn
Bailo:, 174. mbfr pela Rua
Kopke. Àiugamot o íipto. 506,
:Ôdas at p*eç»t de frente, íiv ni
I8m2. 3 quartos vendo 2 co<n
^rmàriot embutieXi, banha"*o
completo c:m bo*. corinht,
?irea de irrv^ça, depsndênc¦_%
completai de emprerjad», qara*
gem coberta, grande play*
.round. - Aluouel CrS 6C0.CO

e lanas. Ou vendemos Ivste ...
Cr$ 60 000,00. lendo 50% a
combinar. Chaves no local —
Tratar IMOBILIÁRIA ZIRTAEB
LTDA. - Rua ds Alfandeo*- n<?
108 - 4.n andar. Tel. 221-4351
enlre 11,30 » 18 horat.

PETRÓPOLIS - Qullandinha
Hotel, aiuíia-se «parlamento oa*
ra temporada Tel.: 228.2908.

PETROPOUS - Temp. aluq. ap.
mob, 2 qtot., d"p. empre...,

j qeladgira, p. Catedral. Vrr R.
fAVIAÇ | 13 de 7As,o. 160 -sp. 407 -
V-MAIM3 , 10.30 d.ante^ 255 34B1.

S. JOÀO DE MERITI petrópolis - côrTioniXei _¦'.
! irrrpor.id.1 eu nâo. 3 qtt,, si-

lio, 2 b*ns. telpf. terraço, dro.
emo Av. João Pessoa, 106 <n.
70. MODULAR - Av. Churchill.
94 gr. 1104.

PETROPOUS - Alugamos ao.
204. A». Nilo Pecsnh». 94, c/
st _ c's banh. t3Z. *r*ra c/
tanque deo. empreq. Cha». t/
port. Tranr CONTRAI ¦ Av.
R.o Branco. 91, 4" and. ttt.
221 9788. CRECI 1549.

NITERÓI E
SAO GONÇALO
ICARAI' - Anartamenio de

frenie para o mar. 3 quartos,
sala e demait dependências.
Garagem. Edif. sobre pilotís.
Aluquel CrS 800.00 mais taxai.
Chavet r /porteiro. Praia de
Icarai, 97/802. Traiar pelos tel.
232 8305_e_232«036.__

NITERÓI - Aluqo apt. sala. 2
quartot, co.'.. ó?o. emp. Rua
Gavião Pei.olo 112 ant. 1001.
Chavet no local. Aluguel
550,00. Tratar lgo. 5. Francitco
26 or. 1315 dai 10:30 il 12 e
I6i30 ai 18 hi.

NITERÓI - Casa nova"- Neves
— 2 qti., sa'a etc, 15 minutos
dai barcat, muita condução ou-
trás ini. 243-6993. _

VERÃO ICARAI'" - Acirramento"
3 quartos, deoendénciai em-
oreqada - mobi'ado. Tralar
tel. 2-4709. 4264.

sal-i 908 Av.
1555. Trata.

i 7 Seiembro,
338.

Lojas, Escritórios
e Consultórios

AlUG~A-SÍ~~Íõlã*~rdri""ua~ Grana,
74. Alugue! de CrS 450,00
íiuvas. Chavei na linrhonete.
Iratar 245-4153.

ALUGA-St quarto de frente a
moca ou senhora oue trabalhe
fora e dê ref:rcn;ias. 223_S359
(Matoso). \__

ÁPSA - Alu.a-se bi» A. R.
Frclich n? 149 para lin» c;mer.
ciait, Chawj m mesma Rua nP
150. Tr.tar AUXILIADORA PRE-
Dl Al S/A. CRECI 253. Iv. Ou-
vdor, n9 32. 29 de 9/11 e
I2/T7hs. 242-6060.

ÃPSA - Aiu.a^le n9 107*ó. R.
Barão c'o Bem Retiro, p/f ins
comerciais. Chv. no n9 ÍOÍO
dst 6 às 13 h. diariamente.
Tratar AUXILIADORA PREDIAL
S/A. CRECI 253. Tv. Ouv.dor,
32-29 d» 9/11 e 12/I7hs. Tei.
242^040.

APSA - Â!u_a-ie loja - G. B-as
de Pina, a» 110. PI lins

CAXIAS - Aluq.
Pres. Kennedy,
252-466! GB. Ru
43 - 6" CRECI

DUQUE DE CAXIAS -Alu7s.se
catai, apartamentos • talat
centro e bairros - sob contra-
to — com fiador - tratar I'• --. *
Duqu* d* Caxiat n° 1 $/ A —
Edf. Mello.

SAO JOÁO DE MERITI - Aiu-
ga*t« cata 3 quartot, tala, va*
randa damaít depandtncíat —
Centro — Rua Hanrique da Fon*
teca n° 288 - Entrada para
Volht tralar Praça D. Caxiat n°
1 S/ 4 - Edf. Mello_- DC.

NOVA IGUAÇU
E NILÔPOLIS
CRS 110 - 156 - 180 - 250 -

300.00 Casai e apts. Ntlopo-
lis, c/dep. I mês sem fiador.
221*7923. Forneço fiador es.

NllOPOÍIS"-~~Alu(|o apl9s. n.l
Av. Gal. Mena Barreto, 430
c-2 qts. Chavei no local, fretar
242-4378 Av. Rio Branco, 135
s. 812. CRECI 1663.

RAMAL DE
MANGARATIBA

de Paiva n? 146 - CrS
550,00 T 2297002.

OSVAIDO CRUZ - Àlubo" R.
Andrade Araúio, fl39 casa 1
c/sl. qt? ban? coz, área de
serv. chaves no n" 843 apt9
201. CrS 2S0.0O. Tratar SÉRGIO
CASfRO IMÓVEIS R. Assem-
blí.a, -10 5? leis. 242894b e
2_.0_0 CRECI 22.

OSVALDO CRUZ - Ah.-ia-se e
Rua Pereira do Fique ir «do, 326
casa com 2 qts, si, _ quintal.
VV no local c/ Sr. Paulino o
tratar R. México 41 _/ 301 -
Tels. 2__1;3J21 ou 221-3718,

PAVUNA - Patsa*ie uni terreno
tratar Rua Marechal Antônio de
Souta, U62 c/l. J. América ¦
GB. Diariamente ou Rua Conde
de Bonlim, 485. Sábado e
domingo.

PILARES — Aluga-se casa nova
com 3 qts. s. cop. coz. dffp.
comp. Caminho do Mateus, n9
45 fds.

QUINTINO - Caia 1/ aparta'-
minto, varanda, tala, 2 qtt. ta*
lio, copa, cozinha, banheiro
da luxo, ifrtp. emp., área gran*
da, R. Souto, 328 c, 3.

QUINTINO Aluqa.se a""c7 1
da Run João Barbalho, 570, _f
2 quairtos. tala, cozinha e ba-
nheiro, t' quintal. Chaver. n.l
_/ 2. Trat.ir Rua Araújo furto
Alonre. 70 »/ 118. Teli
222-3742._

RIACHUELO Àluoamos 3
quartos, salão, co:inha, banhei-
ro completo, adega, terraço,
dep. empregada e garagem.
Ver R. Francisco Bern.irdino,
118 frente, chaves no local.
Visitas _ partir de 9 h«. Tratar
Av. Almte. Barroso, 63 \! 806.
Tels. 224-8807 e 224-9402. -
CRECI 3694.

Casas e Terrenos

ALUGO casa tala 2 quarlos,
demait dependênrias. Av. An-
tenor Navarro 736 Brás de
Pina. Tratar Sr. Wiiton Av.
Ar a pogi 3*68 fund oij

ÀIUGA-SE~ — Cais c/ql. li. coz.
cinh. aluquel 220.00 1/ taxas
dep. ou fiador R. Gua;ba 217
C. I Bris_de Pina.

AtUGA-SC uma casa o Travessa
ila Prosperidade. 29 - Vila
da Penha. Ver e tratar no local.

ÃiÜGA*SE - Cara 3 comodot,
cozinha, banheiro, nen .quintal,
Ettrada V-lha ú_ Pavuni, 76-F

_*" il!__lí:^p0'is-
AlUGO ótima casa, sala 2 qts.

eop.i banh. comp. e depen.
_ llr.moi 1290 c/l ver ho|e
9 ás 14 h. Irat. 235 6542 -
Av. Ccpac, 912-401.

ALUGA-SE 2 casas aluguel -
150.00 r 260,00 Rua Aracoia
n° 168 Bra.- de Pina.

ALUGA.SE casa «/ S qlei. 2
talat eteritorio dependências
tmp. lavanderias t piscina p*rj
família gde., etcola ou clinica.
Ti.t.r Darlie de Maloi 161. -
Tel. 360-2804.

BRAS DE PINA*-"AÍuqo casa
c/ 2qtt. 2 lis. coz. banh. qt.
rie emprag. ci."*r. ítulnt.il _ telf. t
R. Loun Bra,lie, 229. Irai. R. I
Nicaiaqua, 370 i/307.

BICÃO E B. PINA (2
í_ • 180,00 [com I
adiant.). Inf. hoje c domingo
2217923. 8. Alres,_204Jhoie).

CORDOVIl Confiílenci»! aluqa
casa c/2 qts. ti. coz. e dep.
empregada e telefone. 'A R.
Lr.uis Braule 229. tr. á R. Nica-
ratiua 370 s-302. Tels. 260-8039
e Jc;0-9461_-_Penha.

OLARIA 
" 

R*am"os - Penha (3)
essas de 500 - 40O - 230,00
apls. 1 - 2 qrts. desde 300,00.
Dop, I mes. Ini. 221-7923.

PENHA casa aluga-se qto., ti,
co:., banh. compl. caiai s^
filhos. Rua Aurora, 46. Tel.
230-216'?.

PENHA -" Casa 1 qlt., otc.
(250,00) com 1 mis adiam,
Ini. hoie e domingo 221 7923.
B. Aires, 204 (dou liacflr p/
outro») 1 ap. Ramos 3007».

PENHA - Bairro Dourado
Aluga-se qt9 coz. binh. 2
áreas, tudo indep. - R. Pm!
Muller, 470 (ds. Alug. 180,00.

LUCAS - Aluga-se casa Rua
Bucareste 82, fundos - Aiu-
guel 150,00.

RAMOS - Alugo 2 casas I «
2 qtot., tala, «Ic. Rua Barrai*
ros, 1 073 - Tratar R. Leopol-
dln» Rego, VOA.

comerciai!. Cfuv. c zelador.
Alugue!: 2 tal-rr/n. Trat-r AU-
X1LIADCSA PREDIAL S/A.
CRECI 253. Tv. Oi./der, 32,
29 de 9/11 e 12/171ss. Tel.
242-6060. _

APSA - Aluga-se. Loia Ã. SI ai,
202 e 205. P/fim comerciais.
Apts. 209 e 212. C/sla. qtc.s.,
banh., cor. Pça. Valquire, n9
8. Chv. c/psrt. Tratar AUXIll-
ADORA PREDIAL S/A. CRECI
2S3 - Tv. Ouvidor, 32. 29 da
9/1 l_e 1271711^ TeJ-_2«-6O60.

ALUGAM.SE - loias desde OS
150,00. Rua P.sdre Manso, 48

iMadureira, 3 meses em de-
_pos]k>. Tel. 225-2498. lima. _
ANDARAI - 2 loias frenre" cie

rua — Alugamos ns . Paula
Brim 453 para qualquer ramo
de neqocio, juntas ou separa-
das. Chaves p/ favor no vizi-
nho. Contrato comercial. Tra-
tar Av. Almte. Barroso 63 s-
806. Tel. 224.8807 - 724-9402

CRECI 3694.
AlUGA-SE leia H . Rua Cond»

de Bonfim, 1065. - Telefona
232-8467.

ALUGA-SE |i> 200.00 Rua luci"-
dio lano 126 \l 507. Chaves
_! Jesus. T ralar Trav. Paço,
23 Gr. 207.

ALUGA.SE Rua Lucidio Laqo,
91 s/ 408, 210, 508, p/ I sal.
min. cada. Chavei c/ portriro.
Tralar Trav. Paço 23 s/_207.

BONSUCESSO - Alug. ou venci"
loja c/galpão c/200m2, girau,
força lig. Av. Teixeira cie Cas-
tro, 91. Tralar 252-1631 R. 7
de Seiembro, 43 - 89 CRECI
338.

casas) | EDIFÍCIO COMERCIAL - Aluqa-
se 4 salas inttalações coniple-
tas- CrS 400,00. Praça Saens
Cena, 63 apl9 202.^

KAIC -Vila liabel"-- aluga 
"a

loja A da Av. 2B de Setembro
128 c/ 45m2 (2 loias con|. c/
ban.) chavet local e tratetr R.
Carmo 27 99 232-1774 - CRECI
J 72.

IOJA C/ RESIDÊNCIA - 
"Ém

Bento R,beiro - R. Joáo Vi-
cente 1185 - em frente n es-
\_ç,_o. Plissamos por motivo du
saúde contrato ds uma loja c/
retidoncia de _ pavs. Amplas
peç,as. Implorando ramo de ar-
marinho c tecidos cm geral,
C/ boa clientela e eMor-ue.
Otinia localização e baixíssimo
aluquel. Bonr. condiçõos de
Pfllo. a combinar c POMPEIA.
Av. Rio Branco 123 c|. 1110.
Tel. 231-2344, 231-0344. CRECI
J-3-10. Atendemos tübados e
domingos,

IÒJAS - GALPÕES - Alugaie
Ettrada do Sapo, 355 — Cha-
ves local. Tralar 222-1067 e . .
224.7402 - R. NETTO - CRECI
I 593. _

LOJA-- largo do Vordun, Rua
Dugueta de Bagança -t-B. Faço
contr. novo de 5 anos. CrS
250, m. armações de peroba.

IB1CUI — Cata .iluga*se 50m
cia praia, aqu.s de mina, fru-
ta». etc. Tel. 231-3406. _

IBICUI' — Aluoo casa ns praia
ianeiro 700.CO Fevereiro 800,00.
Tel. 243J578. Traiar 2a.feir».

MURIOÜI - Alugo casa, 800,00
Rua Minas Gersis 565. Tel. -
229-3773.

PETRÓPOLIS,
TERESÓPOLIS
E FRIBURGO
ALUGA.SE perto da Catedral pa-

ra 2 niíies verão ótima casa
mobiliada, 4 quartot, 3 salas
etc. tudo amplo. Tel. P<*trópo-
lis 2565 _par« _lnrar. _

ALUGA-SE apto. 3 qts. salão
dep. emp. R. João Pessoa 153
api. 402. Inf. 228-0571.
ALUGA*SE c.i.a p/fé ri a t Friburgo
Mury, 2 quartos sala arande

Jerrcno tel. 221-8910,
ATENÇÃO" - Teresópolis - Vér-

rea — Aluqo ou vendo apt. 3
qts. mob. frente. Ver port. Fe-
liciano Scdré 396 apt. 713. _

ALUGO Temporada apt.
sl/cito. sep. mob. banh., COZ.
dep. emp. área c/ tanqu". Ver
Rua Carmela Dutra. 835 apt,
108. Chaves c/ porteiro. Tratar
Rio tejs._287-2656 e 226-6409.

ALUGO - Temporada apt. si-
2 auartos, cor. bnn. dep. emp.
completamente mob. c' gela*
deira. Rua Carimtla Dutra, 835
apt. 301. Chovei .' porteiro.
Tratar Rio tels. 2570393 e
'26 6409. __

ALUGO Para temporada, pe-
qu-?no apirtamenio mobiliado
em Bonclima, junto ao Pro-
menade. - Informações tele-
fone 261-1695 depoit do 18
horas.

ALUGO - Casa a pessoa de
tratamento p.va temporada. —
Tol. Petrópolis 3965. Rio -
255-4289.

ALTO - TerQZÕpoIlt, aluga-se
nio., e tala mobil. geladeira
e qararjem. Chav. porteiro. -
Autjusio do Amaral Peixoto,
191 104. Tel. 225-8566. _

ALUGA.SE apto. 307"Av. lúcio
Meira 625 c/ sla., 2 qts. coz.
banh. dep. emp. garag. Chvt.
c/ port. Tratar Rio tel.:
237-5360.

ALUGA.SE casa mobiliada c/ 2
ritos, sala, garagem centro jôr*
dim, R. Sou7a Cardoso, 361 -
T.-I-: 245-5522.

FRIBURGO - Ãiuqa-se para
[anoiro, apl. mobiliado c/ qeln.
cieirn para sete pessoas. Exiqe-
so referencias. Tratar tel.:
257£4:

FRIBURGO - Alugo casa com
móveis, 3 qts., temporada, om
titio próximo cidade. Caseiro,
etc. 1.200, mensais. Tralar em
Friburgo _/ D. Irene: Pça. G.
Vargas, Ed. União — Caí. loja
13 - Tel. 2348.

FRIBURGO - Alugo apartamento
mebiliado temporada tel.
227-1042.

FRIBURGO - Aluga-te uma lin-
da granja com Í0 quartos, 2
salas pintada de novo serve
para ver.meie, perto cidade
boa áquit grande peruar,
cachoeira. Inf cr mações
257.18-16.
NOVA FRIBURGO 

" 
- Aluga-se

para temporada apto. novo de
sala e quarto e amplas depen-
dências de empregada. Preço
2 500, janeiro e fevereiro. Tra-
tsr tel. 287-0694 - Jacqueline,
ou vende-se. *••

. l»ÇJO
tel.

PARA FERIAS eitvais alugaie
em Petrópoitj Ettrada Qu tan.
dinha 1037 ao lado da Cate
de Do:e Or>on cata mobili.*da
de taiâo três quartos e granei*
jard m .!* na local comt 5r.
Jayme informações dr*t úte t
252-2448 tabadci e domnrjo»
225-0421.

TfRESOPOLIs" -" 
"Aluqas»"*<ase

trmp. ietrd. Catcata. Tel.
2478646.

TERESÓPOLIS"- Aluqo Fallciano
Sodri 242 ap. 413. Moblllado.
Chavet porteiro inf. 256-1252.

TERESÓPOLIS • Aoartamento
térreo, sjla, dois quartos •
área coberta alugo por 2 me-
tet. Rua Amaral Peinoto 77
ap. 102. Alto. Tratar telefone
236-1306.

TERESÓPOLIS - 
""Aiuqamos "co".

sas (bangalôs) c aptt. ./ pis-
cina, tauna, p/ tempordda, c/
4 qts., demait dependência*.
Inf. AG. ANGLO-AMERICANA,
255-2853. 2550331. -~ CRECI
J-343.

TERESÓPOLIS - AÍuga-so lení
porada casa c/ 3 quartos, qa-
rage etc. Ru.i Oliveira Botelho
39 - Alto. Rio 247-3696.

TERESOPOUS - Aluqo epio.
mobiliado t\_ sjla geladeira -
Feliciano Sodrõ 396 apto. 725
- 257-5642. _ ,

TERESÓPOlTS - Firiai. Aluna-
te apartamento na reta, Fone:
268-9449. _

PETROPOUS - Valparai"o c»sê
aluga-te mob<)íada 3 salat 4
quartos piscina telefone etc.
temporada Rua RocM-sler 410
Tratar Rio 236_2785

TERESÓPOLIS - ÁiuflO caia 2
tlái. 3 qtos. banh, co;. dep.
emp. gar. 2 carros. T< . _.
ajsrd. a R. Júl o Ro.â. 66 -
Trai, loc.l 1.1. 33 07.

TERESÓPOLIS" Aluq"a 
"c.í>*"

nova R. Piauí, 320 fim da rua.
Tratar Ba. Elza. Bairro Ara-a*
Barroso. 2 s. 2 q. ocp. alar-
dinada é c_m árvores frgti. Rio

_TeJ._287.l747._
TERESÓPOLIS - Aluno para

temporária — I j.in«Íro _ 15
do marco — uma propiiedjdn
tle qabarjto para familía da ai-
to tratamento: 3 suitut, 3 qu.ir*
tos, (mobilia OCA), sala, talão,
dt jogos, bar, churrascaria,
quario ampregjdo, garagem 3
carros, tauna finlandesa (mei-
mo), piscina grjnd» Iluminada,
pprgola, gramado inqlêt 5 mil
m2, otc. Sossego, privjcidad*» .
vista panorâmica Ver Rua Con-
da do Pinhal. 270 ~ Bom Re-
liro e Iralar RIO lei. 246-7745.
CRECI 1719

TERESOPOUS - Aluqasc cas*a
mobiliada no centro. Jardim
com 2 aportt. indep. uma tala
3 ouarís. etc. Preço temporada;
CrS 3,000 ou ano CrS 6.000.
Tratar Parque Imbui Sitio Vín-
dobona Sta. Marqot. Tel. 2922
ou Sr. Max depois 5 liorat
236-7145.

PETRÓPOLIS Àlu ria-se ai
temporada apt? todo mobília-
do, geladeira, televisão, etc.
_i 3 quartos, salão, banh. com-
pleto, coz. dep. de emprr-
nada-.. Ver apt° 502 à Av. IS
dn Novembro. 43ó, Edif. Minas
Gerais - Centro — Chaves c/
porteiro, Sr. João. Tratar Srs.
Alencar ou Geraldo, fone.:
243-4833._

TERESOPOUS-- Atenção - Apl.
novo mob. sal, qt. \, inv. gara-
gem, área .' tanq. Lú:io Mora
88 apt. 3Q3._Alugo ouvenda.

TERESOPOUS - Aluoa-se apar-
tamento lamporada mebiliado
conlr.1. loUtloncs: 23 5-589 9
57-89J0.. _

TERESOPOUS 
ÃTugo 

apT.
mob. tempor. sala 2 qts. arm.
emb. dop. compl. gelad. Me-
lhor ponto. Tratar Rio 238-1S72

_até II, após_l9h. _
TERESOPOUS" - Aluga-se tem-

porada cisa mobiliada com te-
(«fone olimamente localizada
com 5 quartos, 3 banholrot so-
ciais, 2 salas, varandas, ga-
ragem, água abundante e
ainda apartamento para lios-
pcclos com 2 quartos, tala
cozinha e banheiro na Rua José
Elias Zaquem 9.11 - A:it:ões.
Trotar no Rio peio telefono

TERESOPOUS - Centro - Aiu-
ga-se para temporada, bangalôs
mobiliados com direito a pisei-
na. sauna o espo/tes — VILA-
NOVA DO PAQUEQUER - Av.
Alborto Torres, 1149 — Tratar
Tels. 287-3666 • 207-4633 a
partir do 7_. foira. Não respon-
tabilItamOt pelas reservas quo
não forom feitas imadiatamen-
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Contador
Firma do Construção Civil operando

no ramo do obras por Administração no

Estado da Guanabara necessita de jovem

rontador que já lenha trabalhado om outras

Construtoras do mesmo gênero. Horário

integral de 2a. a 6a. feira. Salário a com-

binar. Propostas para a portaria désle Jor-

nal sob o número 205187.

ADVOGADO
Cia. de grande porte admite advogado para inte-

grar o seu Departamento Jurídico.

Exigem-se experiência, boa apresentação e tempo in-
tegral. Idade de 28 a 45 anos.

Enviar cartas com curriculum, fotografia e base de
honorários para a portaria deste Jornal sob o número
210169 - Sigilo absoluto.

CHRISTIANI-NIELSEN
ENGENHEIROS E CONSTRUTORES S/A

ADMITE

Desenhistas de Concreto Armado
Com experiência comprovada em Carteira Prolission.il.

Apresentar-se munido de Curriculum Vitae à Avenida Rio
Branco, 311 — 9.° andar. Centro.

Engenheiro
eletricista

Empresa tradicional reorganizando seu dc-

parlamento de instalações, admite engenheiro
eletricista para chefiar o serviço. Exige-se prá-
tica do obra, mínima do 5 anos, tempo inlegral
e dejlicaçào exclusiva. Cartas com pretensões
salariais, acompanhado do respectivo curricu-
lum vitae, para a portaria deste jornal sob o n "

36362. ÍP

I

COLONIAL VEÍCULOS S A
Revendedor Aulofizado VW

ADMITE

Eletricista
OFERECEMOS EXIGIMOS
Ólimo ülirío Experiência em VW

S«m»n« dl 5 diai Cuno ds fábrica VW

Primio» Primário completo

O» candidaloi deverão aproentar-ie munidoj de

decumenloj, ?a.-(eira, dai 9,00 ái 11.00 liorai e do

14,00 *i 17,00 iiorai.
Rua Volun.áriol da Pátria, \U - Botalogo —

Dípartemenlo Penoal.

Construtora Barbosa Mello S.A.

Engenheiro mecânico
de manutenção

Prectia-t* de Engenheiro Mecânico ei pratica
de tíoii enoi em manutenção de obrai rodoviáriai,

com bom conhecimento! de equipamento Caterpillar,
Motorei GM, Tomapull. Vetculoi FNM t Chevrolet
• tquipamentei de compactação. Carta d currículo

vitae « pretenióei lalariaii para 
"ENGENHEIRO" —

Av. Rio Branco. 123 - j/ IIII - Local de trabalho

= obra» na Guanabara e Rio Grande do Sul.

ALUMÍNIO FERRO CONSTRUTORA S/A.
PRECISA:

ORÇAMENTISTA
Com conhecimento de desenho industrial do

ramo de esquadrias de alumínio.

Apresentar-se com documentos para entrevis-

ta, à Rua Moacir de Almeida, 179 — Tomás Coelho
- ALUFERCO.

DATILÓGRAFAS
PRECISAMOS DE:
Datilógrafas com curso ginasial ou equivalente.
Iniciativa própria.
Boa datilografia.
OFERECEMOS:

; Salário de CrS 450,00

j Refeições no local.
Assistência médica.
Semana de 5 dias.

a CrS 500,00 ou de acordo com as aptidões.

Ganhe Cr$ 15.000,00
em 45 dias

Local: S. Lourenço - SUL DE MINAS
Vendas de títulos de Sócios Turistas
Clube 70% construído

Promoção excepcional na cidade
Trabalho no próprio conjunto aquático do
Clube.

Venha tratar as condições fora de série na
Rua Senador Dantas 71/17.° andar, no horário
:omorcial.

Entrevistas: Rua do Russel, 450 - 6." and. (P

Contatos executivos
de ambos os sexos

Pessoas para contatos do alto nível. Co-
nhocimento de inglês desejável, mas não im-

prescindivel. Compareçam à Av. Pres. Vargas
542/2101, segunda-feira 27 e terça-feira 28 en-
tre 8 e 10 horas, apresentando-se ao Sr. Solo-
n-.on, munidos de documentos e curriculum vi-
tae para enirevista.

ÀS PESSOAS VERSÁTEIS
Faça st/a inscrição neste final de 1971, para

entrar 1972 já empregado e ganhando muito di-
nheiro.

Entrevista para Seleção à Rua Álvaro Alvim,
48- 1 103, diariamente, de 9 às 17 horas.

Desenhistas
ÁUREA ADMITE:

Com ou sem prática do projetos de

ar condicionado. Preferência para elemen-

tos de nível técnico. Apresentarem-se de

9h às 11,30 horas à Rua Matinoré n.° 302

- Jacaré. Tratar com Sr. Durval.

BRASTEL ADMITE
MONTADORES DE MÓVEIS

EXIGIMOS:
Experiência comprovada de 1 ano
Carteira Profissional
Certificado de Reservista
Certificado Escolar

OFERECEMOS:
Assistência Médica e Social
Ótimo ambiente de trabalho
Salário compensador

Os candidatos deverão comparecer à R. Uruguaiana — 118
4.° andar de 2a. a 6a. de 8 ás 12 hs. e de 14 às 17 hs.

Datilógrafas (os)
Precisamos cie 8, p' trabalhar

zl máq. elét. IBM e Olivetti, até 30

anos, c/ exp. anterior. Cr$ 500, 650.

Av. Pres. Vargas, 633, s/1822.

COMFANHIA SIDERÜRGICA NACIONAL
Emprêia -.!• «conomn mist» vinculada 10 Ministério d» Indústria «Comerei»

NECESSITA DE

ENGENHEIRO

Datilografa
Admitimos excelente datilografa, com ex-

periència em serviços de escritório, desembara-

cada e habilidosa no trato com o público. Ótimo
salário inicial. Sábado livre. Apresentar-se na Av.
Princesa Isabel, 323 - 2.° andar — Copacabana.

Paia fazer curso de analista de sistemas, a fim
de prestar serviços na sua linha de processamento
de dados, em Volta Redonda.

Apresentar-se, dia 5-01-72, às 16 horas, mu-
nido dos documentos e de 1 foto de 3x4 cm, à Av.
Treze de Maio, 13 — 7.° andar — Rio, para entre-
vista e inscrição no concurso. (P

DHBD

l

Datilógrafos(as)
VOCE E' DATILOGRAFO COM 180 BATI-

DAS P/M? GOSTARIA DE EVOLUIR TREI-

NANDO EM EQUIPAMENTO MAIS MO-

DERNO? QUE TAL TRABALHAR NUMA

EMPRESA MODERNA COM ÓTIMO SA-

LARIO?

Apresentação a Av. Rio Branco, 156

s/725 a partir de 9 hs. com documentos

profissionais e uma foto 3x4. (P

COLONIAL VEÍCULOS S.A.
REVENDEDOR AUTORIZADO

VOLKSWAGEN

ADMITE

GERENTE DE OFICINA
OFERECEMOS EXIGIMOS

Ótimo salário Experiência do cargo 2 anos
Comissões Curso da Fábrica Volkswagen
Semana de 5 dias Boa aparência

Favor apresentarem-se munidos de documentos e 1 foto 3x4
à Rua Voluntários da Pátria, 144 — Botafogo, segunda-feira, das
9,00 às 11,00 horas e de 14,00 às 17,00 horas.

Departamento Pessoal.

Desenhistas projetistas
Precisa-se com experiência comprovada em

dois anos.
Para mecânica o Naval
Semana de 5 dias.
Refeitório na empresa.
Rua Carlos Seidl, 752 - Ônibus 209 -

210 - 213 - Caju.  (p

Engenheiro mecânico
ÁUREA ADMITE:

Com ou sem experiência de pro-
jetos e instalações de ar condiciona-
do. Apresentar-se de 9 às 11 horas
à Rua Matinoré, n.° 302 — Jacaré.
Tratar com Sr. Durval.

CONTADORES

Estagiários
Grande magazine âmbito internacional, aceita estagiário!

com nível dc instrução ginasial ou equivalente. Idade entre
18 a 30 anos.

Enviar curriculum para Caixa Postal 23017, mencionando
colégios a graus cursados. (P

Empresa de âmbito nacional, ampliando seu quadro
de empregados, oferece ótima oportunidade a Bacharéis
em CIÊNCIAS CONTÁBEIS com experiência para cargo de
Chefia.

Admissão imediata
Bom ambiente de trabalho
Semana de 5 dias
Salário compensador
Idade até 35 anos

Deverão dirigir-se à Av. Rio Branco, 156 sala 725 —
Munidos de 1 foto 3x4 e demais documentos profissionais.

ENGENHEIRO MECÂNICO
Empresa Editorial Gráfica precisa para trabalho

noturno em área de produção.

Apresentar-se à Av. Rio Branco, 156, sala 725,

munidos de "Curriculum Vitae", documentos pro-

fissionais e 1 foto 3x4. (P

Instrutor de xadrez
Pessoa dinâmica com capacidade dirigir De-

parlamento Xadrez e ministrar aulas para prin-
cipiantes. Cartas para Caixa Postal n.° 281 —
ZC-00.

ENGENHEIRO RESIDENTE
Para obras no Estado do Rio com prática com-

provada de movimento de terra, loteamento e cons-

truções.

Av. Churchill, 109 - grupos 201/2 - Tel

222-9119 - a partir de 2a.-feira, das 15 às 17 horas.

Linotipista
e tipógrafo

Precisa-se com grande prática.
Tratar à Rua Álvaro Ramos, 71. Sr.
Paulo.

Laboratorista de solos
Precisa-se rom experiência comprovada para «nsaioi

de adensamento • triaxial. Tralar com Ora. Cláudia. Rod.
Pre*. Outra 748, km 0. Salário d« acordo tom «periincia.

— Moça ou senhora

GERENTE DE VENDAS
"VOLKSWAGEN"

Cia. de grande porte e revendedora autorizada,

na Guanabara, admite gerente de vendas.
Exigem-se experiência, dinamismo e bom re-

lacionamento.
Enviar carta com curriculum, fotografia e pre-

tensões salariais para portaria deste Jornal sob o

n.° 175872.
Sigilo absoluto.

1/2 EXPEDIENTE
Precisamos para trabalharem Secrelaria de.

Colégio no Centro e Copacabana, no horário1
de 14,30 às 21 horas. Nâo precisa datilografia.
Idade mínima 27 anos c/ ótima apresentação «
alguma prática de atendimento ao público. Sal.
a/c. -}- comissão. Tratar c/ Sr. Francisco nos
Cursos Téd. Av. Pres. Vargas, 529 - s/1807.

(P

Mocas e senhora:

Gerente para loja de Departamento
Organização com 48 anos de tradição na praça, am-

pliando suas atividades, precisa de gerente que com-

prove experiência mínima de 5 anos, em loja de

departamentos. Inútil apresentar-se sem o requesito

acima. Entrevistas dia 28, (terça-feira), das 12 às 14

horas, à Rua Debret, n.° 23, conjunto 511/512 com

Dr. Mário.

Façam como muitas outras. Ganhem di-
! nheiro comprando e vendendo' nossos artigos.
Blusas, túnicas, vestidos, camisas, etc... Posto

I de venda direto ao público, de conceituada fá-
brica. Damos crédito.

Diariamente de 8,30 às 18,30 horas, Rio
Branco 108, s/_l_208.

Montadores e
arte-finalistas

Manchete precisa de montadores e arte-
finalistas com muita experiência.

Apresentar-se à Rua Frei Caneca, 511, com
documentos, referências e curriculum vitae. (P

Motorista

PRECISA-SE PARA
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO

De âmbito internacional, de químico ou farmacêutico

para o cargo de analista com experiência em indústria far-
macêutica no mínimo de 1 ano.

Paga-se bem.
Semana de 5 dias.
Restaurante no local.
Assistência médica gratuita.
Propostas para a portaria deste Jornal sob o nume-

ro 047409.

Admite-se com prática de mais de 5
anos, para carro hidramático. Paga-se
bem. Apresentar-se com documentos e
referências na Av. Pres. Vargas, 509, 6.°
andar das 16 às 19,00 horas.

Mecânicos
Empresa jornalística de grande porte

precisa de profissionais com experiência
comprovada.

Apresentar-se à Av. Rio Branco, 156
sala 725, munidos de documentos e 1
foto 3x4. (P

Procura-se

SECRETÁRIA
Empresa com escritórios no Castelo, precisa de

uma secretária em Inglês-Português para seu De-

partamenfo Técnico. Necessário prática, boa apre-

sentação e desembaraço, sendo desnecessário ta-

quigrafia. Salário Cr$ 1.200,00. Semana cinco dias.

Responder com bastante detalhes para a portaria
deste Jornal sob o número P-35055. (P

Empresa disposta a contratar elemento om nível g«-
rendai, com boa atuação em financeiras de grande porte.
O homem possui grande penetração na área d» financia-
mento de bens duráveis.

Pedc*so sigilo absoluto. Cartas para a portaria désl»
Jornal sob o número 007 051.

Promotor de vendas
Ar condicionado

ÁUREA ADMITE:

Com experiência comprovada. Sala-
rio e comissões a combinar. Apresentar-se
à Rua Matinoré no horário de 9h às 11,30
horas — Jacaré. Tratar com Sr. Durval.

Secretária
Precisamos conhecendo máquina elétrica,

com boa redação, idade de 22 a 30 anos. Exi-
ge-se excelente apresentação. Tratar à Rua Vis-
conde de Inhaúma, n.° 85 das 10 às 12 e das
14 às 17 horas.
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Papai Noel, alguém lhe pediu
neste Natal um bom apartamento, com
mar bem perto, uma linda paisagem?

Papai Noel, alguém lhe pediu um
apartamento bem construído para
transformar em um lar agradável?

Papai Noel, alguém que precisa de
uma casa escreveu uma carta
para o senhor?

Papai Noel, dê uma passada pela
Nova York. Ela ajuda o senhor a
resolver este problema. E se ò senhor
se apaixonar pelo Rio (todo mundo
se apaixona) e quiser também um
apartamento para o senhor, venha à
Nova York e fale com a gente. Sabe,
Papai Noel; já está na hora de alguém
dar um presente para o senhor.

IMOBILIÁRIA

NOVA YORK i
Guan.iuaia: Rua Sei* tio Salembio, 61 ¦ Tel 231 0060
Brasília Conjunto Nacional Sala 60't Tel, 23-81.6!

Cnnotor Responsável: loòliio Carlos Magalhães (CRECI 1700)
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Signo Solat- Vigente: Capricórnio — (22 dc
dezembro a in dc Jnnclro) - Neste períodoo sol encontrn cm Capricórnio, onde entrou
eiu 22 de dezembro ns 01i2(lm, nuis somente
passará no signo dc Aquário em 21 de Janeiroais 201i0lin. contrariando a tradição, o.s cálculos
são baseados nas Efemérides de Rafael, com
n hora corrigida pnrn o nosso Meridiano Legal,•tf) graus 11 Oeste de Oreenwlch.
Capricórnio 6 regido por Saturno, que embora
considerado o "grande maléfico", tem como
principal característica 11 conservação. Proporei-
ona aos seus nativos mun lonun vida e granderesistência às enfermidades, não obstante possatrazer acentuada tendência à melancolia, a tri.s-
teza e hlpocondrla. O dia favorável pura os
capricornlanos' é o sábado, também regido por
Saturno; sua pedra zodlncal é o onix branco
c a cór favorável o índigo, mas devem preferir
ns cores variadas.
Xota: — O presente estudo é dc caráter geral,baseando-se na posição do Sol nos signos por
ocasião do nascimento. O.s temas individuais,
que somente fazemos em casos excepcionais
e gratuitamente, necessitam dc outros clemen-
tos. como posição geográfica, data c hora certas.
Horóscopo Solar para domingo e segunda-feira,
20 c 27 de dezembro de 11)71:

5 ÁRIES
21 de marro i l8 de abril ,

Procure compreender os pontos-de-vista dos
outros interessados em seus negócios c consegui-
rá remover os obstáculos. Um bom dia para
grandes viagens e bons vibrações para assuntos
espirituais. Nn segunda, os superiores estarão
atenciosos c compreensivos. Decepções com ami-
gos.

TOURO
50 de abril a 50 de maio

Domingo favorável pnra transações imobili-
árias que envolvam Interesses de terceiros mas
Impróprio para empreender trabalhos relaciona-
dos com sua profissão. Não se descuide com
a saúde. Amanhã poderão surgir boas notícias
de longe. Será um dia impróprio para assuntos
sociais.

w

&!ME0SLJ 21 da maio a 20 de junho

Os solteiros deverão ter um domlnco difícil
no setor romântico e os casadas poderão ter
problemas com os dependentes, embora com
o apoio do cônjuge. Segunda com aspectos nega-
tivos para viagens longas. Bom período parafinanças conjuntas, particularmente assuntos dc
crédito.

w CÂNCER
21 de junho a 22 de julho

Neste domingo a saúde náo causara preocu-
pnçóos, entretanto, procure atender melhor os
problemas familiares, particularmente dos paise pessoas mais idosas. Amanhã, faça uma re-visão nos compromissos fiscais c aceite a coope-
ração dc associados ou do cônjuge.

LEÃO
23 de julho a 22 de agóslo

Aproveite o domingo para reforçar os laçosa letivos com a pessoa amada c para executar
seus programas de diversões e passeios mas,
evitando viagens e não incluindo parentes em
seus planos. Poderá ter problemas conjugalsamanhã, mas será um bom dia em seu setor
dc trabalho.

VIRGEM
23 de aciono .1 22 de «olcmbrct

Influências positivas hoje para tudo quese relacione com o ambiente doméstico e com
os familiares, contudo, não se arrisque cm nego-
cios duvidosos e seja parcimonioso nas despesas.
Nn segunda, aspectos negativos para a saúde
recomendam cuidados. Bom dia para o romance.

\m

\€ LIBRA
» ^^ I 23 dè setembro i 11 de outubro

Não permita que pensamentos negativos to-
mem conta de sua mente neste domingo: lute
contra o pessimismo e o desanimo. Poderá fazer
pequenas viagens e deverá ter bons contatos
com a.s pessoas que o rodeiam. Problemas senti-
mentais na segunda; conte com o apoio dos
familiares.

ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro

Embora sendo um dia de descanso, você
poderá receber propostas interessantes no campo
financeiro neste domingo. Náo confie seus pia-nos a desconhecidos. Segunda-feira, um bom
dia para iniciar pequenas viagens e para conta-
tos com parentes e vizinhos. Problemas domésti-
cos.

0 SAGITÁRIO
J 22 He novembro ft 2] de dezembro

Abstcnha-se neste domingo de reuniões en-
tre amigos, onde somente poderá colher de-
ccpçócs c dissabores. Aproveite o dia para o
estudo c planejamento, isolando-se com ésse
objetivo. Amanhã, um bom dia para suas finan-
ças Individuais, mas limite-se aos locais, evitan-
do \ lagens.

CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 19 de [anelfo

Nao participe de reuniões sociais neste do-
mingo e aproveite a fase para preocupar-se um
pouco com os problemas alheios. Boa fase paraassuntos filantrópicos. Segunda favorável para
planejamento e modificações de sistemas, mas
difícil no setor financeiro individual,

m

[^*«uâ.ri°II 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você poderá receber hoje uma noticia desa-
gradável de longe. Não ceda á vontade de ver
de perto, pois o dia não favorece as viagens
longas. Os amigos estarão cooperativos c soíici-
tos. Seja sempre otimista c animado, náo ceden-
do aos pensamentos negativos. Será ajudado.

PEIXES
19 de fevereiro a 20 dc março

Grande movimentação social neste domingo,
com vários convites para reuniões c oportunida-
cies dc contatos com pessoas influentes. Náo
promova assuntos de crédito, principalmente.se relacionados cr.in imóveis. Problemas difíceis
nn segunda. Conte com seus verdadeiros amigos.

O Pensamento dr Hoje: "Amar é achar
na felicidade alheia a sua própria felicidade.
(I.cibnilz).

g
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COMPRA
ALUGUEL

E VENDA
PÁGINAS
1 a 4

EMPREGOS

ZONA CENTRO

CENTRO

ATENÇÃO Anola e tom-
provo. fcnt. imediata aptes. no-
vot (Ia, loc.) nn coiaçio d* !
cidade, Cdif. cuiuina titmio 2 <
qti, tala, banh. toe. depend. jempr. copa-cor. área icrv. pn-
ç.is amplas, etc. Eni. c/chaves ;
nas mios, dotefe 8 mil, ido, i
financiado como aluguel, Inft. .
no local a Rua Henrique Va- í
fadarei n° 3 e:ct. Inv.ílídoi I
(jlo. Av. Chile). Tel. 287-2075

CRECI 613.

BAIRRO DE f AtIMA - (ala • 
'

quarto, dtp. emprerj. área ate. !
Enl. 10 000 - Prol. 430.00 i
Mifiiuu Cx. leu» Telefone: ,
225-609J - CRECI I 490.

CENTRO, Av. N. 5. lie Fallma.
£0ap. 605, conj. mande fia.
cliav. port. ini. 257-2819 e
2326764 CRECI 1.026 A. Sou-
2».

CENTRO - Garaqcm automática.
Uio imediato, tntrç Pça, Mauá
e Prei, Vargai. Ruas Cortine»
Lane r.P 9. Preitaçóbt mensais
sem juroí. Facilidade! impam
de entrada e laida cie veiculo..
Inf*. Rua Buenos Aires, 60 -
21° - Telefone 2242322 late
18.30 hl.) e Rua Barala Ribeiro,
295. Teli. 237.3696 e 235-3822
(ali 23ht.l ou Av. Aiaullo da
Pa va, 765 - Tel. 287-2995 (ai*
21 In.) H. C. CORDEIRO GUER-
RA_S/A_-_C»ECI_J.I60.

FÁTIMA - Peq. kltnel novo ur-
geme 15.500 à vjti. Vti R.
dst Graças, 72 c/port, ou 2a.
feira, 246-2541. Prol, levy, _

RUA OO LIVRAMENTO n? 150
titif<|j tm janeiro. Finan* \

ciado» pata Caixa Econômica
Federal. Paio Novo Esquema ]
Habitacional do Governo, tm
prestações dtcretctnitt — ! •
ctltnitt unidade» com tala, •
ótimo quarto, banheiro • co-
tinha aiultjado até o talo, área t
da serviço, banhtiro • quarlo
d» empregada reversível. PÍ*
lotii — Com 4 apt. p/ andar.
Sinal CrS 1 100.00 itm pres- ,
t-icóes mtniaít até at chaves.
Ver diariamente no local, dai
9,00 ai 19ht. ou na Imobiüa* !
ria H.man tm • -- CRECI n°
J-386 Rua Senador Dantas n°
117, sls/735/739 - Telefone
242-1963.

FLAMENOO ¦ Ollrno «pi, li,
2 ati, e/tfrmi. banh. coi. área
t/lano,, depi, empr. garauc 05
mil c/ parte 2 anoi ou a com-
binar. Ver c/ proprietário n»
Rua Marfiues de Abrantes, 189/
503. CEDRO F. SANIANA
247-1533 2679327, CRECI
I39B.

FLAMENGO Rua
Palssandu, aptos, d e
sala, 3 qtos., 2 banhei-
ros, deps. e garagem.
Prédio sobre pilotis,
apenas 2 aptos, p/an-
dar, todos de frente.
Preço ci partir de Cr$
154.000,00 - Paga-
mento em 67 meses.
Tem o selo de garantia
SERVENCO - Inf. hoje
na loja da PAN

AVENIDA PRESIDENIE VAR.
GAS, 483 - laia I 104
Excelente tala com tatata e
banheiro privativo — Preço t
condições excepcionai». Ape<
nal II 350,00 Ja entrada a o
laldo a combinar *— Var no lo-
cal — chavei com o porteiro
a tralar (..Io. l.li. 332.3431 .
323-8346. CRECI 95.

CENTRO - SAIA COMERCIAI
- Ótima localiiaç,ão - Ave*
!%." -i M,*'°' **r •/,»••'IMÓVEIS. Rua Marquês
3 001 - da Iranla. banhtiro . „ , .
prlvalivo. Oportunidade rara. I de Abrantes n° I !
Apanai 13 750,00 da anlrada
¦ o taldo a combinar. Acei-
tam-se propoitai — Ver no Io*
cal da 9 ál 13 horai a tralar
palot rela. 3330438 . 
3338346. CRECI 95. "

CENTRO - Velo. coni. da 4 ia.In. Bam localicadas. Horjcio-•237.7089 CRECI 1.198
CiíjIRO — Andarei corridos pa-

ra eicrírório. Rua da Quitanda,
eiQUlna da Rua Teòfllo Oionl,
572m2, de área úlll doilir.Miloi
«xclutivamonte à tua empréta

14 pavimcnioi, 3 elevadorei
¦ auiornaCcoi, iltlemi eleir6nico

cie alta velocidade, I vaga de
Qardgern, \i incluída no preço.Alia gualidide de acabamento
em ledoi oi detalhai. Inft. Rua
Buenoi Airei, 68 - 219 Teli.
324.2322 (alé 18 hi) e R. Ba.
rara Ribeiro, 195 - Telefones:
237-3696 i 235-3822 (alé 22
hi). - ou Aiaullo de Paiva.
765 - Io!. 287.2995 lalé 21
hi!. H. C. CORDEIRO GUERRA
S/A. CRECI J. 160.

CENTRO - loja e loorelóie -
Rua Dom Gerardo n" 35. Edifi-
cio novo, próximo • Av. Rio
BunCD r Pra;a Mauá. No gran.
di» centro comercial da Gua
nsb.ira. Área real privativa da
loia: 2ICm2. r da tobreloiai
245m2, com d>reiio * 3 vagai
opcionaii em ed f icio ao lado.
G .¦)¦<¦ •> imediata. Inft. Rua
Buenoi Aire;, 68219 - lei.
2242322 (ate 18,30 ha.) t Rua
Bvara Ribeiro. 295 - Tal»,
2370656 e 235-3822 (até 22
htK ou Av. AmuIÍo de Paiva,
76'. - Tel. 287.2995 (ai* 21
h:!. - H. C. CORDEIRO GUER.

J!A S.A. - CRECI J.162.
IOJA na Av. Rio B>an;õ -
Vendo em frents ao £d. Av.
Central, Cem 32 mt«2. Em
romtrucáo. Entrada 100 mil
rctto financiado cm 42 me*
fçta. Preço ÍÍ»o. Tratar c/p?opr.
Sümnaio - Te!: 2322424 e
J32 3667

Casas o Terronos

LARANJEIRAS Caia de 2 pa-
vimenfoi rj 3 talai, 5 quar-
loi, c/annt. trnbti. tala de ai-
moco, 3 bflnhí, loctalia copa-
cojlnha, 2 qli. e 2 lienhi, p/
rmprefjadoi. Garaijem coharlt)
()/ 2 carros o ettacíonamrnto
l>/ 5 carros. Clima contnvAÇiío.
Terreno c.' 800ni3. Rua Alico,
Inf¦. Rua Buunm Abei, 66 -
21» - Tol. 224 2322 (ai* 18,30
hi) *t Rua Dama Ribeiro, 293

Teli. 2373696 e 2353822
(«lá 22 hsl oi- Av. Aiaullo <lí
l'aiví, 765 Tel. 287 2995 («l*
21 hsi II C. CORDtIRO
GUERRA S.A. - CRECI JI60.

Casas e Torronos

HOTATÜOO V<l. terreno. 402
m2 Rua Novo Mundo, lie. 2
ruai, aperm 35 mil facilita*
doa. Int. 257-2819 e 222 6764

¦ CRECI 1.026.
CASA — BcIaIsqo em ccnttr,,

:lven, prenífl, ll?m? amp! ívcl
p/220, lindj vlita, e«ce . pi.
Venda motivo mucança. Eitudo
trccfl per terren?. 565 45*5.

LEME E
COPACABANA

BOTAFOGO
E URCA
A»ARTAMENTO NOVO - Bola-

1 'orjo. R. Macedo Sobrinho, 3fi,
I lalái ? qti., banh. cor. ajule-
l iida até o teto, Arca de tarv.

oi. ernpreg, entrada CrS ...' 
13 426.20, laldo preit. 737,71

V'r local e tratar R. <J, Qui>
landa, 19, 1/ 410 c/ Marlano,
Tol,: 224^0515 CRECI 176.

APARTAMENTO NOVO - Bola-
logo Todo rm rnírmor*» brin-
co, Rua Macedo Sobrinho, 38,
ifIa, 3 Qtt., depend. Compl,
rmrada Crt 27 721.20, iildo,
prmi. de Cr» 976, 6B. Ver lo- |cal.* Tralar c. Mtriano à Rua tià ;
Quitanda n» 19. \l 410 - Tal.i !
2240515 CRECI J76.

ATENÇÃO Enlre Canêcáo e
Tourlng Club. Préd'o nftvo, co-
bertura • aptot. (ta. locaçío!,
c/ 2 0,11. livinq banh. ioc. da-
pend, oic. Sinal deide 7 mit,
ido. como aluguel. Infi, a Rua
Gal. Gó.i Monteiro, 194 tia,
Av. leuro Sodrí. Tel 287-3075.
CRECI 613.

O MArOR e melhorRUA RIACHUELO 70 - Ao. 2C8
, Sala, quart:, banheiro, cozinha. ,

Ver diariamente c/pcrleno. I predlO COnierCI.il OO
i Tratar SOCCAl. 242-3428

252-3554. CRECI 397.

Cá sas e Terronos

ESTACIO - Verdo caia R. S. I
t Cláudir. 21. 2 pav.. 2l6m2 j
i área útil, terreno 30Dn-.?. Ver _ - ¦

dai 9 íi i3h locai. T.aiar !salas e conjuntos, 2 lo-

centro da cidade, com |
frente para três ruas;!
Rosário, Buenos Aires e'
Gonçalves Dias. Dispo-
niveis . ainda algumas j

Tels. 225-8664 ei
265-9876. Aberto até'
22 horas - C R E Cl
J-308.
HAMENGO - Vendo" o apt?

504 d* Rua Doii de Oe/embro
33. Sala dupla, doli qtt. ban.
cemp. em cor, cor. área e d«p.
emp. Tralar Dr. Símio 2320781.
Preço excepcional 55 mil cru*
xatrot.

FLAMENGO Ap. I20ffl2 hlll,
«alio. 3 «li. banh., co<., dt.,
ban. empreg. írea c/tanq. 90
mil. Paiiundu, 90/803. Dr.
JESUS. 237-3378. CRECI 424.

1ARGO DO MACHADO 30 apl.
105 - Quarlo e tala lepara-
doi - emptas pecai — co;.,
área qi, empre».. edif. de -S
p/andar, tipo caia - Viiltet
auatquer hora - Preço 35 mil

Virioi planoi de pato. a
combinar c/ POMPEIA CORRE-
TORA DE IMÓVEIS - CRECI
i 340 Av. Rio Branco 123
cl. MIO - Tel. 231-3344
2JM.0B44

PRAIA FIAMENOO 1*3 ap IC02
de frente linde v>ita pano-

ram permanente índevai ialio
• I 3 qtt armi 2 banh copa-co/
ampla» dependi 0*r 300 mil
lin 247.9730 Baiulra CRECI
190

PAISSANOU IU aplo 104 van.
do t/ 4 0toi. 4 ». 2 banhi dtp.
compl. 2 áreat naragem. Cr$
I50.C0O c/ 90.0CO er.irada o
30 oreitac&fi de 3.000. A
vi:ia IIO.0O0. Tsl 2451845 4
noita

RUA ALMIRANTE TAMANDARE' I
Pró*, ã praia — Prédio •

dt categoria, apt. com lívlncj, i
tala de iantar, tala do altar, -
3 ouartot com armarioi, dolt
banhi. tociait com pitot em
cor, pito am qranito e da-
pendenciai d» «mpretiada — j
Apenat CrS 220 000.00 paga-
manto a combinar - Marcar ' >n in"! sábado í> doviiitei pelo lal.: 253-1301 -' ,B* *
Vendai da M EARIAS E CIA.
ITDA Co.iat. reip. CRECI n°
536.

AVENI0A ATIANTICA n»!3ll
- apart. 601. Vendo bollttlmo

apart? um par andar, c 350 |
mti2 Corretor no lo:»l
dzminqo dai 9 et 18 hera-,.
CRECI 1334 - 27-5671/21.
1984.

AVENIDA ATLÂNTICA Belli- !
t'mo ap.*ri. frente plicina Hsiel
Pitau c.350 mii3. CRECI 1334 \

57-5671/21. 1984.
'A RUA RODOLFO DANTAS.

(5 lp|9 205 6limo li. qt. conj.
grande, c/armi, banh. ccz, (
pe^. área c/t,.nque, iodo p-n- i
tada. de frent». Ver c/pcrieirc.
PEDRO E. SANTANA 2471533 i
267^9327. CRECI 1378.

AGORA COMPRO 2,3 Olõí.' \r\â Zcna Sul, para tervir cl'cn.
tel, laver tel. 0/ PAUtO BUS-
TAMANTE. 2552425, 256 3392.
CRECI 1642.

AV. COPACABANA, 371. apto'.
904. Amplo, claro e arejada.
De frente, vai.o, tala e quarto,
banh, ccmpl. cor. e área c/
tanque. Oportunidade. Ver e
tralar local de 9 ál I7h. Hora.
do - 2377089 - CRECI 1.198.

| COPACABANA - Rua Balforl
Roato ti0 \97 - Aperlamantot
da tala, 3 bant quartot, copa*
cotinha, banheiro tocial e de*
pandenclai completai de em-
pregada a qeran*m. Com to*
dai at pecai da frente. -
Prontot para morar. Prédio ra-
cém-contlruido. Fachada em
peitilhat. Sinal de apanai CrS
28 600,00 a o laldo am 60
metei com prattacòei meiuaii
da apanai Cr$ 1 040,00 finfe-
rleret a um aluguel) -• Opor-
luniilada .ara. Vá ainda hr.
ae local alá ál 33 horai eu
díratamenta em nottoi eterilá*
in.-. n. Av. Rio Branco, 156 -
rjrupo 801. Tel». 232-3438 - r .<. o r\r\n nn lJ720346, 222-3793 . 35287741 ^-^5 8 000,00 de entra

julio bogor.cin - crê- da e o saldo em 65

COPACABANA aploi. de laia,
íiuarto, cozinha, terrítjo dep.
completai rle impraguda, ba-
inheiroi. Ed. Piracicaba. Rua
Fltjutíiredn Mftti<tthãott 9 7 5.
InU, no local até 2lhs cu Ru.i
lljenoi Airei, 68 219 - lei.
22.1-2322 tal* I8,30hi| e (lua
Baraia Ribeiro, 295 Teli.
237-3696 e 2353822 (ale 22hii

| cu Av, Ataulfo do Paiva. 76t>
¦ Tol. 287-2995 (alé 211») .

H. C. CORDtIRO GUERRA 5/A
- CRECI J-160,

COPACABANA - Já' em pintura. Apenas

Cl 95.
cdpaVabana - Apa.iainenio'me5es. Magníficos apts.

V tòdn •¦ p».ii da Ironia, df> e«iln T cniflrtne 9compoilo da lal.i, 3 ciuarloi ae 5ald' J cluarI°5. í
ou 7 talai, 2 ciuenoi, banheiro banhs. depS. C qara-iccial, coilnha, grande área, ai iilep^ completa do ernprevaila. | QCm. ACabcTITIOntO de

luxo. Ver até 21 hs à
Rua Mal. Mascarenhas
de Morais, n° 13 2.
Mais uma obra c/o sô-
Io de garantia SERVEN-
CO - Vendas PAM-I-
MOVEIS - Flamengo.
R. Marquês de Abran-
tes, 11. Tel. 265-9876.

ATENÇÃO BOTAFOGO
— Rua Marquês de
Olinda 78 apts. c/ sala
de jantar, living, 2 qts.,
banh. e coz. azu
teto, qto. empr. rever-1
sivel, garagem incluída jno preço. Entrega emi
março 72. Peças am-'
pias, edifício c/ 5 pav.. |
e 2 elev. grande área
arborizada. Sinal a par-
tir 4 500, contrato a;
partir de 6 685. Presta-
ções após chaves :
951,00. Renda familiar.
3 330,00, financiados;
p/ Cx. Econômica p/;
novo plano de amorli-|
zações constantes. T/a-í
tar no local diàriamen-l

ATENÇÃO - Quadra da praia
Vdo. apio. vazio e/ aala

« cito», tepar. banh. toe. co».
ái ?t ttrv. terraço, d»pend,
Baie 60 mil, c/ 50%. ido.
combinar. Ver Rue Aires Salda*
nha, 13 oiquina c/ Bolívar.
Chavei ap. 207. Tralar Rua Si
Ferreira. 96/401. Tel.: 287-3075

CRECI 613.
até O ATENÇÃO - PSno""i 

"- 
Rua

Airei Saldanha, 13, ng. c/ Bo.
livar, vdo. aplo. vailo, &/ 2
qii. laia. banh. toe. coi. área
lerv. depend. Bam 80 mil c/
50*'« ido. combinar, Chavei
Spto. 1.10a*. Tratar Rua Sá
ferreira, 96/401. Te!.: 2872075

CRECI 613.
ATLÂNTICA - fie. p/ Domlngoi

Ferreira ap. 2 li. 3 n". 2
coi. áSrea qi. e ban

Veiidnnioi c/ enlracla de 40íi
e laldo em 24 melei. Ver

a apt" 602 d,. Rua Conrado
Níemeyer 28 (Começa no fim >
dt Rua Rrpúblici do Peru).
Inf. MAS IMÓVEIS LTDA,
Av. Nilo Peçanha 12 «r. 922,'
26, teli. 2423173 ou 242 3206
e 222-3115. CRECI - J-329.

COPACABANA 
'- 

Ap. lie.
I20m? talão 3 qt, e ban, co- í
paço/, qt. ban. emprerj. iteã 

'.

110 mil. Também alugo 1,1001
mtli ix. R. Guimnríei Naial,
16/702. Chav. norr. Or. JESUS I• '¦¦¦¦'¦: - creci | Centro. Rua México,

119 gr. 801. Tel.424
COPACABANA

qi. separadot
- Apt. nflvo %/
r/ ban. anexo

Vü. c/ pia Princ. Iiabel 350/
1208. Chavei encarregado obra.
0r. Jeiui 2575703 237-3378.
CRECI 424.

CONJUGADO grande. Irente n/
praia. Vdo. k Rua Siaueíra
Campot, 18 - apio. 304 -
CrS 35.000.CO a vltti. Ir.
256-3131 - CRECI 3593

COPACABANA - Aplo. da tala,
taleia, quarto, C/»rm. enib.
cesinha. banheiro. Av. N. S.
da Copacabana, 256 - aplo.
502. Infi. Rua Buenos Airct.
68 - 319 - Tel. 334.2322 (alé
I9,30hi) , Rua Barata Ribeiro,
295 Te!, 237-3696 « 235-3822
fl'é 22hil ou Av. Alauifo de
Paiva, 765 - Tel. 287.2995 (aié
21hi) H. C. CORDEIRO GUER-
8A-i/'A_- CEC -I-I60.

COPACABANA - Pron-
tos. Entrega imediata.
Pagamento em 36 me-

gr-
2 22-7 182.
J-308.

CRECI

banh. toe. »•. «.— ¦*.. - 
emp. completamente relorma. . $eS S/COrreçao C/ape-
do Garagem no cond. 140 rr.il. f
Inf. Dr. JESUS - 237-3378
2355703 - CRECI 424.

nas 31 500 de sinal fa-
cilitado e prest. men-
sais de 1 046,25. Av.
Princesa Isabel, 214,

ATENÇÃO COPACABANA.
COBER1URA - Ocupando lo-
do o pavimente. Pronto para
morar. Rua Balforl «o»o 197, ,j r\........ J» !«.«„,tiowina da vivai.oi da Cai- \ td. Duque de Lorena -
"\.t.'!mZ .^«.m.ni. S'.*1» Excelentes unidades deBelittimo apartamenio o* *
iatai.t 3 quaitoi, 2l banheiro! | sa|a# 2 quartOS SinteCO,; NOVO -

Da frent.

FRÉN1E - Viila p/ mar, .alio,
3 q. co/. 2 banh. depi. gara*
rjem, 20m entrada, 1 G00 men-
sali. Rua Fiqueiretlo Magri-
Ihaai, 263/901. c/ port.
2360841 o 237.5059. CRECI
3055.

LEME - Vdo. ao. 2 cit.7, laia,
grandes, varanda, arnis. embu-
tidos. deps. compleln tudo vl«
triíicado até o teto. 70 mil.
Aceito 8. B. ou Caine, ou li.
nanciado combinar direta pro-
prietlrio. Av. N. S. Copacaba-
n».J09/702._

LEME - Rua Cal. Ribeiro cia
Celta. 107 apt. 1001 de frente,
living, 2 qts. banh. coz. deps.

*rmor. Ot'mo ed. 2 apts, p/and,
62.500 a vína ou 75 c/50% a
comb. Ver c'corretor. PEDRO
F. SANIANA 247-153 3
267.9327. CRECI 1398.

IEME - Ap. novo, ed. luxo —
$ala, 2 qtot. c/ armários, dap.
tmpreg. e garagem. Ent. CrS
S0 000. prait. 800,00. Chav.i
t GUARACY VIEIRA. ¦ Tal
2356093 - CRECI 1 450.

MIGUEL LEMOS „° 56 - Van-
de*ie aptot. novot 404 1 qtot.
t. dependi. - 402,-3 qiot.,
ti., dep. • gar. Ver port. —
Tralar 374.1600 a 367.9883

tociait e copa-coiinha eiuleje* ,
doi am cer ati ai talo, loucai !'• '.' ' O.rO em COr, COZ. I
em cor, dependência! comple-
tat de empregada • garagem

ce-

2543477.

RUA MARQUES OE ABRANTES
143 Apio, 504. Sal», «uarto.
quarta empregada. Ver diária-
mente c'pcrle'ro. Tratar SOC
CAI. 2424428 - 252-3554.
CRECI 397

Lojas, Escritórios
e Consultórios

jas e o 17o andar, es-1 senador vergueiro
pecialmente projetado

ANDARES - Av. Rio Branco
— Vendamot de preferencia
lunioi ot 20? e 21? andarei
com cerca de 220 m2 cada um
com intljtjtJ- de lerca para
ar condicionado. Chavet %í o
porteiro — Tratar na Av, Alm-
te. Barrot n? 63, t/806 - Sr.
Marcot - Tal. 234.4663 - ..
324.8807 a 324-9403 - CRECI
3 694.

Ap.
Quarto c sala tepjfad;», cnií-
nha, ermiriot emhutídct P^eco

para grandes empre- j os 45.cco.co iv.ne. To',
sas. Edificio-garagem \ o.í.x.w - —=—r-

, 3 .".. VENOE.s: apt. i. 2 q. banh.
43'.acoplado ao prédio, cm. Cct. - ianque wc emp.

r^nctn.r-í^ n .,,!,, i 50'^ ent. ilido (in. Rua Cor.i-onstrucao e acaba- r(., Du„, ^ _ ,B, „ „,
mento de GOMES ílP 267-1279 chavea pon.
ALMEIDA FERNANDES T^ban^VCé »»t
— Informações polo tel.
256-2620 - CRECI

mingo até 22 horas oul
na Vimap — Av. Rio i
Bco., 156, grs. 1302/3.1

azul. c/ piso de
sinal a'combinar ." premia.; ramica vitrif. depend.!

et memaii de 2 240,00 m- •"
ver i compl. garagem.

DElflM MOREIRA, 710 - Chá-
cara 92 — fte. p/mar - andar
alto - Viillai, mali infor.
majõol POMPEIA COKRUOSA
Dt IMÓVEIS - Av. Rio Branco,
12 c|. 1110 - CRECI J.340
Tel. 231-2344, 231-084.1,

IPANEMA - Vendemos magnl-
fico apto. ao lado Vieira Sou-
to, 1 por andar «./ 340 m2, vi-
dro ray-ban, living c/ 80 m2
em 1, 3 qlt,, c /armários enib
talão p/ leitura, blblioleca —
pilo Concalo Alvet, portai d<-
vididaii em treltca, jardim In-
verno, 2 bainlieiroí tociait, co-
p*. coi,, «/ jrm., 2 qts, emp.
c/arm. emb. garagem p/ 2
carroi. ale. Sinal 300 mil -
Saldo comb. Marcar visitas —
IMOBILIÁRIA SAGRES LTDATelt.: 231-0323 - 234-0038
a 324-7143 - CRECI I 238.

IPANEMA - Aplo. de laia a
qlo. tapar., dap. camplrlat, ar
gel. e mobília. Base 90 000Na0. direto c/ propr. %/
intarm. Tal. 368-5838 - Joie

IPANEMA - Vendemoi 1 Rua
Bulhõot de Carvalho - I poiandar, pr6xln;o a praia (/ .«lio
80ni2, tala i«nl.ir, 3 o,0!. „,,.
pelaclot c/ armários emhulidoi,
2 banhs. sociais, 2 qtot.
emprg., copa, coz. cjranda área
c/ lavanderia, b.inh. emp. corn-
plílo, g.iragem otc. a Rua Bu-
Ihües cie Carvalho n? 356, np.
to. 301. Cbavet c/ porteiro
e tral.ir IMOBILIÁRIA SA-
GRES LTDA. Av, Almlc. Barrn.
io, 22, tala 606. Teln 224-0038
e 231 0322. CRECI - 1738.

IPANEMA - Apio. em préd<o
c/l amplo, per andar, 2 sala*,
4 quartos, lavabo, 2 banhi.
tociait, dep. completas, 2
vagai th garagem. Em fase dr
comtrucáo leilrulura). R. Paul
Redfern junio a Av. Vieira
Souto. Inf. R. Buenos Alre»,
68-219. Tel. 224-2322 (alé
I8,30l)i.) e Rua Barata Ribeiro.
295 - Teli. 2373696 a
235-3822 laié 22 ht) ou Av.
Aiaullo de Paiva, 765. lei.
2B7.2995 (alé 21 hi.l H. C.
CORDEIRO GUERRA S/A. CRE-
Cl J-160.

IPANEMA - Agora!
Apartamentos prontos
com 2 salas, 2 quartos,
2 banheiros, depen-
dèncias completas e
garagem na Av. Henri-
que Dodsworlli (Corte
d o Cantagalo). Con-
dições inéditas de põ-
gamento: Na escritura
10.200 e mensalidades
de 1.323,50. Financia-
mento a longo prazo
com a taxa mais baixa
do mercado. Infor-
mações diariamente no
local até 22 horas:

Bahiana,
coei
ferioret

local hoje • diariamente | ,•„ 
" 

a_a..j, •*«:*! -.« Isima entrada social eml
um aluguel). Belis-

•tá 4i 22 horai. Conttrucâo
com a qarantia de RIBENBOIM

Tels ¦ 252-8820 ENGENHARIA LTDA. Tratar c/ .

22214424 -222-4333. 
'< 

R"el,?tanP.ot.5.c,-N «?|- .tt' Pame'S de c
,a 

• Talt.: 2333438 - 333-8346 -

_(B 233-27»3 a 353-8774 - CRE-
BOTAFOOO - Cobertura li. lo- Cl *f

caçío - Vendemcl á Rua Ar. . n A D T a aa c ..mr
naído Quinteia. 10 - Ccoeriura A PARTAME NTOS
c/linda viita. 3 cii9<
ia. c;sa « cci,

Dolt por andar —
— Tudo bom — Sa-

ta dupla, 3 quartot c/ arma*
riot embulidoi, 7 banbt. 10-1 » . -
ciaii em cor, boa coiinha • ! KUâ OdSldO
dep. da emprerj. • garagem j 40/. fpntr,-,ffa o pç|,irin.Paradti forradai com papal ! 

^YO \enI'aaa e e5iaCIO-
dacorado. cs 200 000,0o «/ namento de veículos)
50°« de anlrada. aca.lo financ. I r _.,- Brun a Caixa. Veia cem o I Rua Barata Ribeiro

mármore e mogno c/ | çsi"i,0-_n.? ","«'¦ TíÍJ!!'.". 5! I 586. Tels. 256-9396 --

CRECI 3510.

J-344. (B

n-)0
tPír»,
visita
1252

conluoado. Kv* tío C<_
214/ 29 andar Marcar

Tel. 222-5903. CRECI -

Apenas 4 p/ andar. In-
formações diariamente
no local até 20 hs. ou

„. peles tels. 232-3596 e
dÍH.''"í j novos. Vende-se sala, 2 252.i677. CRECI 456. '

XZSt&íg ~"^r&\*0t- deP- «Coragem,' Copacabana ~.r àW8. d.".-.!.
23 mil de linal o taldo em ' acabamento de la.,!« ouario cem dep. completai
34 meiei t iuroí e t csrre;Jo .-..i.:-, J_ rj.r ,,a _
msns». - Var n3 loca! c/o azuiei"5 oe cor aie O
corrater - [rarir. h. mar. ( feto louca de côr P íin-TINS IMÓVEIS LTDA. 7 Se ' , ^ ,. , 

e
tembfc. 83 • s/6046 - Teii. teco. Localizado e m
íc^VW"!'46'3221858 frente a bela Praça
boiaeogo - Apa.tam.nie Cardeal Arco Verde

pronto p*ra morar na Rua Ge*

Av. Central

ZONA SUL

GLORIA E
SANTA TERESA
APARTAMENTO 303 Irente. ti. •

2 Qtt. etc. c/ 25 mi! taldo :
bem facilèt. Ver P.. Santo Ama. jro. 144 chav/port. ou no ante. I
107. Tratar tel. 222 6764. A.
Seu;a_C5EC! 1.026_

NO 1° BAIRRO DA ZOHA Slll
- Rua de Glória, 314 - Cem

¦ >¦¦!.' elemamente ind«vatiivet
I-..'.- o Parque do FUmengo a
junto ao Cenfro da Cidade. ¦
Oitmoi aipaftamento de tala, 1
ou 2 quartot, banheiro tocial
com aiulajot rircoradoi .'- o
teto, copa-cotinba com arma- ;
rio da fórmíca. Tódat at pecai
('¦- frente. Sinal da .-penai . .
825,00 e ii.ft.. , - mtniait
de 38fi,C0 pelo novo pl^no da
(ínanciamrnto com praitaccei |
decretcentii. Enlreçra em 15 <
metet. Construção com a q#-
rantla da HIIANA CONSTRU-
TORA. Não perca etlj opottu-
nidade V» boje meimo ao lo-
cal aité ai 22 hora» ou direta*
mi-nte em nottOl etcrilórtoi á
Av. Rio Brjnco, 156 qrupo 601
Teli. 332.3438 333.8346
333-3793 a 3528774. JUUO
nOGORIClN CRECI 95.

Casas e Terrenos

SANTA TERESA - Vende-te ex.
clrnte propnrd.ido, verdadeiro
i'lio. [.rijprio p/ reiidéncia de i
a'ta n«br,ri*i víriot qlt., tis., jC marcvilhosa vista p.inora- I
mica p/ CifiiCiV, longe de baru- i
lho em n c Io a vana arbar--
¦tação icrv.ndc t.imbém p/ em- .
hilxhdar. hospital* (casn de js- 

'

údipj prc-nle p' entr»?g;. CrS I
530.00.1,00. Para ver e ...arcir I
n.. IV03. GÓES R. Alcindo !
Guanaba'j, 24 Gr. 1 214. Tal.
222CO20 222-78 12 232 1216
CRECI 202.

APARTAMENTOS - Flamengo -
Com víita eternamente inde*
v4ttãvel para o Parque e Baia
da Guanrbara. Excelente* aptt
de laia, I ou 2 quartot, !- ¦
nreiro tocial com aiulejot de-
cotados ate o teto, copa-coii-
nha com armário d* fórmíca
Tõdai at pecat de frente Si-
nal de apenat A2S.C0 e pres-
tateei mtfltyli de 3M,00, ptlo
novo Plano di» financiamento
com prcttatórt decreicenle-.
Enlreqa em 15 metei. Com*
trução com a garantia de Hl>
LANA CONSTRUTOPA Nâo
prrea eita oportunidade. Vi
ainda hoje ao local' Rua ét
Glória, 214 ate ai 22 hotal
ou diretamente em nostoi lf«
crilórios ã Av. Rio Branco, 156
nrupo 801 Teli 333-3438
222-3346, 322-2793 a 352-8774

i HO BOGORICIN - CRECI
95.

CATETE E
FLAMENGO

A PARTAME NTOS
novos prontos: Vende-
se, à Rua Senador Ver-
gueiro, n° 21 A, salão
3 e 4 qtos., dep. o ga-
ragem, em edificio sob
pilotis, fachada e m
pastilhas, azulejos em
côr até o telo, louça de
côr, piso vitrificodo.
Preço a partir de CrS
107.000,00, sinal CrS
8.500,00, somente uma
parcela de CrS
8.000,00 nas chaves, e
o saldo em mensal ida-
des de CrS 1.055,00.
(Menos que um alu-
guel) ou outra modali-

; dade de pagamento a
sua escolha. Ver no lo-
cal ou à Rua 7 de Se-
tembro, n° AA na s/
loja. Tel: 242-513ó.
CRECI - 903. (B
COBERTURA DUPLEX De lu-

j xo, c/.IODm2, de área -Terra-
i ço dcicobcfio de 90m2 - 1'ço,
| 380.000, c/100 mil de enlr.
| - V..r Av, Osvaldo Cruz, 131.

WAlDEMAf: DONAIO
R. 221-0600 e 221 0583 (CRECI

HAMENGO - Ao. lu»o, ialio
3 qtt., *rm. emb., dep. empr.
* garagem. (Finamente mobília»
do-. - Vendo (metade am 2
anoi tem jurott. Chavei tom
GUARACT VIEIRA - CRECI
1 450 - I.| 235-6093

rií-nENGO - Rua Pamandu.
25o - Préd-o íõfjffl oifCfli - {Ia. Iccjçáj. Vendem?! 2 qtci.
«ala, b»nh9. ccoacoi. área c/
tanciue d«C3rsda e !iu'íj..da ;a*ó o teto, depj. p.-emp-eg. |« garagem. Preto c;nc>ièei|
a combínjr cm curto prazo,
A;ei:crnci linan:. Caixa Eccnò. |mica e B. Braiil - Ver na I
local Co c:rre:or - Trafr H. I
Martini l.nAveii ltda. 7 Se- I
lembro. 88 S'604/6 - Telt.
222-1453 - 222 4965 a 222-4858 '
XRECI 2651.

FLAMENGO - Ru. Senador Ver- !
íiuei'3, 93 - Cobertura c/02 jI*. locação - Vendjmci I
c/grande lerraco, ialio, 2 qíPt.
cepa-cor. 2 banhPt. tociait,
ire: ie torviço deps. completa
ísi, garagem Caoenaç C.-t 40
mil dc lina! o saldo em 30
metei i/juroí - Ver no Isca!

- Tr.it.-r: H. MARTINS
IMCVEIS LIE-A. 7 Setembro.

¦ 88 S/604/6 •- Tels. 222-4453
222-4966 e 222-4858 (CRECI

265:.

FIAMENGO - Praia do Flamen.
qo, 326 - Vendemos em pré-
dio novo ótimo aptP, Ccni-
trução ds categoria, c/3 ql0;.,
safa, 2 banhQi. sccialj cm côr,
copaoz, qt9. p/emprog. área
de serviço c/tenque o g^r^qem

Apcn.is 20"i de sina! o
s-ilrio gr-intlr mente facilitado.
Ver no local c/o corretor
Tratar: H. MARTINS IMO-
VEIS UCA. 7 Setembro, B3

S 60| leis.: 222.4453
222-4966 i- 222 4856. (CRECI

265!.

FLAMENGO Rua S.
Salvador, 14, M.ignifi-
co apt0 de sala, 2 quar-
tos, dependências e ga-
rage, Á partir de CrS
1.900,00 de sinal e
apenas CrS 3 5 0,00,
mensais durante a
construção. Financiado
pela Caixa Econômica.
Mais uma obra com o
selo de garantia SER-
VENÇO, Vendas
PAN -IMÓVEIS, Mar-
quês de Abrantes, 1 1
e México,. 1 19 gr. 801.
Tels. 225-8664 -
252-5256 - 265-9876.
CRECI J-308.

Casas e Terronos

Fl AMENGO" 
"^~vêôdõ~íêr7íSo

: c.'820m2. Marauii de Abran-
te», murado, próprio 0/

; of: nai. depóitoi ou ed flcloi.
Preço 250 mil combinar. Tel.
237.4518 dai 7 ái 10 hi. luj.
CRECI 3377263.

LARANJEIRAS E
COSME VELHO
ATENÇÃO Apartamento lu-

i «o e' 2 qn. cala, coi. aiuie]..' banh. !oc. em çfir, Depend.
emp. Irea c' tano.ua «ule:..

i s:nteko, etc. Ent. fácil. 25 mil,
tefo. combinar. Ver Rua laran-

I, ielrai. 40 - apio. 303. dai
9'17 hs. Tel. 387-2075 - CRE-Cl 6J3.

APTO. de laia, 2 oioi., depi.,
cemp!. le. locafão. prédio cen.
trp de terreno, piscina, prac,*
d* eipories. Ver Rua dai U-
ranirirat 314/101-8. Tr jtir
231 0584 2245219 (C. A. Gélio

- CRECI 449.!
•A RUA DAS LARANJEIRAS, 99/

502 - Apto. 2 telas, 3 qioi.,
2 brnht. sociait r deps. com* |
pletas. Gurrgçm. Trater
3245219 2310584 (C. A. Gélio

CRECI 449).
IARANJEIRAS - Ap. pranto

i morar, 3 qtot., arm. *mb.
¦ ala étp. ernpreg. e n-traçcm 

'

110 000 - Entraria 10 000
Prftilacóei 1 434.00 mentaít .
Cx. Eccn, ¦- Cli vr-, com

GUARACY VIEIRA - Telefona 
'

335-6092 - CRECI I 450

LARANJEIRAS - Ven-:
de-se apartamento, tipo
casa de frente, com va-
randa, 2 salas, 2 bons
quartos, banheiro e de-
pendências completas.
Entrega imediata. Sem
condomínio. Preço j
70 000,00 com 50% de
entrada e o saldo a
combinar. Corretores!
no local das 10 às 17
heras. Rua Ipiranga n.°
101 apt.0 102. CMI -
Av. Rio Branco, 156,
grupes 1508/11. Tels.:'
252-7636, 252-7537 e:
242-5982. CRECI 7.

lARANJt-IRAS Em Irrme ao jFluminense. Vendo apto, de 2
q,, tala, jardim de inverno, j
Armário embutido, banheiro cie i
luxo e dependências completai |
de empreitada. Tel.: 2250995.

n»»íl Polidoro n? 3*. Cem
2 quartot, dependenciat e qa*ragem. Apanai 20». da entra- .
da facilitada a e reitanle »m . 8.000,00, SOmente UTTia
10 eu 13 anoi tratar na Rua

(Rua Barata Ribeiro
n° 181). Sinal Cr$

Senador Dantai n?
I 440.

117.

BOTAfOGO Apioi. de 7 e
3 auirtoi. laia. banheiro com-
pleto, co/inha, irea de tervko" dep. de empregada, vaga de
oaragem opcional Financia*

parcela de CrS
14.000,00 em 12 0
dias, e o saldo em
mensalidades de CrS
816,00. (Menos que

nírnbTn.""» ITM . um aluguel)- O" outro
de paga-

mento à sua escolha.
Ver no local ou à Rua
7 de Setembro, n° 44
na s / I o j a . Tel:
242-5136. CRECI -
903. (B

h.. no loca! pelo lei. 226 4793 modalidade
j uu Ru» Bur*not Airei, 63 - 219

Tel. 224-2322 (..té IS.30 hl)¦ e R„a Barata Ribeiro, 295 Tel.
. 237.3496 e 235-3822 (até 22 hi)

cu Av. Ataulfo de Paiva 765.
Tel. 387-2995 (até 21 hi',. - H.
C. CORDEIRO GUERRA S/A.

! _£E£ÇJL J.-|a°- _
ROTAfOOO - lüãuoiei. ap.

Praia Botafooo. 252'202. N6vo,
? p/ and., 2 lalõet, 4 qii. »t.
aln-.iço, coi.. área, 2 qti. em-
preg, c/ banb. garagem. Tel.
interno. Chavet c' port. Dr.
JESUS. 237-3378. 235-5703. -
CRECI 424.

área d* icrviçc, c 'tanque

átimo terraço e g*raoem. Rus
Silva Catiro. 10 apto. C-02.
Inf*. Rui Buen:i Aire; 68 -
219 - Tei: 224-2322 (ate 18.30
e Rua Barata Ribeiro 295 -
Teli. 2373696 e 235 332? Ilté
22hil cu Av. Ataulfo de Paiva.
765 - Tel. 287-2995 (até 2lh>)
- H. C. COROEIRO GUERRA
CRECI J-160.

COPACABANA 
"-"Apto. 

de Vala. I
7 quartot, dep. completai e ]«jarroem. CrJ 20 000,00 » laldo
tm a anoi. Rua Silva Cattro,
10 - apto. 1002. Inft. Rua Bu-
enoi Airei, 68 219 - Tel.
224.2322 'até 18.301.1) . Rua |
Barata R.hiiro 295 - Teli. e
A.. Ataulfo de Paiva 765
Tel. 287.2995 (alé 2lhi] - H. ,
C. CORCEIRO GUERRA S, A - i
CRECJ_J:I60.

COPA - R. Ministro ^Viveiroí j
cie Ouro I8'I202, «jciuina de |Av. Princ;ta Iiabel e th frente, :

106 - apto. 201 - Vendas da

?«F.A,S!A5 £rC,A; l,DA- T''-' 256-9397752-1201 — Cotret. reip. — ,creci 536. mento de
NECESSITO de ap. de 3 qll.

O 2 qtt. urgente. Tralar c/
IMOBILIÁRIA E ADMINISTRA.
DORA AtEXANDRE KAMP : Ri0 Branco
CRECI J-393 Rua México,
41 ti 603. Tal.: 2213485W3i64- grupo

OPORTUNIOAOE ÚNICA, um 3
quartot com apenat Cr$ 
30 000.00 da entrada - Apto.
de frente 6? andar, com tala,
3 quartot, coi., banheiro »
daptndenci.it completai. Preço
lotai lamenta CrS 100 000 00
- Vaia na Av. N. S. da Co-
pacabana n? 345, apt. 611 (o
prédio é dividido em 3 poria*
rlai e cada uma com 2 aplot.
por andar). Tratar am H. EA.
RIAS E CIA. ITOA. Telefona:
353-1201 - Correi, reip. -
CRECI 536.

(Departa-
móveis

Prontos de JULIO BO-
GORICIN). Ou a Av.

156 - Ed.
— 8o andar
801. Tels.:

222-8346.
252-8774.

2 2 2-3428,
222-2793 e
CRECI 95.

vl|ta para s mar 2 qts., gara-
gem, te'efcne e dop«ndôn:Íai.
Finantlad: tm :orrecis. M:i:-
vo th tiúde. Tratar Or. Ur/
!3£02?3.

A SANTA CIARA. 46-1003 -
Fie. alto mcb, 4 p and. aras-
ti. oto. tep. bh, coz. CrJ 55 ;
mil i vittfl. Chave. port. Ac. 1
Cas. Dr. PAUIO. 3563392.

AVENI0A COPACABANA 1150
— AptO 407 d« frente. Alug !
tala, qto. tep., cozinha e j
banh?, c ode. armário, cam*
catai, geladeira no**. Chavei
c/por te.ro.

BOTAFOGO ¦ Apl9 de cobertj. ;
ra, com linda,vfita para a Baia ]
de Guanibara t/ vritibulo, ta- *
h, 3 quarto*, banheiro tocial \
ccn.plpto. lavabo, cozinha érea
de terviço, dep. de »mpregada !

«uítoUró.ln^M/MÍ-.l *f »"¦¦¦»«'» «OPIEIAUO

Iri, Dvid. Infi. Rua Buenoi Ai- *
re», 68 219. Tri.: 224-2322 fale |I8.30hi.) e Rua Barala Ribeiro '
295 tclj.: 237-3696 e 235-3322 .
(alé 22 hs.l ou Av. Ataulfo de |
Paiva, 765 lei.! 287-2995 (alé |
71 hi!. H. C. CORDEIRO:
OUERRA S/A. CRECI J-160.

COPACABANA Apto. de 2
\i'ii, 2 ou«rí;i, b;nh:iro irriil
e cezinha. aiulejadot até o
15:5 incluiive dep. ccmpl. em-
pregada. Ótima comervacáo.
Rua Guimsríei Natal, 19 601.
Inls. Rja Btenci Airei. 68 -
219. Te!. 224-2322 'alé 16,30)
e ^v» Ba.Mt.t Ribsiro, 295 -
Teli. 237-3596 e 235-3822 (alé
22hi) çj Av. Atauiío de Paiva,
765 - Tel. 2372995 (ale 21hj!- H. C. CORDEIRO GUEÍÜA

S A - CRECJJJ60;
COPACABANA - Aplos. de lu-

«). c:mccit:i de grande li-
no. tala de iar.iar, tala in-

POSTO QUATRO - Excelente :
apto 701 - Pronto. Saláe em ,¦ t 3 qloi. e/ armariot, 7 b. !
loclall (garagem), dep. ampr.
ale. Pequeno linal: 50 000.00 

'
na eitritura, reitauranle ..*¦»
<0 meiei « combinar (tem ju-roí) - Var c' GUARACY VIEI-
RA - CRECI R.q. I 4S0 -
Tel. 225-6092

POSTO (. - Apto. novo, entra-
na rm fev. Salão, i/jantar, 4
dn.m.la.i. 3 luitail, 4 banhi.• garagem, MotUrno prédio'm ma.morr - CrS 340 mil -Rua Buihõa, d. Carvalho, 514 c/ bonito jardim. Preçoa. srnMf t

IPANEMA - Ia. locação - 69
andar. Centro terreno play-
ground, 3 qtt., talão, 3 banht
garagem • demaít pecai. Apa-
nat 50 mil linal, taldo fac. —
Ver Barão ttà Torre, 33 «pto.
601 - Tralar ROBERfO Gl-
RAO - 2470569 - 367.7918
- CRECI I 827.

IPANEMA Vendo V. P raia
630 ap. 807 vaiio - t. 2 o.
c. b. d. como. Ch. port.
227-5514 80 mil 6 viite ou
combinar.

IPANEMA - Luxo.
240m2. 1 por andar de
2 salas, 3 quartos, 2
b anhs,, copa-cozinha,
deps. e 2 garagens.
Prédio re-uado da rua

Sala — living — 3 qtoi. -
dep. comp. — garagem. Ar
refrigerado — ele. R. Pom-
peu loureiro n? 77/102 —
Marcar viiila. Tal. 236 6093.

AV. COPACABANA, 71/402
vendo tala, quarto, tep. va*
randa, hanh. cor. poçai pr.
Ver pon. • Ir. Roberto,
255 4611.BOTAFOGO - Aploi. de 3

quartos, tale, banheiro, lavabo, ]servjco, dep. BAIRRO DO PEIXOTO -- Aptocoiinha, Ate* di
COmptttai, tt). São Fern.indo.
Rua Sio Clemant*, 167. Finan-
ciamento rm 12 anoi. Inls. Rua
Buenos Airei. 68-21» 224-2322
(alé 18,30 lü.l a Rua Barala Ri-
beiro, 395 Tels. 237-3696 e
2353832 faié 22 hi.l ou Av.
Alauifo tlt Paiva. 765. Tel.
287-2005 (até 21 h>.!. H. C.
CORDEIRO GUERRA S/A. CRE-
Cl £160.

BOTAFOGO - Apt» de ,j|,, 3
ciu.irtoi, rloit b.inherot social»,
cozinha, dep. completa empre-
ciada, are*! de serviço com iim
oue, totalmente atapetado. Aca-
bamento dr* luxo. Vaga do qa<
.'.iTm. ir^criiura. Entrada de CrS
60.000,00 e o rtjstante *>m
r-.r-tl». de Cr< 835,99 (PES).
Rua MarquSl de Olínrfa, 61 -
¦V'° 906 - Ed. Baiileu. Inf».
Rua Beenos Air~i, 68-219 - leli
224-2372 (.té 18,30 In.) e Rua
Barala Ribeiro, 295 - t«ls. . .
237-3696 » 235 3822 (ali 22 Ir.)
ou Av. Aiaullo rle Pji».., 765

lei! 2117.2995 (alé 21 In.) -
H. C. CORDEIRO GUERRA S.TV.

CRECI 1-160.

d; j.ila, 3 qtos. e deps. compl,
apenas 4 por and.ir. Ia. lo-
c^cio, Ver Ru.i Maestro Fr,m-
citCO Br.iga 161. IrnUr
224-5219/2310584 (C. A. Gélio

CRECI 449).

i nu, 3 quartos, c/prev. p/arm.
; embu. 2 banheiroa teciais, h-
, vabo, ccpa-coj.nha, terraço ds
! serv.çj, 3 qi,, empregada 2
i '"94! de garagem. Rua Raul

Pompeia, 17. Flnanctímento cm
50 meies. Inf». Rua Buenos Ai.

I rei 63 ¦ 219 „ Te|. J24-2322
| (alé l8,3Chi) e R. B«rs'a Ribei-
! ',3« 

,^S, 
_ rc:!! 337-3696 e

2353S22 (alé 22hi) cu Av
i Aiauifo de Paiva. 765 Tel

287-2Ç95 (.té 2lh») H. C. CORl
DEIRO GUERRA SA CRECIJJ60.

COPACABANA - luxo
e bom gosto. Venha
ver um aplo. já decora-
do pela GELLI. Apenas
CrS 8 000,00 de entra-
da, saldo em 70 meses.

-602 - EDVAR VASCONCE-
lOS IMÓVEIS - 335-6783 -.
355-2924 _ CRECI 1 762

P,°iL0, 
, 

4 - APL t- 4 v o 
"

l-!Oni2 In., «lao 3 qis. 2 han. ;
copa cor. qt. ban. emp. área
oarane. 70 mil cntr. reito fin
Rua Bulhoei de Carvalho. 632/

«EO 424 
P°"' T<!'" 237'3378'

STA. CIARA. 50-802-603'
Frenie cg.tr. e,q. Av. Copa. • VENÇO. VendaS PANgrupo comercial, lux.i, tido ia oleo, esquadriai e/um nio, 

'
outroí melhoramentos. Sinal 18
mil. saldo 2 an-M !,....,

a partir de CrS
370.000,00. Pagamen-
to em 60 meses. Ver
até 21 hs. à Rua Nas-
cimento Silva, n° 177
— Mais uma éfcra c/
selo de garantia SER-

236-4006
165.

255-4570 - CRECI

COPACABANA - Rua Mnii-
uo Víveirns de Caüro, 163 !

Eiq. Rocillo Dant.n - Ven- !
de mai li. l2cat,ào( 3 qt^s. s.:la, í
2 banhPi em cúr, deps. área
c/tanque, coi. garagem - Pre- Salão, 3 qts.. 2 banhs
ço a parlir dt CrS 110 mil . \ 

' """"^-r

c apsnas Crí 30 mil de sina! ¦ COpa-COilIllia, depds. eia Ido em 3ó m»:ei - Ver
correícr

FERNANDO MENDES, 28/401- Apl9 2 q|Çi. iala demais !
PV»0' p,,,ia- *5 m'l * vína '

ou 70 financ. Irat. local.

URGENTÍSSIMO - Copa. vo jap. Constante Ramoi base 133 ja v.üa 150 lio.inc. aceito oleru
mcbl.: salão i. janlar 2 q I
vas.o: jalão 3 q. and. alio, !
elev. priv. 2 varand. vaga g«. i'agem alunada arm. emb. tel

_eic. c.-'prjp. 236-0V99.

VENDE-SE apto. da sala. 3 qlv2 banhairoi. coiinha. sala daalmoço, ludo novo, 65 i vlt.
ta - Var na Rua
Ferreira n. 63
Cha
t.T

avts
tal.

Oominrjot
apto. 501. -

ti o porteiro - Tr*.
355-3917.

co correr ir.tVrt gar<igem. Mais u m a
h. marjins imóveis obra com o selo de ga-
604/4. T.l." 2 2°2.4 4J3 - rantia SERVENCO. Visi- VEN0E-» -'apl' »\Ti

VENDE-SE - Apio. „,
«¦opacahana, 1099 com
ejem. Tralar tel. 256-3233.

VENDE.SE OU AlUGA-SE
itiob. lemporada Pôslo 6.
Francisco Sá 89 - 302
2672972.

Av.

apt.
Rua

Tel.:

222-1966
265).

e 722-1358 (CRECI

COPACABANA -
Sampaio, 426
Vendemos qt0 ç
grandes, c/arm:
salela
mil cl

Ru.i Guítava
Apl. 304 -

lia teparadoi
cor. banh9

líipetes c/apen.it OS 10
iin.il o utdo em 30 rne-

CATETE 6,6 - 305, vondo ou
-ilufjo, Si ti. qt9 s/>p. coz. h.m.
pinl.ido. 12.000 unir. 500,00 »/
iuros, p/mé». Tel. 257-2B02.

FIAMENGO Àpío. Irenlc c".'2
qts., sala. banh. ccz. dep, em-
preg., arco c/tq. tntr. 25 ni)
e o resi. em A ^nos s^parr.ela^.
Ver c/port. ,i R. Beni<iniiitt
Constam. 35 op. 701. 2J1-C600
e 22I-055B. CRtCI 5.

FIAMENGO - Aplo. de laia,
3 quarlos, 2 banheiros, cozinha,
dep. comploiai, «irea de ser-
viço c/iiinqu'!, garagem, Ru.i
Marques Abranloi, 110 ap. 602.
Infs. Ru.i Duenoí Aires, 68 -
219 - Tol. 2242322 '(ali
10,30hs.| Rua Barala Ribeiro,
295 Tels. 237-3696 e
235-3852 (alé 22 hs.l ou Av.'
Alí.ullo de Paiva, 765 Tol.
2872995 (ale 21 lis). H. C.
CORDEIRO GUERRA S/A. CPE-
Cl .1160.

SALA E QUARTO SEPA-
RADOS no Largo do
Machado Rua das La-
ranjeiras, 43. Magnifi-
cos apartamentos com
sala, quarto, copa, co-
zinha, dep endências;
completas e garagem. 

',

Centro de terreno com|
todos os apartamentos
de frenie. Preço e con-
dições nunca vistos. —
Sinal de 900,00 e men-'sais 

de 390,00. Vá ho-
je mesmo ao local. Cor-
retores diariamente in- r „„„„.„„ .„, ... , ; MARQUES ABRANTES 26 - Vrn-
clusive sábados e do-; cio óiimo apt. 707, H tala,
n-.:nnAr> -ttÁ nn l - „ banh. qt. son. co.*. Vtír das 18mmgos ate 22 horas, j ,„ [9 S,. Tratar 25M036.
Ou diretamente à Av.[ marques
Rio Branco, 156, 8.°
andar, grupo 801. Tels.
232-3428 - 222-8346
- 222-8346 - 
222-2793 e 252-8774. j
JULIO BOGORICIN. -
CRECI 95.

BOTAFOGO Aplos. de 3
quartos, sala, b.inheíro social
completo, lavabo dep. empre-
cj.idi i' vacjfl d-? q.iracjrm. Rua
M.irciufs cl.- Olinda, 61. Ver
aplís, ÍOS do Ed. David c 203
,¦ 707 rio Ed. G".lhlo. Inll.
1'u.i Buenos Aires, 63-21° lal,
'2-:-33?2 (alé 1B.30 Iti.l e Ru»
Barala Ribeira, 295 lei*.
?373696 e 235-3BJ? (alé 22 lis.)
cu Av. Auulfo de Palví

tel: 2B7-2995 (ali 21 li
C. CORDEIRO GUERRA S.A.

- CRECI J-160.

HANS STADEN 10 apl. 507 -
Etq. Rp.il Grandtz.T — Olimo
.ipt. de Fronte - Vazio - ser-
vindo p/ residência ou cônsul-
tório-siileta-living c/ carpet -
Armário o estantes de JAcnran-
rl.i - 3 dorms. — coz. — banh.
azulei. - Preço 90 mil - 30
mil tle entr. e reií. em preill,
cie CrS 860,00 - POMPEIA -
Av. Rio Branco 123 c|. 1110
-• Tel. 231-2344. 231-0R44
CRECI J-34C - Atendemos sá-
badoi e domingos.

*es s/juroí - Ver no local -
Ir.nar: H, MARTINS IMÓVEIS
LIDA. 7 Setembro, 88 S
604/6 - Teli. 222-4-153
222 4966 , 222 4858 XRECI
265).

tas até 22 hs. no local,
Rua Sá Ferreira 148 ou
na PAN-IMOVEIS -
Rua Marquês de
Abrantes, 11 e México,
119 gr. 801. Tels .
225-8664, 265-9876 e
252-5 2 56. CRECI
J-308.

seriando lodo mobiliado d-luko co... telefone tratar AvCop. 864/605.

VENDO -
aptP mobi

"tf butidos

COPACABANA - Ven-
de-se ótimo apaítamen-
to cem 2 salas, 3 quar-
tes, com armários em-

2 banheiros,
c o p a-coüinha, depen-
dèncias completas e ga-
ragem. Prédio sobre pi- 235.3823
lotis,- apenas 2 aptos.

Í50oSSoPr'50%íCOPACAfAN^LUXO
de entrada e o saldo a K/T! \ 

Sf0' 3
combinar. Corretores f^n 

2 -bflnhs'' dePen-
no local das 10 às T 7 

¦ 
J 

e n c . a s e garagem.
heras, Rua Barata Ri-li^L^ .8,°00'00
beiro 63 apto. 40

COPACABANA Aplos. d- 2
Ciu.irtoi, sa'a, dep. ccmpletas
e garagem op;'cnal. Finsncia-
iiienia pm 180 metes rpõr rn.
1 r *- -. j cJ.m chaves (pv. p/jan,
721 ti. Iiabira. Av. Copacaba-
ni, 24<l. Inls. no Iccal alé
18.00 ou Rj.. Buenss Airei 68

219 Tel. 224-2322 ;,-lé
I9,33lisl e Av. Alrulfo dr P«:.
vi, 765 Tsl. 2872995 (ali
2lhi) ou Rua BíiraM Ribeiro

Tels. 237-3696 ,
(alé 22hs). H. C

i-CSDEIRO GUERRA S/A
CRECI J-160.

Motivo viagem:
tio, s3la, ciuarto,

cçiinlia e tlep. Barala Ribeiro,
419 - 603 vL-r c/ porloirotralar Sr V.llela, |onc 224-2015.

Casas a Terrenos

CASA _ Rua particular, 
"3 

qts"sala, salela, varanda, banh. coj Ideps. e local p/carro, ver r' '
Icr.eleros, 293 casa 7 por: 190
mi inf, c FROSINI. lei '
:»47 7529. CRECI 55?

IPANOMA
E LEBLON

DE ABRANTES 37,
osq. Paiiiêndu, ap. 501. Vende-
se conjugado C/ pequeno si-
nal. Chave» ti portriro, lr.tt.ir
c/ Sr. Aníbal no lei. 232-3596

CRECI 456
URCA - Alencão - Av. Por-

lurjal n° 986, aplo. 411, saláo
2 qts., dependências completas
garagem. Chaves porteiro. Ba-
sa CrS 100 000,00 à vista -
Aceito propostas — Telefone:
227.9368.

CMI - Av. Rio Branco
156, grupos 1508/1 1
Tels. 252-7636 - 
252-7537 e 242-5982
CRECI 7.

- Vende-se dp.
iro, 90 - ap.

separados, b;i

COPACABANA
R. Barala Rib
410. SI. c ql.
ribeiro visitas c/IMOBItl ARI A , Tol,-
l ADMINISTRADORA Al EXAN 

' '
DRC KAMP - CRECI I 393
México, ,11 s/003. T
221-3495 e 221-3.16-1.

de entrada, saldo em
80 meses. Mais uma
obra con selo de ga-
rantia SERVENCO. Ver
até 22 hs. no local, Rua
Sousa Lima 384 ou na
PAN -IMÓVEIS, Mar-
quês de Abrantes, 1 1
ou México 119 gr. 801.

225-8664 ou
2 5 2 -5256, 265-9876
CRECI J-308.

'A RUA PRUDENTE DE MO.
RAIS 2-11 - Luxo salão ,/j.,ni<ir
4 quartos c/armírioi copa cozi.
nha 2 duarlos emp. garaçiom.Ver local. Tel. 222-4673
267-2395 José Ramos. CRECI

ATENÇÃO - Uma quadra praia- Aplo. Ia. locação, edil, mo-
dernissimo, novo, lino «caba-
mento, living, 3 qts, c/arm.
emb. 2 banh. sociais, .irea serv.
grde. qto, empr, revers., nam-
ge, tel. interno, port. etc. 

'Base

180 mil c/500» saldo c-mb.
etc. Vor Av. G..I. S.u. Martin
924'332 |- Tel. 2672075 ¦
CRECI 613.

IMÓVEIS. Flamengo.
Rua Marquês dc
Abrantes, 11. Tels.
225-8664. Centro. Rua
México, 119 gr. 801.
Tel. 252-5256. CRECI
J-308.
IPANEMA - Já em final d«
alvenaria para entrega impre-
terrível rm 8 (oito) meses. Na
melhor rua do bairro — Rua
Nascimento Silva n9 31. -
Apartamentos de sala, 2 quar-
tos, copa-coiinha e banheiro
social aiulejados em cor até
o teto, loucas em cor, depen-
dencias completas de empre-
gada • vaga de garagem em
escritura. Prédio com ipenas
2 apartamentos por andar, só*
bre pilotis de mármore, (acha-
da em pastilhas. Financ. em SO
meses com apenas 3 500,00
de sinal e prottacões mensais
de 600,00 (equivalentes a um
aluguel no local}. Sem necet-
sidade de comprovar a renda
familiar. Construção a preço
fixo. Por conta dos incorpo-
radores os eventuais aumentos
dos materiais de construção —
Obra com a garantia e acaba-
menlo de RIBENBOIM ENGE.
NHARIA ITDA. Vi ainda heia
ao local até às 22 horas ou
diretamente em nossos escrito*
riol na Av. Rio Branco, 156- Grupo 801 • Teli. 232-3428
222-8346 - 333-2793 a 
352B774 - JUUO BOGORI-
CIN - CRECI 95.

IEBEON Vendo aparl. 4úl
á Rua João Lira 209 :, 4 q.
sala coz. banh. depend. emp.
garagem, entreo.0 vazio, ver
diariamente das 9 às I2hs «
de 15 ás 18 hs, tratar Tel.
224.914.1 CRECI 313.

IEBION - Alio luxo - V.lo.
ap. quadra praia, 4 qts. living
salão de jantar, 3 banhs., 2
quartos de empregada, 3 va-
qas garagem, ar condicionado,
fachada em mármore, pilotis,salão da lestas, arms. omliu-
tidos, ótimo negócio - Aceito
aps. menores como parle Ho
pagamento. NATAN BERMAN
Rua 7 de Setembro, 66, 3° -
CRECI 8. Tel. 252-2281.

LEBLON - Luxo, quase
prontos. Apenas C r $
8.000,00 de entrada,
saldo em 60 meses. Sa-
!âo, 3 qts., 2 banhs.,
deps. e garagem, Ver
até 22 hs. à Rua Rainha
Guilhermina, 90 oiuwAPARTAMENGO GRANDE ,m | „, .', .' 

tlUaSe
Ipanema ou Leblon. Compro na Praia. MaiS Uma
para uso dando como entrada i rshrn mm r\ cAl^ A~
CrS 50 000,00 e uma casa na '° de 9<>
ilha do Gov. c/272m2, no va. rantia SERVENCO Ven-lor de CrS 150000,00 o roílan- j„ DA., ...Z~,' „Bncombinar. Tel.. 321.1486 ! das PAN-IMOVEIS, -

Marquês de Abrantes,
lie México, 119 gr
801. Tels. 225-8664 -
252-5256 - 265-9876
CRECI J-308.

- Sr. Clóv
CASTEIINHO - A R. Joaquim

belíssimo ap. c
3 qls. armários, sala c/ <15m2,
varanda, grande banh. em mar.
more, copa-coz. iunto a praia,
garagem, por: 260 mil ini.
236 5-IP2 CRECI 552.

*?



IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
tEBLON - Entreg.i omíJ*"0"* »ot. -Rua Pum ,.„ CAIXA ECONOMir-A
ianelro. UIHmas unida- » %*£* ÍSB: fífuca- üKf Sw»¦des. Corre.or no local. - ?&\% Z. iT^ <\'b\ '
Rvò Josò Linhares, 224,; "'' '"¦ J-"'-"M crcci im,
das 9/20 horas. Apar- TRANSFIRO, junto 

"à

âulrT 
Ch Sal!í-2 Caixa Econômica?apto

quartos e dependen- H- .? ntne lt„LLH„
cias. Inforumções no lo-
cal ou pelo telefone

Casas o Torronos

222-8518, de segunda
à sexta-feira. Imobiliá-
ria Novo Mundo S/A.
CRECI 3 592.
NASCIMIMO SIIVA - Salio,

3 quarloi, 7 banhl d |i.,u(. „.
ciai compleUi, qjriotni, I p/
*r\à*t - 350 mit finjnclidoi
Tiatar 356 6595 • 756.0239 -
IMOBUIAKIA ICIIA - CRf.
Cl J-100

PRUDENIf Ot MORAIS 337/ ..
501 — \è. Idc4(«o, ffonit,
Itio, 4 dormifóri. 1 tuiti)
b*nhi. 3 qu. mmpimn.

de 3 qtos. I salão, co-
pa-cozinha, dep. emp.

! área interna, c/irm,
emb. em edif. do 4 an-
dares, com elevador.
Tratar, hoje pela
manhã, com o zelador. ;
Sr. Nelson, ou a partir '
das 14 horas, com o i
Antônio. Rua Artur
Araripe, 71 apartamen- '
lo 202. - Gávea. (B !

des. Aptcs. sala, 2
qtos, dep., área 78m2.
R. Barão de Mesquita,
510 - Financiamento
C. Econômica 15 anos,
320,00 mensais. E' pa-
ra fechar negócio. Obrai mSviíii

GKAJAU' - Vcntle-Ki titimí caia'í ipe* c/imn!o Wttno, Trôtaf
no local h Rua An-julg Ritín-

GRAJAÚ' - Vtnili.noi a.calan-
t* ap, ti* Ittrtlm, tvá ||borlll<
•Ia, loilo alapalado, t/ laia, 3
ql»., banh, c/mar mor* ¦ iiiu-
l»jo .Irer ,,,,, (0lt (0f ètrn
•mb., iir|, ,,,,,, -/ ow %$m

Construtora Reboechi; «wfíS Í"éSÍ'z £S.A. Incorp. Mário Vei- SL1.1-.*1.* *aom$ itda.
de Almeida. Coi

resp. Waldemyr! *"&$;

IAOOA
ituçà..
b»nh..

- VanuVi», em com-
A t\uanoi, *»IJo, 2 |íiep.t

93
retor
M. Ribeiro. CRECI 893.
Ver e trat. local. (B
MARACANÃ - Apanai 30«i> dt

•nttada facilitada t o ititan.
Ia .... 10 ou 13 anoi Apail
mtnlo pronlo n# Ru* 5âo
Fianciico Xaviar n9 553, com
2 • 3 qtOl., il-jiriiiiriH .„•. m

CRfCI I 338
CRAJAU' Casa medirni -

«luno, 1 qlOI, laia,
cop, tini, *> rlop, Eu,

pi curo. Ru„ Campinas 101 ca-
Jf !.
CRAJAU' Vendo luíuõitririi

iloncia em 2 pav., cam 5 cjics.,
I suile, 2 salas, 5 banh., 36m2,trm. nub., cjai. 5 cairos, 400tn2
arr.a com!,, tcrt. 4B0m2, |ar.d'm, dep. emp., Iavanclar;a.
Conitt. i«:^nie. Rua Meiriin,Preço: J50 ml , combinar, lia.•r cem pioo. lei. ?6B 1434

Satauí- Tratai na Rua iana-
—¦,¦¦-; . !ü D'nl" n? 117, i/ I 440,

, 763. ""'
VIEIRA SOUTO 3"nip,. ialio,

2 b*nh, v*fjnd* docond« ua-
raoem. 472,102. lei. 247.7320
Vend* ufnent.».

Casas e Terrenos

GÁVEA E
J. BOTÂNICO
A f ¦•¦ ;»».',:¦ ,

Pttca f,o XI 146-101 2 laias,
3 'luaiigi, ...¦¦¦•)'. Chavei ap.
ÍOI rei. 2K.3176.

VtNDt.St casa, Ri,a l-opolilo 48
/ ¦' 5. Vir ti p, local,

JACAREPAGUÁ
ItRRtNO - Jardim Boianico -

'","'?. i5 ,í* "'• Vendemos :
</ l3»J8,20m na Rua Jnsgu'm I
Campos Pi,to (lado dir» loj. ]ÍÇyj #iciji!var«cfite r«iid«n<
«•*ÍÍ- C . e n 11 i d t ne Ci» I50.000,00 e saids a ccmblnn,Inf, jibudoi t dom^ngot p fe' '
n9 266.7673 cu ssoundlle ia i
I se.ia.lera p ¦teli. 242-3173 '
e 2423306. CRECI J.329.

MAGNIMCOS.
— Jlttiftp^rjui

¦ lu-irl). COpi-
"" c/ iiuUjot

"¦"•"!"» — Sin J

APT. - Vendo J. Bot.,
si. e qto. separ., coz.,'
banh. e varanda. Con-
servação excepcional —
Cr$ 35 000,00 1
236-6591 - 227-3533^
— 267-6380, Vanda —; barra oa tijuca vendo
CRECI 1801 'n' J,,w ™J ',en'-' '"""¦ lo"*

SAO CONRADO,
BARRA E RECREIO

Casas e Terrenos

(BI
AV. EPI1ACIO PESSOA. 2566' ;

106 B - apto. Sala, 2 qlos.. i
deps compl. arirnn 22 mil. ,
Eni. • •. r .-, em I ano, taldo I
em 20 anoi. Enurga Imeditla. '
tmar 22J-5219.'231-0332 (C A
Gélio - CRECI i4íl

EURICO CRUZ - It. !o:»c. ' :'l '
P*rOfci"^Cí riiif iigsj C'H'0. I
S*"io ti. jin?. 3 «ti. »rmi. 2 i
b*oh. !g«o ceos <«. d-.z-.fi;. '
ou. 250m2 3CO mil (Inant. Ini, |

_Í47-'5730_Biiu r. ÇB[ÇI IM.
GÁVEA - Cebeiluia - Vindo
ult, 3 qtoi . dap. lompl. SI.
oíI 75 mil. V«» hoj* ¦ p*Mi»d» 14 hl. Rua Maior Rubmi
Vat n? 491 C-03. Oias liltll I
»«lii «ilila. Tel. 356-1 MO -
Al»x«ndrt.

JARDIM BOTÂNICO

mento AUMn*nrit \* nfonto -
600 mil - Fone - 237.Ç850.

FARRA - 6.ÕÕ0 m2 frenle dl
pr*í* \i vrhaniTàti} l«fve ho jie- ou préd-o »oi dffnc.l - ,
I.6M mil_- Fon. - 227-9650.

EARRA DA TIJUCA - Tan.no
ro condotivnío late«mento d* ¦
B»fr**, vendo fic>llt*do « itm 

'
corfíiio, po** motino d* í»ú-
dr. Tel. 2350293 0'. tí-v.

BARRA DA TIJUCA - Vd.~lt7tê-
ro 17 ¦ 3S J*fd!n. Or^inlco. ;
títor ffiídencUI Ru.» fe-pm- jrio Noguelrt de Souza, tola 2 :
Qvidrt 34. Facilito p*rr<,m''n,o '
»fe 3 anoi lim [uroie .ntrr as '
Ruíi G*l. Ivan R^poio o Couii- I
r.ho Frólt. Ini. 257-281» e ... I
222-6764 - CTECI 1 026 - A.)
Sou**.

CRECI 286
TIJUCA (MARACANÃ] „mdo,

ap-9 dt frenlt, 2 fl. ,ila, u-p.
compl, todo plntâdinho íc*
i nt«co> enlr. 40.0C0 Rui
S. F:0 Xavier 378 ap, £P2
(Irenii ao Col. Mlliin!. Cha
vf-s cportelro - lei. 2510)69
CREOjtóH.

1IJUCA MUDA - Ve'ndiTe
apl!1 306 blcco B da R. Conde
Bonfim 831. de t„ fl., b„ co»,,
•»'«* c/lanqut t dto. emoroçtí- j

I d*. Chíiwc! porlelfo Sldenei. !
Inf. 2530313,

1IJUCA - MUDA - R. Cond.
d» v ..'-in j. 403 - ,1., 2
qt»., dtp tmprtrj. r „ . r,, ,.,;

65 000 p.qu.no llntl .
ti-•¦-!-' i - « combiriiir, *>nti»
600 a 700.00. C». tejn Cha.
v.i i GUARACY VIEIRA -
CRECI 1 4S0 - T.l 375-6C93

TIJUCA - A 50 m.l.ns d, jPlaca Sa.ns Pena - Rua G.- '
n.ral Roci n? 4V0 - Fiemos ,
paia moi.i - Vtndtm-le óli-
moi «p-fiimontoi %f u(|( J0j,
quailot, banh. social o deps.
co-platai. Edifício tm c.nliode Itiune, .,¦¦• j. irea dt te.
ciearao, uulm.nl. ajudinada <P'.la i pailii d. CS82 000 00 cim ap.n.i CS* 000,00 dt sinal . CS ..... 

'
4 000.00 m etttltvia. Pretia*
ti»\ rtiilmtntf d«<f»tcrnlti _
p.ilii dl CS 852.00 orlo PESConiliulio dt JOÃO fOS-
TES ENGENHARIA S. A - fi.nanciad. p,|. IETRA S A. - .
CotitMiei ne local - Vendas'•cluii... CMI - Av Rio
fiaele n? IJ6 _ -,„.;,,
1 S08/II/II. fdif 

',, 
c""»..l - T.ls. 3333688 - ..C'"'

CÍ n" 7 
" 5"'75" • CRE:

TIJUCA i/^  ATENÇÃO ÓTIMA OPOR1UKIIIJUCA - Vdo. vtfo, de f'en. . DADE- Fim de i.ma

APARTAMENTOS
Rua Dial Vieiia
383 - tala, 3
COlInhl, h*nhm
*li o Itto
3 000.00 •- Ac.llamoi lll ...«iam.nio da Caiu. Econômica
ou Banco do Biasil - Vei ne
ocal e liatai Alfi.do Biibocsl

Imov.ii na Rua Alvaio Alvlm
n° 31 - 10» andai - q,u-
pn I 002 - T.l 324-809»
CRECI I 161.

APAÜIAMENTOS - Tipo cai.«'polatul.ii. Rua í.iio I 367- Jarat.p.quí, caia 3. apto.101. com ialio, 7 quailoi, co.
pa. counha • banhaiio am(ci, d»p*i(d»nciji d» »„,(,.,
nadi. V.i no local e Ifattl Al.Ii.do r.. ),,¦;,. Imóv.li - Ru.Alvuo Alvim n? 31 Iflo _
rjiupo I 003. T.l. 352-4»76 -

ENGENHO DE DENTRO
- Próximo ao Várzea

Country Club. Rua Dois
de Fevereiro, 1411 —
Mensalidades do 150,

(Sala, 2 quartos e
dep endóncias. Acei-

liamos financiamento
pela Caixa Econômica

: 
"Federal. Apenas 4
apartamentos por an-
dar. Entrega em
dezembro. Construção
Castelo Branco Enge-
nharia. Planejamentos
e vendas Alfredo Bis-
bocei — Imóveis — In-
formações e vendas no
local ou com Alfredo
Bisbocci — Imóveis —
Rua Álvaro Alvim, 31 .
10° andar - tel.: 
252-8431 - CRECI

I 1164.
MEIER - Vtndo IukuoioI «pi.

* >' Ia. locação c/ 2 grandai
qlol-, tala. cil , blnh. teclai

I «m cor, e/ aiulfjot ali o tt*< Io, dap. complvlji i q_r«g«m
! — Edifício lobrt pílotil — omai. lu-uoto adlf. do bairro

(.' ap.nas 10 000 da anltadafinuncíad-i. S«ldo mtnoi qua.lugu.l. V.t dlarlimenia naRuj C.uolini Sanloi n? 95 -
CRECI 3 417.

MEIER - CACHAMBI 
"-" 

25 m I
fatiCtado; saldo 203.C0 mensal
3 »;tj. la.B etc. Ettac^cnamsnto
pr'vai:va ap o. 202. bl. A. RuiFerttra Andrade 526. chavei

51 -_;05 T, 221-7977 -- Mirlo.
MEIER - R. Joií 

"Boni?ie!o 
927ap'. 201 V. fll. si. coi. banh.

se:, irei enir.12 000 mu./
ccmo auflucl, Ini. 229.7533
CRfCI 3396.

2.» Carl, CIA5SIFICAD05, Jornal do Braiil, domlnno, 36, e J.°.felra, 27-12.71 - 3
DEI CA5II1HO - Avenida Su-huMjrjna - VondrMe o terreno

lunlo e depoii tio n9 4.546 Ic/plania e aprovada p/oalpão. iAceilaie olena. liaiar c/
ivopriorario. Rua ria Guilanili, !
.'toTi/ir '^s"-,oo,/31

MEIER - EacêlenTe ctiã e/riüTl•I. 3oli. I. Inv. 2 baniu,cui. atei e luan p/ carro.
Caroiina Santos, 53 c/XVI.R. -

55 mil. Aeelip C». ,Ot. Jesus, 237.3378. CRECI 424.
MEIER - Vencia vaiia casa áRua Hermengarda 384 em terr.

com II . 30. Iratar te:.
224-9144. CRECI 313

MEIER - V.mdo caia 2 pã/í:s,-íalífindo /c.bamôfltoi. Rua Ca-chamai IÍ6 c/10. Itll.f
246.9Ç23.

MEIER - R. Camlrlllt Méin
397, V. 2 caias, 2 qu, il, co-
pa, coí, banh.10c. e qi, il, cor,1 banh-ioc, ótimo lofrcno, enfr, í
25.00 Inf, t. 229-7585 - CRECI j3 396.

MADUREIRA Vendeie' 0 
"p7«.

dio R, Pereira da Costa. 1/, !
ütlrno terreno. Tratar dír#t4- !
mtnle c.pioprletíiio. R. ria
Quitanda, 19 109 and. S!s
IC0I a IÇ03 e 1015 a I0I8,_

MEIER . Átcncto, lemos caias |e apu., que aceite IPEG, C».
fiança do Brasil, inf, Ruj Sil. :
va Rabelo, 10, sala 217, I. '
229-7585 - CRECI 3 396.

PIEDADE - Vtndo ótima caia c/ 1
3 qt, ti. rtf.tr. p/ carro. Entr,
20 mil, iraüo oleiti. Tratai c/ |o I-roprio. K, Citrandí, 161 e/
15 - A()ia Stinta.

REALENGO - Vendo 1ait.no
%' 7 700 m_ atq, tucalanU .
I(ii*l fi»».* Corpo da Bom-
btiroí - tvê Gal. Sarttfrado
n? 421 - T.I.: 768-5638

RUA CURUPAIII 670, </ lll -
Hall. laia, 7 qlol., banh. cot.
a itea. Chavas na t II. CiS180,00 - ADMINISTRADORA
NACIONAl - Av. Pias. Anto.
nio C.,,lc. n? 615 - 2° pavI.l. 242-1314 ou 252-1336.

ItRRENO n. esq. _ai Ru s P'cí.
Cnrvt ha Meio * Msnttrii
15 « 30 iunio eit. Mag. I
Bistci I íCO entrada 250 mon. I

SACO S. FRANCISCO l^.it.
noi c/óllma locallracio a vistaii/Rlo - (21 - c/7.272m2 -
Vendemos |untnt ou lepi, - |'5 mil cada - Também par. !niutMiioi p/imóveii - Tral.it IAv. Rio Blanco IV3 ci. IIUJ '

POMPEIA CRfCI J.340- Tel. 231-2344 231-0344
Atendemoi lábadoi e domln. 

'.

. RH!í.

CAXIAS E
S. JOÃO DE MERITI
CAXIAS - Vdo, 2"cae»,"R. ül.
_bra Sobrinho, n° 771.

RAMAL DE
MANGARATIBA
IIACURUÇA"~" Vendo-ie òtlmtteiiriéncia, facilitado, gaitue,(undos paia plala. lei.
238-3156 ou 396-20'/3. BAR.
BOSA

VIIA OENI - Vendo umi VcTã
com luz terreno lfi>50. Iodo
rrurado 2 pucinsi 75.0CO • vil*
Ia, Iratat P. Nilo Pettnht n9
105. NIIApolis.

PETRÓPOLIS,
TERESÔPOLIS
E FRIBURGO

1ERESOPOUS - HOIEI IIIOI.
NO - Vtndt.se a loia A -
Ponto •-< i-l-t.ir ,,.,.„ qutilquarramo (Ji n»i|ócio r«itdos>o
(Af}amÍ4, d» ,!.,-.,,,,-„, tét»9%
•Mjfnílat da turttmo, dt cambio
boutiqua da luao. ale I Ftace
CiS 30 000,00 á vilta. Ttatat
na Rua Sji tuii Coniaqa 118S-.bi-.il.. - T.l, 248-2231, .
com o St. Venieilau.

IERESOPOUS -. Féflan nao llu.oue - Vnndo meu apattamento ino Hotel Hlginn á viita CS '
15.000 ou a combinar - Av. 

'
Alht-tto Utros 1218 - Cssi 2 iDona 8»airiz.

TERÉSOPOtIS . vindo
nillco iltio com hoa cas
larnita - Pta^a de lio -
cit/i - Niicentet - Uii

mag.
com
Cai-

hl.

CRfCI I 161
AIENCAO Prai

te. wrio, prédio c/«Iev.
Iirde. sala 2 qli. cor.joc. Ã/ea jerv. dependPintado, Ent. farilitada

ido. fm/.nc. como aluguei. í
Barrnii.i. 625 c' '

- Ie!. 297-2075 -
Vct a Ri
ffinciice

C5ECI 413
JACAREPAGUÁ'

apl- 2qts.. tala amplos.
1 nteco. lamenit» 6 m''
Vsr hoil R. Batáo 20740I hl. I. enr. c lei. 2;j.'0i4.

38.

Casas e Terrenos

fornece Coite c/ Mjnjenhor
Costa Rgo. CRECI I 334 - ..
27.5671/2I-1984.

JOA' — Ttrrono com I 14J m?
c' pUtÔ t/ víitt deilumbranta
p o mar. Rua da Coita Brava.
Apanai CrS 100 mil finan. -
7566515 • 256-072* IMOII.
IIARIA ECIIA - CRECI J-700

SAO CONRADO -
btla ratidancía, fina
to. financia-ie. Vai

^"a 
c/ proprietário.

¦ ' ¦ ' * n? 66

Vande-ta
acabamtrt-
local ho-

D. Jutlett

ITANHANGÁ' _ Vtndo doil 6tlia. ICCaçao — ProntOS | ijmot lotes, terrenos eiquint Rut
para morar. Na rua
mais tranqüila do bair-
ro — Rua Maria Angéli-
ca, 309. Ótimos aparta-
mentes cem sala, 2e3
quartos, I ou 2 banhei-
ros sociais, copa-cozi-;
nha e dependências
completas de emprega-
da. Vaga de garagem
em escritura. Prédio sô-
bre piletis ajardinados.
Fachada em pastilhas.
Acabamento de luxo. |_
Preço e condições ex- atenção - Pino 5 - umea
cepcionais: na escriturai ,•&_*$& »" iSTtâlSK.
20CCO,COeosaldoem! £&£ ; ffl%3fò _
24 meses sem juros e creci 613.
sem correção monetá- w^iTIT^TT^rn^
ria. — Não perca esta: t«.) piédio novo de eiq.
oportunidade. Ver no X SSmtZ. 

'SSL Wu

local hoje e diàriamen-j ?««^Vs ^Vhomlt"
te até 22 horas ou di-1 —
retamente em nossos il0M

à Av. Rio

lojas, Escritórios
e Consultórios

Teman<

escritórios
C lubic.o - Copacabi-

ne - F»:hsaa de 8,%) m e
área de 130 m2 (loja r subio-

n_, , lc'. Vendtmoi e/enttada debranco, 156 grupo 801. ¦ 40«i e isldo até 24 meiei
Ta!c OTO 1/iOQ i Ver rv focei na Rue Raimundoieis. ^OiiJ^.o, : Co„e„, J7.A ,n, MA5
222-8346, 222-2793 e imóveis uoa. Av. nüo Pe-

çinha. 12 gt. 922.26. teli252-8774. JÚLIO BO-
GORICIN. CRECI 95.

JARDIM 80IANICO - Ap'o. ;
3 quartos, leia, veranda, leieíe, j
cor .-.ha, iiinneVo. dep. cem-',
P>Mi de empreaeda, iree de ;
Sfviçc, gaiapem. Vista paia i
Utjofl _ Cof:ov,,do. t20m? ;!e '
área „:Ü. Ru. fuipevs, 62 301. i
Inf. Rua Butnos Alrel, 63-2K1
Te',: 224 2327 iate 18.30 hs) e!
Rua Besrete Rib«'fo, 295 - 7«It. 1
237 3696 e 235 3822 (até 22 hl.) |
cu Av. Aiauifo de Paiva 765
- Tel. 237.2995 iate 21 ht.) H. I
C. COSCEIÍO GUEWA S. A.
CiECI J-ioO.

2423173. 2I2-32C6 c 2223115.
CSECI J-329.

LOJA EM COPACABANA. -
Ocupação imediata — Rua Bal-
forl Roxo n? 197 - eiquina
da Vivairoí da Caitro. Ponto
atlamanla comrrcial — Única
loja à vanda. Preitando-ia pa-
ra qualquer ramo de ativida*
de. Sinal de apanai 37 400,00
• m*nialid*dti da CrS 
3 400,00. Var no local ainda
hoja ata àt 32 hotai. Tratar
na Av. Rio Branco, 126 -

?,upo 
801 - Ttll, 232-3431 .

22-8346, 222-2793 a 2528774
- JUUO BOGORICIN - CRE-
Cl 95.

tt. Ótima apto. ct3 «ti. ia'iofamn. como. co». <)rp. Cemg
- Vxii'wú<>aa'iz'0 "'•7C8'

TIJUCA 
~-~ 'nfõ~ 

COMPRIDO-Rui At.stides lébo. 75 ante. I
201. com stllo, 3 qvattoi comatmífioi embutidos, copi-coi.-
nh», com aiulejoi até o tco 

'
» Qtande Itea, cem CrS 12.000 !
de enliada e mais CtS 80.000 !
em preitacíes de CrJ 1.450 64 Inienuii pslt Ca,<a Etonõm,tt. i
Chavei n* pcftariu, trarar te'«
2221185 e 231.2560 e 239-4613 I

TIJUCA - Apo. pronto a Rua i
rroftiior Gabito 110 ipenis i
2 .pio», per andar c,'ial_o, |í 'Ht e depend. c=mplet.u. i
r.no tctbaminio. Entrada OS
I479CC t ulao ptestacóei 780 i
Ve io:a: ttatat c/Matinho ,s |Sui da Quitanda, 19, i/ alo !
[ei. 224 0515. CRECIJ76.

TIJUCA .- Apt9 frle'. ,"¦ 3*c',ís. ibanh. cot qt. emp. com a>ce |ctanrt. 75 mil, tivte dasemba- I
raçado. R. Maestro V. Lobos. ;1'3D4, Cm. c/çaraalita ou nó i
esc Di. Jesus. Telefs. 2373378 

'
- 

_235J703. CRECI 424. _FUUCA - Iroco cu vendo apei jlamento fjtande cobeituta Rua IAndrade Neves. 231 pn catal'ha Oavetnidjr, Giajtú. Tiju. í

238 0731 
Ccmpf'do- '«,c,0"'"

TIJUCA - Rua Ribtlio Guima
titl n9 150 _ Vondo Ia loca.
c.ao, 3 a 3 eli., si. dapanden.
ciai. P,a|o de ocasião a con.
dicoei eacepcloneii. Ttat.it pelo lelalono 224-5252 R/256 c'o proprietário.

Casas e Terrenos

0»V£.\ PECUENTZ "aí-~,
Eoa Viu. - vendo Ciia i
?o^-3 ."• '•• -1 «"'• £• terrenoI.SCO.n2 es\ fsdta B:n:r» 'Jj

_te'. 22/.I2X
RUA ANDRADE NEVES. 4T".:Pícprietirio v«ncíe urgiint^, re>sidència de elevado bem-oôsio
por apenas 250 mil flninciidos.
Í58.2535!™ 

"'' f'°uci"d0 -

2226571;.
MEIER , Araújo IODOS OJ SANTOS 

"v." 
Cl113 apt. 401 V. 3 qtt. ialio. »¦ **'>*¦ 2 qlt. si., cor, btnh

cot. banh. sec, itea. luoar p ioc. itea entt. 15.000 inf. t
ften. i csiro. inf. T. 259-7585 CRECI ' ".297585 - CRECI 3 396.
apto. | .3396.' MEIE» -"Vendo olimo 

*ap7o 
I POPOI niM A"]¦¦ I 301 R. lucidio la0o 316 c/ialio "'-'rUl.üINA

3 o. dep. atm. Ent. CtS 3D.0J0. '
I. lal. 238-9131. |

MEIER - Oportunidade, vèndí !
j -i sp. 402 da R. Pedto de !

Cítvilho, 120 B:«o B. Vario,
p.niuia nova, 2 qu. ti, ele.
Chás ti nj !;:a| C'o po't. {Dai-vio. A entredd • prütaçosi
t<yrio eiiudòd^: da acordo com !
iu.il pjiiilillidadei. Iraisr 9
Álvaro Alv^n, 37 gr. 602 !•;,
232-7975 22461C6. CRECI 1571. ,

Bonsucesso Apar-
aP'lr-, lamento de dois qtos.,lamento ,a em fase de;Sl1|òo# dependências épintura para entrega i garagemem 4 meses No me-'excepcionais em i

mor local do Meier —

.lltio ,¦ rio, j
enl. .
ip. |

AVENIDA BRÁS 0E PINA.
• pio. 404 - C' alavadot.
Ia, 2 qlol., hall, «oi., banh
t ii... 310.00. Cl...-, tt e
potleito. ADMINISTRADORA
NACIONAL _ Av. Pus Anti-
nio Catloi. 615 - 3° pav —
Ttl.: 242-1314 ou 753.1736.

VENDE-SE - O bom de
MEIER - Seu

Condições
em

anos. Financiamento
COPEG e garantia SER-
VENÇO - Sinal de CrS
800,00. Escritura CrS

1 200,00. - Prestações

maii lindo r«canto da J_c.tra*
paquj. Vdo. cata c/ 3 qlos..3 salas — 2 banhs. — va- ¦
randa — dap. de amprtnada —
lavanderia - qaiaojam p' 3
carroí. piicina. churratqueira.Taneno 1 080 m2 plantadot ajaidinado - Tiatat Eli.Ttti Rioi, 26, com Glllal
CRECI 3 531

ATENÇÃO LINDA RESIDÊNCIA
DE riNO GOSTO - Vdo. ti
3 qloi. — talão — copa —
çoi aiuleiada at< o lato -
banh. teclai - vatanda - da-
pand. d* ampraqada - qarj.
gem - lavandttia - latttnc,
ataidinado. V.t na Rua MonvMaitu» n° 76 - Tiatat EliItti Rioi n? 26
CRECI 3 531.

ATENCAO~- V.it ValQuere
J'o. luit Bnlitâo,
moderna, centro tefreno
I54m2,
3 qts. banh. set. arulej. copa
cor. -.nt. P' car.o. Ia;hada o-,"n i B0,'!" '"'"¦ "c- ln'-' garantia SERVENCO -
*J rntl, Ia:. ie»i_fo combinar, j ir i • 

' S3' "h*w ww ' — i c i ;Vn a Sui do Roíatio ene intormãcoes no local, ooo ovo-? ., ooo q^aa• de 9 às 21 horas, arr!l| ¦222'2793 e 222"8346

Casas e Terrenos

Rua Dias da Cruz n°
182. Excelentes apãt-
tamentos de salão, 2
ótimos quartos, copa-
cozinha, - banheiro! de Cr3 :., [-•social, área de serviço ,a, |ocaçáo. _ Ver nae dependências de em- Rua Dona ,snbe, }Q2i
pregada - Sinal de para|e|a à Cardoso dée/ Guiai - ; apenas Cr$ 1 399,00 e. Morais

T'S£nnV1iecSaÍS 
de'dfl P^3 das Nações-II<iami„i Cr* 560.00- Fmanca-, Vendas JUUO BOGO- mÍmS

,. mento em 15 anos pela RiciN — CRECI 95 —" 
-Lenl.sÍl? de Av. Rio Branco n° 156, |

grupo 801 - Tels

CASA EM TERESÔPOLIS ¦ Vin.
da ia tala — varanda — sali
qtot. — garaqam, dap. caialr*Bom tarrano — Cr$ 80 000Sttgio - 226-3377.

OPORTUNIOAOE Vendo caia,
peno do Club das Yurai. Rua
luir l ngiubet. 40. Chavei to
lide. Piop. 227-5214,

PETRÓPOLIS - No lilltt, ven.
¦<•-•• ratidancía da alto (uno
modarna, t/ lalóat, varandai,
ala da N-tpadai c/ 4 quirtoi
t sedai ti 5 e 10 banheitei
dapandartcial complalai n *«
praqadoi, 9 mil ml, jardim •
pitem-, iiaf.iiiii, 4 carroí. Tia-
lat Rio. lei.: 343-4032 - CRECI
115.

PETSOPOLIa -*V-ntlo apl. te!í ]7 qto;. cor. banh. dep. t/itti, '
Ed. Pio XII. Mil. Oeodcto in» 119-607. Fac. e financio.!
CHav_í por Orlando. Trai, (íio !
227.8158.

PEIROPOLIS • Verido ãpíÔT
noi/oi, p7entr*gj, ír*nftp centre

r oloe, qto-, wia. cer., bsnhd.
CtS 40 000.00 p»'jt9 30 meiei. ¦
"01 C". á Bltte. R. Autelian;
Coutinho 101. Irat. PsitApolii !

cu S = R. 7 Setembto, 66.70
>-i. Tei. 232-6641 e 242 9543. |

TERESÔPOLIS - Na FÍiend.
Iraai - Vendemoi ótima Caia jd» cumpo c/«*i m de frentri -
2 lílôet - 3 dormi. - 2 ;
banht. ioc. - iard!m - B.ne
80 mil em 24 ninei ou 70 a |
eutlu pr.io - Aceilsmoi pttte |de pagto. ou permuta por ;Imóvel ni GB. - Vititai, maii *
inloimacôei POMPEIA CORRE-
TORA OE IMÓVEIS - Av. o;0
Btanco. 123 ci. 1110 - CRECI
J-340 - Tel, 231-2344 231-0844

Viíitai local c'5ta. Djanira.

dtelétiica - Pomai - Botque
dn «ucaliptoi t» pinheiroí --
Muita mata - Muita inua CiS120.000,00 - Mrdo 7 aíqueitei
iieométileos, Oli„i 20 minutos
tia Vátit.» .. Ttatat Av. Allwtto
lonei 1218 caia 6 - 5t. Ricai.
do.

TERESÔPOLIS - Aptrlamentoi
pronto», tala, quarto, depend.
emptoti. completai e 4tea c/
tanque. Financiadoi em 15
anoi. com enttada de CtS
1.500,00. Diipomoi ainda de
*lfjumat lojai. Rua Duque de
Ci«i4i, 115 na Vátrea. Vendas
no local CRECI 307 - Maruia.

IERESOPOUS •- Vende-se mag-
níflca reiidrncla am loctt! ta>
cepcicnil. letteno de 22«SO
«.om çjirdrje p<tM 5 carroí. Caia
cam 300m2 c/3 qlt.. 3 ala..
2 banheroí icciaís em cór,
0'ande cciinha, deipensa, casade caseira com 2 tits.. etc,
J-ndo |lidlm. Vei com caieltoRua Ctrmtla Dutr.t, 410 próal-mo à P'eíel*ura. Tratar R:o emGonçalvei Diai, 80 ti. 206. 16-
da mobilléda, Artnir.ci embu-Ijdoi. fooio lu»5, oeltdelra,
dstmltéric, laias, ele.

IERESOPOUS ~" 
Bíieíiss mõ.'

Vend».* caia com 3 iuar«oi
2 banhelroí em cór, Cíu*rto dp
einpteoida. oatag^m, tudo ii.o
pa' ar-enii CtS 75.000,00. Et-tuda-te oferta i viiia. ?'ftar
pjlo fonat 26-47 Sr. Raul cu
no lo; ti na Rua Sloptt. nd 922
cem o Sr. Olvaltb ou pelofene: 736 5504 - R!o.

IERESOPOUS — TIJUCAS
Vendo cai* Ia. lo:e;Ío c
100—2. Arui-Jei tit ao teto.
arm. rmljuí. Utt. c/ 2.^031.2
todo p int. gramado ;/ 2 fren-
tet. Comércio 50m. A vilta
to 19 que chfgti. It. á f!us
Julis Roiii. 17» ti St. Joio
cu Si. Miury. Tel. 249 2515
dia* úte':.

lECESOPOLIS 
"" 

vVn"cTe~e'
ófír-toi aptst. ed, 6 de Julho,
no alto. p'ec;s Cri 20.0CO.CO
à vim ou CtS 24000.00. Iram
tels: 237.V827 cu 231-1033 ou
3499 leretopolis.

VENDO o:eiiio. Rua Melo
Branco 701 ap1. 206 Ptaça do
Alto itli 2 qu. chave lectl

..R;aJ!í.7.-??V- _
VENDE.SE - Ótimo apattamtmõ

2 talai, 2 f)Ui'fai, mor"li>ido
com telefone. Ver » tratar no
local Rui Ca'm«la Dutra, 871
tpte. 301. Váttes.

IMÓVEIS DIVERSOS

icom-c,a nt Rua das Ro.
T-l. 2Í7.2075. CRECI 613.

VENDE-SE <'..s or*ndí dê e:qu .
na c' salio de I60m ~ 4
nua^.-s 2 hinh. Eiint1.! 3 Rios

VENDE-Si -"Átea de 3.ÒOOm2
com duai oirs - binfeltorlas.
Enuadi ;lo Titol S76. Tri ..
2_67-0240.

CENTRAL,
AUXILIAR E
RIO DOURO

ATENÇÃO - Centro de 5a-cs |- Rua Prof. la.-é. 339. Sei;.
d?n;'i moderna, _«rvro íerr«- !ns, en:rt?Q* imediata, c/3.i*(ai#
3 q's. bsrh. scc. copi<ci. de- !
penei, .'solads, gatsge, istd m, |
«linta'. Ent. fa:'l. c '40 mil '
so;. 630 p/més. Tei. 287.2075 !
-¦ c;e;; 6)3^

0UAS CASAS - Pari vemier i
na Pu* Enei Filho, 381. P^nha !
Ocu'ar. Tratar com pr_<pri;ti. I

ZONA NORTE

TIJUCA - Vendc-io magniflíã
casa c'360m2 - 5 q>s. 2 i'sc^pa^ezinht, 2 banh:. siciais.depi. comoietji da empieoilepatada, 1 pitena c-6m x3,j0m. gangem d'2 Cíttcs. Jar.d m R. Oienáto Marano.
II. B:ie 350.CO0 a villa. A:e!.t«-:_ císria, Marcfr visitai

t ttatai c IMOBILIÁRIA ÉADMINISIRA0ORA ALEXAN.
C*£ KA.MP _ CRECI J.393Rua Mé, io, 41 i 603. Teis.221-346-s s 221-3485.

APARTAMENTOS PRONTOS -
Entrega imadi.l^ na Rui Au-
quito Ninai, 45 - Todo. ot

Santot, aplo. c'« i«ta a quar-
li ampla, cop_. cotinha. b*>-
nhpjro •. garanam, pfrdin r--
vettldo mm p.iitilhat - Sinal-
6 OOO.CO facilitados. Aceita
met financiam *n*o d\ Caitr-i
Ecínr-mica c«i B.incn do Braiil
Vn lotai, ttatat Rua Alvato
Alvim ,,» 3i, 10? andai
n-up' I 002 - Tel. 224.S099 .
Alfredr FÜ.hccci Imcvaii -
CRECI I 161.

•A RUA OIAS DA CRUZ. 146
6D1 - Atpo. cie íat* * cie.
c 'depíndènciiií. Tr.-t.T
224f219/231-0584 (C. A GcMo- CRCCI .MO'.

PENHA - Vdo. lerrai
m_ p mal hor ofarta,
tirada p' Europa
t-mbêm p/ objeto -Fl

o 2 345
mot. f-

Troca
anti*

quidad.s. Tiatat Cal. S. Ptdi
Av. Ptint. Ilab.l. 450-0.
Tel. 337.1300 - 337.3438.

'O

242.1967.

P. BANDEIRA E
SAO CRISTÓVÃO

APARTAMENTO
VO DE LUXO -
de-se, à Rua Aguiar, n°

1 1 apt0. 802, de frente

N0- ANDARAI, GRA.IAU
Ven. E VILA ISABEL

"í",:st,^rvr^^fm ediíij0 dt ,a- q^a-
trea de ser» co. Rua Gil. Sam. lidade, SOIITente 2 QOrpao, 71. Inlt. R. Buenos Aires ' i , , , , '
68 - 21? - lei. 224.232? (ate andar, fachada de pas-lí.30hs! e Sui Barsta R belto, (ill-,,,- „|~,, » J - - _ •!95 Tei,. 237369o é "masr o l e v a d o r e s
235-3822 !it< 22 hs! ou Av
AMulfo de Paiva, 765 - Te!
267-2995 .'ate 21 hs| H. C
CORDEIRO GUERRA S/A. CRÊ-
Cl J-160.

Casas e Terrenos

OTIS", hall social re-
vestido de lambris e
mármore, telefone in-
terno na portaria, salão
55 mts., 4 amplos quar-

_ I tos, 3 banheiros sociais
sao crisiovao - vendo «••; com duchas, azulejos

¦I de alto luxo. R. Cal. Ca. . 'biiia n? 28. c' ialio, 3 qtos, decorados ate o teto,
copa, cox., 1 banh». toei. vda. ,_. _j iiar. q.tagem P/ 3 tattos, - 'ouça de cor, piso de
,i,"-2aV5"i9!4,.V28it.053O4P"'- mármore, copa cozinha,
creci i 53i - j. o. Dias. fogão "Kitchen", ampla

SAO CRISTÓVÃO - Ve.ido_2|área ds SGrv'Ç°' dePen"
loiei terreno, a Jui s, Lyi* déncias e 2 vaqas deOonzaga, |. e depois do prédio | ._„._.n? i 132 medindo 12 . 70 garagem, salão de fes- 8ABAo cotegipe 139/407
-da lote. Iratar te!. 2Í4-914-I. I „ni , „, tas e Playground. -' 

| Preço Cr$ 265 000,00
financiado em 24 me-
ses ou pela Caixa. Ver
com porleiro e tratar à
Rua 7 de Setembro, n°
44 na s/loja. Tel.: 
242-5136. CRECI
903

ATENÇÃO GRAJAÚ' -
Rua O.mplnas n.° 219,
apts. de ssla 2 cu 3
qts., ele, c/ garagem.
Ótimo acabamento —
Prcntcs p/ merjr. Sinal
a partir de 3 450, esn-
Ir: io 5 000, prest. men-
s.-iis de 700. rend> fam.
2 800 (estudamos casos
de renda menor). Ver e
tratar no local diária-
mente até 21 horas ou
na Vimap — Av. Rio
Bco. 156, grs. 1302/3.'
Tels. 252-8820 - 
222-4424 - 222-4333
-CRECI 3510. (B

ATENÇÃO - Méier -
Ru? Joaquim iNAéier n.°
104 - Aptcs. sala 2
qls. dep. compl. Sinal
a partir de 728. Prest.
spós a's cfnve- 615.—
(Renda fam. 2 460 ou
menor em cr = rs e-:oe- mentos prontos para
ciais). 20 anos p/ pa- morar, com sala, 2
g?r pi C.tixa Econômi- quartos, cozinha, ba-
C3. Obra a ser entregue nheiro, área de serviço,
em ibril/72. Ver e 

~'.:a- 
banheiro e quarto de.

tar no local diàriamen- empregada reversível
te cu na VIMAP. Av. Todos de frente. 2 ele-
Rio Bco. 156, grs  vadores. Linda fachada
1302/3. Tels. 252-£820 em cerâmica decorada.
— 222-4424 —  Magnífica oportunida-
222-4333.CRECI3510.de |Dor apenas 4 77

mensais. Inv. no lo.al
diariamente de 9 às 18
hs. Ou à Rua México,
98 - s/ 710. Tel.:
242-7708 o 222-9353.

nossos escritórios 11 a
Avenida Rio Branco n°
156/801. Tels.
232-3428 - 222-8346

2 2 2 • 279 3 e
252-8774 - JÚLIO
BOGORICIN. - CRECI
95.
MEIER - V. aol. de lu«o. 2 ati.

: . copa, coz. banh. te:. v_:.
oar. p 70.0CO eceic C»-. 1.
Br,..!l, irf. t. 229-7595 CRECI
3!»>6._

MEIER - R. Monsenhor Jerô
ri mo 776 _pl. tu4 1 qtt. «|. [
cc/. b*nh. »oc. áriín, «nty,
20.C00 saldo a comb. f .
239-7585 CRECI 3396;_ _

OUIMTINO - Rua da Repuhlica
n? 314 — Pr ont oi porá morai
íii.anc ..>•<!'. paio Novo Sítta.
ma Habitacional do íiNH mi '
Dfe-lacóat dacrrscante». Aca.
IiMmrnto da IlIXO] 1 i_la, do:i [
quartot, banhairo «ocial, COtl*
lhe com íooão com víior, da-
pendsnci.it complrlai da am*
p*eg_d*. Oaragarn. Sinal a
patlit er CtS I 950.00. Infoi-
ntacõet nu l't.-l diariam*nla
dai 9.00 ai 21 hs. ou na lm».biiiaiia Hamag nda. . ckici gem. Fachada decorati-J-76A — ku\ S»nador Omtai _,•7. s 735.-739 - T.i.fone va. Portaria luxo. Esq.

alumínio. A partir entr.
RUA AMALIA, 8 (es- 8 mil - 758, mês. Ver
quina de Av. Suburba--
na). Excelen.es aparta-

SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS
CHÁCARA PIABETA' -~CaIl

, liiolo telhi 6.50O m2. pltno
e bem próximo. i™»i»t duai itemes CtS 25

J-. k,..:.. i mil Tel. 25443088.
FAZENDOIÃ -

tt2; Gr Ando cJia re- ]
tidervcial c *.Af%nda, 4 qutnoi, 

't

7 banhi. locillt, deioema, ia-
tão c/2 ambientei, co/ính* c/ !
fopõej, força e !uí. Casa d?
caieiro, caia de colono, curral,
corheira, pocilga, garagem,
depósjitoi. gado vacum, cava*
lot, carroçai, Qtènó* coqueiral,
irvofcj Irutiferat, etc. Prówimo
do Rio - Hcricio - 237-7089
- CRECI 1.198.

FAZENDA -23 alqueires, es*
tifeulo, 3 cata:, capíneirat,
ptitci. muita igua, 'ui e!étr::a.
Sr. Cardoso, tel. 97 - Praça
João Peuoj, n9 3 - R-o Bor>i-
to - Rl._

FAZENDA NEIORE - Com
ptanlat da categoria. 100 fã*
maai regiitradat, 113 alquai-
>'¦. gaomátricoi, paitagam lor-
mada, água crlilalina abun-
danla, utina elâlrica movida a
água, curraii complatot para
manajo de gado, ampla tade,
linda peitaqam. bonito lago
altitude midia 600 malroí, —
próximo de Sacratário, Padre
do Rio, Palrópolii, dittante ..
100 mm do Rio - Informa*
cóst diai úteii — Telefone: ... :
224-5944 - com o St. Aniiio

SITIO - 10 000 mj (li.nia ai-
falto). Estrada Friburgo, 45 mi-
nutoi de Niterói — Caia gran.
d., liacho. ele. CtS 2S 000.00
c 50Ba taldo a combinar. Tal.
248-7477 ti S.b.stiao - CRE-
Cl 1 255.

SITIO - Sn. Ctui t! 5.000
n.Tj. fruteiras div. q»tl. caia
n:va, e/ írjua. lur, murado,
tratar tel, 238-IW7.

SITIO próiimo a Valença, Tenho
2 tendo I de 6 alqueírei e ou-
tro de 12 aiqueitei. Facilito
irrin corrp»So. Tratar 111. I
2350293. Dt. Ney.

VERANEIO
MIGUEL PEREIRA - Vanda ca-

ia de 3 gtei., «I,, cor, dep.
- Tais. J(C ms - 748-3753

MAGNÍFICA c>ia de 1 irrpo.
Vendo entre ?;r„i B. Pifai - '
Eit. R. J. 13 nd 10.631 - No-
va 2£0-ii2. T»r. 4O0Om2. Tel.'
2326750 - CRECI 307^

•ATI ALFERES -Vendo ea«á I
3 q.. gramado, oiteins • cutrai jbenf*itcfí.'T.. Ve» ?un M*n-
ríque'ra, 75. iratar t! jr. l.j.;,.
no. Tel. 263 8782.

Pe-SITIO COMPRO Em r.\.
re.'a, Pat;, adjecctnc<ei c /
20.C-CO mti2 planr. c ¦ caia
iiílí. ciifiro. c- água p-#>f.n_*cen?e, lur, maicrei inf, tel.
238 19»7j' Jcsé.

VENDO « Ct,(§ veraneio barata
facilitada Praia Barre Guaratlbji.
Chaves Bst Tubatio, Tel. El-o
2816670.

DIVERSOS

GOVERNADOR
E PAQUETÁ

TECNOVENDA - J /
Guanabara — More já,
junto à praia — Luxuo-
sos ap. novos. Salão, 2
ou 3 qts., deps., gara-

OPORTUNIDADE - Tenho 
"õata 

I
vendei várias propriedades de j
que iou procurador. Apt. Copa, :
lcflrrti, Mamio em Sta. Roi«t, !
Terrenos n,. Barra da Tijuca,
Pendotiha. Pedro do Rio. Va. Ilença. Motivo de aborrecimen-
mi. Tratar tel. 2350293. Dr.
Ney.

COMPRA E VENDA

Comércio e Indústria

(B

CRECI 313.
eser.tur,i

completís
- A!u^o

TIJUCA,
RIO COMPRIDO
E MARACANÃ

A T E NÇ A Apartamentos,
Entr. imediata, ftua Afonso Pe-
na n? 71 - Praça. Edif i-io
novo (diversos por andar e
cobertura), c/2 e 3 qts., inde-
v<mávfii5, saia, banh, scc. coz.
dfpend., irea se-*v. garago.
Entr. dei de 10 mil, saldo a
praro forma-' aluguel. Ver das
9/17 hs. Tel. 287-2075. CSECI
_613.
APABTAMENtO NOVO, 2 ots.

qarage, vendo 75 mii R. Alzira
Brandão, 211 — ap. 105, cliavcs
no ap. 211 - T. 234-5105.

A P A R T AMENT0 S PRO NTOS -
(entrega imediata), jto. Conde
Bonfim, lo. loc, edif. novo
c/2 qts. sala, banh. soe, cor.
«rea serv. depend. etc. Infs,
no locM h Rua João Alfrodo,
55 de 9/17 hs. (Enttar C. Bon-
fim, 782). Ent. desde 8 mil,
sdo, forma/ aluguel. Tel.
287-2075 - CRECI 613.

(B

APARTAMENTOS -
Bonfim n? 1 062,
a 3 quartos, fase
filrwador d« luxo,
feitas e ttaratjvm.
- mensal 465,00.
pUno amoftiiacào

Cond» dc
tala, I, 2
de pintura
salão da ;

Sinal 5 000 ;
Praço novo
decreicentv '

Corretor no local atn 21,00
- Vendas IMOBILIÁRIA St-
CUtO - Ttlt, 242-1522 - ....
2223692. CRECI 295.

ANTÔNIO BASHIO 162 AP. 301 !
— 5a,a 2 qts, banh. co.. área
dep.. empr. De frente bem |
edif. pílot, 75 mil um uno, Inf.
2.17-9730 Batuira CRECI 190.

APARTAMENTOS NOVOS.
Rua Maria Amaüa n? 437, q.
esq. R. Urunuai, talão, 3 qtl,
armários embutidos, 2 banht.
sociait, dependi, garagem, ate.
apenas 2 p/ andar, todos de
frente, 15 000 d« entrada, tal-
do em forma de aluguel -
Var no local. Vendas IMOBI.
IIARIA SECUIO - Tels.:
242-1522 - 222-3692 - CRECI
295.

CONDE BONFIM - Junto TTC
79 andar fundo c/v!sta livre
boa si. 3 qts. arms. 2 baniu.
dep. compls. qar. 140 mil
comb. Inf. 2-17-9730 Batuira
CRECI 190__

HADDOCK LOBO 136/502
Vd:. em ed. de luxo c/190m2
c/3 dorms. c/arms., salão, 2
banhs., copa-coz., deps. e gar.
priv. Ver F l O R E M T I N O .
221-0079. CRECI 256.

área depíndêncas
emoreqada. 70 mil
650. 2540472.

CRAJAU' - Vendo apl? 3 ut'9;.,
sala, dap. compl. dc fronte,
c garagem anexa, espeto-*. - a-
randn ioda frente - 50.CCO
c/saldo bem facilit, — Ver R.
Itabaiatsa 278 apl? 102 lurox.
Pça. Ed. Ríoo) Iratar r/lANDI
(CRECI 3.41)7. 2220931 - Vi-
sitas de 12hs. em diante.

GRAJAÚ - Rua Emitia Sampaio
n? 35 — apto. 402 — Prontos
p.ir« morar. Acabamento de
luxo: teto rebaixado, pintado
j óleo, sala, living., 2 quar>
tos, coi>nhj atulejada até o
teto, btinhoiro em car, depen-
deneiat completas, oilotis, rle-
v£idor, pliiy-ground. - Pelo
novo sistema habitacional do
Govórno, em prestações de-
creteentes. Ver no local ou tra-
tar na Imobiliária Hemag Li-
mltada - CRECI J-386 - Rua
Sonador Dantas n? 117, sis/
735/739 - T.l. 242-1962.

GRAJAÚ - Esquina c/ Avenida
Engenheiro Richard — Ap. 801
- S..I.I • 2 qtoi. grandes, de-
pand. empr. t estac. automó-
vel (prontinho p/morar). Entra-
da 10 000 ou menos, restante
prest. 730,00. Cx. Econ. Cha-
vos R. Barão Bom Ritiro n?
2 543. - Potleito, ttatat c/
GUARACY VIEIRA - CRECI
I 450 - Tel.: 225-6092.

Ia. IOCAÇAO - Direi, c/ o
proprie). Sala, 2 nuartos, coz.,
cop., banh. sor. deps. empr.
compl. Sinal: 20.000, prest. de
530,00 -¦ S juros ou correios?..
Ru<i Padre Francisco Lana, 136
apto. 6C7 ,'no inicio da Vijcon-
de dc Abaete) — Chaves r/
o porteiro.

ATENÇÃO - MEIER - Rua
Adclfo Bergamlnt. 331. esqui-
na de Dias da Cmi, 3 ouar-
tt», tela/living. topa*coimha,
Com armarioi de fòrmiea, b.i>
nlieiru social cem .wulejos de-
cor.idos até o tete, dependem
ctat ccmpletn de emproqad.
e -,'ir,igtjm — Apenas 2 apar<
lamentos por andar. Edifício
em centro de terreno, sobr* pi-
l-|it ."jardinado. Mais uma
cjp-trucão c.m a garantia de
IIIIANA CONSTRUTORA - Si.
nal de apenas 2 000,CO e ores-
tacões mensais de 480,00 fi-
nanciados em 20 anos. Entre-
qa rigorosa em 1.1 meses. Nâo
perca esta oportunidade. - Vi
hoje mesmo ao local das 9 ,ir
21 horas ou dir et.«mente em
noSSOS escritórios na Av. Rio
Branco, 156, qrupo 801. Tela-
fonoi 232-342Ô. 222-8346 -
222-2793 t 252-8774 - JUUO
BOGORICIN - CRECI 95.

CASCADURA - AV. SUBURBA.
NA 9 675. Compro hoje, mu-
de amanhi e pague am 12
anoi em forma de aluquel.

478,19 mensais. Sinal
. escritur.v 3 500,00 -

Preto! a parlit de CtS
45 000,00. Ótimos apartamtn'-
t3í acabados de construir comsala, 2 quatlos, dependeiitias
e patagem. Acabamento esmt-

Sinteco em todas

CRECI 1169
Ap ii Li mu» mo pronto

morar, com 20S de en-

Apenas
500.00,

ROCHA
par
trada facilitada a o restante
a longo prazo. Com 2 quartos
dependências e garagam, Av.
Marechal Rondon n? I 196 -
Tratar na Rua Senador Dantas
117, s/l 440.

Casas e Terrenos

CAMPO GRANDE - Estrada de
Campinho n? 784, próximo ao
viaduto. Vendemos casai em
ótimo acabamento, peças am-
piai, sala excelente, 2 magní-
ticos quartos, banhairo • coii*
nha em cor, dependências. —
Aceitamos financiamento Caixa
Econômica ou Rnnco do Bra-
sil, Ver no local — Tratar Al-
fredo Bisbocci Imóveis — Rua
Álvaro Alvim, 31. 109 andar
- grupo I 002 - Tal.: 
224-8099.

mes.
local R . Cambaúba,
1607-8 as 18hs. Tratar
Estr. Galeão, 2823 Tel.
396-2780 - CRECI
J-368. (B

Caoas e Terrenos
AU próximo C/ Bombeiros v".

terr. p.,..no murado. 25 mil c/10
rnti. 8. co.rbiiiar 396 055B.

APENAS"" B MIL de enlr. 400
ms. v. urgente terr. duss fren-
tes. c/vista e prox, à praUJl^ Gu-snabarsi 396-0558.

FREGUESIA - Vende-se 7p ir'.
larnonto Praia di Guanabara,
811 com vaga ganga. Facili.,
lado. 3'.6-20,/3. BAKBOSA,  I

b"UA"RÃBÜ - V~cr7d>!..c duas ca
ias, baratas, facilitadas. Rua
Asioliuba eiq. Sang. Joã_ Lo. ,
pes^J94.2093. Batbosa._

ÜHA OOVER. - Vendo tet.
13x55 plane, murado, c > I
banfeltcr.as. Ver k. Ccs:a Do- ;ria, 7 esq. Av, Paranapua. Trai. !
.'36032S.

JARDIM GUANABARA - Ven.1
de caia 100 mil. da praia, c/
terreno de 372 m2 c/ jardim
natagam, Cr' 120 000 facilita-
dos - Rua Arriba n? 526.

JARDIM GUANABARA - Von' ;
de-se facilitado reridíncia com jdois anexos em terreno de 12

_*_íP.-_7eL._2?é¦ 2093. BARBOSA.

Lojas, Escritórios
e Consultórios

ATENÇÃO - Lo|a/180m2. Rua
Haddock lobo. 334 (Lcjo. 2a..
fftira), Ia. tec. edif, novo. S<;r-
ve p.' qualquer ramo. Tel:
287-2075 - CRECI 613. _

ATENÇÃO - loia (Pça.) Rua
Afonso P;nfi, 71 esq. c' Dr.
5athinini, (Ia, Joe J serve p/tiualquer ramo. Tel: 237-2075

CRECI 613.

CASAS
COMERCIAIS
AVIARIO - Vendo baralo moti.

vo cuiro negócio. Fsira na
porta acs dom'ngos artigos
veterinários. Tratar p. Ni|0
Ftçjnha. 105. Nilópolis.

BOUTIQUE - Passo. Apatt. mo-
tadia telefone. Cin;!and:s. F.
25-6597 42-l940_-;_2l-73,;0.

BAR - Vondo urgente c,'¦! r"r-
tas, controto novo, aluo. 90.CO. ;

R. Joã_ Pinheiro, 174-A. I't- i
d.sde. Pte;o a visla I5.0C0.

ESTR. DA 
"BARRA 

- V. imóvel, I
bsr restnurante, super bem ins- I
talado, p. .100 OCO c;m 50% '
rest'a comia. int. t. 229-7585 |
CüECI 339i.

EXCELENTE CONJUNTO da lo- :

jas - Susolo • sobrelojai — i
Veia que ponto - Avenida
Rio Branco esquina com Rua

Bento e Dom Gerardo. —

OUITANDA - Vtnde cam
pequena entrada, boa mor.idia,
exc. bale. frigorífico. Rua Dr.
Nunei, 617 - Olaria.

VENDE-SE u"ma~affafa~larie fc.'m
n-ontida numa s.)Ia de 3Jm2 i
eom telefone fica 7 de Selem, j
l>ro c' Av. R!q Branco tratar !
po!o_ fone 222_:2276x_

VENDE-SE loja ertiqos religiosos j
ótimo ponto. Grande eitoque. i
R. Curupniií, Al ~^Eng. Dentro. I

VENDO - Quitanda 
"e "mercêãriãT 

'
R. femnndo Esciuerdo, 419.B.
Ent. 12 000.

INDÚSTRIAS
GAIPAO NOVO SÍo Cris-
tovão local privilegiado. Preço i
d* ocasião. Tel: „aua lu; fòr- !
ca 50 KVA liriadoi. Fones: '
228-1369,2544575.

GAIPAO' - VendV cm Pilares,
com Iu7, fôrçsi o telefone insta- jlado., entrada par^ caminhão, I
área do 753m2. ^endo 500m2 j
cobertos. B:m pr_ç0 à vista. !
Tel. 231-0291.

Entrega tm abril de 1972,
namente em 40 mases a preço
lixo. Plantas e Informações na ' NITERÓI - Galpão - Neves
CHOZIL ENGENHARIA S/A. -| - para dcpóiito, oficina, lá-
Rua Alclndo Guanabara n? 25 I brlca etc, 15 minutos das- 3» andar. T.l. 252-1201 - barcas -- inf. 243 Ó993.
Vendas H. FARIAS E CIA. II
MIIADA - Cotral. tasp. CRE

rado. .irueco om ioa.it as pe-tas, 2 olevadores. Randa fa-mihat I 600,00, podando s«tc-.luclados casos de tan.
das manortl. Tratar a Rua Se-te do Setembro, 66 — 50 anjTels.: 224-19S2, 224-2292 a 

'..

224-I8B2. Corretoret no local— Av. Suburbana n° 9 675.
CAMPO GRANDE Z Sem 

"entra:

da apartamentos prantos, sala
2 qts. corlnha, banheira, áre.i
c/tnnquo etc. Financiados em
20 anos cm prestações menores
do t|u-í o aluguel. Vet na Av.
Cesírio tle Melo. 2020. Corre-
tor no local, telcf, 39-1-0540 e
221-3993 CRECIJ.345.^

ENG. NOVO - Rua Frei Fâbií.
no, 335 apt. 102, sala, 2 quar-
tos, cop<,-co7Ính<i, ele. apsnn

CrS 10.000,00 entrada c
35.000,00 em prestações de CrS
500,00 lm 10 anos pola Caixa.
Vor no local, tel. 222-1IB5,
23I-25ÓO e 2384613.

CLASSIFICADOS DO
ESTADO DO RIO

NITERÓI E
SAO GONÇALO
ICARAI - Av. Epilaclo de Si

n? 360. Sala, 2 quiirtoi, dt-
pendências completas de tm>
pregada e garagem. Acabamen»
to de luxo. Prontos em 30
dias. Financiados pela Caixa
Econômica em 20 ano» com
prestações decrascante. Sinal
de CrS 3 300,00 - Construção
MESON ENGENHARIA - Ven-
das: IMPLAVE - Av, 13 de
Maio, 45 - 89 andar — Fo-
nes: 332-0035 a 252-2234. Em
Niterói: Rua Jo-;é Clemente 21
- sala 705. CRECI 1 601.

ICARAI' 463 apt. 102 Bloco B.
2 qt. 2 áreas, dependências e
toltífone, vazio motivo de stiú.
de. Facilito lem correção. Tratar
pelo tel. 235-0293 - Dt. Ney.

ICARAI — Rua Matii t íattoi,
12S. Sala, 2 quattol, d.pen-

I dencias completas de empre*
! gadi garagem e piscina. Aca-

bamento de luxo. Prontos «m
60 diai. Financiados pela Caí*
xa Econômica em 20 anos com j
prestações decrescentes. Sinal
de CtS 2 400,00 - Consltu- !
ção: MESON ENGENHARIA ¦ !
Vendas: IMPIAVE - Av. 13 i
da Maio, 45 - 8? andar. Fo- j
nas: 232-0035 t 252-2234. Em I
Niterói - Rua José Clemente I
n? 21 - sala 705 - CRECI:
I 601.

Cl 536
LIVRARIA - Paus no coraçío

cia cidade. Com ou ;/ estoque
e instalações. Serve também
para papelaria. R. S"le de
Setembro, 88 - loja "l".

LANCHONETE - Vende-le 
'ãm

Ia. mão na Rua Henrique Va*
lidarei, asq. da Rua dos In.
validos. Aluguel barato, con*
trato dt S anoi. Inft. tel. .
264-3513 ou 224-4335 ditetó
«/ o proprietário.

LEBLON"" Vende-se eipatacularrestaurante em pleno luncio-
namento grande oportunidade.
Ver e tratar com IMOB'IIAKIA
E ADMINISTRADORA AlèXAN.
ORE KAMP - CRECI J-393
Rua México, 41 s/603 Teb
221-3-185 tt 221-3464.

MERCEARIA - Vendo Ótimo
ponto - Bem estocada -- Pe-
Oucna enttada - Prestações a
comb. 2a. feita - R. Pjulo
Barreto, 25 F ou tel. 223-0269
Jorçie ou Nelson.

VENDE-SE lojas grflndcs cm Co*
pocabana e Ipanema. Serve pa-
ra bancos, fmanceiras ou em-
presas cie grande porte. Tratar
Rua do Carmo, 9 — 59 andar.
224-5219 231-0505 |C. A. Gelio- CRECI 449).

Construtora
Compro-ie devidamente le-

çjflli.ada e com obras exc-
cutadas. Resposla para Por-
taria deste Jornal sob o n.° I
206799.

Fábrica
Sorvetes

Olimo local, atacado e va-
rejo, c/ carrocinlias, vendo.
Inf. 249-5594.

Fazenda Nelore
Com plantei de categoria, 100 fc-meas registradas; 116

nlciueires geométricos, pastagem formada, água cristalina
abundante, usina elétrica movida a água, curraii completos
para maneio de gado, ampla sedo, linda paisagem, bonito
lago, altitude média 800 meiros, próximo de Secrelirio,
Pedro do Rio, Petrópolis, distante 100 Km tio Rio. Infor-
mações dias úteis — Telefone 224-5944 - £R. ANIílO.

^Agenda
JUIZ

Hoje, dns 12 hs 16 horas, no Foro, na Rua D.Manuel n.° 15. estará de plantio, paia conhecer
pedidos urgentes de habeas-corpuí, o Ju!/. cmexercício na 22a. Vara Criminal.

PRAIAS

As pralns cariocas estão liberadas no banhomar. A do Botafogo, entretanto, níio t\ aconse-Ihavel aos banhistas devido ao grande teor de
iviluiçfio de suas águas.

NAVIOS

Deverá chegar hoje, ao Rio, o navio Itália-no Franca C, trazendo turistas. / 7 No dia 28ffto esperados o Cabo San Roque, Pasteur eIlrasll star. Dia :il Aufusto e Enrico C.
CARNAVAL

O Juizado de Menores avisa acs clubes, so-ciodadcs recreativas e desportivas que os pc-dSrics de licença para as festividades carnava-
lescas iníanto-juvenls, serão atendidas ató 15dias do carnaval. ' 7 Os pedidos de cartões dsIdentidade para menores, de 10 a l-l anos, des-filarem c.m as Escola» dc Samba, devem terfeltcí. lambem 15 dias antes dos festejos car-navalcsccs.

LUZ

Hoje, domlnno, torna-se necessário lnter-romper o fornecimento de energia elétrica neslocal» abaixo Indicados, a fim de possibilitar aexecução de servlr.s indispensáveis á manuten-
cão e ampliação da rede distribuidora: Sulnir-I1I11 da Central Em Irajá. entre 7 e 16 lio-ras, Rans Oliveira Alvares. Marquês de Aracatt,Luís Barroso. Major Medeiros. Quelró-; Salão.Dr. Miguel Dlbo, Lúcio de Araújo, Coronel Lei-tão. Majt;r Galamba, Visconde de São Leopol-
do •» Barroso Pereira. Amanhã, segunda-feira —
Siiliíirblit ila Central — Em Jararepamiá, entre"hSOrn e 10 horas, Rua Projetada; Avenida do.s
Mananciais; Estradas Carumaú e Bocaina. ///Campa Grande r Guaratlba — Entre 6 c 17 ho-
ras Ruas Vicente Peirota. Matilde de Macedo
Soares, do Professor, da Sol. do Poente, do LI-
vro. da Escola. Mnrleta Newman. Oenl Morei-
ra Lima, Jornalista Jost1 Martins. Major Ban-
delra de Melo. Arlcuri. São Cirilo. São Ttlto.
São Ocrváslo, Santo Irlneu, Santa Dorotíla.
Pompéla, Miiassol. do Ouro, do Ferro, do Pc-
tróleo. Valdcmar Rodrigues. General Lino ^fa-
chado, Vitor Alves, do Manganês, da Rádio.
Seis. Sete. Oito. Neve. Santa Juliana, Sáo Ba-
sllio. Antônio Dias. General Cordollno de Aze-
vedo. Senador Lineu Prestes. Arealva, Gatura-
nto. Balsa*. Tietinga. Caldas. Cordona. Cardeal,
Eldorado. Divina. Pastara, Bana do Piial, Fran-
cisco Pepe. Jornalista Sablno de Lemos. José
de Andrade. Cncelçáo da Barra. Mário Narde-
11. Leonidas Moreira. Hortónclo Rosa, Camba-
xlrrn. Pardal. Djís. Trê.s. Cino. 10. 11. 12. 13,
14, 18. C. Teodureto de Camargo, sem placas,José Cota. dos Guimarães. Almlrnnie Carlos Ti-
neco. Alzira Nogueira. Manuel Ferraz de Al-
melda. Profeisor Brandi Hora e cutras: Estra-
das da Bana dc Guaratlba. da Ilha, da Mn-
triz, do Mono Cavado, das Tachas, da Grota
Funda, da Vendlnha. do Engenho Novo, do
Morgado, Nova, do Morgadtnho, Velha da Bar-
ra do Guaratlba, do Mato Alto c Rle-Sáo Pau-
lo; Travessa dos Guimarães; Praças Lamcgo e
do Mármore; Caminhos do Cachimbai!, da Ilha.
do Morgadlnho. da Servidão e da Figueira; Lar-
go da Ilha. Zona de Ilhas Nu Ilha do
Governador, entre 7 e 14 horas. Ruas Crundiúba.
Astiblc, Vlstula, Sargento J.-áo Lopes. Cope-
nhague, Jaburuna e Babaçu; Estrada do Ga-leão.

CRIANÇAS

O Serviço de Cinema Educativo c Cultural
e a Divisão de Teatros da Secretaria de Educa-
çáo promoverão uma programação paia crian-
ças asiladas, hoje, ás 10 horas, no Teatro João
Caetan:. Será oferecida uma peça infantil euma programação especial de Natal onde váriosdesenhos í-cáo exibidos para a garotada.
POUO

A Secretaria de Saúde dispõe de grande
qimnlidade dc vacinas contra a poücmlelltc eestá atendendo nos Centros Médlcos-Sanltárlos
que funcionam nos seguintes locais: Primária:Rlvadávla Conela n.° 188 — 213-81-19; Cen-tro — Resende n.° 128 — 228-3719: FlamengoSilveira Martins n" ira — 225-2291; Copa-
cabana — Toncleros 11o 282 — 237-4110: LagoaJardim Botânico n.° 1 187 — 226-6G95; São
Cristóvão — Avenida Exército n." 1 — 216-0347;
Tljuca — Desembarga dor Isidro n.° H4 —
248-3799; Alio da Boa Vista — Bon Vista n °
190 — 2.18-4327: Vila Isabel — Visconde SantaIsabel n.° 56 — 258-0811; Ramos — GérsonFerreira s n.° — 230-9195: Penha — LeopoldinaRego n.° 754 — 230-8393:— Méier — Santa Fen.n 35 — 249-2177; Engenho Novo — Bicuiba
n.° 181 - 261-4017: Madureira — MinistroEdgar Romero n.° 270 — 390-0852 o MG-316;Jacarepaguá —- Goremárlo Dantas n.u 109 —
392-0333 — Posi;) — Estrada dos Bandeiranteskm 22 — JPA-56: Bangu — Praça Cecília Pe-dro s n." — BNG-1030; Campo Grande -- Fran-klln n.° 29 -- CCR-284; C:smos — Guam já s'n." — STC-65; Mendanha — Estrada do Men-danha n.° 2 291: Rio da Prata -- General Pau-lo de Oliveira s/n.° — CCR-240; Guaratlba —
Barros Alarcfio n." 341; Barra de Guaratlba —Estrada da Barra de Guaratlba s/n.°; SantaCruz — Senador Camará 11." 56 — STC-137;Santa Cruz -- Lopes Moura n.° 46 — STC-279;Illia do Oovernador — Paranapua n' 435 — te-lefone 396-0962 e Estrada Rio Jequiá n.° 427 --
396-1503; Ilha tle Paquetá — Praça Bom Jesuss/n.° — 397-0177: Anchieta — Rua JornalistuHermano Requião s/n." — 390-3674: Santa Tc-resa. — Rua Áurea n.° 42 — 232-9001.

VÁRIAS

No Parque do Flamengo, hoje, as criançasterão o atelier livre de criatividade e recreação,no período de 9 ás 13 horas, e de 15 ás 18 ho-ras, 110 Pavilhão Japonês. :¦> o Braslla KluboEsperonto, a partir de janeiro, vai realizar nossábados, das 16 ás 17 horas, reuniões para Es-tudo cie Língua Internacional nos graus Ele-mentar o Superior, Informações na Praça daRepública n.« 54. 2." andar. "O Cinema Edu-entivo estará amanha na Praça Patriarca noLargo de Madureira. // o Marido Vai á Va-ça, de Fcydan, estará dia 1." no Teatro do Sc-nac. /// Ronnld Golias termina hoje sua tem-porada, no Teatro da Lagoa. / Polar lançoubotas baixas, cu de meio cano, em couro pa-ra homens, f/.i Termina dia 31. o prazo paiaque o.s proprietários emplaquem seus veículos
pelo sistema alfa-numérico. /// Sindicato dosJornalistas Profissionais da Guanabara estáaceitando inscrições, de 13 ás 17 horas, em suasede, na Rua Evaristo da Veiga n,° 16. 17." an-dar, para o I Curso de Jornalista Provlslonado.
/// EUana Pltman encerra sua temporada noTeatro Glória, dia 2 de janeiro. /// Banco doEstado da Guanabara dobrou a garantia docheque verde, elevando-a de CrS 100,00 paraCrS 200.0(1. /// Em Sáo Pa.ulo, dia 28. estarãoreunidos, na sedo (lo Conselho de Farmácia, osmembros da autarquia profissional, jiara a elei-cão do.s farmacêuticos que constituirão sua dl-retorla para 1972. /'' A Prefeitura de Niteróicriou 18 cargos de Procurador Municipal, decarreira, escalonados em três classes e que se-ráo promovidos mediante concurso público oude readaptação. /// A Escola de Música Jaíféestá recebendo matrículas para vários cursos noperíodo de férias escolares. Informações pelotelefone 237-2687. /// Assembléia Legislativa daGuanabara outorgou o titulo de Cidadão Ca-rioca Honorário ao pianista Nelson Freire.
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JARDIM DE INFÂNCIA

o .Jardim Tln-Lln . especializado em edu-
ração pré-prlmArla «6 recebendo crianças de
3 ii 0 mios, desenvolvendo u criatividade de
cada aluno, Informações e inscrições no próprio
Jardim na nua Alberto Leite, OB. Tel. 240-4305
u pari tr dns 13 horas, diariamente.

CONGRESSO DE ODONTOtOGISTAS

O I Congresso Internacional c II Brasileiro
da Federação Nacional dos Odontologistas qus
será realizado no próximo més de Janeiro conta-
rã com mesas clínicas destinadas a mostra
do Inventos novos. Maiores Informações na Fe-
cIitíiçúo Nacional dos Odontologistas.

BÕtSA NA TAILÂNDIA

A UNESCO e o Governo da Tailândia estfio
oferecendo bólsns-de-estudo para as áreas de:
Medicina, Odontologia, Agricultura, Veterinária,
Economia, Direito. Administração Pública e Cl-
énclas Sociais. Informações c inscrições ató o
dia 15 de Janeiro na Capes — R. da Imprensa,
10 — 12" andar.

BÕtSA NA NORUEGA

A Acenda Norueguesa para o Desenvolvi-
mento Internacional está oferecendo bolsas-
de-esttldo na área de Ciências o Tecnologia
para os seguintes cursos: Química, Física, Enge-
nharla, Medicina, Odontologia. Agronomia, Sil-
vicultura, Geologia. Oceanografia e Economia.
Informações e inscrições no Capes na Rua da
Imprensa 10 — 12" andar até o dln 31 de
dezembro de 1071.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA

O Instituto de Matemática Pura c Aplicada
promoverá nos meses de janeiro c fevereiro
cursos de nível universitário e extensão. Infor-
mações c inscrições na secretaria do instituto
na Rua Luís de Camões. 08.

CIÊNCIAS SOCIAIS

A Associação de Pesquisa Histórica c Arqui-
vistlca realizará no próximo mis de Janeiro
um curso sobre a História e as Correntes de
Ciências Sociais. Informações e inscrições no
Arquivo Nacional na Pça. da República. 2ô,
secretaria da APHA.

SECRETARIADO PRATICO

Estão abertas as Inscrições para as turmas
especiais de Secretariado Prático e Estcnodatl-
logra fia para o próximo més de janeiro do
Centro Taquigráfico Brasileiro. Informações c
inscrições no CTB na Pça. Florlano. 55—12?
and. Tels. 252-2972 e 252-0618.

CURSO DE RECREAÇÃO

A Sociedade Pestalozzi do Brasil realizará
no próximo més de Janeiro o Curso de Rccre-
ação. treinando munltores para desenvolver ati-
vidades junto aos seus alunos. Informações e
inscrições na secretaria da sociedade á Rua
Gustavo Sampaio. 29 — Leme — Telefone
236-0812.

VESTIBUtAR DE VAtENÇA

As inscrições para o Vestibular da Faculda-
de de Valença, Estado do Rio. iniclar-se-áo
no dia 15 de Janeiro próximo com término
programado para o dia 15 de fevereiro. A Fa-
culdade mantém os cursos de Economia. Pilo-
tsoíln, Direito e Odontologia.

GERÊNCIA GERAt

Na Universidade do Estado da Guanabara
foi implantado o curso de Gerência Geral de
Empresa, destinado ao aprimoramento de técni-
cas de administração. A primeira turma será
iniciada no més de janeiro. Informações e ins-
criçôes na secretaria da Faculdade de Adminls-
tração c Finanças da UEG.

ESCOLINHA DE ARTE

A Campanha Nacional da Criança promove-
rá no més de janeiro próximo um curso de
Arte c Escolinha de Arte Cindcrela. O curso
é destinado a crianças de cinco a 12 anos,
estimulando e desenvolvendo a capacidade cria-
Uva de cada aluno. Informações c inscrições
na Campanha Nacional da Criança á Av. Fran-
klin Roosevelt 23 — si. 402 — tel. 232-7806.

CRIATIVIDADE E COMUNICAÇÃO

O Centro Terapêutico e Psicopedagóglco
promoverá no período de 17 de Janeiro a 28
de fevereiro de 1972 um curso de Criatividade
e Comunicação para crianças de quatro a 10
anos. Informações e inscrições à Rua Fernandes
Figueira 29 — Tijuca — das 9 ás 17 horas.

FLAUTA-DOCE

A Escola do Música Jafíé Ja abriu inscrições
para o curso de Flauta-doce que realizará no
próximo mes de janeiro. Informações c ins-
criçôes na secretaria da escola á Av. Copacaba-
na, 435 gr. 1207 — telefone 237-2G87.

VIOIAO

O prof. Jodacil Danmsceno realizará um
curso intensivo de Violão, duante o período
das férias escolares na Escola de Música Jaífc.
Informações e inscrições na secretaria da escola
à Av. Copacabana 435 — gr. 1207 — tel. 237-2087.

APOSTILAS PARA CONCURSO

Apostilas para o concurso da Caixa Econo-
mica d Banco do Brasil podem ser encontradas
nos seguintes endereços: Largo da Carioca, 5
— si. 20G — telefone 222-4207 e Av. Copacabana
435 si. 504 — telefone 265-3421.

CULTURA FISICA

Curso de Aliado na Associação Carioca de
Aikldo pelo prof. Nakatani á Rua Barata Rlbel-
ro, 810 — sobreloja.

Todas as informações para a coluna Ensino
devem ser enviadas ao Departamento Educado-
nal do JORNAL DO BRASIL á Av. Itit» Branco,
110/113 — 3" andar.

Indústria de base
IM Ni" AO IMPOSTOS 10 ANOS

ZONA ARARUAMACABO FRIO

Vendo HOIEt TURISMO om c0rulru5.ii). Restaurante

400 m2. Aron terreno 4.400 m2 no _»fal»o, Irento praia.
Facilitado ou baio condomínio ou título* fírlai. Trrtt.t pro-

prielário Guitavo Moreír.), Rodovia Amaral Poixolo, km 100,

louab.i Grande. t

Loja - Centro
Vende-se

Ou aluga-se a loja à Rua Riachuelo, 325-B,
com área de 400 m2. Chaves com o porteiro do
edifício, Sr. Batista. Tratar pelos tels.: 260-0222
o 230-3419. (P

IMÓVEIS-ALUGUEL
ZONA CENTRO

i

CENTRO
AlUOA-SE olímo «to. de fren-

te Mp. im ou cai>l com re-
f.r.ncia. R. Herm enegüdo ds
Banot. SB-301. Glória.

AlUCO Av. P. Vargai 2M7
api. ISO. ll. 2 qtl. var. env.
dep. aluçr. 350. Chav. port

AtUOAMOS - Ótima loja com
6Sm2 em encelente local, Saca. .
dura Cabral n? 10, lola G. ICENTRO - Alucie-ie n o con

CENTRO Rosário 172/ Con|.
SOI. Pana te íala, 108 mil.
frente, movei» jaCArandi, a.q,
marit, esçrev,, depósito «nexo.
lalt. .457474/222-3051.

CENTRO - Alugo sala 1628 da
R. Senador O.inlai, 117 nn
eit.do de nova c/ banheiro .
corinha p/ fin» comerciali, ~
Alugueh 350.CO. Ver e Iratar
na Av, Rio (.ranço, 136 íala
915. J. OOFMAN. CRCCI 1076.
J. GOFMAN. Tel.t 222-1346.

CENTRO — Aluno conjunto dn
talai 2238/39/40 da Av. Tro.»
d_ Maio, 23 om estado d*
novai. Aluguel 700,00. Chavei
na port. iraiar Av, Rio Branco,
Ii6 íala 915. J. GOFMAN. -
CRCCI 1076. Tol.i 222.1546.

CFNTRO - Alustm.ie ótlmil
tala», em edif. come.dal, e um
andar, com 200 mt»7, com ou
i*m instala; õ»t, pio», Bolsa
'I" Valorei, Correio, Barcai,
Foro o u/m Rodov. - Rua
da Attembléi*, 11 — 19 pav.
Sr. Pessoa.

CAS1EIO - Sala - Aluga.to
a dt nO 1012 da Av. Orar,»
Aranha, 226. Ver no local
Tratar ni CURVEIO SA. ~
Rua Anfilóflo de Carvalho,
29 Si/ 917.1B. Teli. 221470-
e 221-4861. CRECI 1268 -
J.288.

CENTRO - Al. CrS 250. R. Imp. j
U.-poldina. 8, -.1 809. Chivei \
portaria. Tratar 15/I7hi. Car.
loi. R. Mó.lco 119 a/208.

oiq. Av, Venezuela. Visitai no
local. Tratar POMPEIA CORRE-
TORA DE IMÓVEIS. Av. Rio
Branco 123 cl. 1110. Tel. . . .
2312344, 2310844. CRECI
- 340. .

ALUGO Oi 4 talai, 2 tali
mob. fina, 2 banhi. Local • *
celenle, 2.000. Ver Av. C.io.,.
rat U/702. Dai 14 ,i 17. -
Inf.: 333.7152.

' " CENTRO - Aluge-le apte. de

350. Cha
Trat. Hilário Gouveia 126 201
tel. 237-6314 c. dap,

AlUGA-SI -"Quarto ou c-riteo Alu..-.. .pto
p- caiai rapatei ou moçui i („„,,_ pjIJ „„|, og „,|j
pede relerència. Av. Mem dei j ju, i„„ilo Marlini 70*01
5* 200 10b. (Cru. Verm • ha . , T(4,„ p,|„ „,. jj, 030.

AIUGA.SE - Um epto. Rua do j 
-

Senado. 230 apto. 915 Ia. lo-1
cacio acubtoi em co' ate lato
¦inf.co, P'flÇ°_4W,C0. ______ _ ,

AlUGO quertoi pequenoi e oU- '  

m,i vagai paia repatei do _
comércio. 5. Catloi Sampaio. GLORIA t

AtuGA.sE p 3oóm apt. mi, SANTA TERESA
Rua R.achuelo 131. con.ugadu,

junto (tipo aprl? de 3 quarto»,
tala, banh0. Coí. o deps, em. ¦

preg.) na Av. frankün Roo* '

levelt, 84 t/603 lima mali ou !
incnoi 100m2l Cr$ 1.200,00
m.li t.l, Para var e Inli. IMOB ;
CO-S - Rua Alcindo Gueniha* |
ra, 24 Gr. 1.214 tel.i 2220020
e 2327812. CRECI 202.

LOJA NO CENTRO - Pana-i*
contraio d* loja </ sabrado *
Rua Stnhor do» Paito» n? 57
- Tratar dia*, de B à» 10 ht

Sr. Ai-vrilti

DUA5 MOÇAS, mal ou rapa-
701. Alugo pet). apt. Dento
Utboa c/ 1 tnh% adlant. (Sem
fíadorl 221-7923. B. Alrci,
204.

flAMENGO Alugaie api. 915
Praia do flamengo, 12 c/qto,,
sala con),, sinteko, pintado.
CKav. c/port. Tralar Calmarei
Adm. Iniu/oii Lida. Av. Gra;.)
Aranha, 32611" lei. 22I-42.IV
- 221-4554. CRECI 2565,

FLAMENGO aluai apartamento \
quarto v tala & Rui» Condu b..u-
pendi 70 aplo. 603 frenle alu-1
guel 450,00 taxai liadnr ou |
d'pólilo chnve» porlana tialnr ;
Av._Doira Mar 406 íala I302 |

FLAMENOO - Alugaie íala e
quarto amploia Rua Mirquê» |
Almnt ,i I6B aplo. 310 c.
poMeiro. _

FLAMENGO - Aluaa.i» e»ce-
lanro »p'9 1.113 á P." U do
Fiamenyc, n0 93 (cn.r.ci pela |
Rui Peneira Viana,' c/2 quar._i,
íum cem armário embutido},
b:a ma, saleta de entrada,
v«f'.ci l/mlrlei no cerred-r e
m lale^», btnheiro iscltl, coii-
r.ha, dso:. de ompregaJa. Cha.
vi; c ptiteirce Trflíar no NO-
VO MUNDO CIA. COMER-
CIAL E CORKETOí; h Rua do
Carmo, 65 - 49 andar. F:nei
252-5205 - 25 2-9867 -
2520114 (CRECI 937:

FIAMENGO alugo ap. 902 lie-
nador Vetgueiro 210 lil* qlo.
con], ele. frentu Inf, c/ por-
teiro._

FLAMLNOO" - Claro o amplo
ialio, 3 quarto», dep. e lugar
p/ carro, Kun Senador Verouc'-
ro 232 804. Chavei e, porieiro.

FIAMENGO - Alugaie o apt9
1110 ria Rua Senador Ver.
«utlro, 218, c'2 oloi., laia, i .,ur.. ,-
coí., banh., e dependenciai ' "luuA 3t

ZONA SUL

., banh. e tit. Cnavei c/ por- (
r-lro. Iratai Trav. Pajo 23 •

i 207.
AIUGA.SE" p'» 

" 
450.00. apt. 6 \

na R. W-achado Coelho, 105,1
cl 2 «íoi. tale. coí. banh.
Chavei e/ o barbeiro na lei*.
Tra.ar Trav. Pato 23 1/ 207.

AlUGO - Canlio com I mil |
adtanr. Foma.o fiador p/ ou*
tio» - R- Senjder Daniai, 117
¦ala 1 83*.

AIUGA.SE «ela e qlo. conjuga,
rio, kifch., banheiro. Rua Ria* j
criuelo 217 ap. 1010 Chave
local. Tel. 345-3343

AIUGA.SE cv.no Rua Mela"
Lacerda. 549.

A PARTIR de CrS 350, p/ méi
I - Sala, quarto, banh, com- <

I pleio e Vli. Novliimoi. Ver;
; i R. Riachuelo, 222. Tratar

_ Av. Rio Branco 257 S/603.
! Tel. 232-3960.

APSA - . luoi.i» lõ. 904. Av.
Mem de Sa. n9 215 c/lia.,

! ato., cc:., banh. Chav. C/oort.
Tralar AUXILIAOCRA PRED:Al
S A. CRECI 253. Tv. Ouvidor.
32. 20 de 9r 11 « I2/I7hi. Te!.
242^050. __

ALUOO'-'Ã pãríir CrJ 120.C.
quarto». Rua» (ívramfnto 2U

ato. 13 O. Manai Benedito
Hioolitc. 60 tob 0 Simira de-
frente a Igreja Santana. Rua
Engenho Novo 48 Sr. Alcebia.
d.t, o outrj» na Zona Sul —
Tralar largo da Carioca 5, i/
704;

B. FÀTÍFAÃ - Aluga le apt9i.
403 e 503 .i Av. N. S. do Fill.
ma. n. 83, nnboi C 2 auartoi,
sala, cozmha, banheiro, Área
c/ tanque o banheiro de «m*
pregada. Chav.t t' oorie.ro.
Tratar na NOVO MUNDO CIA.
COMERCIAL E CORRETORA a

| Rua do Carmo. 65 - 49 andar.
I Fone.i 252-5205 - 252-9867 -

f 252 0114 (CRECI .937).___
CENTRO - Alugam-ie aptoi. 7

e 13 da R. Senado 272 «7 3
qt», 3 __lai, coí. banh°. Chav

' 
peri. Tratar 7 Stlembio, 81 -

( S/ 1.002.
CENTRO A ADIMO"aluga õí
aptoi. 403. 601. 602 da Rua
Riachuelo 222. lodoi coniuga-
do» o de Ia. locação. Chavit
r\t\ portaria. Tratar Av. Gsmri
Freiie 196 gr. 707 8 - Tel.:
232 078 K_

CENTRO
ra catèl,
íoi, 121

CENTRO -- Áíugo R. Riechuelo.
271 ap'9 901. Frente. SI. 2
qt9i. ban9 jard. invern. coz.
área de icrv. Chavei < por-íi-
re. CrS 550,00. Tratar SÉRGIO
CASTRO IMÓVEIS. R. Aliem-
bléia, 40 59. Tell. 231-0990 e
242-8945. CRECI 22.

GLORIA - Alugo Rua Taylor,
39 apto. 802 c/qto. ti. d<o. I
chav» porteiro Iraiar ÂMBITO
Av. Rio Branco 156/2ÒÍ3 • ...
222 3B75_252:82n

GLORIA — /iugem.ia R. An. !
làní.» M«ndei Campai, 57 íp»i.
SI. at. Cnav.i osrtaria. Tr«tar
P«d»*! Andorinha Lfd«. R. Ai- *
varo Alvim, 48 t' 1009. Tel. i
252-1433 CRECI - J-3M.

GlORIÀ"- 
"AlugTíiT-pr706 

8. •
da Glória 348 íala 2 qtl, cot. i
banhe.ro, dep. comp, emprega- j
d*. Chavt» c/port. Tratar A". I
Rio Branco IOB i/20l - Tal.
242-3617 Sr. Joit

OLORIA - Alugo R. Pedro !
Amér.co. 166 apto 617 bl. B. <
SI. qt? conjugado ban? e kit. I
Chavei e/porteiro. CrS 280.CO. •
Tratar SÉRGIO CASTRO

IMÓVEIS. R. Ailtmbléia, 40
59. Ieli.:31-0990 • 2428943. ¦
CRECI J2.

GlORIA - Alug. aplo. ula 2
qt:. coz. banh. qto. banh. emp.
irea c/ tanque, fene. Rua do
Ruiiel. 344/101 bl. A. Tratir
252-4681. Rua 7 Settrrbro.
4380. CRECI 338.

APSA - Alugue <p. 208. R.
Almto. Tamandaré, n9 47 c/
tU. qt?. coz. banh. ihav. c/
p:r-. i r a I a t AUXILIA-JORA
1'REÍ.IAL 5 A. C5ECI 253. Tv.
Ou.id:r. 32. 2? d« 9/11 •
l_'17hi. To:. 2^:^063^

ALUGA-SI viça em apto- de
niuojn :. Pede if relê-

, Rui Pa.iundu 179-1212
B.

ccmpl^tas d» empregada, Vor
no local. Tratar n. CURVCtO
SA, - Rua Anfilóflo .lu Car.
valho. 29 - S» 917-18. Teli.
221-4705 a 221-Í06I. CRLCI
1268 - J-288.

MOCA alug, • eutu que tra.
baln* fota c/ tor!ot diioit_».
V<>r dominíjo na Rua Senador
Vcrguciio n? 303/402.

PRAIA 00 FIAMENGO 12 ant?
602 Aloy*-»o magnífico
ap:, d? frente c/varanda, l
qui,rio e 1 ial» con;ur:pdo.,
C37. « banheiro, chav-» t. por-
teiro t tratar Av. Almte. B .r
roío 63 i 806 - Tel. 223^^07
. 224-9C07. CRtCI 36'4.

LARANJEIRAS - Alu-iainoi R.
Alice n. IbO ep9. 101 c/3 qli,
ilamaH doiicndéncl... Mnrcc-
hora fone 245-7874. Iraiar Epe
lm;blllérla Ltda. Av, Gror.a
Alinha 416 l'6IO Tono
2.12 2761 CRECI 1301.

BOTAFOGO
E URCA
ÃTSÃ - Aluga.ie~ão7~406 bl.

A, R. C. lirio Alvim n") 55, (I
íala, 3 qto». 2 banhi. coz. dep.
omp. arcfl iflrv. Ia. locaçAo —
Chav. c/ port. Traiar AUXILIA.
DORA PREDIAL 5/A. CRECI
253. Tv. Ou/lclor, 32, 29 dn
9,11 n 21/17 hi. Tel, 342-6060.

ALUGA-SE - Quarto ou vaqa»
pira rapaze» ou moça qu.
irabaliiem fora, Tel. 266-5570.

iHUGO - Olimo apio. tala gr.
? ql». n d«p, Rua tnuro Mullor
66 apt. 805 - Inl. 2266351
D. Fiida,

APSA - Aluga-io ap."9ÕB, R.
farnnl, n9 60, c/ ih. 3 qto».
2 banhi. co». dep. emp. irea
ierv, garagem. Ia. loeaçSo.
Oxi. e/ pari. Iratar AUXILIA-
DOI'A PREDIAL S A. CRECI
253. Tv. Ouvid.r, 32, 29 de
9/11 c I2'l7hi. lei. 242 6060.

AIUGO anto. 1011 Lauro Muilur
36. — I qt, coz. banh., tl._
mai» 1 ql. reveriíval, Área,
depend. emp. Chave» it port.
Tratar Sr. Marlini 252-1535 ~
9 ii 13 hora».

A CRS 500, p/ mil. Exccp-
! cional apto. tala, quarto ta*
j parado, banh. coz. área, dcpi.
i Rua Hum.lti 141 ap. 803. Ver

c/ porteiro o tratar h Av, Rio
Branco 257 S/608. Tol. . . .
242-1841.

ia, loc. apto. 801
(rente com telefone. Sala, 2

qts. c/ tlnteco dom, dep. e .
garaoem. Ver R. l.uro Muller, ' MINISTRADORA NACIONAL

BOTAFOGO - Voluniacios, 98,
Alugo apartamento mobiliado
c/ 1 quarlo. o dopend-mciat
CrS OM.CQ e t_»ai, Telefona
?.%>ji!M.

BOTAFOGO - Alugo qlo. ia-
Li t-parado, Souta Lopn, 23
apto. .-I0V Ch. porteiro, Tra*
l.r _..¦(.lia: 2458636. CRECI
2.018.

BOTAFOOO -- Alugo ótimo
apartamento 120° da Praih cie
botafoüo, 4H4 com íala _ e
quarto leprirado» o depend. n-
cia». Chave» na port. Tratar na
Av. Rio Branro, 156 tala 91..
Aluriuelt 450,00. J. GOFMAN.
CRECI 1076. Tol.i_222.J546.

BOTAFOOO -"Alugo I quarlo
grande puta temporada ou cie-
livo, Iníormaçóii 266-133?. R.
Ailuntáo 493 api? 302.

BOTAFOOO - 
"Alug"o7 

Ruã Vi'
tório da Cotti 59 apto, 2,
ia Ia, 3 quarto», dependência»
área grande. — Tratar no lo-
cal.

BOTAFOGO - Rua Camulr.no,
1S3 (eiq. Volunt..MO_i - alu*
m. in-ii apartamantot — ampla
tala com tintaco, banheiro o
kitthanelte. Chave» com o por*
ttiro, Sr. Raymundo.

PRAIA OE BOTAFOOO - 
' 
Ãiu.

qa-w api? 748. da Pr. de Bola.
Ícüo, 356, ccn|ua«do CrS
300,00. Ver c/poneire. Tralar
Imob, Co?». - R. Alcindo
Guan.ib.r_, 24 Gr. 1.214 tel.
222-0020 222-7812 CRECI 202.

PRAIA DE BOTAFOGO 
"- 

Aiu'.
oa-ie api? 720 da Pr. de &_a-
fogo, 316, coniugido, C r S
360.C0. Ver c'Sr. Roque dimin-
go parte d.» manhí. Tr .tar c/
IM03. GÓES - R. A'cinc3_
Guanibata. 24 Gr. 1214 tel.
2220020 222-7812 CRECI 202.

RUA OSÓRIO DE ALMEIDA. 62
ap. 203 - Alug.v.e c/ telefona
e griragem, ampla t.h, 2 qtos.
banh?, c-.i.. dep. emp., érea

Chave» c/ zelador — AD-

tipi:
rsne !
bloca

AIUGA.SE un quarlo para duai
pvnoa» cem i-fcíçòe». Tadete
referenciai tal. 2.5-1175 Fia-
mengo

CATETE E
FLAMENGO
ALUGA*SE um quarto de fren*

te mobÜIado para peno* que
trabalhe fora. Rua Bento Li**
boa n? 11 apt. 301. Catett -
Tel. 24S4U30.

AlUGA.St ..-¦-.¦- •:. d* doit
quarto» e dcpendinciai: rua
Silveira Marlini 12B CoB 03
245 9901.

APSA - Avgaie ap. 531. R.
Mirquéi Oo Abramei, n? 95,
c i!.., 3 qí.»., ccz. binh.,
dep. empr,. playground. Chav.
c p;'t. 0/ fren'.. Tratar AU- .
XIIIAÇORA PRE0IAI S/A. i
CRECI 253. Tv. Ouvtdcr, 32, !
2? de 9/11 « I2.17ht. Tel.
242-6060.

AlUGO api. 502 R. Pelliendu,
•16 3 qfi. {2 arm». emb.) sala,
cor, banh, dap. emp. Chave»
c pert.

AlUGO - Apto. tateia tala qto.
banh, cot, 400.00 maii taaai
Ver c/portelro R. Correia Du-
tra 30304 lei. 232 6750 CRECI
307.

CATETE — Aluo-imo» Largo Ma-
chado n? II ap9. IC03 * 1002
c/ialela, tala. 3 qti. demaii
dependência. Chavt na porta*
ria. Tratar Epe Imobiliária ltda.
Av, Graça Aranha -1)6 i/610
Fone 242 2761 CRECI 1381;

CATETE - FIAMENGO - Te.
mo» apt. o fornocemot fiadorat
irracutavoit — Senador Dantat
117 — 5eggndo__amdar,_t/331.

CATEIE - Alugo «pto. 1217
Rua do Catele, 214. Salata,
qto.. kitch. Chav. c/port. Tralar
Palmarei Adm. de Imóveii
ltda. Av. Graça Aranha,
226.119 andar. Tel. 221-4249 -
221-4554. CRECI 2565.

P/.ISSANOU 5? Alugam..
apios. r06 o 601 chavei por-

> teria. Trata* Teoíiío 0:onj 123-
! A, 59 and. tal. 223-2641 -

2^3 9775.
P1AIA DO FIAMENGO, 72

Alugo apt? 312 - cna\es na
a oertara dirismenie - inlor*
máíic» na Rua México, 74,
íala 908 peiioalmente da»
'6.30 hi. em diante.

G6 com Sr. Valdenclr, — tra-
tar Av. Graça Aranha, 57, !
i. .409....

APSA - Aluga-ie ap. S07. Á. |
Voluntirioi da Pítna, n? 371, i
e/ voitibuto, tateia, tala, qto.
co». b,nh. irea a tenuue, ter. jreç , coletivo na cobertura. \
Chav. c/ p:rt. Remo». Tratar l
AUXILIADORA PREDIAL S/A.
CRECI 253. iv. Ouvidor, 32, |
29 de 9/11 e 12/ 17hi. lei. I
242 6063^_

AP»A - 
'AÕiga-ie 

ap. 913, Praia I
de B.iafcgo, n? 340, c/ lia. ;
QÍ3.. ceni., banh. Itlt, CKiv. :
ti p;rt. Iratar AUXILIADORA 1
PSEwiAl SA. Tv. Cu-.dor. 32, '
2? d> ./ll e I2/I7hi. Ttl. |
243.6360.

ALUGA-SE - B.raio oi eptoi.
001 c 1C-7 da Rua Re.il G,-.in-
ri;za. 372. — Chave» c por-
T:iro, !r.»'jr Admintiracora

Av. Prei. Antônio Cerloi, fiI5
-- 29 pav. Tel. 2421314, ou
252-1236.

Casas e Terrenos
INSTITUTO NOSSA SENHORA

DO ROSÁRIO - Procura alu-
gar caia com telefone. Zona
Sul, irea oipa^ota para abrir
filial aqui. Infi. datalliadai </
Hclliday - Tel.: 2564)973.

LEME E
COPACABANA

OUARTO MOBUIAOO - Gde. I
jinela ambianit wteto P 2!
amigos ou Sr. 11.. t a m e n I o j
c/refi. 260-6469 Sen. Vergue • :

| rr. 35'41C.

A RUA SANTA CIARA 80 901
— Álug_-»e apio. de 7 ta...-,

, 4 qtci., v.:randa, 2 bflnh:. e
: dcpi. completas. CrS 1 600.00.
I Tratar Adm. Imob. 5íj Be'n.ir-
! dj S/A. 224-5219 - 231-0584

íC. A. Gélio. CRECI 4 I9i.
ALUGO - N. S. d. Copacaba.

na n° I 28S/I 203, qto. laia
teparadoi, terraço, viita m*r

' - Ch. porieiro. Tralar 2j..fei-1102 da Praia de Bonlogo. J4j__634 _ CRECI 3.018.428. c qio. e íala icparado,
coz., b-inh.. dep. cmpre43ada, ' AlUGA-SE
rio frenta. Chave» c/ Porteiro,

Vitira ds Car^o Ltda. Rui V.á*
x.co, 21 v. SOI. Tol. 221-3993 1
CRECI J345,

BOTAFOGO

TEMPORA0A - Apto. mobiliado
c/tel. il, 3 qu. dep. comp.
Ver Rua Senador Vergueiro ,
5/501 lei. 265-9177 256-7386. 

'¦ 
BOTAFOGO -

te, 172 apt

Traiar n» CURVELO S/A.
Rua Anfilófio de Carvalho, 29
- Si/ 917-18. Teli. 221-4705
e 221-1661. CRECI 126B -
J2B8.

LARANJEIRAS E
COSME VELHO

EM CASA de habitação colitiva !
alug.-ir quarto com toninha'
ind*oendrnte infermaçõej Tet..

____u.ll
LARANJEIRAS - Aluga-lo ap. i

901 R. dai l-r-nioirai. 430 »/2
salai., 3 qtoi., banh., coz. ktt* ;
c. tanq., o dep. emp. — Chaves 

'

e/port. Cr$ I OCO.CO - Tralar
na ADMINISTRADORA MASSET.
R. Debret, 79 i/408 - Tel:
212-1335 a 224-2283 - CRECI
1131.

LARANJEIRAS - Aluga-m ap.
604 R. Gago Coutinho, 43, vai.
2 qtcl. lendo 1 revenivel,
banh. cot. Chavei c/porteiro.
Tratar EMIl - Ed. Av. Central
1/1231 Tel. 352-9059.

Rua São Clemen*
502 frente. Alu-

cjamos c/ grande sala, qto. co/.
banh. social completo WC em.
pregada, Área du terviço, tin*
tr;c. Em pintura. Aluguel Cr$
550,00 e lanas. Chavei com
porteiro. Traiar IMOBILIÁRIA
ZIRTACB ITOA. Rua da Alfan-
depa 103-49 andar. Entre 11,30
e I8.no horai. Tel. 221-4351.

BOTAFOGO -_Alugo_R. General
Severiano, 40 apt?. 913 il. qt? I f;1,. «-.,".
bln°, ccz. área de »efv. dep.
emp*eg, Chavei c'porteiro Oí
585,00. Tratar SÉRGIO CASTRO
IMOVEIS R. Aiicmblóa. 40 5?
Tell. 231 C990 e 242-8945 CRE-
Cl 22.

ótimo qt., mdepen*
dente, c/ b.n, coletivo. Rua
Ronald de Carvalho, 91. !Ch.
vel c/ porteiro JoSo!. HARPA-
RI. Inf. 221-2098. CRECI 476.
2360519.

ALUGO amplo conjugado, com
«!nte-0. Rua Djalma Ulríçh, 91
apt. Ç03. Chaves porteiro, Pre*
«o CrJ 420.C0, mau taxai. Tra-
tir 221 ...844.

APSA - Alugaie ao. 401 R. i
Miguel Umui, n? 51, c/entra,
da, lia., 3 qios. c/arin. emb.,
banh, ioc, loalete, co„ 4rea
c/tanque, dep. empr. Chav,
_/ pou. Tratar AUXILIADORA
PREDIAL _,A. CRECI 253. Tv.
Ouvidor, 32-29 de 9/11 o
12/17 hi. Tel. 242-ÓO60.

APSA - Aluga-ie ap, BI I Av.
N. S. do Copacabana, n9 387
c/lia., qto. con|. banh., coz.
Chr.v. c/porl. Tralar AUXILIA-
DORA PREDIAL 5/A. CRECI
253. Tv. Ouv dor, 32 29 do
9 '11 «J2/J7 hi, Tel. 243 ,060,

APSA - Aluqaie" ap. 512. R.
fifiuiiredo Miiualhãoi n° 7**1.
Cila. qto, lap. cor. binh,
dep. em», irea ierv. c/tanou.-
v.iranda. chav, <,/ pert, tratar
AUXILIADORA PREDIAL 5/A,
CRECI 253 lv. Ouvidor 32 29
do 9/11 12/17 hl. Tel.
242ÓO60.

APSA' - Aluoa-ia ap. 202 R.
Flquoiredo MacalhSei. n? 818
c/»a!a 3 qtet. n.lta co/. banh.
dep. ornp. arm, emb, 2 apio;,
of andar. Chav, r. oert. Tratar
AUXIllíDORA PREDIAL S/A.
Auguel Cr» 850.00 - CRECI
253. Tv. Ouvidor 32. 2" de
9.1 e 12/17 hi. Tel. 24240Í0.

ALUOA-SE «I. 204, d, Silva
Caitro. n° 48. c/ lia, qto. »íj:.,
banh, c.-mpíeto, Iard. Inv. kit,
arm. emb. lund-t. Chave» c/
nsrt. Tratar AUXILIADORA
PREDIAL S/A, 0*ECI 253 -
Trv. Ouvldcr. 32. 29 da 9/11
* 12/17 hi. Tal. 242-6060,

AlUGO - Aplo. quarto, laia,
lep. c/tel. e outro conjugado
apenai 1 mei adiantado tra*
tar R. Paula Treiiai 32 apto.
104,

AIUGA*SE apto. quarto tala te*
parados banhi, coíinha • alu-
(iunl Cr$ 500 mal» ta«at. Rui '
Anita Garibftltli °0 apto. 3061
Chavot no 303.

AlUGO - Trinporãda lln./fev.
Rua B. Rilwiro 737/302. ex-
cel, ap. mobiliado, gelnd. tet.
etc. ti, qto, top. e dep. emp.
V-r local Inf. c/SOARES IMO-
VEIS Av, Cop. 1077/602. Teli.
235.1665 e 256 5937. CRECI .
978.

APSA - Alugaie ap. 6Ô6.-R.
Burata Ribeiro, n? 200, c/ íala,
qtol. conj. Itll, Ver • r Iratar
AUXILIADORA PREDIAL S/A.

CRECI 253. Tv. Ouvidor, 32, 29
de 9'11 e I217h. Telefone
242 6O60.

ALUGA-SE óíimo ap. frenle, c/
sal., empla tale, 3 qtl., armi.
embuti., ban., copa-co*,, d_p.
emp., irea. Rua Felipe de Oli.
veirj, 48 ap 601. HARPARI
- Inf. 221-2098 - CRKI_476.

A 20m DA ATIANIICA" i'aisõ,
cor., banh., árce. Av. Princeia
liabel, 7/1215. Chav. port. Al.
440 maii lanai. T. 52.8531 -
520962. CRECI 1294. Dr. HS-
BOA.

AlUGA-SE 
" 
- Corte Cantagalo

(Av. H-nn'que Oodiv/orth 65,
api? 501) c/3 quanoi, 2 talai,
dependenciai completai, rjera-
gem. CrS 1 000,00. Chavei c/
porteiros.

AlUGA-SE ótimo aplo. IrenFe,
tala e quarto separados. Ct%
700,00 Reinhi Eh.abeth 151/
202. Ver ^/poriíiro _227j8348

COPACABANA aluga-se ap. mo.
büiado mes de janeiro, sala,
quarto cocinha e dcp.nd.rui.i
Iratar tel. 236-43ÓI.

COPACABANA -Temei ."pt!
a fornocemo» fijdoras irrecuia*
veii - Senader Danlai, 117 .

COPACABANA . Alugamoi apli.
tomporada ou nÃo, c/ou »/
mov. c/iel. dn 1 a 4 qu. luxo
ou nAo em toda Z:na Sul. Inl.
AGFNCIA ANGLO AMERICA-
(IA Rua Siqueira Cmnpoi 43
íala 905, 255-0331 255-2853 •
-HECI J 343.

COPACABANA - Alugarnoi elll
príriio lu-tcj Ia. Inc-içÁo, ar
cond. rentral a» sala» comer*
cialt 1006, 100/, 1008 e 1009
Av. Corincaliana 1018. Chavei
Sr. Luiz Tralar AG. ANGLO-
AMERICANA, ¦- Toli. 255-2853
2550331. CRECI J 343;_

COPACABANA - mob. c/lel.
tala, 3 qt», c/arm». emb, 2
banhi, *r COnd. dep», empr.
garage. Rua frofettor Ga»tão
Bahi.-.n« 31 apt. 701. Vliltat
lota!. Traiar - AG. ANGLO-
/•M.RICANA - Tel. 2550331
255 2853 CRECI J343.

COPACABANA -' Bem mob. c/
lei, 2 »tt, 2 qts. grandei c/
armt, emb. 2 banh», »oc. ata*
pinado, deps. empr. completa»
garage. Chav.» c/porleiro Rua
Aillt Biaill 176 apt. 502. Tra-
tar AG. ANGLO AMERICANA
255-2853 2550331 CRECI J343

COPACABANA- Rua Anita Oi-
ribal-i 23 api. 101, 1 por an.
dar t/mov, c/lel, living, sala
jantar, varanda, A qts. todot
c/arm. emb. 2 banh, tollette,
2 qtt, empr. garage. Chave»
c/p.rtclro. Tratar AG. ANGIO-
AMERICANA - Tel. 235C33I
255-2853 CRECI J 343.

COPACABANA - Áíugai» quaN
to frente, Sr. trabalhe fora.
Av. Copacabana 245 pon. O
epto. 1203. Ver lábado, do-
mlngo dia todo, durante te*
mana A noite.

COPACABANA~-~Alúgaie aplo.
Siqueira Campo: 243/603, ll-
Ia, v*t. 2 qto». cor. banh.
área e/ tanque, qto. * banh.
emp. 600,00 #* encargos. , . .
252 6747 de 8 ai II e 16 ai
18 horat.

APT9 MOBILIADO - Alugo por ,
tempjradi de 2 a 4 metei | 

••9u_.do_.nJar. i/33i.

BOTAFOGO - Alugo R. General
Sevcrleno. 40 api?. 9C6 il. 2
qt?s. ban?. jard. inver. cor.
Áta de serv. dep. empreg.
Chavei c/porieiro CrJ 680.00.
Tratar SÉRGIO CASTRO
IMÓVEIS. R. Aiicmbléia 40 5?
Teli. 242-6945 e 2310990 CRE-
Cl 22.

de 3 sa!.u 4 quartos, 2 banh,
socía1! corinha e àeo. da em- |
preg"-1-. Rua República dn Pe* j
ru, 136 — Ch_.es com port. J
Gomei._

ALUGO ótimo apt. saía 2 qtes, ;
Icfone c/ou s/mo- i

bilia 9CO.00 mail la».n. Ver |
e/port. R. 5 de Julho 349'202
232 6750_CR£CI_307.

AVENIDA PRADO JÚNIOR. 160
api. 512, 601 e 602 - Novoi,
de frente, c/sinteco. sala e qto.
cen|„ banh?., küch. CrS
400.00. Chavei no ap. 601.
ADMINISTRAOORA NACIONAL
— Av. Pres. Antônio Carlos,
615 - 29 pav. Te'. 242-1314
ou 252-1236.

ALUGA-SE pequeno qto. indo-
prr.dsnt»?. Ver R. Ministro AI-
fredo Valadio 77. apt. 808

- Aluga-se quarto pa-
Rua Senho' doi Pai
— Centro.

CENTRO - Alugai" ótimo apt.
tala, 2 quarto», banh, e co_.

'Rui do Reiends, 99. Ver com
Sr. Bínediro.

CONJUGADO p. . ou 3 motel
303,00. Fállma com I mêi
adiant. Inf. 221-7923. hoie e
domingo 6 ii 17 h. B. Airci,
204, (arranjo fiador p/ outros).

CASTELO - Alugaie uma vaga
de garagem na Av. Almirante
Barroso, 63. Tratar Rua Araújo
Porto Alegre, 70 1/ 118. Tel.
222-3742._

CENTRO"- Aluna.!- api? IÕ04
R. Rctende, 39. o' <it9. inia,
banh?. coz. OS 330,00. Ver
c/ porteiro. Tratar IMOB.
GOE5. R. Alcindo Guanabara.
24 qr. 1214 lei.: 222CO20
222-78Ijí^CREO 202.

CENTRO - Áluqâ-ie apt? 2Õ7
Rua Waihington luil. 50, íala
n qtP conjugado c/ kítchnette.
Chovei c/ port. Tratar c/ proc.
Rua México, 168 gr. 507. Tel.
252-1123. CRECI 840.

CENTRO - COROA REAl Alu-
ga aplo. 402 da Av. Mem
de Si, 171, coniugado c/kitch.
p a rci;dn.ente mobiliado cha.
vei c/port. Iraiar Trav. Ouvi-
dor, 17 - 4? and. 1 ei.
232-9564.

CENTRO Aluqa-ie 4 3 0.00
frente, tal. dupis, ql? banh.
cot. Rua Coita Baitoi 8 apt?
1002 cháv. port. tralar Av.
Almt. Barroso 90 íala 402 tel.
_4____7_L CRECII424.

FÁTIMA alugo 
"apto." 

208 Rua
Riachuelo 220 íala qto, coni.
copa-coz, gr. arca inf. por-
teiro.

Lojas, Escritórios
e Consultórios

ALUGO Ótima sala taleta banh.
e V.itc. LD. MARQUES HERVAL
Av. Rio Bmnco 400,00 mail
taxai 232-6750 CRECI 307.

APSA - Alugaie ilai. 3Õ2-Ã,
303, 401-A, gr. 402. 403-A. R.
doi Andradai, n? 31, p/ flni
comerciais. Chav. c/ port. Tra-
tar AUXILIADORA PREDIAL
S/A. CRECI 253. Tv. Ouvirloi,
32, 2? cie 9/1) e 12/I7hi. Tel.

i 242-6060._
APSA - Aluga-so s/415. R.

Mkiucl Couto n9 105 p/ fin-,
coinorclais, c/ banh, Chav. (f_
,oilari.i. Tralar AUXILIADORA
PREDIAl S/A, CRECI 253. Tv.
Ouvidor, 32, 29 de 9/11 r
I2/I7hs. Tel. 2426060.

ALUGA-SE uma parto di uma
_..!<. corn. tel, 252- Rua Sen.
Dantas 117/608. Centro. Ed-
son.

ÀPSA — Ãluga-se sobroloja 201,
Av. Rio Branco, n? 133. IV fim
comerciriis. Ch.iv, c/ pert. Tra-
tar AUXILIADORA PRE DIAL
S/A. Tv. Ouvidor, 32, 29 de
9/11 e I2/I7hs. Tel. 2426060.

ALUGA-SE p/ 2.700,00 grupoi
1005 - 1006 da Trav. do Paço
23, c/ telefono, Chíivos na
portaria. Tratar na sala 207 do
nmimo prédio.

ALUGA-SE p/ 330,00, íala 1118"
Av. Proildenle Varu.n 590.
Chaves c/ porteiro. Tr_.t _r
liav. Paço 23 sala 207.

ALUGA-SE'_ sala' 401" da" Rua
Evaritlo da Veiga, 35. Barato.
Chaves na portaria, tratar Ad-
mfnlstradoro Vieira de Cai-
tro Ltda. Rua México, 21 qr.
501 tclef. 2213993 - CRECI
- J - 345.
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COPACABANA - Aljgo apto".
ds frente, com ial.i — 2 q. coz.
e dependência - gjrag, H.
Sa rerreira 159/302 Chavei c
porteiro. Tratar 226-6956.

COPACABANÃ'1 2q., I.. banh.
ecr, dep. emp,, sinteco, gar ,
pUyground, Ia. loc. Ch. pori.Alug. I 000 laaai. Belfon Ro.
• o, 266/701. 257-5316. __

COPA — Alugo apt. lu«o, amplo
salão, 3 qu. 2 banh. ioc. dep.
emp. gar. U. Icc. ch/. port
Miguel lemet 118 ap. 302.

COPACABANA" - ADMINISÍRÃ'.
DORA SION aluga api. IC02
Av. N. 5. Copacabana 1292,
cr 2 lll., 2 qu.. depi. Chavei
c/ port. Tratar Av. Rio Branco
156. qr .1714, tell. 252-5917

o 232-1603, de 11 ai ISfii. Pro.
poita nrátij. Atendimento rá*
pido. CRECI - J-328;

copácabana~-*"adminisira.
DORA SION aluga apt. 1116
R. Siqueira Campot 43, c/ sala
e quarto cenj. Chaves e/ port.
l.atar Av. Rio Branco 156, gr.
1714, tell. 232-1603 e 252-5917,
de II ál IBhi. Propoita qritii.
Atendimenio rápido. CRECI —
J-3J8.

COPACABANA - Viv. de C«.
tro, 15/1102 - qt. tal. cenj.
mobtt. c/tal. todo pintado, sin-
teco, ar condicionado, armário.
Para casais s/Mhos. Tratar tel.
2563311.JIRECI 509._

COPACABANA -A"l uqa-.õ
ótimo ap. c/ 2 talai, J ouar.
tos, banh. compl. depend. em*
preq. mobiliado, c/ telefone.
Rua R.vmundo Correia n? 23
ap. )004. Chavr-s c/ porteiro.
Tratar "FERNANDO CARDOSO"
Adm. Imóveis Rui das Marre-
cai, 40 »..' 306 - 232-3687. _

COPACABANA - ÀVuqã-iê
350,00 tal. e qt? coni. banh.
cor. Rua Sá Ferreira 130 apt"?
704 ch.iv. c/ port. tratar Av.
Almt. Barroio 90 c/ 402 tel.
242.8878 CRECI_1424._

COPACABANA"- Àluga-ie apt?
IG9 da Rua Henrique Oswald,
3, e/ quarto, sala banheiro,
corinha e grande área c/ tan-
qu*. Chaves c/ porteiro. Tr.ttar
Ru_ Araújo Parto Alegre, 70
1/ 118. Tel.! 222-3742. Aluguel
CrS_55O.00 mali taxai.

COPA - POSTO 6 (Temporada!.
Senhora de respeito aceita
moças e senhoras diaristas c/
rclerCnciai. Tel. 267-9217 á
noite.

COPACABANA""- Âfuqo. qlo.
sala, sep., frente, pintado. Pen.
Ver. Rocha Leão, 88 apto. 202.
CrS 430,00 e laxas. Ver locol
234-5410.

COPACABANA Alugaie ap.
mobiliado, 2 qtos,, sala, co/.,
banh.. depend. empreg., ar«a
etc. Rua Sá F*.rr*ira, 44 apto.
1207, tralar na Acimlniitraooi»
Víflira d» Castro Ltda. Rua
M.nico. 21 gr. 501 telef. -
221-3993. - CRECI J 345^

COPACABANA - Apart. IuiV,
mob. 3 tli. 3 qt». copa. coí. 2
ban. ioc. arm. emb. 2 qt». tmp,
</ taltf, 3 300 mais taxai. Tra*
lar 2S61SS9 a noite 1 p/ and.

COPACABANA - Alugo CrS
400.CO, apt. quarto e sala se*
parados, prédio novo. Ver Rua
Saint Roman, 259 - Chavei
com o porteiro. Tratar 
222-3105.

RUA BARATA ••! .iim ap.
201 - Ampla sala, 3 qtol. arm.
emb., banh9 e cor. c/azulejos
até o teto, deo. emp. t.000,
Chavei c porte ro. AD.VINIS.
TRADORA NACIONAL - Av.
Pr es. Antón o Car.ot, 615 --
29 par. le!. 242-I3U ou
252-1236.

RUA BARATA RIBEIRO. 189 ap.
1103 - Hall, íala. lerdim, 3
qtol., btnh?., coz., tcilleüe.
dep. emp., área. Chaves e/
portero. ADMINISTRADORA
NACIONAL - Av. Prei. An-
tono Cariei. 615, 2? P*v. It.
242-J314 ou 2521236.

RUA IEOPOLDO MIOUEZ." 31
ap. 701 — MobÜIado, íren*e,
ha!', satã. qto., banho., coí..
deo. emp. ira». Chaves c'ie'e-
dor. ADMINISTRADORA NACI-
ONAl - Av. Pr;i. Antân.o
Carloi. 615 - 2? ov/. Tal.
242-1314 ou 252 1236.

RUA BARATA RIBEIRO, 131 ip.
1.002 — C telefone, mobiliado,
de frente, hall, saio. qto.. coí..
bmh°., área. Cnavei no lc:aí.
CrS B50.CO. ADMINISTRADORA
NACIONAl - Av. Prei. An.
tono Cario-., 615 -• 29 pav.
Te:. 242-1314 ou 252-1236.

TfMPORADA - Apte. peq. p/
2 pessoas, pio», d* praia. Tel:
345-7183. CRECI 796.

TEMPORADA até 3 metei apto.
sala qto. coniugado kitch, banh.
C-mpleto. mobiliado, telefone,
uten. dom. Tratar no lool c/
proprietário. Rua Di_lma Ul-
rith 91 ap. 1108 tel. 257-7809
500.CQ m.niaii.

TROCO por í ou 2 meses, gran*
do apt. mob. tel. gar. etc. da
frente ao Copacabana Pala-.e,
por uma casa da veraneio. —
íal._Dn«. Nair tel. 236-4683

TEMPORADA"- fie. qa." prei,
con|. c/tcl. gelad. moveis a
utentilioi 255-4959 e 256-7304
CRECI 1880.

TEMPORADA - Qd. praia. Sta.
Clara fie. luxo, atio toda rou-
p_, utensílios, si, qto. sep. bh,
coí. Paulo-256-3392 CRECI --
1662.

TEMPORADA - Aluqo apto. a
lOOmti. da Atlântica. 2 oi. 2
slas. dep. mob. utens. gei. Jan.
J_y-?._____)._
TURISTA — F6r.at dquo o tempo
q/desejar junto mar qto. si.
cor. banh, mob, utens. roupa
cama frt. Quatro p/and. Prop.
257-2872.

IPANEMA
E LEBLON

na feira tem de indo
Desde vestido de noiva sem uso a discos de 78

rotações. Desde cavalinho de brinquedo a banheiras usadas, em
estado de novas. Desde cadeira de balanço a aparelho

de jantar inglês. Para a feira ficar completa, só falta você anunciar
toda sexta-feira, nos classificados,

seus quadros à óleo ou "sua máquina de costura manual

FEIRA DE
UTILIDADES
USADAS

JORNAL
DO BRASIL
Classificados que vendem

COPACABANA - Aluqa se apt.
cí" frente R. Dias d_ Rocha,
20-803 ot. ll. 2 b.inhi. soei.
cor. dep, empreq. chaves c/
DOiteiro. Tr.ilsr tel. 2220941
CRECI J-87.

COPACABANA - Aluiu s_ apto.
812, R. Franeiico Sá. 88, íala
e quarto separado c demais
dependências. Chaves c/ por*
teiro. Tratir R. 19 de Marco.
7 - ar. 801/4 - Tel.: 224-4938

_- CRECI - 2018._
COPACABANA - Aluqo" aoto.

de sald í nt. coni. c/3rm.*rio
o estantes na Av. Copacabana
n9 1213. aoto. 306. Peno- en.
c.irreq<_d_ de mostrar no pró-
prio local das 10 às 16 hrs.
Tr.it.ir R. Dobrei n. 79 s/908.
Tcl.J224.4364.

COPACABANA - Pôilo 6 Rua
SA Ferreiro, 83/802, aluno nio-
bilifldo, _it_pctado. 3 qtos., 2
salíis, 2 qti. de ompr. ar cond.
e vaga mi garagem. Aluguel
CrS 2 700,00 e telefono.

COPACABANA" - Alu.a-ie ap.
de th 3 q. dep. enio. Pça. Vr-
reador Rocha Le_o, .0, ap. 201.
chaves np. 302. Anliqa S.
Campo», 246. Tel. 237-5818.

COPACABANA - R. Bulbõei de
Carvalho, 632 aluga-se ótimo
aplo. 901 c/il, 3 qti, 2 banhi,
copa co/, dep, emp. c/g rando
arca serv. g_raçi^ sinteco In.
loc. Cr$ I./.Õ0 tratar A Idônea
CRECI 1222 ch. c/port. - Tol.
243-4360.

ALUGA-SE ótimo aple. 102 -
Ver com o porteiro n* Ru*
General Urquíza n? 119, com
sal_. 3 qios., coí., banh. de>
ii T.ii d* amprag. a garjgcm

CrS 1 500,00. Tratai com
Roque. Rua Alcindo Guanib*-
ra n? 24, l/l 413 - T.lefo-
net 224.1534 - 221-8100 -
CRECJ 1M._

APSA — Aluai.le io. _02. R.
Naiclmento Silva nO 122. C/lia.
oto-sen. cor. óanh. Chav. í.
Farmo de Amoedo. 155 j.p. 101
ou no loca!. Tratar AUXILIA-
DCRÍ PREDIAL S/A. CRECI

253. Tv. Ouvidor 32 29 de
9/11 e T2/17 hi. Tel. 242-060.

ALUGA-SE - Quarto peiioa fi-
na e uma vjga rapaz Ru_ Go-
mas Carneiro, 134 c/2 Tel. —
287-2953 _- Ipatiema.

APARTAMENTO 
"inobiliado 

le".
blon. Lança salão 3 qts. 2
banhs, soe. d<*p. te!, garagem
Vista lagoa Club Fiam. . CrS
2.000,00 lei. 267-3753 49 and.
Rua Gllberto_Cardoio 260/401

ARPOADOR -" Aluoo Rua Fran-
cisco Otavíano, 80 apt. 202
alto luxo Hall, salão 3 qts,
3 banh, dep. comp. garagem
chaves porteiro Célio tratar •
ÂMBITO Av. Rio Branco 156/
2635 Tel. 2223875 252-8211

IPANEMA — Aluga-se apto. cem
sala p qu.irto grande cozinha
o banheiro cotn ^ntixo, Av
Henrique Dumonl, 85/701 —
Chav. na port.

IPANEMA — Alugo lemp. apto.
dois quart. sala gsragem q.
empreg. mobília gola d, Barão
da lòrre 42 apto. 302. Ch. ap-
to. 202.

IPANEMA - Aplo totalmente
mobiliado cem telefone c gela-
deira. Sala, 2 quarios, jardim
de inverno e dependências.
Rua Gomes C.rnoiro, 1-19 apto.
1004 - Cr$ 1 200.00 mail
taxas.

AtUGA-SE — Apartamento mo-
binado, de 2 quarios c 1 sala,
com 3 ..rmarios embutidos, t-.-
lofono e geladeira. Aceita-se
oferta para temporada, Ver n.i
Av. Visconde ne Albuquerque
n? 375 apto, 202. Cliaves com
o porteiro. Tratar na mesma
rua no n9_805.

AV. HENRIOUE DUMONT 68. 505
- 2 qts. sla, banh. coz. dep.
da empr. vista lagoa e praia.
Ótimo tütiido. Tratar com o
porteiro Sr. JoSo, Aluquul °00.

COPACABANA - (P. 6) - Pe-
qurno apt9, and. alto, mob.,
£/ tel,, gel., ar cond., doe.
c/ gosto, «d. familiar, >/ ph ,
lolli, rua iii. nciou. Propriet. ALUGA-SE Apto. Fronte I £.
aluga barato a moca fino tra- l - 9- dep. completai Vise. Pi-
to, p/ tomar conla, p/ 90 dial, "i" S00. 501, chaves c/ por.
renovável. Marcar visitas p/ I ,C',D
tel.t 235-5407 - domingo de ! Sion -
11/13,00 hl. • 2a./3a.-feiia
18/20 hi.

COPACABANA - Alu_í-so po-
queno quarto mobiliado a pes-
soa reipeilo tol. 237-3407

COPACABANA -" Aluga-ia quar-
Io 1 ou 2 mo<a_ temporada
ou_ permanente tel. 256-2304

COPACABANA - Temporada ou
não, alugo apt. modlo frente,
mobiliado c/eimero, pintura *.
sinteco novos. Cr$ 1,100,00
mensais livres. Chaves portaria
R. Fig. Magalhãei 442 aplo.
717. Tel. 237-4518 237-7263 do

_7_às_ 10 manhã.
COPACABANA - 

" 
Alugamos ap'.

conjugado grande, mobiliado,
roupa de cama o mesa n.i Rua
Paula Freitai 32 apt. 601. .Cha-
ves n Inf, 2n. feira AG. AN-
GLO-AMERICANA 2550331 e
255-2053. CRECI J 343.

tratar Administradora
Tel. 252-5917.

AIIIAULFO DE PAIVA apll 1-2-3
qts desclo 360-450 600-1)00 c/
1 mes de dep (dou fhdorcs)
Inf. 221-7923. Ho|e 7243505.

IPANEMA — Aluga-se o aplo.
601 da Visconde de Pira],., 565
com salão, 3 qtos. copa, cozi-
nha dep. emp, e garagem. Ver
no local e tratar telefciie
227-2791, dej>ois_dasJ0 horas.

IPANEMA - Alugo mobiliado
um apio. quarto, sala. coz. o
ban. por 650,00 cruzeiros. Rua
Nascimento Silva, 284 aplo.
203. _

KAIC - IPANEMA - Alu9a apto"
411 da R. Vise. do Pira|,i, 452
c/sl., 2 qts., varanda, coí,,
ban, social c/box, dep. em-
preg,, área c tanque o garage.
Chaves porteiro e tratar ti. Car-
mo, 27-9? _ 2321774 - CRECI
J-72.



IMÓVEIS - ALUGUEt EMPREGOS
IPANEMA - Avenida
Vieira Souto. Alugo es-
pelacular apartamento
.00m2, frente. Para

temporada curta ou
longa a começar em
1/1/1972. Todo muito
bem mobiliado. Gran-
de salão frente ao mar,
4 quartos, 2 banheiros,
deps. completas empr.,
2 vagas de garagem,
telefone etc. etc. Mar-
car visitas. Rua da As-
scmbléia, 93 sala 601.
Fone: 232-8902. CRECI
1666.

1EMP0RADA - Ipanema Cai.
telinho. Jan. rev, Msr. Apt?
mob. tl>, qto. i.p. |. Inv.
ban. compl. coz, á. tanq. R,
Jaiigadolroí, 15/503 - Tel.
267.8038,

Loja., Escritórios
e Consultórios

ALUGAM-SE loias tm Ia. loca.
..m tm «xcaitr.lt ponlo <o-
mtrelal, lnj_. d* frenlt • tm
modarna galtria, ru Mu.» B_<
rata Ribalra n? 101 Tralar
no local ou na ffu_ 7 d* So.
im.iIho n? 44, na ¦ lo|a. T.l.
24.513a - CRECI 903.

ZONA NORTE

KAIC - IPANEMA - Aluga apto.
-02 d.t R. Antônio Parro rai,
44 c/si., 1 qts., cot., ban.,
dep. emprerj., «*'ea e/taruiut..
Chave» porteiro e tratar R. C*r
mo, 27-.. - 232-1774 - CRECI
J-72.

URION — Aluga-tc apt. 3 quir.
loi depend, empreg, sinteco,
(Idrágeit. arm, embuiidos Dia.
farraira n. 669/102 Ver c/o
portai-o.

lEítON - Aluga-ta apt. 260
Rua Gilberto Cardoso. 104 c/3 ,
oioi., sala, hall, coi., 2 banh. !
soe, dep. emp., a>« c/tanti.,
Ia. loc, gara.. Aluq. I 200,00 |
mais tm. (raiar P_tm_rei Adm. !
Inióviii. Av. Graça Aranha, !
226-119. Tel. 221-4554. CRECI !
.2565.
IEIION -- Ãiúgã-te apto. 4ÒÍ

Rus Gilbert. Cardoso, 260 c/3
qtot., tala, 2 banhj. toe. coz,,
dtp. empreg., irea c/tanque
fr«nte, Ia. loe.çáp, Mobilia*
do c/telefone, paragem. Chav, !
c/port. Tratar Palmarei Adm, ,
de Imóveis Lida, Av. Graça <
Aranha. 226-11° «ndsr. Tal.
221-4249 - 22I-4Í5-. CRECI ;
2565.

ifilÕN - Aluga-ta ipt9~l5Õ2
Rua Gilberto Cardoso, 260 c/3
qtoi., sala, 2 banh., coz., dep.
emp., área c/ranq., garag., ta.
__., frente. Alug. I 300,00
mai» fxi. Ver tratar Palmarei
Adm. de Imóveis Ltda. Av.
Grata Aranha. 226-11». Tel.
221-4554. CRECI 2565.

II1ION - Av. Dolfim M:reira
286 — /lugimo» o maQni.iío
apartamento 401. dup-ex, de
(rente pira a praia, com
350m2. compoito dt vtstibulo,
!!v*nq. com 40m2 c/a:_sio a
i«gundo living envidracado na

ca&irtura com »_0<n2. d soondo
de bar cem menti carqs psra
a cepa, tottaJa s_c'al, cpinde
terraço de ffenl. « Írea tí«
serviço. Três quertci cem ar-
mírloi «mbutidci. deis banhei-
rei como'ctoi, tala de ft;m_iço.
cooi. cozinha, irei d» serviço,
2 quartoi com «rmiric» « ba-
r.heiro de empregada, lavjnd:
(Ia. aaraqem. Alugue! CrJ
4 300.00 e> ta.at. Tratar IMOBI-
UARIA ZIRTAfB 110A. Rua ti»

Al-_i.de._4_. 108 — ÂO andar,
telt. 221-9993 « 221-4351. *ntr«
11J0 a 18 haras.

LEBLON — Alugo veraneio apto.
c/tala 3 qto»., garagem, tele-
fina. Rua Gral. V.nancio Flírct
n. 595 apto. 101.

íteiON - Alvga-sa ap. 104 Av.
Afranio de Ms^a Tt*nzo, 149.
c/tele 2 q»oi. banh. cor. itn*
e/iano. « dtp. emp. -
I.OCO.00 - Chavei c/port. "•«•
tsr na ADMINISTRADORA
MAS5-T ITDA, R. D.br.t, 79
t'4Bt - Tel. 2421335 .
224.2283 -JTRECI 1131.

PRA(A CEN; OSÓRIO 
' 

Ãlu-
«o ap!o. 701 Rui Jançjadeircs
42 1 qto. cor, sla, banh, tf*-
rar 2521535 Sr. Mlrlint 9 at
13. Ver chaves c/porteiro

TIJUCA,
RIO COMPRIDO
E MARACANÃ
APARTAMENTO Aluqa-ie

| quarto, tala e dependência.
Rui» Almirante Gavlfo II ap,
404, Chavei com o porteiro.
Tratar ,i Rua F.ll. da Cunha
38 apto. 102. Tijuca.

ALUGA-SE ipto. tala 2 quartos
grande área caiai i/(llhoi Rui

JlaplruJI-3 c/2_apt_201.
APSA - Aluga'.» ap. 204. R.

Bario der Plraisinunqa, nP 35,
c/ sla. sinta. 3 qtot, cor. banh.
dep. emp. irea-ierv, Chav. c/
port. T ralar AUXUIADOPA
PREDIAl S'A. CRECI 253. 7v.
Ouvido,, 32, 29 de 9/11 a
I2/I7ht. Tal. 2-7-60.0.

APSA - Aluga-se ap. 104. R.
Bario de Piras.inunga, 35, c/
sla. 3 «tot. banh. cor. dep.
eir.p. Cha_ C-' port. Tratar AU- *
XIIIADORA TRÍDIAl 5/A -
Corei 253. Tv. Ouvidor, 37.
29 de 9/11 a 12/17ht. Tel. I
247 60*0,

ALUGA-SE apto. c/ 2
qtos., sala, dep. de em-;
pregada e c/ garagem. í
Rua Dr. Satamini, 292,;
apto. 112. Procurar Sr.'
Aloisio.
APSA — Aiugaie ap. 3Í0. R. I

Bd'3c de Itapaglpe, n° 405,
t» _.«. cito. cor. banh. dep J
emp irea serv, c/ tanque, d.' jfrente. Chav, c' port. Traia'
AUXILIADORA PREDIAL S/A. i
CR.-I 253. Tv. Ouvidor. 32. I
29 dr 9,11 e 12/I7ht. Tel I
242-6060.

RUA. GEN. ROCA. 426 - Ap. !
304. Ampla tala. 2 qtot., ;
banhÇ, cor., dep. emp. 550,00,
Chaves c/porteiro. ADMINIS-
TRADORA NACIONAL. A v .
Pres. Anlônio Carlot, 615 29
pav. Tal. 242-1314 ou 2521236

RUA' BARÃO' DE SERIORIO 15
— Ap. 103. Hall. tala. jardim,
2 qtoi., banh.9, cor., dep.
emp.. ire§. Chavei c/reledor.
ADMI NISTRADORA NACIO-
NAl. Av. Prer. Antônio Carie-»,
615 29 pav. Tel. 242-1314 ou
252J236._

PU.-. FEUX DA CUNHA. 32 -
Ap. 304. Hall, aalio. 3 qict.,
I c/arm. emb., banho, ccp_
coz., dep. emp., irea OS í
9M.00. Chaves no local. AD- !
MINISTRA0ORA NACIONAL _ i
Av. Prei. Antônio Carlos, 615, i
29 pav. Tal. 242-1314 eu !
252-1236.

RIO COMPRIDO - CÒRÒA i
REAL - aluga apto. 102 da R. I
Bírão de Petrópolis, 476. c/ I
sla. 3 qtei. banh. garagem,
ecur. dep. emp. ir^è c' lano. ,
Ch.ve\ c/ perf. Tratar Trav.
Ouvidor. 17 49 and. Tel.
232-9564.

TIJUCA - Aluno apto. 7 qts,
sala e de.nt. Ver Rua tafaicre \
Cortes. 55/105. Sr. luis (por.
tarial. 264-9620.

TIJUCA -Alugo «lito. 4Ò7 dã
R. Joié Hiqinc. 331 tais 2 I

quartos òiua com lanciiu o
banheiro dw etnpru.iada. Cha-
ves na portaria « Iratar na Av.
Rio Branco, 156 tala 915, -
Alununl: 400,00. J. GOfMAN.
CRCCI 1076. Tal., 222-1546.

TIJUCA -- Aluoo apt. 503 Rua
Paulo do rronlin 160 2 qu,
ti, dtp. comp, chavo porteiro
Iratar ÂMBITO Av. klo Branco
156 tala 2635 lei. 272-3875

TIJUCA -Alugo R. Sio Fran.
clico Xavier 060 apto, 203 ia-
ISo 2 qis, dep. comp. chave
apt, 202 tratar ÂMBITO Av.
Rio Br,inco 156/2635 - Tel.
222-3875 252B2II

TIJUCA — Alugi'10 apto. ter*
reo tipo cata c/ sala, 3 qls,de-pend, emproo, compl, gran-de arco s/ cond, alug. 4 rala-
rlct c/ (íad. Ver no local Rua
Manuel leilão 16, npl° |02.
Trat. c/ proprlol. Av. 13 de
Ma.o 45_ s603. CRECI_3560.

TIJUCA — Áluga-te apto, 302.
Av. Paulo de Frontin 649 c/
sala, 2 <|tos. dopi. completai.
Tel, 257-4493.

TIJUCA - Aluga.ia apio. 206
da Rua Bario da Mesquita, nV
459 de sala, 2 qtot,, e dep.
completai de empreg. - Vor
C/ o porteiro e tratar à Rua
M(.«lco, 41 s/301. Íris. -
221-3421 e 221.718. _

TIJUCA - Aluga-te a" Rua Ba.
rão do Meiquila, 459-A bl. I
apto. 10? d? qto, sala e bl-
nhíiro. -¦ Ver no local cem
o porteiro . tnlar Rua Ménico
41 1/ 301. Telt. 221-3421 eu
221-3718.

TIJUCA 
"Aluqa-se" 

apto. 302 IRua Naialina, 15 c,3 qtos-, hall. jvèr., Mia, b_nh„ cer., dep. '
emp., irea t/tanq., arm. twbv í
tido, sinleco. Chav. local. Alug. I
BOO.OO mau ias, Tratar 1'aimarei
Adm. de Imóvelt Lida Av,
Graça Aranha, 326-1IC. Tel. jJ2I-424-. CRECI 2565.

TIJUCA - Alu-j t •.- ou vendada
,pl° 104 Rua Ba,ia de It.». i,
P» 405 com tala, 2 qtot. t da-
pend. 11..1. -i''M com «_nca a
linleco T,ala, no local cont o
proprletirio.

TIJUCA - Temoi apt. • fornt.
ctmoi 't .Jo..". irr-cuiivall —
Rua S.ntdor Danlai, 117. _|
5ti]undo and. t/231.

TIJUCA - Aluga-w apt9 3 qu.
ii. drmali deo#n_!<íncia_ — R
Parda! Maliet, n9 apr9 302.
Chevet c'Sr. Ctrxt 1 R. At:n. |
lo Pent, 146, ou no leeal dis i
de tamana de 14 ii 18 hcrai, j
e no -dcmtnqo o da todr. ¦
Tratar IMOB. GÓES - R. Al- i
cindo Guanabara, 24 Gr. 1.214 j
tal. 222 v__0 222-7312 CRECI ¦
202.

TIJUCA - Junto i Rua ¦' i -J_o:. I
tôbc. ao novo DIi:o, a í_)feia
Sant!ii!mn Sacramento, R u «
Prol. Quinino do Vala, 26.
Alugamoi aorc». em m_gntf'co
*_'-..- acab.do d« construir,
rsm elevador, irea de re:r«'o
fechada. — Oi aptci. tão c.m-
priiei de 2 quartoi grandei,
banheiro completo em còr, bca
cozinha, irea azuleiada, \VC
e Guarí.i d* emprenada cem
ianola. Base CrS 550.00 a tam.
Tratar IMOBILIÁRIA ZIRTAEB
ITDA - Rua da Alfandeqs, IOB
. 40 andar. tel. 2219998, entre

Ji'30 * '8.00 horai.

ANDARAI, GRAJAÚ
E VILA ISABEL
VILA ISAB_ri-~AlugTap'tõ7"2
ati. islã, cor. banh. compl.
dep. emp. cempl. Rua Come-
Ihelro Oriviano, 77,'20t. Trata-
252 4681. R. So:o Setembro, 43,
8<< CRrCI 339.

JACAREPAGUÁ
AIUGA-SE apto. na Vil. Vai-
aueír» na (lua AiaUi__ n? 144
- apto. 101 - c/ 2 qts., sin-
taco • ni_r. dept.

2.° Cad, CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 26, ¦ 2,<'.felra, 27-12-71 — 5

CENTRAL,
AUXILIAR E
RIO DOURO
APSA - Alugaio ap. 202 R.

Diai da Cru/ n9 568 c/ila., 3
qloi., co/., banh,, dep, emp.,
irra _erv. c/Ianque, Chav,
c/port. Tratar AUXILIADORA
PREDIAL S/A. CRECI 253. Tv.
Ouvidor, 3229 do 9/11 o
12, 17 t,a. Tel. 242 6060.

AlUOA-SE api? 302 - Av. Er-
nani Cardoio 164 — Catcadu.
ra, 2 quart, tala, banh, coi.
dep. emp.

ABOLIÇÃO 
'--"Aluga 

.a apT~20Í
I o. 1 il. cozinha com g.i
Light banh, compl, para casal
tem filhos. Conlr. (iad. R,
Catemiro de_Abreu, 455,

ALUGA- _r uin Amplo quirto
para canl ou 2 rno.ai Rua
rilgueiras límí 57 Rlachuelo
D. Olivia.

ABOUCAO - Aiugaie aplo.^
térreo il, qto, co_, banh., gde
irea. Chavei na cata da
frente. Jall. 235-2633 ._

CAMPO GRANDE 
""- 

Aluno
pro*. citação ótimo apto. c/
sala, 2 e 3 qtot., ele. - Cha-
ves R. Coi. Agoitinho, 113-A
loia,

CACHAMBI 
"ÃTuç^RT-ãTcãTc.

na, 12 apt9. 506 li, 2 ,!9t.
b .nP hall jard. inver. coz. àtGè
de lerv. CrS 350,00. Iratar
SÉRGIO CASIRO IMÓVEIS R.
Assembléia 40 59 Tel
2310990 a 242-8945. CRECI
22.

CAMPINHO - 
"Aluqo 

ipto. 2
quartvi -* Ru* Ana Te>i,
305/103 - Chavei 204.

DIAS DA CRUZ, •pt. de" 1.2.3
eus (350.00! 450,00. Irl. . . .
221-7923. B. Alrei 204 (i_n
fiador) dep. 1 mas (224-35051.

ENGENHO DENTRO - Aluga-se
apto. tala, 2 quartos, co_. ba.
nl.i-o completo. R. Mareio
CalderafO. nV 604 apto^ 201.

ENGENHO DE 0ENTRO - 
"Àlu-

go apto. 203 Rua Dr. Padilha
274, c -...lj. 2 qtot., ale, d»,
pond. empreg-, 320.CO. Cha-
vet port. D si ursii. Tel. —
228-2569.

JABUR - SENADOR CÂMARA'
- Aluga.ie apt9 305 Rua Saída,

6 c/2 qiot., tala, banh., co;.,
dep. emp., linteVo. Alug.
280,00 mas ias. Ver e tratar
Palmarei Adm. Imoveli lida.
Av. Graça Aranha. 226119. lei.
221-424.. CRECI 2565.

..Í.___L ,,.„ u ¦
R. Llmi fiarret., 14 \f R, 0.<o%
c/tnla 3 cilcs., etc. Um p/an-
dar, garagem. CrS 400,00. Tal,
268 5201 II. 19 Marco II Ml.

PIEDADE Aiugaie 2 quarius,
ifllfl, co.inha, li.inht.iro com-
pielo e iroâ e/tanque, Ver
R. Cel. Almeida 141 bloco"C" opl9 102, chavei c por-
tulro e tfrttar Av. Alml«. Dar.
roío 63 1/806 - Tol. 224 8íi07
a 2249402. CRECI 3694.

PIEDADE - Aluga-se aplo. 202
R. Clarimundo do Melo 3-10 _
2 quartoi. Chaves aplo, 102.

Casas o Terronos

BANGU - R. Prol. Clrmonlo
Ferreira 939 fundot e/2 qts,
il, 200. Chaviii ao lado Ira-
lar 252-1055 enói 13 hs,

QUINTINO - Aiugaie caia na
Rua JoJo Barbítlho 49 c/5 com

I 2 qft, ti, coz, copa, banh, ga-
| ragem. Chaves na c/l. Tratar

na CAR1AO UDA. a Rua Mé-
I «leo 146/1102 tal. 242-0227

REAIENOO - Casa c/2 qtot,
banh, eic, R. Correia ToUeíra
616 Chavei nos fundei. Tratai
252-1055 apás 13 ht.

LEOi-OlDINA
VIIA OA PENHA - Alugo apt.

il« li, qto. coi , R, Enn. Pi.
nho Magalhà.i n9 12I/I02F
eiquina Av. M.rlll — P|6«.
tqo Bleio.

CLASSIFICADOS
DO EST. DO RIO

PETRÓPOLIS,
TERESÓPOLIS
E FRIBURGO
ITAIPAVA — Atuuo caia inobí'

liada centro jardim sala, va-
randa 3 quarlot dep. da emp.
Tel. 3236I57._

TERESÓPOLIS - Aluga s. na Rã"-
ta aptP (rente p.janO e U*9
c/2 qtt. aala, co.., qto, bho,
Mil cruieirct. Tratar D. Hildai
248-205l_das 8/J0._

IERIS0POUS - Alugo «aia stá
20 de marco no Parq. Ingi,
alio, 2 pav-, salio 70m2. 4 qu,,
3 btr.hi., dap. amp„ toda
ittcblllada. jjrd.m. T. 2540155.

TFRESOPOUS - Alug.-i. ,pla".
da luxo, tala, 2 quartoi e lo<
dai dantndenctafi (um pliclna.
Tr.la, Fone 235-6315.

• >.«0 IHiO - Aluna lo Arraial
do Labo. Caia c/ 2 í|ti, dep,
írrnto p/ praia, neceultando
peq. rap. n pintura. Trotar Sfl,
ADMINITRADORA DE
IMÓVEIS. Copacabana 435, loi,•r: Tol. 2564276, CRCCI -
509.

CABO FRIO - Alugo lantlro,
i apto, con|, grande mobiliado

na pra a. Tel, 254.1052. Dr.
Ne'»on,

CABO FRIO - Alugo 2 apartt.
mohlt. c/ geladt. Junto praia
Forte. - Para lanairo a fava-
reiro - Telfi, 256-2074
257.7795. _

CABO FRIO - Aluga-se am~PÕ_
t nho linda cata com 5 quartot
4 banhairot, 2 talai, varandas,
cisterna com 40 000 litros, ga.
ragem, em centro de bosque.
Tratar com Dna. Roía Maria -
223-3377.

IMÓVEIS DIVERSOS

GUARAPARI - Veraneio alugo
peq. aplo. moblliado, geladel.

.__? 'H!?í<l_Pr*''1, T"'- 2617878.

GUARAPARI - Apari. moblliado
e/ geladeira a fegio. Alugo

I a 31 da ianeiro. I«'i
228-9777.

ÍGUABA - Alugo (asa l" qlo.,
ti., varanda, etc. a 70 m da
praia, CrS 30 p/ dia - Tal.:
247-7003.

IOUABA - Alugo p/catal p.q*.
cai» perto prata e reitaurantei
Bela Iguaba c Coita do Sol.
Jan. ou fev. 2660401 -
2266703.

SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS
ARARAS • Aluga.ia sitio""e*

. pteina, mft fevereiro. Preto

. 3.000,00. Tal. 234-6626 ou
: 228-4648.

ALUGA.SE • Mélcr - Rua
jKlnto. 3 - P fins cem,
msgnlfic, casa, ponlo central,

, 2 pavtot., 2 var., ascflt., Ia.
i vabOa 4 qtoi, banh?, cox., dep.1 emp., gar., e quintal arb.r.

1.800,00. Chave 'ocíl. ADM.
NAC. Tel. 242-1314.

FAZENDA DA GRAMA - _.
go, cavalos, piscina. Reter.ai
-46-2909.

VERANEIO
ALUGA-SE caia para f.m de »•

mana. Ro das Otint. Tal.

M. HERMES - Alugo ap. sala
! 2 qts, drp. completas Rua Sa.
: ravati n? 125 ap. 103. Chav,
i "Q apt. 102. Tratar 2224239

MEIER - Peno do Jardim Ia.
. le.a;_o alugai? aoto. 601 d»
\ R. Arqulai Cordeiro, 540 frente
| c/i 2 qtci. cez. banhe;ro e
[ qsregem, Chavei e/ vipia.
i tralar R. 5. Joi*. 90 s/ 1207

teh 252-2213.
MARIA DA GRAÇA - Aluga se

[ »p. 202 R. Ternando Eiquerdo,
7A as.a, 3 qtt,, Lvsnh. dep.

i c.mp. iratar £/.'..i. — Ed. A».
; Central s/1231 Tel. 252-9059.

MEIER — R. Constanca Barbota,
125 - Coben. I i4lio, 2 talet.,

| banh. de luxo. 3 «alar. Chavei
R. S.lva Rabeo, 38. Tralar Av.
Graça Aranha, 206, st. 510. -

! Tel. 252-353.
PIEDADF "ii. foesete -

Apto d» sais, 2 q ban, co.
f Ar^a. 3B0 mçni.li. Rua £nl.
lio de Menrjci 245.

PIEDADE - ÁIircMT.ot «prOt
101/103 ei. R. J-I.ata 34 c/l',
t.. brnhí, cci. CrS 3IC.CO t
C-S 300.00 mjii la.at. Ver :¦
D*. Carmem no ap. 202. Tra-
tar IMOB. GÓES Rua Alcindo
Gua.a_ara. 24 G-. 1.214 tal
22:0020 2227312 (CRECI 2-2;.

256-8794.
ARARUAMA KM 98 - Clbsnll

Part., Aiugaie _a»a pequtni
ntebjiada. 268^5886.

ALUGO - Casa am Cimbíquir,
mobillada. Tre.ar lalefone
245 3957. D. c«i:t.

•uur.A-,t - ifaipú ICOmti. ds
1 pra.a. Caia 2 qtos. ial.0 dep.
I J__'í-'- J'.*'" "'• 2386121.

ARARUAMA - Alugo ap. ouVrto
i a sala vina lagoa, para Ianeiro

ou fevereiro. Tel^246-5289.
ARARUAMA — Alugo o apto.

I 311 do Edifício Varadaret, mo-
| LiÜado, c <;_' i:i -.ra. Tratar no
I local ou 264-7836

ARARUAMA Coqueiral - FJ.iãt
- Alucjo caia frente lagea k.
90 i---.ii. Shel. 758-6469 -
396-2759 - Sr. Albino.

AlUOA .SE - Uma casa pira
J veraneio em Araru.ma, cem 3
I quartos, drpcndêncils do em.
I pregada, perto do clube de
; Xadrer. - Tel. 24cV3144.

ALUGA-SE - Ca"iã Praia Co".
qu.iral - Araruima, CrS -
1 C-JD.00 -Toljfesn 3B1-0--4.

ARARUAMA - Coqueiral. Alu.
no c:»,-. na praia, 2 cuí.-tet,

• tala, copa, ct?ladíira, etc. -
. Tra-a.- tel- 261-7504.

APARTAMENTO^ - 
"Em 

CsVam-
. bu, «lusii te ttns.ro e fovsrcl*
I ro. Teitfonj 237-2150.

ARARUAMA 
~ 

Alugo" p>" tam*.
| f/trate. Ótimo ap. moh. c/

TV etc. linda v/Ugoa. -
237-8972 Ney-

AlU0A.SE casa Maeaé! 7a"ntír.,
tjverelro,_fone 255 0195.

ARARUAMA — Aluqa-ie ampla
caia d» campo com oito q. —
pomar - plirini. Janeiro a
marco. Tnlar iitl. 221.3701 -
271.3405 - Raul.

AtIRAIAl OO CABO" - Aluo."
t-, caia praia. Iratari 223-2235
2a.-feira — Nadyr,

TÊRESOPOUS""-" FalendT Pai'.
A!i._o tata lote 7. Sali., 3
ati., 2 b.nh. tor. qeladelre,
teeíon:, p telna, rettaurrnl,
tauna. Chavet portaria hoiel.
jVattr 237.99J0.a_

TÊRESOPOUS 
~ 
- Aluga-se lem.

porad. climo apto. mobiliado
geladeira tala 2 nlt. 900,00
ianeiro fevereiro uttàr — tel.
245-4629 Amorno.

OUTRAS CIDADES
AtUGO i raia c/.a~"i7~f_ii_

3 qtei. h.M... e dep. entr. «rro
vêtênéê frente para o mar.
mobil.ada ciei. 20106, p>6«.

_Jvt'______*__: -2J-.-
AlUGO - Janeiro • fevereiro

Caíra Sio Joio Rio das Oiliat
ca.a — mobilíada, garantrn,
Tal. 396-2901.

BÚZIOS ~ Gerlbé -" Cabo Frio
Caia -e pei:adcr a beira-

mar - 3 auartot — terreno
2 :O0m2 deil> mbrer.to a praia
* só sua — IS mil litros d'egua
CrS 3 000,00 dane.ro'. Tratar
no local t/ 26 Russo. Perguntar
na brrrba de gaiol>na ou t,
256-1600.

CABO ÍRIO - Àlug"a-te aplõ.
do'i citartot com d:p, empre-
nada icpar.de ,unto a praia.
Tal. 268-2557.

CA _A -- CimbuquiM. Aluga-
se ntobllleda, 5 qiot-, depend.
etc. - Grande quinreI. - Inf.
Tel. 227 6103.

CABO FRIO -" A|u_o~ Icmporí"
da apta. n.obi:i._fo. Praia do
Forte. - Tratar A.areelo. Fcne
730 0135.

CACHAMBU - Veranalo - Alu-
qo apto. mobiliado. ed. Ely.
qela. .Ir., oíiclni, resraurin'?
Til. 76I7S78.

í"-*. — A'upo <:u;no
«pio. ;un;o .o Pa>qy« <fa.
Aguat, moi-llado. Atuouíl 400
Ctnalro , fev.'. T»:. 238-3696.

CABRO frio - Àíuga-te cita
nrande !unto p'a>e do Forfe.
AWípj de hneiro e feve'e'ro

Preço "'$ 
6.000.00 mentais

Fcn* 257-5S90.

JANEIRO FEVEREIRO - Aluga-
ie taia nova frente praia. Av,
Sao Pedro t/n. Fachada verde.
Iratar no local Sio Pedro da
Aldoia,

MIOUEl PEREIRA -""Caia. Alu'
oa le quarto, isila, cozinha a
banheiro. Mínimo tréi me.et.
Aluguel menial Cr$ 400,00. -
Tej.i 268-1127.

MAÇAI' - Alugo caia rn-T
Ianeiro. Perto da praia
1.500,00. Tal. 2480797 - diai
úteii. 

SEPETIBA — Alugo caia p*7fó
praia Ian. e fev. 3 qtot,, 2 sa.
Ias, dep. gde. terreno toda
mobillada, gel., Trav. Sla. VI-
lorla 63. - Inf. nojocal.

SAO IOURENÇO - Alugo cata
mobiliária para veraneio, 2 i.
2 q. dependénciai, perto do
parque, CrS 600,00, o Rua Ge-
túlio Vargas 384 trat. R, Coelho
Neio 25 tel. J45:4394._

SAO IOURENÇO - Alugo api9_
em Ia. locação, doit quarto»,
•ala, coz'nha e banheiro, mcb.*
Ilidcs e com geladeira, gara.
gem. Tel. 278-7309, _

SAOUAREMA - Cata mobiliária
alugo para férias. Ver no local
4 R. Cel. Madureira 220, chavei
no 200, oujel^226 6433.

VERANEIO - Troca-lo por I
ou 2 meiei, grande apto, mo-
blliado lei. ele. na Av. Copa.
eabena, por caia ou titio c/
plicina, caia i beira mar ou
Ctiaçio d.gue lei. 236 4688.

ALUGUEL

Comércio e Indústria
CASAS
COMERCIAIS
-OUTIOUE - Pano urg.nl., mo-1 tive de doente. Ollma opoilu-

nid.de. Tel. 238-6-34. - P,aca
Sa.ns Pena, 55 s/ 301.

Grande galpão
DEPÓSITO - 3,500 m2 - INDUSTRIA
ALUGA-SE, Rua Mogi-Mirim, 91 (Benfica).

Amplas instalações. Escritórios. Garagem. Tele-
fone, Forca 120 KWA. Livre enchentes. Grande
pátio inlerno, manobra grandes veículos. Tratar
BARROS 237-6684, HÉLIO 221-1003.

Preciso alugar
Firma internacional de consultoria deseja

alugar para escritório com 200m2 no Centro.
Favor chamar Srs. Pedro ou Jayme ....

222-5111 ramais 2<t, 40 ou 41.

Centro
ALUGA-SE PARTE DE CONJ. DE APROX.

I00m2 na RUA MÉXICO, 90 - 8.° and. gr. 801
6 c ou s/ telefone. Falar c/ Edenir - Telefone
2-12-2032.

RAMOS - Aluga-se -lima sila1 de frente c/oanh. no centro
j comercial, Rua Uranot, 1 200.
; Tr. local t/207, das 9/13 ht.

BOTAFOOO - Aluga-se cata pa.
\ ra firma comercial, na R. Gene-

ral Oioniiio 47 com 3 pavl9i.
: o irea conttrulda de 350 m2.
; Ver no local dai 14 j» 17 ho.I rai. Tratar ADM. REPRESINTA-
: COES SCHIUER 110A. R. Ro-

dngo Silva, n9 18 t.602. Tel.i
; 2323909 e 232-1107.

NO ORAJAU" 
~_õn_~-í 

lu.o.
> Bar-ietiaurante. Unlco dono há' 7 «noi. Pana centrato, novo,
; de S anos, aluguel CrS 400.
t -OJ freguesia. Ver na linda

P/açi Edmundo Rego, eiquina
Av. Eng9 Richard n9 160, e/

i Sr. SOUEFF. Corretor IUIZ
. BABO. Tel. 2320861. - CRECI

466.

OTIMÒ _EOOeiO~~P«s.Tcòn.
I trato. ndvo. S anos, excelente

; lo.a cm funcionamento — Ti-
iuca - I portas - esquina -
com inifelat&e» comerciaii, fn-
c!uiivo câmara frigorífica qttin-
de - Aluguel 2 1/2 saliriot
-• iV-Otivo viagem Exterior —
Urgente - Ótimo ponto para
mercearia — laticínios — casa
de frutas — lanchonete, esta
de flores - tibrlea de refres-
coi - Rua Conde de Bonfim,
9678 - Tel. 238-8732.

- " 3 contraio da 5 .nei oti-
«in. d» TV. Paullno F.tn.nd.i,
93 - fioT«foge.

PENHA - Atercado S. itliio.
Alug, armaièm ç. 300 m2 c/
fone, itrau, 2 banhi. ent. p/
carro. Ver Rua Hum n9 108 e
103-A. Tratar 2524681 R. 7
Setembro, 43-89 CRECI
252-4631.

DOMÉSTICOS

INDUSTRIAS
CAMPO ORAN0E- Rui" Capitai
lafey-, 2. Alugamos sobrado
c/ I00m2 • lo|a C </ 33m2
próprio para pequena indúitria.
Aluguel CrS 300.00 e CrS
200.00 e taxai. Chaves t/ .
Sr. Davi laja A. Tralv IMOBI-
UARIA 2IR1AEB ITDA. Rua da
Alfândega, 108-49 andar, entre
11.30 e 18 horas. Tel. 221.4351.

INHAÚMA - P_.-._ .« contrato
cem.,ciai d. e.c.lente loja
tervindo também pite peque-
ne inrJuitria. Araa total _,,, .
vellavel d. 260 m3, lut -
forca, telefone e •icrirário
montado com àt condicionado
- Al.:.,.i.l 561,00. V.r nà Ru.
Dona luita n? 54-A - Tratar
p.loi t.l.ten.s 231-3744 e
271.9199 - Or.Demião.

MADUREIRA - Alu.e galpiati 340.00 m2. firca instalada,
oíimo pj.j índúltr.» ou com^Sr.
cio. Ver Rua Csrclina Mtçhs-

_§2__f,3.W- *"" D>- '*>"

Av. Rodrigues
Alves. 179

Aluoo prédio de 2 and.tres
c/ elevador de carg.. Arca
I.OCOm2. Tralar c' propr lota- I
rio 226-4260.

" '. 
AOENCIA D. MARINA -

D__._l:_. /./.A n ÍS6.-8'°J " Sema bem ,i elite i
rretllO — ÕUU l__ ««"oe* com coalnhelrat. babasi -miw WUW lll_. e copeirai. 2568346 Av. Copa.

1035'604.

EMPREGOS
AOENCIA AlEMA - D/Õi.7
oferece cozinheira eopeirat, c
babát, Otimai referenciai e
documentot. Tel. 237-7191 -
Av. Copacabana, 534 . p. 402.

AOENCIA D. OLOA 
~-~ 

}e'm~,
dupúiição d» Mme, ótima
cotteira, I babi. 2 coi-nheira:.
Ótimas referenciai 235-1022.

AOENCIA AUMA - Ofirecê
copeira, cozinheira e bibái,
e/ ótimas referencias. Tel,
237-7191, . 2351022. Av.
Copacabana, 534 ap. 402.

A AOENCIA RIACHUELO que
daide 1934 vem servindo .
CB, oferece copa-arms., cos.
ett. Teli. 224-748J - 731-3191.

A 
"AGENCIA 

RIACHUEIO qu.
desde 1934 v.m s.rvindo a
CB, oferece cos, copa-armt.,
etc. Telt. 224.7485, 331-3191.

A SENHORA pre-iia de u,_<i bca
bsbi? Tal. para 225-4562 e seri
bem atendida pelo BABY SER-

A UNIÃO AOVENTIST/Tolerece
domésticas para todos os servi-
ços r gerosani-nte selecionadas,
com ref. e doe. Garantia de
I ano. Tel. 252-2525.

ARRUMADEIRA - Família de a|.
to if_io pr«(ii_ de uma que
saiba panar, ealge-ie ref.ien.
cm, apicientar-ie a Rua P,of.
O.não r.. li........ 150 .pi? 1. 02
Copacabana - Tel. 257-1770

AS<OCIAÇAODE PROTEÇÃO 
"Ã"

MULHER - Oferec. ótimas
doméstica., com referencia R.
I.-.,..<!,„ - II lobrado Piaca
Tiradentes

ARRUMADEIRA~-~P7eciia.se de
afrumidelra com prilica e re-
ferénclas para caia de trato.
Tratar tet.i 265-3062 pela ma-
nhi, c. dona USE.

INDUSTRIA DEPOSITO
ESCRITÓRIO

ALUGA-SE Rua Maria Ro-
drigues 37, prox. Av. Brasil.
Ótimas instalaçóet. Crande
reservatório água. livre en-
chentes. 10 salários. Tralar
HÉLIO 221-1003. Força liga-
da 50 KWA.

AOENCIA 0£ BABAS 256 8303— BabAs longa nrilica, jovens
e meia idade c eloc. e ref. J.-0
a 500. 256-8346 Av. Copa.
I08S'604.

ATI' CRS 300.00 Co.inheira.
trivial fino - Babai com ref.
e doe. para dormir — Tratar
UNIÃO ADVEN1ISTA - Traves-
u Ouvidor, II, s/ 802.

ARRUMADEIRA - Pre.lie^e~Í7
prática o referências. O d,
200,00. Av. Maracanã, 1351,
ap. -!0I ciq. Uruguai — Ti.
iuca.

A GUANABARA DE SERVIÇOS
DOMÉSTICOS, oferece, cosi.
nheir*» copeira arrumadelre •
babá. rigaioiamente selaciona-
dai. Tel 255-3381. Tratar comO Elisa.

AGENCIA NOVAK 236-4719 a
237-5333 - Coilnh.l,., fa.
xinelrat fos) e diaristas ido*
neas • Av. Copacabana, 410,
s'loi- 205.

BABA' - Precisa-se com refe"-
rências para cuidar criança 2
ímos. Tratar Rua Rita Ludoif,
73 - apl9 404 ~ leblon.
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NIO TENTE
VENDER UM
BONDE PARA 0
SR. ARNALDO.
ELE COMPRA.
Compra, paga avista
e retira na hora.
E o Sr. Arnaldo não é mineiro. É carioca.
Atende pelo telefone 258.0121. O Sr. Arnaldo compra
tudo. Vive disso. Compra TV, máquinas de lavar,
radiovitrolas, cristais, enceradeiras, móveis, roupas usadas.
É como êle mesmo diz: "Compro tudo. Tudo, mesmo
com defeito. Casas inteiras. Pago à vista e retiro na hora".
É assim que o Sr. Arnaldo anuncia o seu negócio nos
Classificados do JORNAL DO BRASIL.
Não importa que você não tenha um bonde para
oferecer ao "seu" Arnaldo agora. Mas, quando tiver, se
alguma dia tiver, consulte os Classificados do
JORNAL DO BRASI L O anúncio dele está lá todos
osdias, com este telefone: 258.0121.
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de Si, no ledo dt CicMfK
VENDE-SE pm telavliorporlllll,
Almirante Tamandaré -*l apt.
1S5. Tel.t 2657127.

Compro tudo
7V, máquina de escrever,

r_rliovil.olii-, crislji-, encera-
de iras, móveis, csKituetas,
roupas usadas, etc. Tudo,
mesmo com defcílo, casas in-
Ifllras, pago e retiro na ho-
ei. Tratar cl Sr. Arnaldo —
Tel.. 258-0121.

ELETRODOMÉST.
- FOGÕES

CLASSIFICADOS
DO JORNAL
DO BRASIL

CLASSIFICADOSQUEVENDEM
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MARINHA

Novos Comandoi — Pnrn a Fíirçu do Submarl-
nos, Alfredo Kiirnm; para o EsquadrAo dc Mina-
Kcm p Varredura, Itafael dc Almeida Cunha
inedelro»; para o 2' Esquadrfto dc Contraiorp-
edeirof. Carlo.s Eduardo Jordílo Montenegro; pa-
ra o Orupamento Naval do Nordeste, Carlo.s
Antônio Henrique Gome»; para o navio oceano-
gráfico Almirante Saldanha, Maurício Lúcio Ta-
risse da Fontoura; para o navio aoródromo
Minas Gemia, 1'rancl.scn Aripcna 1-cfto Fellosa;
para o navio-transporte Soares Dutra, Almir
nogueira: e para o navio•?raruporte Ari Parrel-
ras, Valter Ferreira.

Custódio tir Melo — O navlo-escola Custódio
dc Melo Ja tem procramado as suas escalas
para a próxima viagem de InatrUÇllO com i;uar-
dar-maiinha. com Inicio previsto para a 2a.
quinzena de fevereiro. Alem dos portos nacionais
de Salvador e Recife, o Custódio fará a.s seguin-
tes escalas: Dakar. Casablanca. Nápoles, Belru-
te Barcelona. I^c Havrc, Hamburgo, Copenha-
guc, Postsmoutl», Lisboa, Las Palmas e Buenos
Aires.

Patrulhamento - O Ministro Adalberto Nunes
determinou a transferência para as arcas do
V e 40 Distritos Navais dos seis navios patrti-
lha-costclros recentemente construídos pelo Ar-
senal de Marinha do Rio de Janeiro. Essas
unidades serfio empregadas no patrulhamento
local, subordinadas á Flotilha do Amazonas
c ao Grupamento Naval do Nordeste.

Agradecimento! — O Almirante Uzeda. Coman-
dante do 1» Distrito Naval, recebem do Governa-
dor Chagas Freitas oficio agradecendo a colabo-
ração da Marinha nos momentos que se segui-
ram ao acidente do elevado Paulo dc Fiontln.

Programação — O Clube Naval participa esta-
rem abertas as inscrições para o curso de Pro-
garmaçáo dc Computadores Sistema Cobol. a
ter Inicio no dia 17 de janeiro próximo. As
aulas serão ministradas no horário de lShlain.
às 10hl5m. ás 2as„ ias. c Cas.-íelras. Informações
e matrículas no Departamento Cultural do clube
na Av. Rio Branco. 180 - 5" andar. Podendo
inscrever-se sócios c náo sócios.

l-nlversltários - A diretoria do Pessoal Militar
da Marinha divulga que estáo abertas as ins-
crlçóes aos quadros complementarcs doscorpos
da armada, intendéncla. fuzileiros navais enge-
nhclros c técnicas navais para civis c militares
fle nivcl universitário ou que tenham cone uído
o ultimo ano de Engenharia. Arquitetura, Físico.
Química. Matemática. Economia. Estatística c
Ciências Contábeis. Os aprovados em concurso
serão admitidos como oficiais no posto dc segun-
do-tenente. Informações naquela diretoria, no
4" andar do Ministério da Marinha. Praça
Baráo dc Ladario — GB.

Cumprimentos - O Ministro Adalberto Nunes
receberá amanhã, às 15 horas, no Salão N-bre
do Ministério da Marinha, os cumprimen os
der. Almirantes, comandante* dc forças, navios
e estabelecimentos da Marinha, sediadas na
Guanabara, pela passagem do Natal e Ano
Novo. Ao ato comparecerão vários ex-Minlstrcs
c Almirantes da Reserva.

Socorro - A corveta Angoslura, da Flotilha
do Amazonas, encontra-se empenhada em so-
corro ao pesqueiro Spartan. encalhado a cinco
milhas do farol Simáo Grande, no Cabo Magua-
ri. O pesqueiro, além de perder a madre do
leme. apresentava rombo de cerra dc um metro
em seu casco, o qual ici reparado pela guarnição
rio Aiigostura a fim rie possibilitar o desencalhe
c seu reboque para o porto de Belém, tendo
sido lançado ao mar cerca de 20 toneladas
dc peixe, que ja se encontrava estragado.

Guardas-Marinha — O Ministro Adnllierto Nu-
nes expediu convites aos titulares da.s Marinhas
dc Portugal. Bolívia. Uruguai. México. Peru,
Paraguai. Equador. Colômbia. Venezuela e Chile,
para que um guarda-marinha de cada um desses
países partícipe da próxima viagem do Custódio.
A medida visa um maior entrosamento entre
a nossa oficialidade e a das nações amigas.

Associação — Como parte das comemorações
do ti4° aniversário dc fundação da Associação
dos Suboficlals e Sargentos da Marinha, será
realizada no próximo dia 28. às 9 horas, missa
em Intenção dos patronos e bcnfcltores. Almi-
rantes Alexandrino Faria dc Alencar e Protóge-
nes Pereira Guimarães, c dos mortos das Forças
Armadas, tombados no cumprimento do dever,
bem como dos associados.

Aperfeiçoamento — Estão abertas, na Escola
de Marinha Mercante do Rio dc Janeiro —

EMMRJ — a.s inscrições para os oficiais da
Marinha Mercante, candidatos aos cursos dc
aperfeiçoamento nas seguintes categorias: Ca-

piíào dc Longo Curso, Capitão dc Cabotagem,
Primeiro-Pilôto, Prlmeiro-Maqulnlsta-Motorlsta
e Segundo-Maquinlsta-Motorista. Informações
na secretaria da EMMRJ. Av. Brasil n° 9 050.
dc 8 às 10 horas dos dias úteis.

Regata — O 2° Distrito Naval realizou recente-
mente a 3a. Regata dc Canoas Joào das Botas,
evento esportivo que tem despertado grame in-
terésse, náo somente por parte dos competido-
Tes, oomo também pelo público em geral. Os
saveiros c canoas são os meios dc transporte
mais usados na baía dc Todas o.s Santos, pelo
que a regata vai homenagear aqueles que trans-
portam cotidlanamente o progresso da região.

Colégio Naval — A prova de Matemática, do
Concurso de Admissão ao Colégio Naval, será
realizada no próximo dia 3 de janeiro, no E.stá-
dio Mário Filho — Maracanã. Os candidatos
deverão comparecer às 7 horas, no portão em
frente ao Campus Universitário, munidos de:
cartão de inscrição, prancheta, caneta esferográ-
fica azul, régua, compasso, esquadros e transfc-
ridor. Não será permitido o acesso dos pais
ou responsáveis.

Uniforme do Dia — O Comando do 1? Distrito
Naval determinou para este final dc semana
uniforme branco para serviço c licença.

Tagamcnto — Terá início no dia 29. quarta-fei-
ra, o pagamento do pessoal ciVil e militar da
Corporação.

Nóvc Diretor — Em cerimonia presidida pelo
General-de-Brigada Osvaldo Ferraro de Carva-
lho, comandantc-gcral da Policia Militar da
Guanabara, assumiu o novo diretor da Caixa
Habitacional, coronel PM Hélio Dantas, que
serviu anteriormente no 8? Batalhão, que substi-
tuiu o cel. PM Ari AnapuillS. Compareceram
além do comandante-geral, comandantes de or-
ganizações, todos oficiais subalternos c funcio-
nários que ali trabalham.

Missa — Será mandada celebrar no dia 28,
terça-feira, às 10 horas, no altar-mor da igreja
de São Benedito, (Largo elo Machado) missa de
7" din, por alma do Sr. Osmar de Sousa Santos,
pai do major PM Jomar Saião Santos, subchefe
da chefia dc Relações Públicas da PM. A fami-
lia agradece a todos que compareceram a este
ato dc fé cristã.

BABA' nata A criança* com «*¦ :
irlonc s, bem ociucad*, rela- I

r<vieUi iic um ano, IoIo.oiu -
236-58 H _

BABA' - Prcclll-lí mota. acima
rie 20 iln:i, dst» 1 e/lança* de
2 a 5 anot, flua i$I* reipon
líivc:, puperlante « qua oo»tí
da profiiiáo. ExlfltfnvM refe.
rencias com rndivèço e car. í
t-Irai da saúda e dentidada. ¦
Tolelcnar par* 221-9191.

BABA' - Prtclll.lt p/ 2 irlin. .
' •> page-ie liam. I.iw.11. ,a.
ferênclas. Tratar Rua Domingos
ferreira 104/701. Copaiabana.

SENHOR SO' - Precisa moca';
para serviço doméstico, tratai j

Rua Inhanní, 10 apl. 704 2a.
feira depois dai 10.

BABA - Prcl, poriupueia, taiba \
ler, «screver, parente, carl.
nho*a 2 meninos 6 » I ano. I
Ord. 400,00. 267.4028,

BABA - Preciso p' menino de j
ano, Éaliore). de no mínimo '
a. comprovados. Ord. 300,00. i

Trai. 0. tais. 2471197, R. Jota
Unharei!* 401.

BABA' ti COPEIRA 4 
"Irânc" 

|
c/doc. t ref. p/caial c/l erian. |
trat. c/D. Manha 256-6346 Av. i

^Copacabana, 1085 ap, 604,
BAÍA' - Prtclia.it babi para

menino d» 2 anot. E*ige*se»
ot.mi aparência. Rua dai U* I
ranjtlrar, 322 -ao'0-_W-

baba- _ Prtclia-it cara cluai
enença». Rua Raimundo Correia, '

J!í'-*^')^*0•,•_?5!"'c'b'n,•
JrEIRA (O) - Arrumadelr» (o] i
- Preclio, iirva i Iranceia.
Reli. caia alio irato. AHanlica, I
570 - 1001. Pago bem,

COZINHEIRA - Preci^ííTpiííí |forno e fonjo, pago 400,00, '•
Rua Barala Ribeiro n9 64, i I
loja 20a. Copacabana.

COZINHEIRA - Prtelia-i. qut '
polia pattar vario tm Pu,o
polia. CrS 230.00. Ttl. 264-523B.
Programador ASSEMBIER -
Preiiia<i* para t 700 - Bor.
roughi — da preferencia come

vulto ou auienomo - Rua -
Pro<titor l«; J0*. Ramos

COZINHEIRA - T-iv.al fino.
Cr» 250.00 - Podunie relê-
rendas 1 ano. Uva roupa -
Domingo» Ferreira 32 ap'° 504.

COZINHASÍMPIES - Arrumar.
Pattar. Se você nio for muito
nove, trabathedeire, limpa, ti<
forcada i<wi patroa bcMilnna t
compreensiva. Ref. • doe. o*-

I ci-nedo inicial 250. 258-1936. !
j Tíjwca.

COZINHEIRA"""- Preciíô~7/~7r I
ferèn*.a. Foloa domingo, or.

| dtnedo: 200.00 - Rua 5 de
| Ju'ho. 166,602 - lelofonci
! 2550634.

COZINHEIRA CompatVnre, i
gye du'n>e no emprígo, pfc*

i c*»ai? para cn»L Cr$ 303,C0.
t Av. ti. S. Copacabana, 76? -
: »p. 1101. Ttl. 237-9131.

CASEIROS - Preclio catai wm'
fünoi com referenciai. Citrida ;

| Oúii-ro Stmo. 631. caia IX
( — Je;ar«pa?ua iTaquca?.

COZINHAR - Dormir ToríTT',
p'ãti:a e ref. R. Marquei fli |

| Valcnçj, 57, ap, 303. Tiiuca. ,
í lf*,3r 2a.-feita.  

c6ZÍNHÊrRÃr~bãÕ4t" P'«üo.,
| paço bem. R. do levredío, i
I nt II. Pra;» Tirtdeniet -
j Somado.

BRASÍEL ADMITE
COBRADORES

CENTRO, LEOPOLDINA, N. IGUAÇU E CAXIAS

EXIGIMOS OFERECEMOS

Ass. Módica e Social
Salário compensador
Ótimo amb. de trabalho

Instrução Ginasial
Carteira Profissional
Certif. Escolar
Certif. Reservista

Os candidatos deverão comparecer a R. Uruguaiana
de 2a. a oa. de 8 às 12 e das 14 às 17 hs.

18/4.

RELAÇÕES PUBLICAS
VISITADORES / 1.500,00

Ambos ot texM (tem llmile de
Idade).
Vitlla < ficha» indicad.it por
nós para colher opiniões sóbre
um lançamento inédito.
Salário GRATIFICAÇÕES DIÁRIAS

EXIGIMOS:
Boa aparência e
desembaraço.
NívpI ginailal e
boa dicção,
horirio integral.
Carteira de tra-
h.illio para re*

giitro imediato.
Aprejenlarem.»e è Rua Viic. Inhaúmo, 58 — 1/ 713.

0AIIIOCRAFAS (OS) - C/ pré-
tira p/ inicio imediato em ser.
viço temporário no Centro da 

'
cldede, Sal. Inicial a/c - 1
Apreieimir.se à Av. Prei, Var-
fiai, 52V, 189 snrl. 1ED.

ESCRITÓRIO -'Úrr^nlr. Mo. !

Sa/ÍI5P*i Contabilidade Cr' I
r ,r Ql""'*" ""'.'from fnetl

-.;£• -p">9."nnoor Burrounh-.
p-500 Cr! I 000. Ati. z< Co.
S",ny CrJ B00. Almoxarliei*•'.* 

__°- '>"". diveriot CrSa c. Mncancoi varlot CrS a eAv, 13 Maio J3, t'1733.
FAIURISTA Al* 30 

' 
ano^c?e«n. em mén. eKirica oumanual, e,p. enlerior, p/ zNorie. CrS 400/600. Av. P,„. !

Vart/ai, 633, ,,• |822. "' 
'

FIRMA AIACADISrA'" - 
~~D~, 

I
pao-l d» impretsao . embale. '
im adm.ie venderl.-re, com :
3 Á '• '«¦i,J4l-3«40. Rua Do:« I
° 'Ç llo< 334. Engenho Novo

IAVANDERIA, P„t| om
príllca da baltonlila (mocai)
d.!,",',"";.' ¦"""••

MENOR - Preci»».»., ldade""Í4 s' 
'

16 inoi, raildenio na rona iulou C-niro. Ncceiiárlo deinnba. '
, r.,;o o conhecer ruat C-mtro. irraiar_Copte.ui,ina 647-60J

MOÇA OU SENHORA, «om nri.
;a 

d- ..iriluração f|,„|, _,.Hloqrala . damalt tarvicot daaierilorio da contabilidade. Fa.vot apreitnlar.te á R„, J,
Çenceif.o, 105 grupo 601 -Dapolt dai >,30 hl

MENSAGEIRO -- Rapt^rP
I dade entr, )9 35 c, p,i,„4.rio comp rio, e boa apreien-1'Ç.io. Solano inlnimoi. Ap>c.

lenter.ii i Ruj do Cante, 216
. t «0|«. TED.

RAPAZES l MOÇAS - IS a 30
«moi ti' mafhirUf ganho de 600 |apói 7 dita de preparo, Rua ,
Conitliuição 33/19 andar.

RAPAZ MENOR ati 16 anot li I
oinái.o ccinplf lo, p/ Sacio ri r i
fc«pydÍc>T. Rua da Contlituí- j

______ 37
RECEPCIONISTA - ¦ . -.imoi I

de uma cem baitint<j desemea* jraçn, b?u apr:ient.icSo. Apre-
lentar-ie niLnHa de do:umen>
to» e carta de ref*rénciai no
Hoip tal \%tfit\',n na Rua túç:o
d" Mendonça, 50, Tijuca. Pre- ,
curir o S'. C.ilado.

RECEPCIONISTAS HOMENS
Preclia-ie com prática pva
oficina mecânica, traur na Av. -
Brasil nO 8 785-D. Olaria.

SERVENTES Admllem-te p'«-
rt, lerviçoi de llmpfne ptnoat |
cem boa aparência de rei*
poniflbiliriadr, devidamenie do-
curoL-ntacíoi ambos *.*,mo;. Rua
Álvaro Alvim 24 S/ 702, de
B à< 12.

CERVEJA CARISBERO preclt» I MOTORISTAS M CAMINHÃO -
p/antrega am caminhlo moto- ! Preci*a-*e com pratica em on-
»i*i- profitiion.il c/ 5 anoi ' truyai irbitiaj, H, Condi rie
comprovada tm Car letra mui. | Leopoldina 2/0 A, 5ío CiiHO-
Ia ratpontihitldart*, conhecen- , Vio.
do tód. Ouanabara - R tarjo MLCANICO VV/ ÍSÍTTÍÍÍÍÍmIm.1. Ubi, 173 «/ Sr, Otw.ldo 

| , ,„,,„ d, f|bf,e|| 5,:iri0
COSTUREIRA - Preclia-te p' I». | 

'""l "<*<> '•': Aulcri/ado R.
brita <ln eiiofadot R. Baráo de ' le'" L*41' 3Í '«'.•n.l*i'":
Meiqulla n? 430. ! MECÂNICOS 0E MOTOR l

CAMBIO Preclta-te paraCORTA0EIRA E COSTUREIRA
Overloqulua para veir.rloi ma-
Ihm o tncíríoi, Av. N. Sa, Co-
nacabana_709 tala 1004.

COSTUREIRA INTERNA - Pre-
dta-ie com prática em vertidos
tinoi de itrnhorai. Ton«i
236-S55I.

CORTAOOR oara Fábrica d»
Cintos finai, Av. N, 5. Copa-
cahan» 709 tr. a 608.

CHEFE PORTARIA - De 36'45
anot, c/ glnaiiat, eip. 3 «noi
en carteira. CrJ 900, Aí. Pres.
.•arr.ii. 633 1/1822.

bamnte p r i t
p/Bar Azul. Mv.

SECRETÁRIA - Prsciss-
se de secretária para
servir diretoria. Exige-
sa experiência compro-
vada em carteira e mui-
to boa apresentação —
Apresentar-se 2a.-feira, empregada par» i»<ina >»iio
a nsrtl, Ati O u.,,, „, da» 13 h in 22 hi. Ordenadoa partir de 8 heras na i.,,^ t,„.„ Idi 255.C6J4 ,

COPEIRO
; preM9ie
, S, Copa:abma 986-A

COSTUREIRA - Preclia-le para
; itelter de alta-oitura a Rua R-

ta ludülf, Al ei*), de General
i San Mirtm ~ leblon - r,

2679662.

m T à T A WORTHINGTONSA.
(MAQUINAS)

ADMITE:

INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE
EttdiMw edniit.ndo profis;íoni<s com boni conhecimento* em

PEÇAO DIMENSIONAI DE PECAS e BRUtO CE FUNDIÇÃO.
OFERECEMOS:
Silá-io de ácórJo com a» qualiFi:eçc:t. Ôlimo ombiente

lho. Semant de 5 dio». Aislttèncla médica hospitalar exientlva
Comparecer para cntrcviita na
AV. SUBURBANA. 5 451 — Todo» ot Santo).

INS-

de tr;ba*
à família.

COZINHEIRA de torno e fooio |
com referência. Psao Qt% >k
450.CO R. Uvradlo II. Pra{» j
Tir^denhíi — On*. Terezmha.

COPEIRA - PASSADEIRA
Prccita-ie de uma que i#iòft
panar, com prática e rcferèn- |
ciai. Tratar lel.i 265-3062, c .
dona USE, pe'a m.*nhi.

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Preciio boa aparência educada
lonegada, iaiba ler e escrever, ;
iem compromino dorme em- j
pfrto 20.25 anoi. Doe. e ref. I
taldn em 15 dl»i. 300.0-3. R.
Belu-r o Tavora, 140,301. Ia.,5n"M' I

COPEIRO - ARRUMAOOR - t.
apartncía refer. dotumenloi,
efettce p/ família ou p«noa
tó. T.l 33WU0. Cit.ro.

COZINHEIRA -CrS 2S0.M. Ir 
'¦

vial fino. Caiat « do<i filhei.
R. Gen. Crlttóvio D4ice:ot, 25.
I. 2451407.

MOCAS - Pr-:in-»e
rada em Cabo Frio. Idade 1
— 30 anot — boa aparência.
Paqa-ie bem. Tratar R. S>lvtira
Marlim, 1ÍI3. Catate. Sr. Ado-
lar. Horário 12ni. at 16 ht.

PRECISO - M5;a «rr. - l.n-p.
caia. Trat/ menina 5 anos. Re-
(erénciat. 170.00. Bamblna 67,
304. 266-5040.

PRCCISA*SE - De tenhora pif*
tomar eenta di um i-nhor
doente. Foíga d.» de lemana.
CrS ?50.00 ca*i e comida. Pe-
d^-ie referenciai, Tratar domin-
o-> n» Rua Joaquim Kte-tr.
695 *rè «i Í2 horai.

PRECISA-SE - De umi empres<-
da par» lervir um cm! 1'
filhei,, nJo precise cozinhar,
e«'geie boai referenciai. Tra*
tar - 'A Rua Bartolomeu Po"e-
Ia, 35 apt° C-02 - Botafogo.
^e^to do Cine Veneia

p/irmoo. ! PRECISO — Coiinhelra e cept'.
ra. Nio ouero diarista. Tem nus
dormir no emprego. Ordenidss
até 350 mil. Com ref. Av.
Crpscaban». 534, ept. 402.

PRECfSA~.SE - 
"Copeira 

- arru-
madeira, pica le bem e riioe-
je raferènciaSa Tr;-ir Conde
Afonio Cel»o, )20 — Urd<m

COZINHEIRA (O) - Preclio for-
no e foçjo. Refi. caia de alto
trato. Av. Atlantic», 570-I0OI.
Pago muiio bem.

COZINHEIRA - Precli-a-te na
Ru» Gal. Gllcírio, ) 26, 502, tr»
z*t documentoi. Ordenado
200,00. Tel. 265-76W.

CASEIRO - Olil iVfilho», meie
idade, ela p/iefviçoi gerais ê'e
podendo outra atividade. B. Ti>
jucá — Traur General Roe»
661-B P. S, Pen». Tel. 264-3263.

COZINHEIRA - CrS 350.00 -
Praciia-te idade 22 a 26 anoi.
Sollaira, limpa, caprichai», íoi-
i«gada, ptquanot servifot. —
Tratar pala manhã Av. Ipiticie
P.ito», 2214 aple. 605 - la-I
qoa.  í

COZINHEIRÃ'^rPr"ídl77õ trivial
R. Barão da Torre 161, apto.
201. _lpanrm»._Tel. _247-4563._ 

'

CASAI ESTRANGEIRO 
"rVcírrT.

chepudo, preciia cer. triv. fino
c ref. doei. 0*d. 400 * .irrum.
ord. 350. Av. Ccpt, 605'606.

CASAI DE PORTUGUESES lem
filhos — Preciia-ie para sitio
na Freguesia — Jicarrpêuuã.
Tra-ar Sr. Lar», - Tel. 222-5924,

EMPREGADA - Pr.clio p/l.mi-
lia eitrangeire que «aiba ler e
eicrevar. R. Paul» Freitit, I?
ap. 701. Copa.

EMPREGADA - Prêf7~poríügue.
sa cozinhar trivial fino, arru*
mar lavar, laiba ler, eicrever.

_0rd._ 300,00, 267-6075.
EMPREGADA - Preclt»"íe par»

cozinhar e arrumar, Competen.
fe c/ referenciai. R. Carlos
Gol» 834 ap^. 1302, leblon.

EMPREGADA que íaibã cocT
nhar para três pesioai. Pede-
le referenciai. Rua Toneleiroí
380 1004.

EMPREGADA - Precita-»e para
corinhar e lavar. Rua Ptguei-
rrdo Magalhâç», 394 — ap.
901. Copacabana.

PRECISÃ-SE - Babá c/ prit.ee,
refer. documentei. Criança 1
ano e 3 meses. Exiqe-s* tim-
pexa. nvioridade. Salário
200.00. Tratar Cario» G 6 i t
150/201. leblon.

PRECISO - Emprepada p/ lodo
íervico ef ref. mais de 1 ano
de 25 a 40 anot 300,00 te
apresentar 2a.-f. dai 8 ai 12
hl. Flg. Mi ¦¦ • - 581-0 ao.
1005.

PARA TODO terviço
penoas. Entre 15

família 3
20 «nrst.

boa apresentado, documentos
ou referenciai. Tratar Rua Do i
Der*mbro 123 apto. 701 perto
l. do Machado depoit dc» 2
horas.

Botânica.
PRECISA-SE copeiro mordomo

pira caia d* ílto iratam"n)o
ólimo ordenado a combinar,
pederí ter apartamento i5pa-
rado le deieíar. Refercr-osi
d" 2 anos na mesma caia. Ida-
de ds 30 a 40 anot. Reiocita
com informações inclusive re.
ferênclas que penam ier to-
madai logo para a Portaria
deite Jornil lob_n°_^C660í6.

PRECISA-SE de empregada, fa.
milia psquena e*iye-ie refe-
rencJa, Rua Santa Clara, 246
- yoi. 

PRECISA-SE collnhelra - Trivial
durma no emprèoo — Pana
diai fora — Paqa-ip brm. Ref.
R. Alm. Tamandaré. 38/301.

PRECISA-SE moca ou tenhora
para cuidar criança e aiudar
serviços caieiroi. P.iqo 120.00.
R. do RUchuelo B7 - 620.

PRECISÃ-SE emp. que laiba co-
linhar, não pana roupa. Em
caia de pequena família. Ord.
200.00. Rua Viúva Ueerd»,
'0Ji._Hurrnita._P._Re f.

PRECISO de um» empregada
para todo serviço, que saiba
coiinhar e que durma no em-
prego. Exijo referenciai. Rua
Co-itelhelro Zcnh», 27, «pi?
303. Tiiuc».

EMPREGOS

ESCRITÓRIO E COMÉRCIO

EMPREGADA, preclio, lodo
serviço, pago bem Rua Barão
Ubá 387 caia 16 Praia Ban-
deira.

EMPREGADA para catai lem fi-
lhos, trabalho de 7 is 4 bs.
Referências. R. Senador Ver-
guiiro, 135, ap. 1001.

EMPREGADA - Todo 
"õ 

terviço
ord. .I00.'500. Caiai »/ filho»
aplo. pequeno — Boa aparência
limpa, asseada, ler escrever.
Exijo cotinha forno/ foqão.
Telefonar só hoje paru
255-3238, ou durante a semana
chamar D. Ana. 221-3389.

EMPREGADA todo terviço
pequena familia — Paqa-se
muito bem. Rua Clara Rego,
16 - 101. OI»ri»._

EMPREGADA - Preclta-te para
todo serviço de um casal, pago
400,00. Rua Barata Ribeiro n9
54 i/ 208 _Copacabana.

EMPREGADA - Prceija-ie p/
todo serviço c/responsabilida-
de a saiba cosinhar pede<se
referencia ord CrJ 120, Av.
João Ribeiro, 836.

EMPREGADA até 35 anot para
todo serviço em apartamento
de pessoa ló. Exige-so referên-
cia, trotar 2fi. feira etê ai 12
h. na R. Sâo Fe? Xavier, 630

EMPREGADA - Precita.ie pata
cozinha trivial, passar e lim-
pií^a. Ruíi General Dionisio,
n-_A._2_26.6094_ -_Cr} 200,00,

EMPREGADA - Corinhe e atru-
me — Pea. familiò. Boa aoa-
réncia. Paqo bem. Ref. fi. Ba-
rito cia Torre 214 aot. 303 nié
J6 h._— Jpanema.

EMPREGADA - Precha-te para
todo serviço. Trivial variado.
Paaa-se bem. Rua Barão do
Flamengo 22/704.

EMPREGADA - Precisa.ie que
saiba cozinhar, Rua Dionisio 94
— Penha. Peje-se referências.

EMPREGADA - Todo terviço.
R. Domingos Ferreira 78/2UI.
Exigem-se referências. Paga-se
bem.

EMPREGADA - Senhora de
boa educação com Identidade
e referências pnra cuidar du
wiança nova das 8 .n 20h>
- Conde Bonfim, 239 apt9 504.

- EMPREGADA
300,00 - Fina j

GOVERNANTA
- TIJUCA -

{ educação, ídada deseíávet atá
i 35 anoi, solteira, ótima aprt-

tentação a isgurai referénciiii,
I para caia dc Sr. só. Telefonar

254-4810 Almiranl. Rob.rlo
apói 17 horas e sábudo • do-
mingo da 9 ài 16 horai.

AMBUIANTE - Precita-ie par»
vende Pepsi-CoU na praia da
Copacabana em carrocinha. R.
Sio. Campos, 164 -joja^B. 

AUX. ESC. - Caixa contábil.
Precisa-se de moça cem alguma
experiência. Rua Santana. 167.

AUXIUAR ESCRITÓRIO -Pre-
çisa-se. Rua Dr. Ezequiel, 14.

AUXIUAR DE ESCRITÓRIO
Pre:isa-se de um que »eia bom
datilografo. Rua Barão t'e. 5.
Féli». 182.

AUXILIARES - Admitlmoi
mõçns''repi c,prática aux. es-
critorio auxs. contábil. Notii-
tas. Auxs, Aimoxariffrdo. Fa-
turistas, Estcquistas. Op. Audit.
513 c 1513. Ol-Boyt monoret
e maiores. Recepcionistas, Te-
lef. PBX e outras funções. —
Av._l_3 de Maio 47 tala 1507.

AUXIUAR DE ESCRITÓRIO -
Pre;isa.ie rapai c/o.-ít ca em
serviços de escritório, seção
pessoal, bom datiografo e
o/externos. Mínimo curso gina*
tial. Rua Arlllidet Lobo, 229.
Rio Comendo.

AUXIUAR DE ESCRITÓRIO -
M6ça ou rapaz, prcciia-ie com
conhecimentos de serviços de
escritório e que seja bom dati-
lógrafo. Tratar à Rua da Gui-
tanda, 30 sala 312 no horário
de B às 12 e dai 13 àt 16 ho-
ras.

AUXlUAR ESCRITÓRIO moca
Dat Rcc/Dat Ma. El. IBM D.
Pcss. Oat'300/600 C o r r c t p.
port. 1200'Port/lnolt-s. S'
2000/ Av. Pres. Vargas, 435 S/
605.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO moca
entre 16 e 21 anos c/ginasial
ótima aparência. Rua São Pau-
Io, 15-B. Sampajo  

AUXIUAR DE ESCRITÓRIO'pre-
cisa-si* de moça ou senhora
bofl letra para escritório con-
tãbil Rua das Marrecas, 48 sa-
Ia 603

AUXIUAR DE ESCRITÓRIO" -
Admitimos c/boa datilografia
e caligrafia. Tratar R. Pctlro I
n9 7 qr. 905.

AUXIUARES DE" ESCRITÓRIO
(maças) Industria da Produtos
de Beloza sediada em Boniu-
cano admite 3 auxiliares de
eicritório — Exiga-ia nival gt*
nasial boa caligrafia, datilogra*
fia, idade d» 22 a 30 »not,
experiência • prática compro-
vada. Entreviu»» dia 27-12-71
da 9 a% 12 horas — Av. haóea
1939 galpão F — Boniuceno

Queen Cosméticos Cientifi*
cot.

ADMITIMOS moca com pratica
N/F, faturas, arquivo. Semana
5 diai ambienta saudável in*
dúitriu em expansão. Idade
mix, 30 ano». Inexperiente
não lerve paga-se bem. Rua
Dr. Odilon Benévolo 239 -
Benfica próx a Gillnlti

AUXÍIIARES CONTABILIDADE^
moçat rapaies, c/pritica. lm-
portonte empresa precisa ur-
gente. Seleção: R Uranos, 1.200

Gr. 211, Ramot. Olimot la-
lários.

AUXIUAR ESCRITÓRIO rapaz
,100/700/Fat Dat Mq. El/Notis-
ia/t"stoque/Movt9. Bt9/Cx,i.
Cob/D. Pess/Cor,t,ib/Op. RuII
o Cobrador S/ 700 mais Ai.
Cusio/ Av. P, Varões, 435.
5/605.

AUXlUAR ESCRITÓRIO 450,00,
Op. Audit. 1513 600, F. Food |
700, Ene. Custo 3.000, Analis- |
ta Custo 2.000, Auditor 2.500, '
Aux, Custo 800, Aux. Cont. :
800, Ene. Cred. Cobr. 800,
Ene. C. Corrente 800, Esteno i
bilingüe a combinar, Esteno. j
Port. 1.500. Da>. billlng 1.000, '
Almirante Bèrcoso 6 s/1308.

AUXIUAR ESCP!IT° _ ...,.„ „.
pazes Aui. Contab. Op. Olivet-
ti National. Temos outras va-
gai. R. México 111 1/605.

AUXlUAR ESCRITÓRIO - C/
prítica em datilografia p/
Inicio imediato em grandes fír-
mai no Centro — Apresentar-ie
c/ documentos, i Av. Pres.
Vargas 529/189 and. TED.

AUXIUAR CONTABILIDADE -
P/ serviço temporário no cen-
Iro da cidade. Sal. »/c. —
Ne:enário prática comprovada,
em carteira. Av. Pres. Vargas.

_529/J89 and. JED. __
AROUIVISTA - Mêca/rapei c/

prática p/ terviço temporário
no Centro. Salárioi a/c. Apre-
sentar-se à Av. Pres. Vargas.
529/189 and. TED.

ÁUX. CONTABILIDADE-^~C>
prátic» e boa datilografia. P/
inicio imodioto na Zona Nor-
te. ótimo salário inicial. Apre-
sentar-se c/ documentos à Rua
Dias da Cruz, 140 l/loi».

APRENDIZES DE ESCRITÓRIO -
Quanta dificuldade você ejté
encontrando p/ arranjar emprê-
go? Estamoi capacitados a
ejudá-lo após treinamento rã-
pido em nossos cursos. Venha
sem compromisso, você poderá
ganhar de 300 a 400 iniciaii.
Av. Pres. Vargas, 529-189 and.

Av. Copacabana, 690-69 and.
Av. Copacabana, 1120 s'lc

je - Rua do Catete, 216 s/loia
Rua Conde d* Bonfim, 375

l/lo|a — Rua Dias da Cruz,
140 1/ loja, Rua Maria Freitas,
42, 1/ loja — Rua Barão do
Amazonas, 528 s/loja — Nite-
rol.

AUX. CONTABILIDADE
ça<'rapaz c/ prática p

- Mo-
inicio

imediato em firmas no Cftn-
tro da cidade. Ótimos salários
Iniciais. Av. Pres. Vargas, 529
- 18° and. TCD.

AUXILIAR — Precisamos de ra-
paz entre 18 a 26 anos p/
trabalhar em Mimeografo, Não
precisa prática ensinamos o
serviço. Exigimos ótima apre-
;entação. Sal. A/C. Tratar d
Sr. Armando. Av. Pre:. Var-
gas, 529 s/1807.

AUX. COBRANÇA c/ prática,
Inicio imediato em grande f ir -
ma no Centro. Ótimo salário
inicial. Apresentar-se à Av.
Pres. Varoas, 529/189 and.
TED.

AUX. COMPRAS - Rapaz O
forros conhecimentos de com-
pras p/ firma de engenharia,
Prática mínima de 2 anos
comprovada em carteira. Sal.
inicial de 700. Apresentar-se ,i

Av. Pres. Vargas, 529/189 and.
TED.

ADMITIMOS cobrador.» com
carta de fiança. Av. Amaral
Peixolo^386. Novajquaçu.

AMBULANTES - Praias Z. Sul
oferecemos bons ganhos, uni-
forme, caixa Isop.» etc. Compa-
roça c/ documentos na R. Go-
mes Carneiro 138, jj, 10.

AUX. CONTABILIDADE - Ra-
pazes c/ prática anterior, Da-
rit., Ginásio, boa letra. Sal.
inic. 550. Rua Senador Dantas
38 s/J3._

AUXIUAR ESCRITÓRIO - Mô-
ca — para serv. ex torno p in-
terno de escritório, tratar R, ,
Debret, 23 gr. 1 208 - Se-
gurauto.

AUXIUAR ORÇAMENTO
Alé 30 anos, c/ 3 anos exp. '
serviço de medição. Cr$ 1 000 ¦
Av. Pres. Vargas, 633 - S/
1822.

AUXIUAR DE ESCRITÓRIO -
Par« uma «itamparia no En-
ganho de Dentro. Salário ini-
ciai CrS 400,00. Mencione ai- .
gum telefone para comunica-
ção. Envie caria próprio pu-
nho portaria dtile Jornal 10b

n? 361-073
AUXILÍÀR CONTABILIDADE

At* 30 anoi. e«oi. em ICM.
PI» IvS, classificaçio, mov.

bancário, etc. . . C/ lé:. CrS
650/ 7C0. Av. Pres. Vargas.
633- S-1822.

AROUIVISTA - M6ca, 
"»lí 

30
an?s, c/ cursa de arqu-vo, e*o.
min. I ano. CrS 600. Av. Piei.
Varq»i, 633 -JJ I822._

BALCONISTA"- Mô;a cem prá.l
tica saiba c/máquina. Precis-í-ie ;
tinfuraria Olímpica. Condo

_Bonfim, 9Ô2. I
BALCONISTA ^P«r» confeitaria I

com muita pratica e referên* I
cias. Preriis-se i Ru» Uruguai, I

J02Ji:__
CURSO CRATIS de m.rc.do d»
capitait, emprego garantido ao
lérmino do curto (4 aulas), ta-
lirio CrS 1 000,00 mais comii-
soei. Não te exige horário —
Uie ai horai vagai. Colágie
Sao Jorge da Pai. Rui San*
tiago n? 215 — Penha. Talefo*
n. 240-8883.

CONTADOR - C/pralic», »t»i-
ta tervifo no local em eicrit.
contábil., comitiionado. Carta
p/ éite Jornal, tob o número
442 725.

CONTABILIDADE 
' 

- Setor di
curtos. Precisamos de prof. p/
lecionar cm nona filial de
Copacabana dai 19/21 hs., dia-
riamente. Aoi sem prática da-
remoi treino c/ outro prof ei-
lor. Av. Pres. Vargas, 529/
18? Prof. Cardinelll - TEO.

CKf DUO COBRANÇA pr.cii.-
se c/prática. Mínimo 2 anos.
Ótima apreientafâe. Salário !
400,00. Tratar tf Dna. lydi».
R. Buenos Aires, 39

CHEFE-DE-VENDAS - ÃdmTtlmõí |
do<s cem equipe para Unha in- <
ffntil, juvenil, policiais, litera*
tura, coleções, etc Zona fecha- jda. Depósito Carvalho Alvim,
5-13. T.juca — Tratar Álvaro Al- '

jvím, 33^130/1315. _
COBRADOR - At* 35 «nos. c/
ginasial, ti 2 anos em carteira, j
carra de fiança de CrS 500,00. jCrS 600 mais ajuda de custo.
Av. Pres. Vargat, 633 - S/
1822.

COBRA0OR - Prec. 
"oref. 

c/ joráti:a. Fixo meii comisiôei. i
Av. Cooa:,-oana. 680-312. |

COBRADORES" - Preci» de
fosientadss e reformados para I
a baixada fluminense. Tratar
i Rue Mtxlco 98 t/204. _

CHEFE PESSOAL" - Militar r».
formado, qua tenha o curió
pertinente ao cargo, horário Ín*
tngr.il. Ordenado a combinar.
Av. luoc», 2.480.

DATILOGRAFA - Ati 30 anos,
c/ exp., c/ exp. anterior em
máq. elétrica IBM, mais 160
tpm. Cr$ 650. Av. Pres. Vargas,
633_~ S/ 1822,

DATILOGRAFIA - CrS 10,00
mensais Curso completo em
29 dias. Rua Álvaro Alvim, 33,
s/ 612. Tel. 224-7040. Curso
Cinelandla.

DATILOGRAFA--""Ótima conhe-
cendu serviços gorais dc es-
critorio: idade 21/35 anos.
sal. 450, apresentar-se 1 Av.
Copacabana 1120 s/loja. TED.

DATILOGRAFA COPISTA EM IN-
OLES - Até 30 anos exp. »n-
torior em máq. elétrica, e prá-
tica min. de 2 <»nos. Cr$ 700.
Av. Pre», Vargiu,__^3__}'._}__^..

DATÍIÒGRAFOS (AS) - Com
fortes conhecimentos de ser-
vicos gerais de escritório p'
várias vagai no centro e Zona
Norte. Ótimo salários iniciais.
Apresentar-se à Av. Pres. Var-
gas, 529 Q89 and. TED. _

DIRETOR-PROPRIETÁRIÓ - be
uma Firma Exportadore de Pe-
dras Preciosas e objetos de Ar-
te-Natural, solicita senhorita ou
senhora (independente) como
assistente e pessoa de confian-
ca, para atividade interessante
na firma, e com excelente
futuro. Idade entre 24 e 34
anos e dc ótima apresentado*
cultura geral, conhecimentos de
datilografia e línguas 'não é
indispensável), mas, d* bom
caráter, e inteligência. Paga-se
alto salário e outros benefícios.
Ótima oportunidade para pej-
soa adequada, que quer emprê-
go firme, agradável e muito
bem remunerado. Respostas
com foto para port. do Jornal
sob o n9 202328.

DATILOGRAFO (A) -
Cem bastante prática
em máquina elétrica —
Apresentar-se 2a.-feira
a partir de 8 horas na
Estrada Rio do Pau n.°
2651 - Pavuna,

MOCA OU SENHORA 
~7j

upedlente - Prrciiamoi o<
i trabalhar em Secretaria (Je Co-i "égio, 

no Centro e Coprcaba-
na no horário dn 14,30 It 21horéi. Nio precis» datllo8'a-

I fia. Idado minima 27 anos c-'
ílima «pretentaçio e tlgurtia
pritlc» em atendimento ao
publico. Sal. a c. m»is comit-

i sào. Tratar e' Sr. Francisco —' Av. Pres. Vargat, 529 t/IB07.
MOÇA OU SENHORA - 1/2 e7-

| ptdicnr». Precltamos p' traba-
lhar »m secretaria de colégio. I

! No Centro e Copacabana, no ;
í ho-írlo d» 14.30 àt 21 hn. í' Nwo precisa de datilografia, I
, Idade minima de 27 anos e' 

'¦

I ótima aprei-nfaçio e alguma '
i prática *m atendimento ao pú- ¦
: bllco. Sal. A C mait comis- ;

tio. Trttar cdn». Wsldenlce I
.« Av, Copacabana 1120 s- Io»'

, ,s. TED.

I MOÇA — Para serviço externo ¦
rre.o expediente. Boa aparen- ;
cia, pode tar e;tudan*e. Av. i

. Prado Júnior 48, t ' 
301.

MOCA - Cavalh.lro d» Irato
e t*tpom¦btlfdade procura alé
26 «not com excelente «pjrén-
cia • Ijoj inilrucão, para te.
cretariar itui naqócioi • ie|jr
por luxuoso apartamento. Tra-

• Ur ti St. feldman, hoja •
amanhã, na Rua Dr. Catrambi,
600 ,p. 602 .ti), d» v. Edi-
son Pmoi — Uiina.

NOTISTA' - P7ic7"c7~pillic» bõ» 
'•

1 caígrafa. Minímo qinaiiat. 
'

! R. Carolin» Mochado, 276
M*r!ure>ra.

NOITE - BICO - Vendtdoret!
c-nt ri sen "¦'oeríêr;i,> — j-(. ,
míiiio imediata — R. CaoItSo
Cí-^to Weneí3s, 33. Msdu.
r:ir» - os: 900 ii j_7.OT horat.
^PÈflADÒR RUF -Alé 30 anot.
:' e-p. antericr, p trabalhar

em lanc.-n.entos rontíbeíi. CrS
700. Av. Pres. V,rg»s, 633 -"1822.

OPERADOR Contíbüidade ,
Proir Freed. Rapar ccwn for- )
t?i ccnhrcÍmento\ de serviços |
qerais th eicritório. P/ C^n- '
Iro. Salirioi iniciais de 60O
Av. P.-.i. Vargas, 529,189;
and. TED.

Estrada Rio do Pau n.° :
2651 - Pavuna.
SECRETARIA ->/ Osrênci»'

- Moça c/ prática em cartei-
r«, Datll6gra(», 29 Ciclo. ioIi.
Boai r^írrênci»!, educada. Sal.
Inlc. 1.0CC. Ru» Senador Dan- 

'
IM 33 »/ 33. ,

SECRETARIAS - Eil.no infllit
Pd.I. até 40«. 2 500. .tl.no >
aUmio/ port. Solteira alé 40a.
2 SOO. Dat. flu.nt. inqlit u ¦••
IZ. Nerl.) .1- 30». Boa ap.
1.500 - ACE5 Av. I] d.
Maio 45 tala 903.

SECRETARIAS - ExeCUtlv» -
C/ fortes conhecimento» de j
serviços geraii de escritório ;
e boa datilografia p- inicio |
em grandei firnia; sediadas 1
no Centro e Zona Sul. Av.
Pres. V.ruai, 529 - 189 end.-
TED.

SECRETARIA 
* 

- Etleno Ponu-;
guèi-Francês et ótima datüo» j
grafia. Início imedia'0 em
grande laboratório, na Zoia j bra
No'ic, Salários Inicial de!
1.54». Apretentaru c' «o- LANIERNEIROS - Preciia.»»
cumento» .i Av. Pres. Vargas, , «-m 0»«ilc» em ierv,ç:t de
529 185 and. TfD. r»rr;t tlcmbodl. Pto»-'e bem.

Ir»t»r n» A.. Bre: I. n9 8785.

ELETRICISTAS 0E AUTOS - Pre-
cisvse com prática para cerrot
de passeio. Tratar na A/. Bra
li], n9 8785-0. Oltr.a.

'OIO pr*cíia-ie de uma pessoa
com prátic» em studío que
saiba relocir neqaiivot, ou la-
bo'aito'1'i i Figueiredo Mag«<
Iháe». S98 loja B5.

FABRICA DE BOLSAS ni.cite d.
cortadortt Sr,unrJ Campos 43
i 733 Crni Com. Copacabana

fAXINEIRO - Preclu-t» p/ l»n-
thonetp com prática, P/ tra-
bilhar dr 16 àt 24 horas. Rua
Senhor doi Panoi 188,

linha Volki, Tratar ná Av,
Brás r, „9 B785 D. Olaria.

Oli '.II Orilie, idmll» Imoral.
toret e ajudaniei de OfMet.
Otlmot tal!rf01, Tr4tar a Rua
llnlmbu, )03 fEnlrada pela Rua
São Lujl Coniaga, 911)

PRECISA-SE -- De meio-ollciül
rfe mecânica com prática de
Chevrc.ltil camlnhio 4 nasolina
e a óleo. Tratar a Rua Pinheiro
Gulmaraei, 22._Bol»!ono.

PRECISA-SE de costureira par«
doiembro. Tel. 246-0214.

PRECISÃ-SE - M»ntao»'lret e
Irlcicliilai. — Av. Gal. Jutto,
275-B t/305.

PINTORES DE AUTOS - Preci'-
sa- e com prática para itrvlçci
em carros trcmbsdo*. Tratar na
A.enidt Bratil, n9 8785 D.
Olaria.

PORTEIRO - Pr»ciiimoi d» um
uira portaria de escritório» com
e*oe renda comoro*/ada em
oortarias * rertocá?. oouua
boa aoarénciu e bas letra —
,d»de de 35 > 45 msi —
S- A, Cortume Carioca — Rua
Quilo n9 227 - Perb» — Sr.
Mártloj- Dao._feiiqaL

PRECISO moca p»r» «o d«
caté com pratica, Palmra iar>
chei Av. Graça Aranha, 174"

PRECISO ho.* cabeleireira oue
lenha prática. Dl garantia. 2
de Maio 725. Jacaré. Carloi
.Albvio
PRECISA-SE da porteiro f»»l-

neiro. Wor.iiile ro local, sem
famíha para pequeno edifício
nui tarantflrai. Tratar Av, Nilo
Peçanha, 155 i-ila - 606 - d»
8.30 «_17.30_hs.

PINTOR ?l MOVEIS DE ACÓ
- Preclia-ie. Assis Brasil,
D. Ca.l»»._

IRECISA.SE

731.

OPORTUNIDADE - P jutenomo
bem introdur. m-rcearias Zona
Sul. Apres. dia 27 dss I — 11
hs. Av. P. Vargas. 432 gr.
1305.

PRECISA-SE -- Oe um almoxarífe
para restaurante de alta cate-
gorla com bastante conheci-
mento dentro do ramo, fia me
em catculoi ótimo retleno e
bem desembaraçado. Tratar -
Restaurante Sol e Mar Av,
Reo. Nestor Moreira, 11 —
Botafoqo. Ao lado Corpo
Marítimo Salvamento.

PRECISA.SE ~ De um (a) re.
cepcioniita, datitéqrafo, firme
em cálculos, com noções de
inqlès e contabilidade com
bastante reflexo, pessoa ma;u-
ra. Tratar — Balenu Mouche
Rio — tida. Av. R»p. Nestor
Moreira, 11 — Botafogo. Ao
lado Corpo Marítimo Salva-
mento.

precisáTe-- M«M - AukI.
liar dentista boi apresentação
e laúde, ginatial comp. Av.
Amarei Peixoto, n? 386. Nova
Iquacu. __^____

RAPAZ com boa apreientaçâo
para entreqi e limpeis, pr*.
cisa-ie - Rua Frei Caneca 59
lob.

RECEPCIONISTA - Até 30 anoi
solt. ou cai. excepcional apar.
(bonita) p/ atender ao público
*" func'onáríoi de cia. s/ 5CO
nicial Av. 13 de Meio. 47 1/
910

RECEPCIONISTA - C/ pratica.
sal. Cr$ 500.CO mo;a ate 21
anoi, otíma aparência e educa*
da. Admiuão imediata. Apres.
Av. 13 d» Maio 47, 1 2105,
dat 10:00 U 15:00 horas.

RECEPCIONISTA - Precisamot
de 1 escrevendo a máquina c
bo» aparí-ncia. Salários 300/
¦íOO. Tratar Av. Pres. V»roM,
529'189 andar. Sala 1.807 -
Sr. Francisco.

RECEPCIONISTA - P/ diretoria
ds banco. Ótima apresentação
e aparAncia. Altura acima de
1,65. Desembaraço. Apresen.
tar-se p/ seleção c/ documen-
tação completa. Sal. inicial de
600, Av. P-es. Vargas, 529/

J 8: »nd. TED.

RECEPCIONISTA - Perucas IT
necessita para trabalhar no
M«ier. Exiqe-sr boa aparência e
otíma apresentação. Apres. após
9:30h*. Av. Copacabana 885-B.

tiloqr»!!». Saliriosi 450 7<X>.
Apícienitr-ss c documentos a
Av. Prei. V»rg»s. 529/189
«nd. TED.

SECRETARIA - E"it.no porlug.
1.MJ0, Estimo bilingüe aberto.
Almirante Barroso 6, s 13GS. .

SECRETARIA OAMOGRAFA c
prít. de serv. qeriíi de ei- '

crit. Exige-se boa aparência
tal. CrS 600.00 Ru» dat Mar. ,
recai. 48 - Gr - 902 - O Sr.
Chaqai

SECRETARIA - Pree lanVõi, 
~f«. 

|
lando e escrevendo fluente-
mente o france*. Preferencial- '

mente ousm residir n,. zens i
norte. CABRAIS SOCiEDADf -
ANÔNIMA Rua Doutor Gamier l
579 - Rocha.

SECRETARIA iboa daliléqraf» -
Máquina elétrica), Opvrador
máouina O.tvetti. Desenhista
projetiita. • -- ¦¦ ¦¦ • tratar a
Rua Farnio Cardím. 161 — Pi>
larat - FUNDIIUSE S/A.

SECRETARIA: Pre:is»mos io.em
bUHngue Residente Zcn«
Su! para Curso Ingíéi - Telt
227-4632

SECRETARIA -'~DÍ'il6or»H~pre" '

cisa-íc, competente, p/escr. de
vendai, na Tijuca Tal. ;
238-2691

SECRETARIA - Com -itenogr». ,
fia em pcrtuquSs, desvmbaça- ;
ço e personalidade, para im- j
portantp fábrica de ditcoi. Tr. j
Ru» PedtoJ_n9 7 or. WS.

SECRETARIA fle. dalilégraíV) {

De motonit» c/
tABORATORISTA (Fotógralol I e»periencl» mínima de 5 anos.
1/2 t.ped. Prat serv.çoi ne. »¦" Jecurulé 826, Penh».
r»li 2a.-leir« depo t 16 hl. R. i PRECISA.SE rie uma coslnhelr»
Fábio da tm 451 ç/17 - Melar | tom pratica d» Penslo. Ru»

,.„.--_ j Tedro Américo 262 lob. Cllelo.
UXAnOR Prec.|».|» um par» .-,-:____ : ,
Cilcadot com pfít.c compro- , P"E^l5*-"r * "T'!?0'.'"• lJl
v»d» Sr. Nsian.el. Ru. Btm. I 'rítl» do C»le»o 2 Í47. llh. do

145- B-,!»foqo. ' Gov-rnador. _ 
PASTEIEIRO pr»cll»-t» pagai»

btm descanso aos domingos
Pr»f» dtt '..¦•¦¦•! 7B-A Bemu-
cesto

SERVENTE - VI loT» «ulomovíft
— Precisa-se par* lavar, po <r

Barata

SECRETARIAS C (ortei
nhecimentoi d» ler.iços g- 1ANCHEIRO pratico lamhém ei
rui de escritório * óinns di- | ICrveter1a preciia-ie. Telefonar . •* 0>jar,tar automove i

seour-d» ou lér«».lelr» 235 5451 I Rlb«iro 147-A.
dat 8 herat alé at 12 horti^ SAPATEIROS
......... ' bom cortador de lull XV »

r^»,lHARIA - De »Ho ,u,e - Su, tu:, _. Ctmí»» n9 75 A.
tf.j fa:e de «ipaniáo, eita ad- , _|í|( biic^tt.
mi lindo 3 encarreqadai par« j - - —— -™"
cempictar i-u quadro He pes ' SERRAIHEIRO - Méis olc.
toai. corn especial dade com j j, a:jntir..o. e oll:;»i. P'iclt».
nro«Ada nai n-uuintei icçõei.
Calças de senhoras, biquínis,
matôi. Camisas de matbi, fo
escoe ia, p«d-*lo luxo. Vestídoi.
btusas. coniuntot. Salarto com.
p^njador, otímo ambiente de
trabalho. Comparecer com Car-
teira Profiiiioml na Rua Max-
v.ell 452, Vil» Ilibei, ugunda
a • «*.• feira, dai 12,00 às
16,05 horaj, Sr. Francisco Car-
lot. Te'»«on» 238-672S.

MAIHARIA RAINCHARM - Ad-
mite urgente. 8 coirureirai para
máquinas de uma aqu ba. 2
cosíur^trat para maquinai
o»*río;lt. 1 pinadeira meia vs-
pO* Hoftman, 1 corrador f.o
escocia, corre a teicura. 2 co •
tador es malha, maquinai East-
man. Comoarpcer com documen.
tos na Rua Maxw«'l 452. Vila
liab-.l dai 8.00 às 11.00 de
segunda a íexta leira.

ie urqecte ir. m Av. /rapoqi
nO 577. Br.t d» Pina.

SERVENTES DE OBRA - Ntcet-
sito. oara contrato temoorárío.
Sti. CrS 230.00. Pa-i Ilha d>
Governador. Eilge-te e«peri-
éncie. IWM Presitçío de
Servicoi lid». '- Senid:r Dsn-
t»S.JI7_rir. 1618.

VENDEDORESIAS) - Admillmoi
com cenhecimentei em barei,
Unchonetei, etc. Para venda
de produto de ótima aceitação.
Da-ie atuda p/cano e ótima
cemiitão Rua Colina, 60, loja
17 * Ilha Govtmad.

VICIA - Para íervico noturno,
\7 * 36hi. de preferencia lun*
cionário públiro aposentado ou
militar da r»»»rv». R. Seula
Barrot. 2 - Eng Nove. Ho.
fárlo comercial.

EMPREGOS

NÍVEL SUPERIOR E EXECUTIVOS

Operador maquine Olivalll. —
Dr«tÍiam-ie, tralar Rua Frmáo
Cardim. 161.

SUBCONTAOOR - Pricis»-»«"ce
um com experiência amoém |
de dep. peiictl. Su» B.rto t'e j
S. Féli>. IB2.

TÉCNICO CONTABUIDADE -
livros fiscais, rxconciliacáe,
anilhe - 900. ACES. Av. 13
d. Maio. 45 tsla 902. !

TEMPORÁRIO - Preciiamol de j
datilógrafoi (asl c/ pritlci o'
serviço temporário no Centro
da cidade. Sal. a/c. Aoresentar. j
se A Av. Pres. Vargas. 539/189
and. TED. __

TEMPORÁRIO - Moca rapai c/ j
comprovada em conlabüida* j
de p/ serviço temporário no j
centro da cidade. Satirios a/c. !
Av. Pres. Varqas, 529/189 and.
TED;

VENDEDORES - Firma de amhi.
to nacional, necessita ampliar j
seu quadro de vendedores,
com elementos de qabarilo, de ;
preferencia autônomas e com :
conhecimento da praça de forro I
e aco di Guanabara. Ajuda de |
tuito, cominões e acesios a |
cargos de chefia. Tratar dia ,
27 à Rua Dr. Nunes 1.180 - ,
Olari» - C/_Sr. Alhayde.

VENDEDORES para roupa fetnl-
nina, bem ínlrodusidos na pra»
ça — Preciia-i» — Frei Cane-
ca n? 59, 10b.

VENDE0ORAS - Precitã^e. 
"Tra-

lar na Rua Capitáo Feüx 110,
qalerla 3, loia 2. Das 8 às
I2hs. Procurar ot Srs. Walter

o u Bapt i st a.
VÊNdFdÒRES - Precisa-se oara

mercearias. Camiisôcs e f'*o.
Tratar na t?ja 20 da /bri
ij/302 iÇentral).

VENDEDOR -"~Blco - Que lá
trabalhe c' mat. limpeza. Sr.
Aullo / Fernendo 224-8374 ....
242-8925. 

Motoristas e
serventes

209 831.
CHEFE 

" 
COMPRAS

Roa Riachucto n.° 172.

AUDITOR - C/curio superijr ;
(Adm. de Emorélís). P/vi«i»r.
Sallrio: 3 100. Av. 13 de M»io. '
47. i»!» IM7.

AUDITOR SÊNIOR Inrm/Cioncla» I
Corir. 3500/Enc. Crédito. PG' j
BEM Ene. Alivo. Fi»o I 200/ ¦
Av. P. Vargas 435. S/605,

BIBLIOTECÁRIA - Documen-! *«>»» «•" P".'1"
ttrlita com taquigrali», inglês, , entrega» na (reguem.
Irancès oferece-se. C»rt«s par» j ^„,ncnlos. AlesUdo bom

11 í3b ° 
| ..ceoenlei, de nildincll

E«p»r ' :"" à* »preient»»«o.

liderúrqico, comprai nac. • im* [
portada!, cantratei fornecimen- :
to. formação superior, conhte.
Innlêi e alemão falado • nin- ;
Io. COMPRADOR TÉCNICO
— Exper. comercial 3 anos, |
conhec. tecnbloflia mecânica e '
proc*noi f a b r i c . mecânica, \
itualiiado compre*. Farmatão '
técnica. Curriculum. Saliriot tm
ab.rto. ACES - Av. 13 d.
Maio, 45 l»l»_Wl:

CONTADOR - C'cuno lupe-ior
(Ec;nrmi»). E«o. orçamentos e
controlei de cultos e análíiis
de balanço. Ssürio: A/C. /v.

13 de Maio. 47. »»'a 1507.
DENTISTA - Vendo p' relirar

de
Do-

equipamentos alto gabarito ei
raio X equipo S. S W. Mister
cadeira motor - 236-1862 e
257-1638.

COBRADORES - Precisa-se com
orítíca comtrovada. Tritílr i
RuaMéxico 98J/204.

VENDEDORES- Com exoerièn.
cia em viiitss domiciliares —
ótímai comissões — admitia?
imedista — R, Capitão Couto
Menezes, 38 — Madureira
— d»i 9,00 às 17.00 horas.

EMPREGOS

INDÚSTRIA

DEMONSTRADORAS - Moças c/
prática c/ público e com boa
aparência para trabalhar em
supermercados. Neco^ário boa
dicção ü bastante dosembsra-
ço. Sal. de *!00, Iniciais. Rua
Diau da Cruz, MO s/loja.
TED,

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
— Rua Lu d d to lago — Preclio
funcionárias para começar pró-
xlmo ano. Salário Inicial CrS
450,00. Carta próprio punho
para portaria Jornal do Brasil.,
indique um telefone para et-
município. N9 360975

COPIADOR PARA OFFSET com
muita prática precisamos. Rua
Viúva _CJÍ_udio, 408 — Jacaré.

CORTADORES - Para serra cir-
cular c tico-lico — Prectsa-ie.
ARTE PLÁSTICOS LTDA. Rua
Conceição, 28.

CARPINTEIROS E MEIO-OFICIAl
preciso urgente. Ótimo ordena-
do tratar hoje. Rua das Rosas,
578/201. V. Valquelre.

ELETRICISTA AUTOMÓVEL -
Preci sa-so meio oficial com
curso do SENAI, salário a
combinar — Rua Siqueira Cam-
pos, 257, loja 21, Sr. trnes-
to -- Copac.

ELETRÔNICA SALES - Técnica
especializada admite técnicos
tv c/ pratica bancada. Paga-se
bem 2 oficinas. Av, Mena Bar-
reto 244, Nílopolia.

ESTOFADOR - Precisa-se p/ fa-
brlca de estofados. R. Barüo de
Mesquita 430. _

GRAFICA — Impressor — Preci-
sa-se impressor para máquina
Minerva duplo-oficío e Hetdel-
berg de leque oficio. Apresen^
t£r-se com documentos, só
quem for capar, Rua Canieri-
no, 104;

GRÁFICOS — Compositores a
Improsor Mlncrvlsto. Prccísa-se
Rue do Livramento, n9 119.

INSTALADOR ELÉTRICO E Hl-
DRAULICO pr.cit.-i., a Rua
Barão do Flamengo n? 35-K
tol 245-4736

INJETORÊS - Ín~dusl7ía d^ pias-
ticos sob nova administração
precisa de Injetoros com pratl-
ca. Apresentar-se com documen-
tos n»1* Rua Cordovil, 815, Pa-
rada da Lu;as.

LADRILHEIRO - Preclia-ie com
urgência profissional comp»-
ttínte. Tratar k Rua do Carmo,
43/1J9 andar. D^Sandra.

PRECISA-SE - Ollma embaladol-
ra para produto: de belera.
237-3901. _

PRECISA-SE - De""pintores.' KÜã
Frei Pinto, ló. Rocha. Tratar
com D. Matildes. 

SERRALHEIRO - Fib, Mivêii
precisa que talba lêr deienhos

-R. Joi» dot Rei», 2001 -
Inhaúma - Falar com o Sr.
Arthur

SERRALHEIROS" - Precisa-se pa"
para ind. de letreiros lumíno-
ra ind. de letreiros luminosoi

ARTE PLÁSTICOS LTDA. -
Rua Conceição, 28.

TÉCNICO DE TELEVISÃO. -
Pracita-t» d» 1 d» comprov»-
da capacidade técnica e da
trabalho, hon.lto » crlt.rioto

Ex!gem>ie referenciai. Inu-
tll se apreientar quem nio
preencher «lies requísiloa —
Rua Ret.nd» n9 79.

EMPREGOS

OFÍCIOS

DESENHISTA P/ Embjrcasõet
Proietistai. Me< e Estradai/To-
poprafo. P/Vigiar. S/AC/Av.
P, Varn»t, 435, S/605,

ESCRITÓRIO TÉCNICO dtiela
contratar Enq» Civil, com ora-
tica de execução e proqra*
macão de obra • de ercamen*
toa. Tempo inteqral. Carta:
acompanhada d» "Curriculum I
Viu." p»ra .1 perlaria deste :
Jornal, tob o n? 184 677.

ENGENHEIRO RECEM-FORMAOO I
Mecânico ou tnduitr'a', et

Inales fluente, o/contatos c'
meralúroicai e siderúrqicai. Cr$
2 000. *v. Prei. Vargas, 633
t/1822.

ENGENHEIRO" MANUTENÇÃO
Até 45 anos, c/exp. máo.

de acondicionamenfo, embala-
aen% « comDresscr fioorif*co.
C.-S 6.000. Av. Pres. Varqas
633 s-'1822J

ESTUDANTE DE ARQUITETURA
C.-nifrutora necessita de um

estudante ou recóm-formado,
com prática, oara auxiliar de
oroielos, detsih-s .medições.
Cartas com refer6ncün e ore.
tensões nsra a portaria deste
Jornal sobjo n9 200256.

MEDICO - Precisa-se para Ban-
co de Sangue. Entrevistas 3l.*
feira pe'a manhã. Praia de
Botafoqo, 4ó? casa 3._

ÒRÇAMENTISTA - Até 35 anos,
c/ curso técnico de tdificaçâo.
c' exp. em pert. CrS 2 000.
Av. Pres. Varaas, 633, s/ 1822.

Ganhe
Cr$ 2.000f00
MESMO SEM PRÁTICA

Ensinamos vendei produtor
internacional a domicilio. Mú-

lodo americano através de-

monstra.ào. Aiuda de custo
— Transporte — comissões —

Gon-alves Dias, 89/309, 2s.-

feira.

Modelista
figurinista

Oferece, alio g,ib.uito ne

Industrias de Confecções Fe-

mlnlna e Masculina. Tratar Sr.
José R. Coração de AAaria
395 c/2 ap. 101 — Mcier —

lei. recado 261-1729.

Motorista
particular

Admitimos e! ótima aparsn-

cia e experiência mínima 2
«nos nj função. Tratar a p-r*
tir 2a.-íeira, Rua Coronel Ca-
brila, 57. S. Cristóvão.

Oportunidade
única

Recrutamos ambos os texos
— Horário dü trabalho a cs*
colha, inicial 1.500,00. Pro-
curar Prof. Elila de 9 às 19
horas. Av. R. Branco, 151, 17."
andar. Documentos.

Recepcionistas
Firma construtora seleciona

jovens para ocupar posição
de fuluro. Av.
257, s/1708/9.

Rio Branco,

Sorveteria Zero
PRECISA-SE

19 A 25 ANOS
Moças dc boa aparência c,

p'ática ele balcão. Ajudante
dc cozinha (mulher), rapazei

p/ serviços gerais.
Apresentar-se o documen-

tos c fotografia das II às 17

hs. — Av. Copficabatia 739-A.

Moça
Com prática em datilografia

departamento pessoal c servi-

ços gerais de escritório. Ins-

truçno mínima ginasial. Se-

mana de 5 dias. Favor nüo

apresentar-se sem condições.
Estrado Padre Rcier, 92 (an-
liga Estrada do Quitungo), Vi-

Ia da Pi>nlta — Metalidor S.A.

E SERVIÇOS

ACABADEIRAS: Precisa-se me-
nores c/ prática p/ confocçõos
femininas! Rua da Consiíluição

37
COSTUREIRA - Paro serviço ex-

lerno qu* tenha pratica em ves-
fdoc finos. Ja vão cortado:..
Trazer amostra. Gonçalves Dias
55, 59.

COSTUREIRA - Precisa-se c/ora-
tica do camisas e blusòes. Tra-
tar R. Ramiro Magalhães, 173.
lei. 249-4129.

COSTUREIRA - Precisa-se com-
patente, para consertos d? mo-

; das femininas. Av. Ataulfo dc
Paiva 37Í-B (Mônica Modas!.

Moças
Vagas para recepcionistas e

relações públicas de 9,30 =t$

17 horas na Rua Prof. GaLizo,
26-1. Tiiuca.

Secretária
Boa apar., boa datilografa,

exp. comprovada, ei inglês,
cópia. R. Álvaro Alvin», 48, s/
407.

Vendedores
Ajuda de custo e comissão.

Máquinas dc escritório. Curso
de vendas. Rua Prado Jr. 280
apt.0 904. Das 16hs òs 18hs.

Vendedor
lubrificante

Para GB e E. Rio. Exige-se
condução própria c prática
comprovada. Fixo mais comis-
são. Supermovel lubrificantes
ltda. Av. Brás dc Pina, 38,
grupo 210. •*



EMPREGOS
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J.« Cad, CLASSiriCADOS, Jornal do Bran.it, rJonilii(jo, 26, • 3.".fclr», 77-17-71 - 7

AGGS - INDUSTRIAS GRA-
FICAS S.A. admite Dose-
nhista de Arte Final com
alguma experiência.

Apresentar-se à Rua Luis

Câmara, 535 — Olaria
Área de Seleção, (P

I
I
I
V
Auxiliar de Contabilidade

Admile-se com bastante prática em
reconciliação bancária, boa caligrafia e oti-
ma datilografa. Apresentar-se na Av. Pres
Vargas, 509 -¦ 6.° andar das 8,30 às
11,00 hs.

BANCO BOZANO, SIMONSEN OE INVESTIMENTO S.A.
NOSSOS LÍDERES DE VENDA JÁ GANHAM CR$ 20.000,00 POR MÊS.

Se VOCÊ deseja aproveitar esta oportunidade de ingressar na mais moderna, mais promissorae mais bem paga das profissões,

VENHA PROCURAR-NOS
Basta ser idôneo, ambicioso e desejar progredir com o Brasil.
Oferecemos as melhores comissões à vista, além de ótimos prêmios.
Possibilidade de ganhos ilimitados.

2a.-feira, 27 de dezembro, das 9 ás 18 horas.
Apresentar-se à Av. Ria Branco, n.° 138 - 9.° andar - GB ou

Av. Brigadeiro Lima e Silva, n.° 1269 - S 105 7 - Caxias - E. Rio ou
Av. Amaral Peixoto, n.° 455 -•S 202 3 - Niterói - E. Rio

Auxiliar de escritório
Procisd-se com boa caligrafia, que seja

bom datilografo. Apresentar-se a Rua Álvaro Al-
vim — 48 — 1° andar com o Sr. Nilson. (P

Crediário
Empresa de varejo, com várias fi-

liais, admite elemento (25 a 40 anos) di-
nâmico, com capacidade comprovada

para promover vendas e dirigir aprovação,
controle, cobrança etc. do seu depariamen-
lo do credito.

Cartas com "Curriculum Vitae" e pre-
tensões para o n.° 200 211 na portaria
deste Jornal.

SECRETÁRIA EXECUTIVA
Para atender á diretoria admile-se secretária executiva com as seguintes qualificações:

OFERECE-SE:
Salário compensador
Ótimo ambiente de trabalho
Semana de 5 dias
Possibilidade de progredir na Cia.

Apresentar-se com curriculum completo, fotografia e base salarial na Av. Pres. Vargas, 509 - 9." and. das 8 às

Eximia stenodatilógrafa (máquina elétrica)
Redação própria e prática mínima de 5 anos
Dinamismo e excelente apresentação

1
2
3
4

10 hs.

LIGHT
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PRECISA DE

Engenheiros, eletrônicos
Os interessados, munidos de do-

cumentaçao pessoal, deverão diri-

gir-se à:

SEÇÃO DE SELEÇÃO

Rua da Conceição, 105 - 4.° andar,
' sala 402. Das 9 ás 16 horas (P

JOB Aisessofia Técnica de Seleção
ENGENHEIRO MECÂNICO - Produto 5.C0O
ENGENHEIRO QUÍMICO - 3 anoi exp. 4.50O
ENGENHEIRO CIVIL - Exp. Consi. Civil 4.OO1)
ANALISIA DE BALANÇO 2.50O/3.OOO
PROGRAMADOR IBM'360 2.500
AUXILIAR DEP. PESSOAL (2) - 2.° ciclo 900 1 JCO
ES1ENO POR1./IMGLES - ale 36 anos 2.J0O
ESIENO PORT./AIEAMO - até 36 anos 2.100
SECRETARIA - p/ Bahia 1.500
DATILOGRAFA - RECEPCIONISTA - ali 25 /0O
3 DAT ILÒGRAFÃS - temporada A C
DESENHISTA - latrina 60o
AUX. ESC. — moça. Exp. liv. fiscais 400

Ru» México, 98/80? — Tel.: 222-2361

HHflUI
KOHHHSI

Precisa para trabalhar em obra a 150
iKm de Belo Horizonte, de:

- MESTRE MECÂNICO P/ MAQUINAS
PESADAS

- ENCARREGADOS DE ESTRUTURAS
METÁLICAS

2 - ENCARREGADOS TUBULAÇÃO
2 - ENCARREGADOS MECÂNICOS
4 - MAÇAR1QUEIROS

16 - ENCANADORES INDUSTRIAIS
16 - SOLDADORES ELÉTRICOS

2 - ALMOXARIPES
Apresentarem-se ao Sr. Jciro Vieira,

com documentos, na Rua Tupis, 435 —
Belo Horizonte.

J
Datilografo-180/200/min.

Possibilidade de retirada mensal cie alé CrS l.OCO.OO
SÓLIDOS CONHECIMENTOS DF PORTUGUÊS

Somente dia 27-12 cia» °,C0 as 12.00 horas.
Rua Buenos Aires. 70 — S/l. Dp. Peiso.il

Contabilidade
Com experiência mínima de 5 anos, de

Contabilidade e legislação fiscal, ambos os se-
xos. Salário em aberto. Corresp. p/portaria dês-
to Jornal sob o n.° 200390.

Departamento do Pessoal
Empresa de âmbito nacional necessita pa-

ra a sua Filial do Rio de Janeiro de elemento
atualizado em assuntos trabalhistas para ocupar
vaga em seu Depto. do Pessoal. E' importante
possuir também boa noção de serviços gerais
de escritório e conhecimentos de contabilidade.
Apresentar-se à Rua Santa Alexandrina n.° 210
— Rio Comprido — Sr. Dionísio.

Desenhista Técnico
I em Aparelhos de I

COMPANHIA TELEFÔNICA
BRASILEIRA

Vinculada ao Ministério das Comunicações

MOTORISTA
A fim de preenchermos vagas existentes cru nossos

quadros, estaremos com inscrições abertas para MOTO-
RISTA, amanhã dia 27-12-71, das 14:00 às 16:00 horas.

Poderá se inscrever quem preencher os seguintes
requisitos:

Sexo: masculino
Idade: de 25 a 35 anos
Diploma de Curso Primário
Carteira da Academia dc Polícia comprovando
classificação na Categoria "C"

Carteira Profissional comprovando experiência
anterior de 2 anos

Carteira de Motorista Profissional

Os interessados deverão comparecer no dia e hora-
rio acima indicados munidos dos comprovantes exigidos,
3 fotos 3x4 (recentes) e Carteira dc Identidade á Av.
Pres. Vargas, 1146 - S/L (Seção de Recrutamento de
Pessoal).

N.° LIMITADO DE INSCRIÇÕES

CALCULISTA
THE SYDNEY ROSS CO. procura candidato(a) que

possa preencher o cargo acima, com os seguintes requi-
SÍtOS:

Idade entre 25 e 30 anos
Instrução mínima: Técnico de Contabilidade e
que esteja cursando Economia ou Administraçíiü
de Empresas

Boa Caligrafia
Fale e escreva o idioma Inglês
Experiência anterior em Cálculos

Os(as) candiclatos(as) deverão comparecer na Rua San-
Ia Luzia, 798 17.° andar - Departamento de Pessoal,
com toda documentação, no horário de 8,30 ás 10,30
horas. (p

ENTREVISTADORAS
NÀO SE TRATA DE VENDAS

Empresa de âmbito nacional, procura senhoras e mocas de
boa aparência.

EXIGIMOS

•jc instrução secundária
¦>V boa apresentação
•k horário integral

OFERECEMOS

jf salário fixo
•jkr comissões
¦^r trabalho interessante

e agradável
-jlr semana de 5 dias
¦fa não se exige expe-

riência anterior

NÚMERO LIMITADO DE VAGAS

Apresentar-se à Av. Almirante Barroso, 91 conjunto 1212,
2a.-feira, dia 27 das 9:00 às 17:30 horas com Sr. Faro.

ENGENHEIROS MECÂNICOS
Precisa-se com experiência de 4 (quatro) anos e capacidadede liderança.

Salário compatível com a função. Ótimas possibilidades deprogresso financeiro e funcional a curlo pra^o. Ótimas possibilida-des de progresso financeiro e hierárquico.

Enviar "Curriculum 
Vitae" detalhado com fuqçòes exerci-aas, salários recebidos e preionsòes salariais atuais.

Correspondência para a RUA SENADOR DANTAS 117 -
GRUPO 21 18.

Profissionais do livro!!!
Inicie 72 como empresário/as

Participações de 35% - 30% - 25%
— 20% e mais: todas as garantias trabalhistas.-
carteira assinada, férias, 13.°, Fundo de Garan-
tia e ainda adiantamentos semanais. Tratar com
J.E. entre 9,30 e 15 hs., na Av. Mal. Floriano, 38
sala 1.103, dia 27.12.71.

L
Gr:.i companhia, ampliando seu quadro permanente, oferece <><ccp-ic-

ai oportunidade de trabalho no Rio de Janeiro à

EIU.EI1HER0S
PARA ESTIMATIVAS, ORÇAMENTOS E CUSTOS DE

GRANDES OBRAS CIVIS E INDUSTRIAIS
Esp;<i»ii:i» mínima He 1C anoi. Inglé; da:ciavol
cnirevistaa: RU(, Pinheiro Machado, 22.
Blo:o A - 2.° andar — laraniciras, lei- 265-5112 — R. 20e.

as nao indispensável.

Recepcionista telefonista
Maior, solteira, c/ experiência, sal.

em aberto.

Secretária p/administração
Maior, solteira, com experiência, sal.

em aberto. Eximia datilografa, conhecimen-
lo de arquivo, semana cinco dias, bom
ombiente. Procurar ao Sr. Carlos, 2a. feira,
às 9,00 h. à Av. Treze de Maio, 41/604.

HENKEL DO BRASIL S.A.
Admite TÉCNICO QUÍMICO para vendas de produtos auxi-

liares às Indústrias de Bebidas, Alimentícias, Laticínios, Frigorí-
íicos. Hospitais, Lavanderias etc.

Oí-ERECE: Salário fixo, prêmios e comissões, carro da Compa-
nhia, áreas de trabalho, excelente ambiente de trabalho.
EXIGE: Elemento experiente em vendas nestes ramos de mer-
cado, boa aparência, bons contados em Indústrias daqueles se-
tores localizadas na Guanabara e Est. do Rio, dinamismo, ele-
vado espírito de equipe. IDADE 25 a 35 anos.

Favor não se apresentar elementos que não atendam nos-
sas exigências. Tratar à Rua Guilherme Frota 345 - BON-
SUCESSO.

Steno-datiíógrafa
Firma de consultoria necessita secretária

steno-datilógrafa com bons conhecimentos de
i italiano e boas referencias para trabalho a ser
; realizado na Itália a partir de janeiro próximo.
| Apresentar-se 2a.-feira com documentação à Rua
Visconde Silva, 144 — Botafogo.

Vendedor pecas
Procura-se vendedor externo para peças,

cem experiência no ramo de empilhadeiras e
guindastes ou automóveis. Procurar Sr. Otto a
Rua Sargento Silva Nunes 601.

LOJAS SINGER
NOVA IGUAÇU

i

Precisamos de vendedores, com prática, maior de
idade, casado e com documentos à mão, inclusive
diploma do primário. Av. Mal. Floriano Peixoto, 2174
— Nova Iguaçu.

Vendedor técnico
siderurgia

Empresa de expansão necessita vendedor técnico paia
í produtos de grande consumo nd siderurgia. Mínimo exí-
; gível curso científico ou similar. Envi.tr curriculum c tn*
| dcréço para Caixa Postal 3527 — ZC-00 — Rio.

Vendedores
Procuramos com prática r\a linha d* aparelhos porte-

( teis a gás. Pagamos ordenado, comissão c ajuda de custo
. para carro.

Cartas com "curriculum vitae", referencias c preten-
;òcs para a portaria deste Jornal sob o número 18.1673.

Bom
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Oferece oportunidade para

SECRETARIAS
OFERECEMOS: EXIGIMOS:

Excelente ambiente do
trabalho
Salário compatível
Possibilidades de desen-
volvimento profissional
Restaurante no local
Assistência Médico-Hos-
pitalar exlensiva aos de-
pendentes
As inscrições estarão abertas diariamente de segunda a

sexta, das 8 às 12 h., na Rua Marquês de S. Vicente, 209 -
Gávea — Prédio da Amizade — Gerência de Pessoal. (P

Boa aparência

Datilografia — máq. ele-
trica

Instrução 2.° ciclo com-
pleto e/ou Secretariado

¦^¦<t»WMBM-^BWLWw^«i *'

Ajustador
mecânico

Precisa-se com bastante pra-
| tíca de matrizes de elampa-
: ria, para indústria no Centro.
I Semana dc cinco dias. Salário
| de acordo com aptidues. Tra-

| tar Rua Lavradio, 20.

Assisí. Org.e
Métodos

Cont. Mecanizada, nivel supe-

j mentos. Sistema Porsi, conh.
Conh. profundos d;í Orca*

] rior.

Auxiliares
de Pessoal

firma de gabarito admito
: moças para seu seíor de pos-
i soai. Tratar à Av. Rio Bran-

co, 257, »/ 1708/°.

Administrador
para empresas
Industrial que encerra tra-

! dlcional empresa de sua cria-
j ção, dinâmico, agressivo, ma*
¦ turidade e experiência pro-
pria, mentalidade moderna e

; avançada de empregador, cs-

j tuda proposta para participar
permanente ou mediante con-
trato periódico c remunera-
ção compcnsalória.

Cartas para Portaria deste
Jornal n.° 279871.

Assist. vendas
em correspondência,

cálculos e datilografia. — Rua
Álvaro Alvim, 48, s/407.

Chefe Seção
Crédito e
cobrança

Oferece-se icnhor capacita*
' do oara o cargo acima ou se-
; melhame. fcm virtude cio ain-
I da cst.ir trabalhando cm lir
j ma que o referencia, iclefo-

nar para a mesma — 
249-5277, falar com Teles.

Desenhista
Admite-se copistj com práti-

ca de proietos de instalações-
elétricas e hidráulicas. Cartas
com pretensõeç o respectivo
curriculum paia o n.° 3*363

I na portaria déste Jornol.

(p

Datilógrafas
Moças de boa aparência e

oxcolenle datilógrafas. Sala-
rio a combinar. Av. Rio Bran-
co, 257 s/1708/9.

Homens
Oíc-icccmos segurança tra-

baihlsta — Olimo taláiio, me-
Ia de chefia. Sua Prof. Ga-
bizo, 251 - rijuca. Das 9,30
às 17 horas.



f! — 2" Cid, CLASSIFICADOS, Jornal «Jo Broil, dominno, 26, • 2a, 2/-12-71
EMPREGOS

ANALISTA-CHEFE

Para chefiar departamento cie controle de qualidade de indústria farma-
ceutica sediada na Guanabara, procura-se químico com experiência de ensaios
espectrofolomótricos, cromatograficos c microbiológicos. Deve também ter co-
nhccinienlos cJe coniròle de qualidade de materiais de embalagem c, pelomenos, razoáveis conhecimentos de inglês. Indispensável ter bons conheci-
mentos da rotina burocrática do controle de qualidade.

Cartas para a portaria deste Jornal, sob o número 007 917 coin curriculum
vitac, pretensões c referencias, acompanhadas de uma fotografia recente (3x4).

Firma de consultoria de engenharia precisa de ambos
os sexos:

Administrador com prática de gerência de pessoal
e seguros.
Especialista em bibliografia e documentação.
Especialista em cursos de aperfeiçoamento para
empregados.

Escrever para a portaria deste Jornal sob o número
P-36429, com currículo e pretensões.

Gillette do Brasil Ltda.

^ ENGENHEIRO DE PROCESSOS

Graduado em Engenharia A/\ecánica ou Industria!, com um mínimo
de três anos de experiência em Processos de Pabricação. Deverá estu-
dar projetos e execução de equipamento industrial, visando melhor
qualidade e produtividade. O conhecimento de inglês é desejável.

Os candidatos deverão apresentar-se á Av. Suburbana, 561, Depar-
tamento dc Relações Industriais, munidos de curriculum-vitae e do-
cumentos. (P

IHHOECHST

VENDAS TÉCNICAS

no
experiência

PRODUTOS QUÍMICOS
Necessitamos de um elemento de alto gabarito com

ramo cie produtos químicos.
OFERECEMOS

Treinamento
— Ótimo Salário

Condução da Companhia e amplos benefícios sociais
Cartas acompanhadas de "Curriculum-Vitae" devem ser dirigidas

a "Vendas Técnicas" para caixa Postal n.° 1529 — GB.
Não atendemos pessoalmente. (P

! li.II I I.. JtLk'SK^

Importante Companhia de Projetos He Engenharia, localizada nas laranjeiras, cm excclenle sedeptópria «ampliando seu quadro permanente, oferece excepcional oportunidade d

PROJETISTAS HETRICITAS SEWOR
com mais dc 5 anos de experiência cm pelo menos um dos seguintes setores:a) Projetos dc instalações de indústrias químicas (alcalis) ou petroquímica.b) Projetos de subestações d« alta tensão inclusive diagramas dc interligação e fiação.Enviar "Curriculum Vitae" c pretensões salariais ou comparecer pessoalmente à Rua PinheiroMachado, 22— Scior dc Pessoal.

COMPANHIA INTERNACIONAL DE ENGENHARIA

tr^P^wwW I \Vwjr \ 1
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Programadores IBM/360

MOD. 20, 30 E 40

OFERECEMOS

Ótimo ambiente de trabalho

Assistência médico-odontoló-

gica extensiva aos familiares

Possibilidade de carreira

EXIGIMOS
- Curso secundário 2.° ciclo

completo
Experiência mínima de 2 anos
Ótimo conhecimento de RPG,
COBOL E ASSEMBLER

Os candidatos deverão comparecer munidos de carteira profis-
sional, curriculum Vitae e retrato ao Setor de Seleção à Rua Miguel
Couto, 105 — conjunto 1.404. (P

SíRPRO Serviço Federal de Processamento de Dados

COMECE 0 ANO

Controle de

produção
Industrio Metalúrgica admite elemen-

to entre 18 e 40 anos para seu setor piodução e estatística. E' indispensável paraadmissão as seguintes qualificações:Prática cm máquina de calcularBoa letra
Seguro em cálculos decimais.

Os que preencherem os requisitos
acima deverão comparecer à Rodovia Pre-sidente Dutra 1362 — Jardim América.

Emprêgo em banco
Banco desta praça admite visitado-

ites, idade até 30 anos, reservista, curso
, secundário ou cie contabilidade (2.° ci-
Lio) completo, datilografo, salário a com-
: binar. Cartas próprio punho para CP'230 -GB.

Engenheiro mecânico
Indústria sediada em Irajá, GB, pro*cura Engenheiro recém formado para ser

treinado na direção da secao mecânica.
Salário a combinar. Marcar entrevistas polorei. 242-9888.

Estudantes
Exp. integral  CrS 1.-140,00
Meto expediente  Cr$ 720,00

Necessitamos urgenje de 38 moças ou ra-
pazes. Compareçam munidos de documentos a

, Av. Marechal Floriano, 38 sala 401, dia
í 27.12.71, entre 8 e 14 hs.

Fixo Cr$ 1.200,00
I

comissõe
Chamamos justamente elementos quenun-.i venderam absolutamente nada Se

você mora na Zona Sul, Norte ou Niterc .
compareça. Venha sem cotmromisso.

Os clientes são indicados
Mercadoria de 1." necessidade
Exigimos ótima apresentação.

Rua Pedro t n.° 7, grupo 903, es-
quina Praça Tiradcntcs. Só atendemos
segunda-feira, das 8 às 13 horas.

Livros Fiscais
Grande emprèsa necessita de fun-

cionários com muita prática e experiência
. na escrituração de livros de ICM, IPI, bem
i como emissão de Notas Fiscais. Apresen-
tar-se à Rua Frei Caneca, 511, com dc-

| cumentos e referências.

Livros/Comunicado

COLEÇÕES - ATACADO - ATENÇAOÜ!
DISTRIBUIDORES E DIVULGADORES
EDITORIAL ARARIBOIA oferece -}- de

100 lançamentos aos precor, do alto
mercado atacadista de São Paulo.
RUA FREDERICO MEIER, 15 - SOBRE-
LOJA 202 — Méier — (Guanabara)
No Est. Rio — Rua Vise. Uruguai, 281
Loja (NITERÓI).

ÍC FORNECEMOS MATERIAL DE DIVUL-
GAÇÃO GRÁTIS. (Catálogos, ele.). (P

AAecânico-Ajustador
L*iboratório d? Produtor Farmacêuticos c de Perfumai ias

admite profissional para
Máquinas Embalagem

Exigcnvsc referências c prática comprovada cm carteira,faixa salarial eni tòrno dc 750 cruzeiros. Favor n»o scapresentar ciucm não preencher os requisitos acima.
rratar n,i ESTRADA DA AGUA GRAMDf, 1 90i - UICAS

(P

Moça
Precisa-se ele móça, com curso gina-

isial completo, para trabalhar como CAI-
| XA DE BALCÃO.

Tratar na AV. BRASIL, 7 901, com o
! Sr. Luiz.

Organização Ruf
Precisa-se de rapaz com prática de

Livros Fiscais: ICM, IPI, ISS. Ótimo salário,
bom ambiente de trabalho. Rua Debret,
79 sala 208.

O GRUPO HALLES LHE OFERECE UMA CARREIRA.
Somente em 1971 criamos e profissionalizarmos dezenas
c'f Gerentes de Vendas, que ho|e alcançaram uma totalindependência econômica, com uma média de vencimen*
tos acima de CrS 20.000,00 por mês. Durante a entre-
vista, comprovaremos essas afirmativas.

Graças ao poderio econômico do Grupo Halles, a
excepcional evolução 4as nossas empresas, e aos cursos
.'|uc ministramos aos nossos colaboradores, tornar-se uni
grande homem dc vendas c ganhar muito dinheiro é
simplesmente fácil.

Pessoas de ambos os sexos (idade mínima 25 anos)¦erào entrevistadas à Rua Sete de Setembro, 48 ~ Sobre-loja, somente 2a.-feira dia 27/12/71 - das 9,00 às 18,00
horas. Procurar Srta, Nádia.

GERENTE DE VENDAS

Somos um Banco dc Investimento cm fase de expansão, dentro dc umcomplexo bancário integrado c estamos admitindo um Gerente dc Vendas dcFundo de Investimento que preencha os seguintes requisitos:
Experiência dc pelo menos 5 anos cm Mercado de Capitais
Capacidade de liderança
Solidos conhecimentos dc Fundo de Investimento
Já ter ocupado anteriormente cargos dc Gerência

OFERECEMOS
Ótimo áâlàrio fixo mãis comissoos
Excelente ambiente de trabalho
Assistência médico hospitalar extensiva aos dependentes

Cs candidatos deverão enviar curriculum vitae aos cuidados dc MANAGER72, neste Jornal. (P

NORDESTE

Ensino.

Standard Electrica
ST ANDA no nrcmic* S A. - r»DBÀO MUUDIAL CU TRONIC* ' írLCCOMUMICAÇÓlS
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SECRETÁRIA

LIBRAIRIE HACHETTE

NECESSITA-SE PARA O DEPARTAMENTO DIDÁTICO

QUALIFICAÇÕES
Bons conhecimentos de inglês
Dinamismo e boa apresentação
Instrução mínima secundária
Redaçao própria
Que possa viajar eventualmente
Com experiência de secretariado
Idade de 25 a 35 anos

Apresentar-se com curriculum completo, 2 fotografias 3x4 à Rua
Décio Vilares, 278 — Bairro Peixoto — Copacabana — Ao Sr. Victor,
horário 8,30 às 1 2,30. (P

REPRESENTANTE - DISTRIBUIDOR
Conceituada firma nordestinfc, com sede cm Recife e atuacáo em todo o•erriíório nordestino, aceita representação ou distribuição por conta própria dcindustrias déste Estado. Cartas para Agente Distribuidor, Rua do Aractao n 0 7750 000 - Recife — PE. jp

OPERADORES DE COMPUTADOR

Orgamzaçào dc âmbito nacional com sede na cidade do Rio de Janeiro, emfrón e acelerada expansão do seu potencial dc processamento de dados, comequipamento de grande porte operante no inicio de 1972, procura (salário emaberio) profissionais com as seguintes características:
A. Operador auxiliar.

I . Curso secundário completo
2. Experiência dc 2 anos em processamento dc dados.
3. Experiencia dc I ano em OS/360.

0. Operador dc Console
1. Curso secundário completo.
2. Experiência de A anos em processamento dc dados.
3. Experiência de 1 ano em OS/360.
-t. Conhecimentos básicos de Cobol.
5. Conhecimentos de inglês técnico.

Guias com curriculum vitae indicando prctencao salarial, para a portaria
dú^te Jornal, sob o n.° 36 366 SIGILO ABSOLUTO.

SERRALHEIRO

NIQUELAD0R

LUBRIFICADOR

MECÂNICO REFRIGERAÇÃO

BOMBEIRO HIDRÁULICO

Estamos procurando profissionais competentes, para admissão ime-
diata que já tenham experiência comprovada em Carteira Profissional.

Solicitamos aos candidatos comparecerem à Praça Aquidauana, 7,
Vicente de Carvalho, SETOR DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PES-
SOAL, munidos de Iodos os documentos inclusive CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO CURSO PRIMÁRIO — Autenticado pela Divisão de

traba-

OFERERECE-SE
Salário compensador
Ótimo ambiente de
lho
Semana de 5 dias
Possibilidade de progredir
Almoço no local de traba-
lho.

OBS'
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J. BOTÂNICO
Cobertura á R. Araucá-
ria c'200 mts2 de fren-
t t? . Entrega imediata,
esplêndido terraço de
50m2 c/vista p/Corco-
veido. Salão, sala de
jantar, c/ vista p/ La-
goa, 3 quartos, banh.
social, cozinha, área
dep. compl. empr. va-
ga de garagem na es-
critura, sala quarto cor-
redor decorados c/Iam-
bri e piso cm tábuas
corridas. Sinal de 140
mil. Inf. VEPLAN -
Contro R. México, 148/
303 - tels. 222-6102-
232-6864 - 242-5745

Ipanema das 8 às 22
hrs. R. Visconde de Pi-
rajá, 507 tels.
287-4039 - 287-4040

287-4041 - CRECI
66.
COPACABANA - Ap-
io. excelente na nova
Av. Atlântica 1
p/andar, ar condido-
n a ci o central, esqua-
drias de alu m i n i o
c/330mls2 - Hall, li-
ving, toiletle, sala de
jantar, sala intima, 4
quartos c/ann. emb. 2
banh. sociais, cozinha,
dispensa, área serviço,
2 quarlos e banh. de
empr. 1 vaqa de gara-
gem. Inf. VEPLAN das
8 às 22 hrs. R. Viscon-
de de Pirajá, 507
Tels. 2 8 7-4039
287-4040 - 287-404 1

Centro R. México,
I 4 8 / 3 0 Tels.
222-6102 • 232-6864

242-5745.CRECI 66.

LEBLON Apt0 n a
Chácara 92 á R. Barto-
lomeu Mitre. c/194,60
mis2. De frente, 2 por
andar, sala, living, 4
quartos, 2 banh. soei-
ais, copa-cozmha, área
dep. empr. compl. e
vaga de garagem. Inf.
VEPLAN das 8 às 22
hrs. R. Visconde de Pi-
rajá, 507 tels.: 
287-4039 - 287-4040
- 287-4041 - Centro
R. México, 148/303 -
tels. 2 2 2-6102 -
232-6864 - 242-5745
-CRECI 66.

BOTAFOGO - Apl°s. à
R. da Matriz, 40/42 -
Luxo. Preço fixo. Con-
dicòes excepcionais em
30 meses prédio de 4
andares. Fachada cm
m á rmore, esquadrias
de aluminio apenas 2
pi andar apl°s. c /

70mts2, vestibulo, sa-
lão, 3 ótimos quartos,

banh. sociais, área
quarto e banh. de
empr. Garage azulejos
em cór até o teto e ce-
ramica vitrificada nos
pisos de todos os banh.
na cozinha, área do Io
c/ pátio privativo. En-
trega impreterivel 30
dias. Inf. VEPLAN das
8 ás 22 hrs. R. Viscon-
de de Pirajá, 507 —
tels. 287-4039 -
287-4040 - 287-404 1

Centro R. México,
14 8/303 tels.
222-6102 - 232-6864

242-5745 - CRECI
66.

AV. ATLÂNTICA - Ap-
io. duplex de cobertura
c'800 mls2 1 p/andar
Entrega imediata: Em-
baixo: hall social, ves-
tibulo, 2 salões, varari-
da de frente p/o mar,
sala intima, cozinha,
banh. de empr. 4 quar-
tos, sendo 3 c/banh.
privativos. Em cima:
grande saláo, varanda
descortinando linda
vista, 2 quarlos e banh.
circulação, salão d e
jogos c/bar e adega, 2
quartos de empr. la-
vanderia e terraço de
serviço, 2 vagas de ga-
ragem. Inf. VEPLAN
das 8 ás 22 hrs. R. Vis-
conde de Pirajá, 507 —
tels. 2 8 7-4 03 9 -
287-4040 - 287-404 1

Centro R. México,
1 4 8 /30 leis.

222-6102 - 232-6864
- 242-5745 - CRECI

66.

COPACABANA - Ap-
to. à Av. A I I a n li ca
c/250 mts2, de frente,

1 p/ andar —Entrega
imediata c/ hall, ves-
tibulo, living, sala de
jantar, 3 grandes quar-
los, 1 grande banh.
soe ial, copa-cozinlia,
área de serviço e dep.
empr. Inf. VEPLAN -
Centro R. México,
14 8/303 - tels,
222-6102 -- 232-6864

-242-5745 - Ipanema
das 8 às 22 hrs. R. Vis-
ronde de Pirajá, 507
leis. 287-4039 - 
287-4040 - 287-4041

CRECI 66.

LEBLON - Chá:ara 92
- Api° à R. General

Urquiza Excelente
<ipl° constando de hall
social, vestibulo, toilet-
le, living, sala de jan-
tar, sala intima, 4 am-
pios quartos, sendo 1
suite compl. 2 banh.
sociais, copa-cozinha
c/despensa, área d o
serviço, 2 quartos de
empr. e vaga de gara-
gem. Inf. VEPLAN -
Cenlro R. México,
148/303 - leis.
222-6102 - 232-6864

242-5745 - Ipanema
das 8 às 22 hrs. R. Vis-
conde de Pirajá, 507 —
tels. 2 8 7-4 03 9 •
287-4040 - 287-4041
-CRECI 66.

LEBLON Apt" à Av.
Delfim Moreira - De
luxo, frente p/o mar.
Novo. Entrega imedia-
ta, 360 mts2 constando
de hall social, vestibu-
Io, living, c/varanda,
sala de jantar, biblio-
loca, 4 quartos, sendo
1 suite, sala intima, toi-
leite, 2 banh. sociais,
copa-cozinha, área,
quarto de passar, 2
quartos e banh. d c
empr. 2 vagas de gara-
gem. Inf. VEPLAN das
8 às.22 hrs. R. Viscon-
de de Pirajá, 507 tels.
287-4039 - 287-4040

287-/1Õ41 - Centro
R. México, 148/303
tels. 2 2 2-6102
232-6864 - 242-5745

CRECI 66.

COPACABANA - Ap-
to. a Av. Prado Júnior

De frenie. Entrega
i mediata. Excepcional
apto. de 130mts2 de
área construída em ex-
celente estado de con-
servacão, constando de
2 boas salas, sendo

1 c/varando, 2 bons
quarlos, sendo 1 suite
c / banheiro privativo
total de 2 banh. soei-
ais, copa-cozinha, área
de serviço, quarto e
banh. de empr. Facha-
da recentemente pin-
tada, esquadrias d e
aluminio. Inf. VEPLAN

Centro R. México,
14 8/303 - Tels.
222-6102 - 232-6864

242-5745 - Ipanema
das 8 as 22 hrs. R. Vis-
conde de Pirajá, 507
Tels. 2 8 7-4039 -
287-4040 - 287-4041

CRECI 66.

HUMAITA' - Apt0 à R.
Eng° Marques Porto
De frente, 2 p/ andar.
Entrega imediata c/ lin-
da vista p/a Lagoa, sa-
leia, living, 2 quartos,
sendo que um é duplo
c/ arm. emb. e ar con-
dicionado, cozinha
banh. deps. compl.
empr. vaga de garage
Inf. VEPLAN - R.
México, 148/303 -
tels. 2 2 2-6102
232-6864 - 242-5745

Ipanema das 8 às 22
hrs. R. Visconde de Pi-
rajá, 507 - tels.
287-4039 - 287-4040

- 287-4041 - CRECI
66.

AV. ATLÂNTICA - Ap-
to. de frenie, 2 por an-
dar c/ 400 mts2. Es-
plendido duplex c/3
salas, 4 quarlos (1 suite
c/varanda), 3 banh. (1
lodo em mármore es-
t rangeiro c/varanda),
copa-cozinha, 1 kitch-
nettc, 2 quartos cl e
empr. 4 arm. emb. lin-
da escadaria toda em
mármore, ligando uma
sala também em már-
more ao 12° pav. dis-
pensa e depósito. Vaga
na garage. Inf. VE-
PLAN - Centro R. Mé-
xico, 148/303 - Tels.
222-6102 - 232-6864

242-5745 — Ipanema
das 8 às 22 hrs. R.
Visconde de Pirajá,
507 - tels. 287-4039

287-4040
287-4041 -CRECI 66.

LEBLON  Chácara 92
Apl° de cobertura à

R. Bartolomeu Mitre —
Apt0 cl living, sala de
inntar, sala de almoço,
sala intima, 4 quartos
(1 suite), jardim cie in-
verno 2 banh. sociais,
toiletle, cozinha, área
de serviço, quarto de
empr. amplo b a n h .
empr. 1 grande terraço
e piscina, 2 vagas de
garage. Inf. VEPLAN
das 8 às 22 hrs. R. Vis-
conde de Pirajá, 507
tels. 2 8 7-4039 -
287-4040 - 287-4041

Centro R. México,
14 8/303 leis.
222-6102 - 232-6864

242-5745 - CRECI
66

GÁVEA - Casa à R
Major Rubens Vaz — c;
2 pav. em centro de
terreno de 8x25m c/
área total construída de
184mts2 em bom es-
tado de conservação,
tendo garage na porta
e as seguintes deps. 3
salas, cozinha, área de
serviço, quarto e banh.
de empr. nos fundos
bonita área descoberta
utilizada p/ churrasca-
ria ou local de lazer.
Em cima: 5 quartos,
sendo 2 pequenos e 1
só c/ arm. emb. banh.
social muito amplo. Inf.
VEPLAN - Centro R.
México, 148/303 -
tels. 2 2 2-6102 -
232-6864 - 242-5745

Ipanema das 8 às 22
hrs. R. Visconde de Pi-
rajá, 507 -- tels.
287-4039 - 287-4040

287-4041 - CRECI
66.

LEBLON - Apt0 à Av.
Delfim Moreira, 232 —
1 p/ andar. Acabamen-
to requintadissimo, sa-
Ia, living, 3 quartos,
sendo 1 suite, 2 banh.
sociais, rouparia dep.
de serviço, 2 vagas do
garagem. Inf. VEPLAN

Centro R. México,
14 8/303 tels.
222-6102 - 232-6864

242-5745 - Ipanema
das 8 às 22 hrs. R. Vis-
conde de Pirajá, 507
tels. 287-4039 -
287-4040 - 287-4041

- CRECI 66.

LEBLON - Av. Delfim
Moreira, 192 — Única
oferta da espécie na
orla marítima da zona
sul. Apt°s. de alto lu-
xo. Iodos de frente.
Hall, living, sola de
jantar, toilete, 3 quar-
tos c/ arm. emb. sendo

1 quarto suite, 2 banh.
sociais copa-cozinha,
área 1 ou 2 quartos de
empr. 2 vagas de gara-
ge e box p/ guardados
no subsolo, pagamento
em 30 meses a preço-
fixo. Detalhes no local
diariamente das 9 às
22 hrs. ou nor» nossos
escritórios — Ipanema
das 8 às 22 hrs. R. Vis-
r.onde de Pirajá, 507
tels. 2 8 7-4039 -
287-4040 - 287-4041

Centro R. México,
14 8/303 le I s .
222-6102 - 232-6864
- 242-5745 - CRECI
66.

COPACABANA - Ap-
Io. à R. Anita Garibaldi

Entrega imediata --
Preço fixo 30 meses

p/pagar, sala, 2 quar-
los, banh. cozinha,
dep. compl. empr. Inf.
VEPLAN das 8 às 22
hrs. R. Visconde de Pi-
rajá, 507 - T c I 3 .
287-4039 - 287-4040

¦ 28 7-404 1 - Centro
R. México. 148/303 -
Tels. 2 2 2-6102
232-6864 - 242-5745
-¦ CRECI 66.
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IMÓVEL BEM SELECIONADO É COM 0 SÉRGIO
DOURADO

COPACABANA |SA* ferreira, 44/203
|— Pertinho da praia —ifrento - 3 bons qts.total-jc/ arms. - ótima sala

c/1— coz. banh. — ótima
APARTAMENTO
mento mobiliado
geladeira — telev
cond. — arms. embts.
cortinas etc. — sala c/
varanda — qt. sep. coz.
e banh. em côr — pró-
ximo à praia — pronta
entrega - 6o and. de
frente - Sinal 25 mil
- saldo em prest.
360,00.
COM

ar.área de serv. — deps.
empr. — Pronta entre-
ga — pagt0 a comb.

COM "HABITE-SE" -230 MIL com boa for-iAMPLO APTO. c/livingfrente sala - 2 qts. (ma de pagto. - amplo - salão
sl

sl. de jantar
COM SINAL FACILITA-
DO — saldo em 30 mo-

CENTRO LEBLON
coz. banh. qt. e banh.jsalão - 4 qts. c/ excií.l- sl. intima - 4 excts.jses - Pronta entrega -empr, - área de serv.jarms. embts. 2 ótimoslqls. c/arms. embts. -lApenas 60 mil - sl. j.!"A CASA DA FONTE" BASE 85 Mil - ótimo

320m2 -em
prédio de pilotis de lu-
xo — elev. privat. — c/
hall — amplo living —
salão de jantar— 3 am-
pios dormts. c/arms. (1
suite) 3 banhs. - excte.
copa e coz. — ampla
área de serv. — 2 deps.
compls. empr. — gara-
gem — em ótimo esta-
do — pronta entrega —
Base 380 mil - pagt0
a comb.
BASÉ~3ÕÕ~miT - c/
pagt0 em 30 meses
sem juros — em andar
exclusivo — c/amplo
salão — hall em már-
more - 4 dormts. (1

DE FRENTE - HILÁRIO
GOUVEIA - Base 265
mil — amplo salão —
sl. jantar - galeria —

(4 dormts. c/ arms. —
de 2 banhs. em côr — am-

pia coz. — ótima copa
e área de serv — 2 entrega
deps. compls. empr. c/ {FIGUEIREDOarms.

garagem -Sinal fa-|banhs. em côr-ampla i- 2 banhsr soes. copalinverno 
"- 

2' qts."'c/ Prudente de Mo raTs'estado - boa sala -ciiii. - soldo 8J0,00/ copa e coz. - área decoz. - Troca-se por ap-larms. - coz. banh. em''008 - A fonte dos'2 amplos qts. c/ arms.
serv. - deps. ccmpls.fo menor — Pronta en-:cór — área de serv. en-iDons negócios imobill-jcopa-coz. área de serv.
e-TlPr;--r_9Ar?.95-_ 

_J!__i_: vldraçada - c/ pintura'^rios funciona diària-jdemais deps. — Viâltas
BASE 40 mil -"sala elSÀLETÀ- 2"boas salasie sinteco novos - Visi-:m°nle afé as 24hs. In- R. Aperana, 63/202
qt. sep. coz. banh. -'- 3 qts. c/arms. - 2!,as Min- Alfredo Va- clusive sábados e> marcando hora.
em prédio sobre pilotisWihs. em cór c/piso!la-5°. 35/509. Mar-^omingos - ConheçaICONFORTÁVEL CO.- pagt" a comb. erniem mármore - copando hora.  de perto os melhoresBERTURA - San Mar-

rln ».« nr , a 
a,é 24 meses-Pron,a^oz. c/arms. -área de: EM EDIFICO DE AlTAl,move,sPara^ocecor"7in, 835- em pré-

1 014 29/m's P tTn>regai serv- esquadr. alum. -CATEGORIA - Cober- Prar e os melhores cli-'dio de ,

mes — Chaves na mão.
R E CEM-CONSTRUIDO-

— sala em L — 3 qts.
coz. 2 banhs. deps.
compls. empr. área de
serv. _aragem — Ia.
loc. Sinal facilit. — sal-

am-

EM EDIFÍCIO DE ALTA
CATEGORIA - Cober-
tura — c/amplo living
— salão de jantar — sl.
intima — amplo terraço
descob. — 3 ótimos
qts. (1 suite) varanda
3 banhs. de luxo — ÓH-
ma coz. — boa copa

BARATA RIBEIRO 746/ deps. compls. em pr.! tura - c/amplo living on,"Para você vendar pio salão ótimo terraço
------ 202 - Base 110 mil fa- Pronta entrega - Estu- - salão de jantar - sl. 

~.fc"«lonamenio pró- _ 3 banhs de (uxo _
i_*_e „,,„„,MA®A" cilit. a comb. - c/ óti-jda-se permuta por Imó-' intima - amplo terraço pno0~0 ieli* ,00 J3 W- c/ exets. arms.LHAES 581/908 - la.'ma sala em 2 ambientei menor. 'descob. - 3 ótimos Z", .ÍÍ/S'° ,„'n7Z embts. (I suite) copa e

varanda — 3 POSTO 6 - Junto à|qts.(l suite) varanda 3io"^0c„on ,i\í coz. - área de serv. -loc. sala
banh.
até o
empr.

azule
2 qts. coz.|tes
j. em côr bons 365qts. c/ arms.jpraia - Apenas 16Õibanhs de luxo - ótima:roFn 

"nn00
teto - deps. embts. - banh. em côr mil - prádio novo -i. coz. - boa copa - am- ^í__^ky_>_«

n,l 
¦ 
f,riÍi?8rTu ¦ 

C°.pa C0Z- de Ps-ótima sl. 2 amplos qu.lpla área de serv. - 
JrTgfg 

DE AcAo -j CORTESnalfacilit.-Saldo em compls. empr.-gara-(original 3) c/arms -deps. p/crlados - 2 Jeal,ze 
5eus lucros -

ótimo banh. de luxo -.vagas na garage -F°sKgÍqPmiSSI8^»' emb,s- - a™P'°
..ampla copa coz. C:/| Pronta entrega. > .^^D° !J£g?>ving-3 ótimos qts.• ' ¦ <— 2 banhs

prest. de 1.470,00 -jge - Pedimos marcar
Pedimos marcar visitas, jvisifas.
SALA DE JANTAR

deps. compls. empr,
2 vagas na garage.

1 CORTES SIGAUD -
Com ótima vista — c/

Amplo salão
PRÓXIMO A

ampla área de serv. —'qts. (1 duplo c/arms.'

BARÃO arms. todo atapetado -BOLÍVAR — 1 ool°l l«"^_'.^_ir,".\«i.T.~_''J'J— 2 banhs. c/ azulej.
2 bonsjDE IPANEMA - frentejPron.a entrega" X- c/amplo ^^^¦SSÈ^P^^^*»*-

deos o/criada* 7 ,_,_!. 
' 
™ 

'T*' 
7 

C/ 
^ tl 2 "**\**W*MADO 

PERU, - sl. jantar - 3 ?_",2 tj. 3 
° 

J*$ 
"1 copa-coz. - e área de

v____ 
P/ 

n*L7 \Zm 
PJ»« Ó,,mac/a.ms-banh-e^^rl72/409- Frente -li-dormts. toillete - 2 mSotM - 227-0189;Serv- azule'- a,é ° ,e'°

MORAIS 125/201 -Sljcond Pronta entrega. iJUNT0 >A REPUBLICA :opa e coz. azulej. até vazio - Base 225 milde iantar - salão de;GUSTAVO SAMPAIO DO PERU - Duplex o Veto - deps. empr. - c/págto. a comb.
logos - 2 varandas - 598/402 - Vazio - c/330 m2 - amplo li-em excte. estado - Pe- A UM PASSO DAamplo living - 4 cem pagt0. bom facilit., ving c/varanda e nVdimos marcar visitasc/arms. - es-— sala — 2 qts. coz.jmérmore

FLAMENGO

RUA SAMUEL MORSE,
12/601 — Esquina de
Osvaldo Cruz — amplo
apto. c/todas as peças
de frente — c/2 salões-

— varanda — 4 qts.
ampla copa coz. área
de serv. deps. compls.
empr. garage — opor-
tunidade única — Base
180 mil c/90 de sinal

— saldo em 30 meses
sem juros — Pedimos
marcar visitas.
D ES CORTINANDO
360° — De vista pano-
ramica p/tôda zona Sul

c/acabto. de luxo e
fino gosto — galeria
em mármore — amplo
living — salão de jantar

excte. biblioteca —
varanda em mármore
carrara — 5 amplos qls
c/arms. 3 banhs. soes.
de luxo — ampla copa

suite) 2 banhs. em côr
até o teto - piso delj"',1!^.„4 oormts, w°imi. — »¦mármore — amp a cooa!..:,_ . . L ,
e coz. - espaçosa área tfji0 ," -4 banhs- ~ banh> d eP s • 

_50mPls- 2 qts. p/empr. gara-iSL 
de a-,m.oço ~ C0P*'W' T •«• de serv.

gejTL-. Pronta entrega, empr.-ampla área de
serv. — em prédio de
apenas 1 apt°./and.
excte. oport. — pagl°,
a comb. — Pedimos
marcar visitas.

LAR - quem tem clien- QUERQUE - Ed. Mai-

DUVIVIER - Junto à
praia - 11° and. -
frente - sl. 2 qts. c/
arms. — banh. e coz.
azulej. até o teto —
área de serv. — deps.
empr. - Base 75 mil
c/ 35 de sinal — saldo
em 30 meses.
BELO APT0 c/ 400m/2
confortáveis e de alto
gabarito — c/ amplo li-
ving - sl. intima —
salão de jantar — 4
exetes. dormts. c/
arms. embts. — 2 óti-
mos banhs. em côr —
ampla copa e coz. —
áred de serv. — 2 qls.
p/ criados e garagem— em excte. estado de
habitabilidade — Sinal
150 mil - parte facilit,
saldo em 30 meses -
Pronta entrega.

2 deps. compls.'— em ótimo estado —
Pedimos marcar visitas

PRONTA ENTREGA -
2 sis. varanda — 2
bons qts. (1 suite) c/
arms. — 2 banhs. em
côr — copa área de
serv. deps. compls.
empr. — sobre pilotis
- Base 150 mil c/60
mil de sinal — prest.
de 1 800,00 sem juros

PEQUENA COBERTU-
.RA — C/ terraço —
Base 85 mil — Masca-
renhas de Morais , 99
C/04 — Excte. negócio
— quarto e sala sep.
coz. banh. deps.
compls. empr. — c/
muitas benfs.
POSTO 6
1001 - Base

te na mão - Quem co- son "oyale —
PRAIA - C/ 2 amplas nhecer mercado -i,rucâo iá iniciada - en-

ri , 
aou S_ BASE ,3° mil _ 2 s's-.salas c/l- invern° e™ Quem já vendeu 80 bi- ,re9a em 22 meses -

cie |antar - 2 banhs. 3 qis< c/arms. _ varan- mármore - 4 qts. c/2||hões em 4 meses _;P,anta impecável - c/
ÍL 

am*!das em mármore —banhs. sl. intima — am-jpa|a SÉRGIO DOURA-,'irjda vista panorâmica
soes. de luxo

*¦#**•_ «III IIIUI IIIWIC ~**~ "-•"¦¦¦•»• •»¦• •¦•• ama a a

pios dormts. c/arms. -^banh. em côr - coz.lpla copa - boa coz. -
2 terraços _rea de serv. — deps.jexfe- à"rea de serv. 2

de empr. pagt" a qts. empr.- arms. embts.
comb. Visitas Carvalho em todas as peças —
de Mendonça 36/1502 2 vagas na garage —

COM APENAS sFJWL|Pa9!o-acomb-
de sinal — saldo ai

copa coz.
descobs. — área de
serv. 2 deps. compls.
empr. — em ótimo es-
tado - Base 300 mil
c/parte facilit. — saldo
em 36 x 3.985,68.

comb. — amplo living]
- salão com 60m2 — |•sl. de almoço — 2

LARANJEIRAS

- Apt0
140 miljserv

BOLÍVAR - l apt<>/
and. — c/ amplo living

sl. jantar — 3
dormts. — toillette — 2
banhs. copa e coz.
deps. empr. — garageportaria em mármore

vazio - Base 225
mil-c/ pagt° / comb.

SA'FERREIRA 44/1102
Base 120 mil - c/

vista p/o mar — 2 sis.
2 qts. c/arms. banh. e
coz. azulej. até o teto

área de serv. —
deps. empr. atapetado

excte. estado —
Pagt°. a comb. — Pedi
mos marcar visitas.

A UM PASSO DA
PRAIA c/ 2 amplas
salas c/ j. inverno em
mármore — 4 qts. c/
2 banhs. - sl. intima

ampla copa — boa
coz. — excte. área de
serv. — 2 qts. empr.

arms. embts. em tõ-jxa.
das as peças - 2 vagas 'REPUBUCA DO PERUna garage — pagt0 a
comb.

ATLÂNTICA - Leme -
novo — frente — ótimo
apt0 — amplo living —
sl. jantar 3 

"amplos 
qts.

c/arms. — toilette — 2
banhs. soes. de luxo —
ampla copa — coz
deps. empr. compls. —
garagem — Base 450
mil a comb.

- pagt°. a comb. c/
hall — ampla sl. 3 bons
qts. c/arms. — banh.
copa coz. — área de
serv. deps. empr. —
pronta entrega.

NA QUADRA D A
PRAIA - De frente -

hínhf 7., 
3 

i 
q'S' 

} igrandes qts. (original 3ISALETA - Salão - ambanhs. coz. área de»,,., 2 ^«íos banhs. pio living - varandaaeps. compls..rnni, m _ demajs |envidraçada - 4 exets.

"> 3 7 07 17 -:— ^ep- comP's- empr.|e coz. excte área de
«iW-J^C^-r^ - -a 2't%JdoSÒ-VbK
FALA QUEM PObrFÃ^CONDE M_ Im^^a^SR

|p/visitas — Base 700cons-lmil c/300 mil de sinal
saldo em 30 meses.
PRAIA DO FLAMEN-
GO — Esquina — frente
— 250m2 — living,
salão, 3 qts. (1 suite)
2 banhs. ampla copa e
coz. varanda, área de
serv. deps. compls.
empr. garage — vista
permanente p/o mar —
pronta entrega — Base
300 mil- — pagto. a
comb.

RAINHA ELISABETE
485 - Base 230 mil -
hall — sl. de jantar —
amplo living — 2
dormts. (planta original
3 qts.) — copa coz. —
área de serv. deps.
empr. garage — pagt0.

comb. — Pedimos
marcar visitas.

empr. garage Base
copa, coz.

DO, com quem Vocô
deve falar hoje mesmo.
Porque é falando que
a gente se entende.
Rua Prudente de Mo-
rais, 1008 — Estaciona-
mento próprio/ Figuei-
redo Magalhães,
303-loja/ Almte. Barro-
so, 22, 13° and. -
Tels. 23 5-0754 -
227-0189 - 224-3465
- 23 7-0717 -

deps. garage — Vistasqts. coz. e espaçosa co-!224-5088 — J-365 CRE-

p/ o mar — lago e
montanha — todas as
peças de frente — c/
living - sl. jantar - 4
qts. 3 banhs. copa coz.
deps. compls. empr. —
2 vagas na garage —
Base 310 mil c/ ótimo
financ. — após as cha-
ves.

155 mil c/80 de sinalL Rufl Ba«ta Ribeiro !pa _ ótima' área delCI500." 
?_-°l^". """-T'A!n™ marcando ho-iserv. 2 qts. empr. ga- SAIBA exatamente!esquadr

EM ra.ENTREGA
JANEIRO/72 - Com
25 mil de sinal — saldo
financ. a longo prazoboa sala — 3 qts.
2 banhs. em côr — coz.
área de serv. deps.
compls. empr. garageplay-ground — salão
de festas.

rage.

BASE 155 MIL - Novo
— Salão — 4 qts. 2
banhs. em côr — ótima
copa coz. deps. compls.
empr. área e garage —
c/sinteco — Aceitamos
Banco do Brasil ou Cia-

ATLÂNTICA - 5o and.
— amplo living — sl.
jantar — j. inverno —
4 exets. qts. c/ arms.
(1 suite c/ 55m2) 3
banhs. — ampla coz. —
excte. copa — 2 deps.
compls. empr. — gara-
ge - Base 700 mil —
pagt0 a comb.

— Base 155 jil — ótimo
apto. c/amplo salão —
3 qts. c/arms. sl. inti-
ma — 2 banhs. em côr

EM TRANQÜILA
RUA ARISTOCRÁTICA

Amplo apt°. c/fino
acabt0 - c/exete. living

ótima sl. de jantar4 dormts. (1 suite)
c/arms. 2 banhs. de lu-
xo — ampla coz. — Oti-
ma copa em côr — es-
paçosa área de serv. —
deps. compls. empreg.

garage — pronta en-
trega — Base 230 mil

FUNCIONAL E CON-
FORTAVEL - Ia. loc.
amplo living (100m2)
salão — sl. de almoço
- 4 ótimos qts. (1 sui-
te) toilllete - 2 bahs.
soes. copa e coz. 2
deps. empr. 2 vagas de
garage — fachada em
mármore — esquadr.
alum. vidros fume —
Visitas Pompeu Lourei-
ro, 83/101 marcando
hora.

ESPAÇO

RESERVADO

PARA

SEU

IMÓVEL

quanto vale seu imóvel
am-|— Avaliações gratuitas

— sem compromisso
procure hoje mesmo
SÉRGIO DOURADO
EMPR. IMOB. a emprê-

SALETA - Salão
pio living — varanda
envidraçada — 4 exc-
tes. qts.. coz. e espaço-
sa copa — ótima área
de serv. — 2 qts. empr. sa de maior volume de

garage.

BARTOLOMEU MITRE
Junto à praia — em

prédio de 4 pav»°s. de
altíssimo gabarito c/
fach. em mármore —

alum. — vi
dros em cristal — apt<
c/ suntuosa decoração

c/ amplo living
salão de jantar — 3
exets. dormts. (sendo 1
duplo - 1 suite) — to-
dos c/ exets. arms. -
3 banhs. de alta cate
goria ampla copa

BARRA
DA TIJUCA

vendas na Guanabara
.'- Tels. 224-5699 -
1224-6391 - 224-6430Jcoz. - excte. área de
j- 224-6125 - J.365'serv. - 2 ótimos qts.
[CRECI 500. jp/ criados - c/ arms.

.NAO

PRÓXIMO AO PAR
QUEGUINLE-c/2 óti-
mos qts. — amplo salão

banh. em côr — óti-
ma coz. — ampla área

deps. empr. — gara-
ge — Base 85 mil c/
42.500 de sinal — sal-
do em 36 meses.
HÕNORIO DE BARROS
41/701 — vazio
250m2 — c/2 salões -
4 bons qts. c/ arms. —
2 banhs. — copa coz.
deps. compls. empr. —
2 vagas na garagem —
em ótimo estado —
pronta entrega — Ape-
nas 180 mil c/ 90 de

PRAIA DO FLAMEN-
GO — And. exclusivo
c/ 750m2 de altíssimo
gabarito c/ amplo
salão (130m2) sala de
jantar (60m2) sl. de ai-
moço (30m2) biblioteca
(50m2) linda varanda

5 qts. c/ arms. e cio-
sed. 4 banhs. soe. em
mármore — lavabo —
excte. coz. — ampla co-
pa — despensa — 4 qts.
p/ criados — fachada
em mármore — vidro
fumée — esquadr.
alum. 2 elevadores ele-
Irônicos privat. aque-
cim. e ar. refrig. cen-
trajJ
AV. RUI BARBOSA -
Descortinando lindo
cartão postal de sua ja-
nela — apto. de luxo
c/muitas benfs. todo
atapetado c/ amplo li-
ving — grande varanda
em mármore — sl. jan-
tar — 4 ótimos qts. c/
arms. 2 banhs. de luxo

ampla coz. ótima co-
pa — excte. área de
serv. 2 deps. de empr.
garage — excte. estado

Base 450 mil c/ 225
mil de sinal — saldo
em 30 meses.
ALTO LUXO - JüntcTà
praia — R. Paissandu —
final de construção —

planta impecável —
excte. apto. c/amplo li-
ving — sl. de jantar —
3 ótimos qts. 3 banhs.
soes. ampla copa e coz.
espaçosa área de serv.
2 deps. criados — gara-
ge — Base 250 mil —
parte facilit. saldo em
30 meses — Pedimos
marcar visistas. "Tín

COMPRAMOS!*5 banh. compls. - 2,
MAIS - Oferecemos olva9as na garage -;sinal - saldo em 24

c/ ottma|máximo _ Avaliamos ins,l- p/ ar cond. cen-meses - Pedimos mar

DIAS DA ROCHA, 20tm„ MilíAr. ,, s,. . „ . '. mo estado — c/ptntura— 6o and. Pronta entre-1 • •

JUNTO A BOLÍVAR
Base 138 mil - pagt0
em 5 anos — sem juros

c/hall — ampla sala
3 bons qts. c/arms.

banh. em côr — copa
coz. — área de serv.
deps. empr. — em óti-

ga — 2 qts. sl. coz.
banh. deps. empr. área

'age -
saldo

e sinteco
SALETA

RESIDÊNCIA ,..„......„ ....,„„..._ ,.  ....
.'lo"3- j pr^io, c'6'de"graça - serviços!tral -' atapetado'-"c/jear visitas..„„ i__,— 

aCessórios de despa-jcortinas — arms. em tô-JUNTÕ Aapt°s. independentes
emexete. localização —
próximo à R. Santos

junto ao prédio da
Cetel — Bco. Português

etc. — de construção
recente — c/varanda
envidraçada — amplo
iving 2 exets. qts. —

banh. em côr — coz.
copa — área de serv.

OSVALDO
chantes — advogados das as peças e mais de- CRUZ — Base 60 mil

engen he i r os-|'alhes indescritíveis. —;— saleta — sala — 2
economistas etc. Inclui- Base 650 mil c/ pagt°jbons qts. — banh. coz.
dos — maior promoção! em 24 meses. (área de serv. deps.
do seu negócio - Es-jia. LOCAÇÃO - Sobre
tactonamento próprio; pi|ofis _ c/ amp(o (

ving — sl. almoço -
3 qts. banh. em côr —
copa coz. deps. empr.

garage - Base 130POSTO 6 - Francisco
Sá - 3o and. - de

,,, , •*»*  »»_i-u/rf. iittiui, ut_.j .frente - ótimo apt0 c/ de serv. garage _ Si- c 
fms. ,boa sala - living - na, faci|it. saldo emjaté o teto - coz. c, !sôbatapetado - 3 ot,mos|presf de ,.355,00 _;arms- area de serv. -I

-mpl^COp.-CoT. £P:!?^iJ^^ »'•. e «- de ~ 224:6125 
" 

1365 ?mP<o living - sl. de

empr. — Sinal 30 mii
— saldo em 30 meses.

COBERTURA -
edif. de 4 pavtos. Rua
tranqüila — apenas 220
mil — pagto. em 3
anos — sl. de jantar —
3 ótimos qts. c/ arms.
embts. (1 suite) 2
banhs. em côr — piso
em mármore — copa
coz. área de serv. deps.
empr. garage benfs.
em todas as peças.
GAL. GLICERÍO, 55 -
Alto luxo — vazio —
Ia. locação — c/ amplo
living — 3 exets.
dormts. — 2 banhs. em
côr — copa coz. área
de serv. azulej. até o
teto 2 qts. empr. — ga-
rage — c/ fachada em
mármore — esquadr.
alum. vidro fumée —
pagt0 a comb. Pedimos
marcar visitas.

D ES CORTINANDO
360° de vista panora-
mica p/tôda Zona Sul
— c/acabto. de luxo e

'fino gosto — galeria;em cor

para seu carro — Ve
nha conhecer melhor a
sua corretora SÉRGIO
DOURADO EMPR. 1"

2 sis 2 ats 
~ deps- empr- 9,ara'!lMOB. a empresa deLiF^_»o. , 

"T

banh.e£q«a^ até o teto -
, ||ardim 

- lindo solano das na Guanabara -JUNTO a Vise. Albu-j,;win„ _ cal3„ Amk ,,J;..|_„, 
'_ 

,w „mt,r _-.,,.„ , „„. e mais 6;Te|s.: 224-5699 - ...Jquerque

FERREIRA VIANA -
Bem junto à praia —
8o and. — frente — c/
vestib. - 2 sis. 2 óti-
mos qts. c/arms. (orig.
3 qts.) — ótimo banh.

copa e coz.

10° and.
de sla qt. sep.224^391 — 

~224-643Òifrenr.e 
7. fino acab,° "'varanda*'

living — salão de jantar área — deps. empr.
biblioteca —Igarage — muitas benfs.

em mármore'/ atapetado. Pronta

compls. empr. — em
- copa coz. área deiótimo estado de habi-
serv. deps. compls.
empr. garage — Sinal
30 mil — parte facilit.
saldo em prest. d e
1.542,00.

SOUZA LIMA 4 3 2/
1001 - Base 116 000-
1 apto/and. — 2 ótimas
salas — excte. qt. c/
arm. — banh. social em
côr — copa coz. — am-
pia área de serv. —
deps. compls. empr. —
pintura a óleo — Pedi-
mos marcar visitas.
HILÁRIO DE GOUVEIA
30/303 - Próximo a
Atlântica — Base 120
mil — com pagto. a
comb. — salão — 3
bons qts. coz. banh.
deps. compls. empr. —.
área de serv. pintura
nova — sinteco — Pedi-
mos marcar visitas.
7o ANDAR - frente

junto à praia — vista
p/o mar — vestib. am-
pia sala — 2 varandas

3 bons qts. copa coz,
banh. área de serv
deps. empr. — Base
180 mil c/ 90 mil de
sinal — saldo em 36
meses.

PAGT». BEM FINANC.
— Sem correção —
Rua Sá Ferreira — óti-
mo edif. c/esquadr.
alum. amplo living —
3 dormts. banhs. de lu-
xo — copa coz. deps.
empr. frente — Pronta
entrega.

talidade. — Base 140
mil c/70 de sinal -
saldo a comb.
BASE 70 mil - sala -
2 qts. (1 reversível) óti-
ma coz. banh. em côr
— ampla área c/tanque

DE FRENTE - Junto|-pagt0 a comb. - Vi-jser.v , ,
à Leopoldo Miguez -Isitas Av. Copacabana, m" 

^'P3,9' 
a

amplo salão - 3 qts.l454/201 marcando ho em afé 30 meses.
2 banhs
deps.
ótima

Apenas 500|cRECI 500.
comb.

em cor — coz. ira.
empr. garage -JXÃVWlíÂ-SÍLVÉIRA
iluminação e ae-!_ 90 an_. _ Base 90

FAZEMOS
mesmo

[jantar — sl. intima
|3 exets. qts. (1

ração - Base 180 mil mj| _ ampla sala - 2
a comp- ótimos qts. (original 3)
ATLÂNTICA - De es- c/ arms. - ótima copa|de ho,el - °" clube -

banh. de empregadalquina - 7o and. - coz. - banh. d e p s . ' 
/ 

« P ' 0 v eitamento
em excte. estado -frente - Apenas 330|empr. - Acabto. esme-|,otal ~ P/cons,,ru.Çao ~

9o and. de frente 4 mil c/ótimas salas — 3 irado - c/ pagto. a
apt°s/and. - Sinal 34|arnplos qts. c/arms. — comb.
mil - prest. 1.125,00|Copa e coz. - 2 qts. M A S C ARENHAS DE
semjuros. jc/banh. empr. - áreaJMORAIS 129/501 —

MAIS PELO, „ , ,-„,. c/arms. 2 banhs.
preço — . .

TERRENO c/10.000m2jcom mais segurança - de iuí° ~ amP|a 
,ao lado do HolIidayiUse os serviços da Em-!coz- deP5- c ? m P 's

c/lOOm de frente p/iprêsa que mais cresce
Estrada das Furnas —
próprio p/construção

[oportunidade única
jBase 450 mil c/225 mil
ide sinal — saldo em 2
anos.

DOMINGOS FERREIRA
— 6o and. de frente —
Base 140 mil a comb.
2 aptos/and. c/sala —
living — varanda envi-
draçada — 2 exets. qts.
(1 duplo) c/arms.
banh. em côr — coz.
área de serv. deps.
compls. empr.
LUXO - Ia. loc. pavt0
exclusivo — fachada
em mármore — esqua-
dr. alum. vidros cristal

c/amplo living — 3
exets. qts. 3 banhs.
soes. em côr — ampla
coz. — copa — área de
serv. — deps. compls.
p/criados — garagem

Visitas Praça Cardeal
Arcoverde 15 / 201
marcando hora.

de serv. - varanda em||0Cal nobre - ótima sa
11 ji 1 1 'ôda frentemelhor edifício do Le-

AV. ATLÂNTICA

me - recém-construido;ATLÂNTICA - Apenas
o máximo em arqui-

tetura e estética — 1 Io
and. — amplo living —
salão de jantar — gale-
ria — 4* amplos qts. (1
suite) — 3 banhs. em
côr — ampla copa e
coz. c/ ótimos arms.

excte. lavanderia —
ótima área — 2 deps.
compls. p/ criados —
2 vagas na garage —
ar refrigerado e aque-
cimento central — des-
cortinando linda vista
p/ nova Avenida —
possibil. de recebimen-
to apto. menor área Vi-
elra Soulo ou Delfim
Moreira — exefes. con-
dições de pagto.

400 mil — em exets.
cond. de pagt° — ótimo
apt° c/amplo living, e
sl. de jantar c/70m2 —
4 amplos qts. c/arms.
(1 suite c/30m2) — 2
banhs. soes. copa coz.
— 2 qts. empr. ampla
área — garagem —
pronta entrega.

Ia — 3 bons qts. — coz.
banh. em côr — deps.
compls. empr. — área
de serv. — Base 100
mil c/ 50 de sinal —
saldo a comb. — Pedi-
mos marcar visitas.

SALA - 2 qts. coz.
banh. deps. empr. —
área de serv. — Edif.
de ótima categoria —
Ia. loc. — vazio — sô-
bre pilotis — Próximo
ao melhor comércio de
Copacabana — Visitas
Rua Dias da Rocha,
39/204 marcando ho-
ra.

BELO APT° - C/400m2
confortáveis — de alto
gabarito — c/amplo' li-
ving — sl. intima —
salão de jantar — 4
exetes. dormts. c/arms.
embts. 2 ótimos banhs.
em côr — ampla copa
e coz. — área> de serv.

2 qts. p/ criados e
garagem em excte. es-
tado de habitabilidade

Sinal 150 mil — par-
te facilit. saldo em 30
meses — Pronta en-
trega.

JUNTO à Praia da
Barra — ótimo terreno
— localização privilegi
ada para construção de
residência — Base 100
mil — pagt0 a comb.
TERRENO c/10.000m2

ao lado do Holliday
c/lOOm de frente

p/ Estrada das Furnas
próprio p/construção

de hotel — ou clube —
c/aproveitamento total

p / c o nstrução —
oportunidade única —
Base 450 mil c/225 mil
de sinal — saldo em 2
anos.
JUNTO à Praia da Bar-
ra — ótimo terreno —
localização privilegiada
para construção de re-
sidência — Base 100
mil — pagt0 a comb.

na Guanabara — SER
GIO DOURADO
EMPR. IMOB. R u a
Prudente d e Morais,
1008/ Rua Figueiredo
Magalhães, 303 loja/
Av. Almte. Barroso,
22/ 13° and. Tels.
224-5699 - 224-6391
- 22 4-6430 -
224-6125-J-365 CRE-
Cl 500.
A COMPETIÇÃO E
MESTRA. — Ensinou-
nos os caminhos da
perfeição — E como
prestadora de serviço
nós estamos cada vez
mais bem aparelhados
para lhe dar o melhor
com mais segurança e
não lhe cobramos
mais. SÉRGIO DOU-
R ADO EMPR.
IMOB., a empresa de
maior volume de ven-
das na Guanabara. —
Rua Prudente de Mo-
rais, 1008 — Estaciona-
mento próprio — Tels.
235-0754 - 224-3465

2 2 7-0189 -
237-0717 - 224-5088

J-365 CRECI 500.

empr. — ampla área —
2 vagas na garagem —
Base 280 mil — pagt0
a comb.
LINDA RESIDÊNCIA -
De alto gabarito —
terreno c/ 500m2 - c/
sala de estar — sl. de
jantar — amplo living
— c/ varanda em toda
extensão — salão de
recepção c/ 2 ambiea
tes — 3 qts. c/ arms
embts. — 1 suite — 2
banhs. de luxo - lavabo
apt° p/ criados — la-
vanderia — ar condicio-
nado central — banfs.
em todas as peças
em excte. estado.

carrara — 5 amplos qts.
. ..c/arms. 3 banhs. soes.

|de luxo — ampla copa

^ocs'|e coz. — excte. área deco' serv. — 2 ótimos aptos
p/ criados — c/ banh.
compl. — 2 vagas na
garage — parqueamen-
to p/visitas — Base 700
mil c/300 mil de sinal
saldo em 30 meses.
AV. RUI BARBOSA,
830/402 - Descorti-
nando linda vista — Ba-
se 330 mil — 3 amplos
salões — 3 ótimos qts
(1 suite) 2 banhs. em
côr — copa coz. área
de serv. deps. garage— Pedimos marcar visi
tas.

RESIDÊNCIA - Junto à
PUC em linda rua aris-
tocrática — de ótima
construção c/jardins —
varanda — amplo li-
ving — salão de re-
cepção — magnífico
terraço 4 dormts. (1
suite) c/arms. — Toilet-
te — 2 banhs. ampla
copa e coz. — 3 qts.
p/criados — apt° p/
motorista — lavanderia

TODAS AS PEÇAS DE
FRENTE - Vazio - sô-
bre pilotis c/ 30 mil
de sinal parte facilit. —
saldo em forma de alu-
guel - sl. dupla — 3
qts. c/ arms. ótimo
banh. deps. empr.
PAISSANDU - Novo -
confortável c/ muito
luxo — amplo living -
sl. de jantar — sl. inti-
ma — 4 amplos qts. c/
ótimos arms. (1 suite)
copa coz. de luxo — 3
banhs. soes. ampla
área de serv. 2 deps.

aquecimento central compls. empr. 2 vagas

entrega — Base 140
mil c/70 de sinal saldo
em 30 meses.
COlBÊMU^A~em"prè^
dio de apenas 1 apt°/
and. — c/amplo terraço
ajardinado — 2 ótimas
sis. 3 amplos qts. c/
arms. — 2 banhs. em
côr — copa coz. — óti-
ma área — deps. de cri-
ados — garage — Base
250 mil c/125 mil de
sinal saldo em 30 me-
ses — Pronta entrega.
RÜTTSAMUEL MORSÊ
12/601 — Esquina de
Osvaldo Cruz — amplo
apt0. c/todas as peças
de frente — c/2 salões
— varanda — 4 qts. am-
pia .copa coz. área de
serv. deps. compls.
empr. — garage —
oportunidade única —
Base 180 mil c/90 de
sinal — saldo em 30
meses sem juros —
Pedimos marcar visitas.

- pagt0 a comb. ina garage.

PRAIA DO FLAMENGO
- Esquina — frente —
250m2 - living - sa-
lão - 3 qts. (1 suite) 2
banhs. — ampla copa
e coz. — varanda —
área de serv. deps.
compl. empr. — garage
vista permanente p/
o mar — pronta en-
trega — Base 300 mil
- pagt0. a comb.

ÜJ
> ©

Crcci - J 365

TODAS AS OFERTAS DESTA PÁGINA SÃO DE SÉRGIO DOURADO
Atendimento ininterrupto 24 horas por dia. Tels. 227-0189 - 2.35-0754 - 224-3465 - 237-0717 - 224-5088.

CENTRO - Almirante Barroso, 22 -13.° andar - COPACABANA - Figueiredo Magalhães, 303 - Loja - IPANEMA - Prudente de Morais, 1008
SE VOCÊ QUER VENDER O SEU IMÓVEL, PROCURE-NOS. NÓS VENDEMOS E VENDEMOS RÁPIDO.

®
t-orrotor Resp Maurício Goldbjcli - Crcci - bOO
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vagas
(box privai.).
VTSCÕNDÈ PIRAJÁ'
581/701 - Base 130

vazio — c/saleta —
sala — 3 qts. banh. coz.
e banh. empr. — área
de serv. — peças claras
e amplas — Pedimos
marcar visitas.
SAIA - Qt. sep. 

"cozT

banh. deps. compls.
empr. — área de serv.
em prédio novo de 4
apt°s/and
comb. — Sinal FA-
CI-LI-TA-DO -Saldo
em forma de aluguel —
Visitas Visconde de Pi-
rajá, 568/201.
JOAQUIM NABUCO -
A 50 metros da praia

amplo living — si.!
de almoço — si. de jan-'
tar — 3 ótimos qts. c/ i
arms. (1 suite) — 2
banhs. soes. em már-
more — copa coz. —
ampla área de serv. 2
qts. empr. garage —
varanda c/ piso em
mármore — atepetado

Base 500 mil - Pe-
dimos marcar visitas.
RÁÍNHÃ EUZA-ETH

Junto à Vieira Souto
Apenas 100 mil a

comb. — ótimo negócio
frente - 2 sis. 2 qts.

si. intima — coz. banh.
área de serv. — deps.
empr. garage. — Pedi-
mos marcar visitas.
ACABAMENTO de fino
gosto — Rainha Eliza-
beth 485/101 - Junto,
à praia — Base 195 mih

hall — amplo living |
si. de jantar — 3

dormts. copa coz. —
ampla área de serv. —

garage — pronta entre-
ga — Pagt° a comb. j
Pedimos marcar visitas. J
JUNTO AO CASTEtl-
NHO - Rainha Eliza-'
beth 458/102 e 202 -
ótimo acabt.0 c/amplo1
living — 3 exetes. qts.
c/arms. — 3 banhs.
soes. copa coz. área de
serv. deps. empr. gara-
ge — Base 260 mil —;
Sinal facilir. Saldo 30;
meses sem juros — Pe- i
dimos marcas visitas.

VISCONDE DE PIRA-
JA' — frente — vazio,

hall — sala — varan-
da — 3 qts. c/arms. co-
pa e coz. deps. empr.

/MUDE-SE, ESTE i_R4Q
\WA /& AEGRMS DO LEBlON!
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edifício

TIBERIADES Av. Ataulfo de Paiva n.° 1151

É um verdadeiro presente de Natal... Que é preciso agarrar...
Passe lá hoje mesmo. Resolva rápido. Os apartamentos estão em pintura,
você ainda pode escolher a côr do seu. Um apartamento já foi decorado e
mobiliado pela Loggia, para que você tenha idéia exata do que vai receber:
saleta, living, 3 quartos, 2 banheiros sociais, garagem... Apenas 2 por
andar. E o acabamento é primoroso. Azulejos decorativos. Pisos vitrificados.
Fachada em cerâmica. Elevadores de luxo. É o presente mesmo... Veja os preços...
As condições quem decide é você. Pagamento até
em 15 anos. O aluguel custaria muito mais.
E você vai morar no Leblon! E você tem a praia
na sua janela. Procure já, hoje, agora,
Sérgio Dourado. Papai Noel é um só,
os candidatos são muitos!

Preços à partir de 140.000,00
Sinal  19.600,00
Mensalidades  1.305,00

*

Planejamento

IMOBILIÁRIA
NOVO

MUNDO ® Vendas

SÉRGIO
DOURADO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Con«*o' Reia M*_nC'0 Gol.b-.*. - Cftti * 500

.Vendas no local: à Av. Ataulfo de Paiva, 1151

CHÁCARA 92 -

permanente p/ o

garage- Base 150 mi. ~ com Ía,rdins ~ Pisci" !ivin9 
'

a combinar - Pronta nas 2 saloes ~ 4 ^- in*,ma
[— 2 banhs. — copa coz. cepção

- JOAQUIM NABUCO -iJUNTO AO CASTELU TERRAÇOw . .rcm-i-riA tW;*n 1 QUARTOS ala -PRÉDIO NOVO -JOAQUIM NABUCO -JUNTO AO tA-l_i|.ii-KKMy- DESCOBER-VISCONDE P I R A J A'NO MELHOR TRECHO

X EEbe - amolo _ aT!oz . d . p sjS a E Habelh ,À 5«? metros da praiaJNHO - Rainha E.izabe-JTO - junto à Barão da;483/602 - Amplo li-DA UGOA - c/ linda
área 

de 376/401 - c/ esquadr.j- amplo living - sl.íth, 458/102 e 202

entrega.

TERRAÇO

si. janlar — s|. compls. empr.
salão de re- serv. garagem — Base
jardim inver-90 mil — c/50 de sinal

de alumínio - vidros! de almoço — SI. de jan- ótimo acabt0 - c/ am-
fumée - pilotis de lu-itar - 3 ótimos qts. c/ jplo living - 3 excles.

,,,,„„,. deps. compls. empr
DESCOBER-

amplo i- arms.no - 3 dormts. ( 1 du- - saldo em 2 anos — xo - sala
.garage — jardim — pio) 3

TO — Junto à Barão da'p|ay.grounc| _ Base luxo - ampla copa -452/404 marcando ho-i2 banhs. copa coz. -'|r™-,re
Torre - salão - 2 qts.|5Q0 mil - Pronta en- coz. deps. compls.ra. |deps. compls. empr. '

(1 suite) - 2;qts. c/ arms. - 3

banhs. soes. de Visitas Vise. Pirajá ,|ving - 3 ótimos qts.jbanhs. soes em mar-
copa coz. —

ampla área de serv. 2

I trega.coz. banh. em cõr —
deps. empr. — Base
120 mil com 60 de si-1BASE 80 MIL - Ia. loc.
nal — saldo em 30 delpagt0 a comb. - sala
2.000,00 sem juros - Ur 2 qts. - coz. banh.
Pronta entrega. lem côr deps. compls.^TRÊCHOJ6»71^ 

Pr°"!a
_,,. , |— 25 mil de

, 
-;C/linda!saldo 

em até
v,sta_- P/entrega em|àsuaesco|ha
meados de 72 - Base

.empr. lavanderia-etc.A~Vi OSVAlDO CRU*jr' — acabl° finíssimo —
2 vagas na garage —
Base 300 mil pag»° em— dCaOi b. i nu —i A i _.__w_-w_.  r=> 

Base 600 mil pagtoem;-,^--'-- i;30 meses.- Pedimos

30 meses.

NO MELHOR
DA LAGOA

entrega
sinal —
15 anos

.. mese. - Visitas!^3^- ^!"9 
-jm^reaM^isitas^

Barão de Jaguaribe, 94£ an?Plos 
f 

* c/arm^ DE FRENTE p/ Lagoa
e/horário mareado. J^fc 

^^eílcí- 
B"" ^ "' '

serv. deps. compls.

il - Av.

qts. empr. garage —
varanda c/ piso em
mármore atapetado
- Base 500 mil — Pedi-
mos marcar visitas.

banhs. soes. copa coz.
área de serv. deps.
empr. garage — Base
260 mil — Sinal facilit.
Saldo em 30 meses
sem juros — Pedimos
marcar visitas.

Torre — salão — 2 qts.jving — SI. de jantar — ivista — p/ entrega em
coz. banh. em côr — 2 bons qts. original 3'meados de 72 — Base
deps. empr. — Base|c/arms. banh. copa:137 mil — c/ 2 sis. —
120 mil com 60 de si-jeoz. área de serv. — 3 bons qts. — 2 banhs.
nal — saldo em 30 de Deps. empr. garagem^m côr até o teto —
2.000,00 sem juros
Pronta entrega.

R AINHA ELIZABETH

— I— Base 150 mil —jeopa — coz. e área azu-

|Pagt° em 30 meses —;lej. até o teto — deps.
Pedimos marcar visitas.

137 mil - c/ 2 sis. -
3 bons qts. — 2 banhs.
em côr até o teto —
copa — coz. e área azu-
lej. até o teto — deps.
compls. empr. — gara-
ge — Sinal 40 mil —

peq. parte até as cha
ves — saldo em prest.
Inf. ao aluguel após o
"habite-se."

BARÃO DA TORRE -
635/101 - centro
terreno - próximo a 

pec|jmos marcar visitas.
COBERTURA próxima Praça da Paz - c/ _¦-¦ -_

à praia - c/ótima sl. amplo living - 4,VISCONDE
com bom terraço - 2 dormts. (1 suite) 3 483/602 - amplo

c/arms. 2 banhsJbanhs. copa coz. 2 ving. - sl. de jantar -

Base 210 mil
Borges de Medeiros -'RESIDÊNCIA

junto ao Piraquê
Barão

en-jde Jaguaribe — Amplo
sl. jantar — sl.

de luxo c/ vista perma-i intima salão de j;ecep-
nente - ótima sala — ção — jardim inverno

PIRAJA-jpiso em tábuas - 3|- 3 dormts. (1 duplo)j

degr_r^r- ^inicio 72 ^-edif. living

VISCONDE DE PIRA- - frente - 2 sis. 2 qts.
JA' — frente — vazio sl. intima — coz. banh.

compls. empr. — gara-
<....<..„.„„ .,• . 9e — Si*13' 40 mil —

Junto à Vieira Souto CHÁCARA 92 - Vista 
jj fe a(é as cha.Apenas 100 mil a permanente p/ o marives _ sa|do em f_

comb. - ótimo negócio,- com jardins - pisci-ijnf ao a|ugud após Q
"habite-se".

qts
de luxo c/piso de már-deps. compls. empr. -2 bons qts. original 3

more - ampla copa e'2 vagas na garage -c/arms. banh. copa

coz. — área de sei
deps. empr. - garageportaria de luxo — en-deps. empr
- prédio de luxo c/jtrega inicio/72 - Basei— Base
ótima portaria - pron-425 mil c/pagto. envpagt0 em

li- qts. (1 suite) 2 banhs.
de luxo — exete. coz.
ampla área de serv.
azulej. — qt. e banh.

de serv acabto. esmerado -coz. área de serv. -lempr. - garage -

garagem,acabt0 finíssimo — c/
150 mil —160 de sinal saldo em

0 om 30 meses — 6 anos após

ta entrega. [30 meses. Ipedimos marcar visitas. |ga.

3 banhs. soes. de luxo
ampla copa — coz.

deps. compls. empr. la-
vanderia — etc. acabto.
finíssimo — Base 600
mil pagt0. em 30 meses

Visitas Barão de
a entre-Jaguaribe 94 c/horário

| marcado.

— hall — sala — varan-
da — 3 qts. c/ arms.
copa e coz. deps.
aseg — *.6bjb6 •jdwa

150 mil a combinar. —
Pronta entrega.

área de serv. — deps.
empr. garage. — Pedi-
mos marcar visitas.

AVENIDA OSVALDO
CRUZ — Andar exclu-
sivo — C/varanda — Li-
ving — 3 amplos qts.
c/arms. embts. — 2
banhs. — Copa e coz.

2 QUARTOS - Sala -
BASE 80 MIL - 1 a. loc. ving - 3 amplos qts. jBanh. coz. deps

pagt° a comb. — sala c/arms. embts. - 2 compls. empr. Área demos dormts. c/ arms.
— 2 qts. — coz. banh.jbanhs. — Copa e coz. serv. garagem — Base — ótima copa e coz. —

em côr deps. compls. I— Área de serv. deps. 90 mil -C/50 de sinal espaçosa área - 2 qts.
empr. pronta entrega jcompls. empr. 2 vagasj- Saldo em 2 anos —|de empr. c/ arms. —

nas 2 salões — 4 qts.
— 2 banhs. — copa coz.
deps. compls. em p r .|JUNT0 ,A ,pANEMA _
garage - |ardim -|Pos)0 

6 _ em edjf de
play-ground — Base
500 mil. — Pronta en-
trega.

luxo — esquadr. alum.
— suntuosa portaria —
apt0 c/ amplo salão —

piso de mármore —
ampla galeria — 3 óti-

- 25 mil de
saldo em até
a sua escolha.

:sinal — jna garagem —
5 anos'.apt0/and. —

Imarcar visitas

jVisitas Vise. P I r a j á Jgaragem ao nivel
Pedimos!452/404 marcando ho-jrua - Base 380 mil

Ira, Ipagt0 a comb.

da
cl

¦O 3)
Ciccl - J 365

TODAS AS OFERTAS DESTA PÁGINA SÃO DE SÉRGIO DOURADO
Atendimento ininterrupto 24 horas por dia. Tels. 227-0189 - 235-0754 - 224-3465 - 237-0717 - 224-5088.

PFNTRO Áírllte!Í^f !Ü 13^> andar - COPACABANA - Figueiredo Magalhães, 303 - Loja;- IPANEMA - Prudente de Morais 1008

SE VOCÊ, t^RACOim PRECISA VENDER O SEU IMÓVEL, PROCURE-NOS. ÊLE PODE ENTRAR NO NEGÓCIO.
0

Cunoto' Rcsp Maurício Goldbach - Cicci - 500
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4 - 3.» Cad., CLASSIFICADOS, Jorn»! do Braiil, dominoo, 26, • J.°-felra, 27-12-71 UTILIDADES E DECORAÇÕES • FINANÇAS E NEGÓCIOS • ENSINO, ARTESi E MÚSICA

ÍNDICE

PAOINA»

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA 1 a 3
UTILIDADES E DECORAÇÕES .. 4
FINANÇAS E NEGÓCIOS 4
ENSINO - ARTES E MÚSICA . 4 e 5
DIVERSOS 5"
LEILÕES, DECLAR. E EDITAIS . 5
VEÍCULOS, EMB. E ESPORTES .. 5 a 7
MÁQUINAS - MATERIAIS 8

UTILIDADES E
DECORAÇÕES

HOÜBMS* WM
OS MAIS FINOS MISENTES PAIA

Casamentose
Aniversários!

FAGUEIROS Dt IUXO AÇO INOXIDÁVEL ATI IM PEÇAS
Fariualio Inoxidável  30 pet»» CrS 32,60
Paciuelro Ir.oxlriivel  42 pecai CrS 48,50
Faquelro Inoxidável  53 n«s«» CrS 72.00
Faquelro Inoxidável  101 p«ca» CrS 126,00
Faqueiro Inoxldival  130 pecai CrS 243,00
Faquelro lnoxld»v«l ".  194 pecai CrS 545,00
Faquelro Prata-90  CrS 1.200,00

Modllo» da luas a eipelhado» - Ficai larrllhada»"HIRCUIES" - "WOIF" a aulra» mana» lameia»

BATERIAS DE AlUMINIO MODERNISSIMAS
BATERIA SUPER BRIIHAN1E 30 PEÇAS CrS 147,50
BATERIA ROCHEDO MAYFAIR IUXO CrS 135,00
BA1ERIA MARMICOC DE IUXO CrS 162,00
BAIERIA REFORÇADA AZUL COMPLETA .... CrS 156,00
Bal «teta jantar Aço Inox, completa Cr} 133,00
Baixai» Chi a Cale Inox. c band CrS 290,00
Jogo Manllmentos do luxo Cr$ 45,00
Cafeteira» Automáticas Initantlnee CrS 29,90
Panais» de praitio c/ garantia deida CrS 30,00
MERCADORIAS DE AUA CIASSE VENDIDAS NO VAREJO
POR PREÇOS DE ATACADO - INTRIOAS DOMICILIO
PEÇAS AVULSAS "ROCHEDO" - TODAS AS CORES

ALUMINOX
VENDE MAIS BARATO

RUA UBAIDINO DO AMARAL N.« 57
JUNTO A CRUZ VERMELHA

Sr

Ações ou carne Plano de
Expansão C.T.B. e CETEL
Cetul, Ugrtt, Domlnlum, Obrlg. Eletrobrás ETC. Compro

Pago Bem na hora.

Rua Carmo ó »/804. E»q. Rua Sio José. Tol.t 231-0959.
Maurício. Atendo aos sábado».

MOVEIS E
DECORAÇÕES
ÃTtCA JACARANDA' - 23CMX).

meia redondo elástica 290,
i der» c/palhinha 60, duplea
, -¦ r.in-là 4 pli. 750, carro chi
60.00 c ni marquesa 95, bica-
ma marquesa iecarande 220,
mjia redonda colcnial \icvtn-
d& c/Iampo do mármore
. -1 20-n da ¦ 'ii.-"o 250 a
m«ia c/d marmor/t i tudo,
ij ij da masa p/lrmte a lado
i:fa : * 11 -pa do mármore
120,00 at Irei cam mármore

« tudo, cama reta Gonçito /•!•
ve», 55, cama» «itilo barroco,
cima» Lula XVI, c/medaihto
c palhinha, duplex luiz XVI,
meia da cabeceira, penteadeira
o consolos no estilo, vitrina
350, estanta lecarend. 570. Satã
Luís Folipo, império, grupo ei*
tofado jacarinde almofadas
soltas — tofi o 2 poltronas
490, bicama iacarandj linha ra-
t» 360. mau p/telefone 95, o»
meimos moveis em vinhatico
ou cereieira tèm 30% c'« dos*
cento. Temos «Inda colchio or<• :péd co 2B0 console parada
80, banes Igreii iscarandi 160,
bicama vínnárco 195, canape
220, crledo-mudo 215, moldura
iscar and 4 110. mesa {acarandi
holandesa, sol jicar indi,
ibêjour diversos padrõai, tapo-
tet em nvlcn ou boucli a par.
llr de 45, mlnlcomodat, mini-
up: teira», meta» relangulara»
enra'hadas o outros :rtígci
njtto fabrico. Grande fibrica
vendo n J'-. l v ¦.¦-¦¦. Esta
fabrica tom 2 entradas, uma
pela Rua CachambI, ouira pela
Rui ii.-•-.- >, 1427. Oi-:—.''
fé ot 23 '• '• inclusive siba-

dM. F:n«» 281-B215 - 281.8233
- 2814195 - 2294060. Nio
temrs fi ais.

ATENÇÃO — Comprame» mi.
veít, dormitórios, do talai do
fantar, armários dupla x o are»
Paga*se o valor máximo, aten.
da-to ripido em qualquer t * ir-
re. Tal. 2284229.

ATENÇÃO - Compro dermité.
fio», armários duplex thiptn-
dal». Império, arcat coloniaít.
Atando rápido. Pago valor ma*
xlmo_- 248-0996.

ARCAS JACARANDA' - Cerejel-
ra t vinhillco o partir de 180
duplex 4 portas 750, camat
holandesas colonial, alvorada o
mais 20 modelos 250, 16go de
mesai c/ mármore 120, ban<
quetat 100, canapé 150, carro
da chi 95, cadeira» c/ palha»
60, estantes diversat a partir
de 350, bancot do igreja, con*
tolo molduras, bicamas p/ col*
chão o estofadas, marquesa e
Unho reto luminária abatíoun,
sofanetes cômodas mesas elas-
ticas, consoles, retangulares e
ovai», colchões crtopedicos 280
molas o crtno, dormitórios luis
XVI marquesa o imperial, salas
retas luis Felipe, colonial o
Império móveis de todos os
estilos cm jacarandá cerejeira
ou vinhático. Grande fabrico
pnra desocupar lugar liquida
grande estoque. Aberta diária,
mente ati 20ht. tibados até
21hs. domingos até Uhs. Rua
Ene» Filho, 188 - Penha Circu.
lar. Tel. 230-8619. _

ARMÁRIOS'EMBUTIDOS - FA-
bricados ao s/gôsto. Paque
tomo quiser. Aceitamos dese-
nhos. Náo vendemos utodot.
Tel. 226-2616, qualquer hora.

ALO compro móveis usados
dormitório pago hem atendo
ripido. Tel. 52-9835. 

FAMÍLIA deifet residência ven-
do >ata de (entar dormitório
eitante bureaun orupo eitofadn
cenjunto fórmico livros etc.
melhor oferta, R. Baráo do
Jtapaglpe 55._Urgente. _________

GRUPO ESTOFADO CAMA SU-
PER LUXO - Im Courvin
590,00 eu 52,10 mental» dlra*
tamonto ala Fábrica pronto on-
traga cera» variada» Wvt Sie
luii Gomea» 442 — Tah.

2344604 - 341-5001.
ORUPO ESTOFADO -*lu«o, e
tola de 4 luoarei 2 poltrona»
muito confortável côr da moda.
Vendo borotlsiimo. Tel.
2561721.

GRUPO IMPÉRIO VEÍUDÒ -
Alto luxo. Sofi 4 almolada»
soltas. Mesas laterais o centro
jacarandá c/mármore. Canapé
entalhado. Aba[urs, o a p o I h o
lindo moldura, quadro. Vendo
p'pessoa do fino oòito. Conde
Bonlim 240/302. Tel. 248-9757.

MOVEIS USADOS - Em etladê
do novos. Agora voto podo
comprar movei» do talo o quti-
to desde CrS 20 montai» ou
a partir da 120 1 vltla. Var.
dadoira» pechinchai. Grande
variedade para otcolhor vende*
mos também peca» avulsas —
Só noite endereço do Rui Me.
fra. Arltllda» Lobo, 134, no
Rio Comprido, uma loja quo
tó vendo movei» uiadot.

ATINÇAO - Ticnlco alamie -
Conteria a pintura, geladeira,
ar cendlclenade, meter novo a

Seca». 
Service garantido. Tet.i

21-2435, 2*4-4774, Sr. Fran».
A FABRICA TÉUKINÒ vende,

conserte o troco teu teve utodo
por um Telekino n&vo, Fibrlcai
tal. 2307512. R. Ferreira Franca,
890.

ATINÇAO - Ticnlre em «ela.
delra coniirl* na iva mi nac.
ettnng. 31 marca» troca de t)i»
reli meter avlomitito tervlte
honette c/garantia vltlta» gri.
Ht. Tal.t 2427190. Oenlval.

MOVEIS - Particular vendai I
quardi-vest, colonial CrS 600.
1 ormár'o, cor c'ora. otrta ds
c:rr-r. 2.20 mti. CrS 2£0. Acei-
ro oferta. Ta1. 247.7843.

MOVEIS - Em pleno leblon e>-
tamot representando divertat
fábrica» — Vejam ot nosses
pre.ost Arcas do t*<4rondá, vi.
nhéticoo o cereieira desde CrS
250,00 - Grupo» mofados a
partir de CrS 545,00. Bicama
estofada» CrS 375.00. Duplex
deide CrS 750.00. Carro de chi
CrS 100.00. Cama de todo» o»
estilo», mesas console» o re-
dondas, cadoiro» com palha,
estante». — Jogo» do motas c/
tampo de mármore desde CrS
115,00 — Venham ver se é ver-
dade na Avenida Bartolemeu
Mitre, 433. — Funcionamos
de 2a. a 6a.-feira ati 22 hora»
- Ao» sibado» «ti »» 16 hora».

A. FREITAS paga o mlximo am
TV vitrola, K-7, etc, em bom
•ttado. Fone. 265-9180. Di »o-
lúcio lmedi»2»._ _____

ATENÇÃO - CamprtTTV vltMM
Ia», sterees e grav. K-7 pag*
mal» principalmente peca» »e-
mlneva». Tal. 257-1249 Moaclr.

AKAI 2000'car». »»». • role,
nove, na embalagem. Inferm.
tal. 249-7474. Ver Bar», da
Urre, 114/201 - Jpanema. _

ÃR CONDICIONADO -""Parilcu-
lar vende per 2 400 marca Fed-
der» (americano), complelamen.
le novo. 12 000 BTU -
2M-4MJ.
COMPRO oaiadelra» mesmo com
dofoíto pago bom. Atendo *
domicilio, lei: 232-3473 Amo-
rim. _

CROWN - Grav./ ampl. 30w
c' cxt. 2 600 - Gerrard compl.
COO R. Haroldo loba 91 c, 237.
I. do Gov. 

COMPRO lelevliie radievllrela
itereofinlea ampllflcador ara-
vader lesa-dlice a alie-lalan.
te, pago bem teielve raplde.
Tel. 57-8I95.

B*í*»SONYo
Tocnico» formados no "JAPAN'

ELECTRONICS TOKYO LTDA.
Av. Copacabana, 1063 - Sala 218

Tel. 256-0931

'"*"¦"' ^oTITiT '
'.^_*jp_djfej_sE Comertamo» »/ clmara e seu

?l_r*^_r§ "••^ BWlüliiliWnltt Revendedor'¦ ÕT nníin ¦_ «ulortHdo KODAK, AGFA, FUJI.
¦*' _. HHIlll Melhorei proçoi do Rio. R. Jo.-

$!__ ^Jm qulm Silva. 56 - 3.» «nd. -
^_»j»»_P lapa. (Atrii da Sala Cecília

Meirelei).

DORMITÓRIO CIMO dupla»,
vande-ie doii nove» tendo um
na embalagem, um quarto com.
plato de crltnca e um» miq.
lavar roupa, motivo mudança.
Guitavo SampalOj^SSI.apt^JJ

ESPELHO 150X70 moldura'dou-
rada lòda trabalhada 150,00
Vendo tal. 256-1721.

COMPRAMOS I TROCAMOS
lc»«, Rolley». Cancn. NI-

CONJUGADO Philip» 23" pouco
uso stereofónico maravilhoso
belioimo m6v»l. Vendo urgen-
te. Tel. 2561721.

COMPRO geladeira pago na ho-
irgente — Telefono. Tet:

267-9606.
ro, urgente

TVI O Icowr"
ral OU S6U I V . 

| í"ol,^pent»i, Y»»hi ¦• .-',. i.'m
r\ i m eajej ej a% bem fiimadore» e pioieloret.
264-71 1 Rotirlo 167 D.

Comerlo em tua cata eien-
do no leu bairro, qualquer
dia. Orçamento iam compro-
mltio. Servido com garantia.

CIOVIS

CAMIRA NIKOMAT FTN -
Nova lente Nikon 1:1,4, cerl.
garanti» CrS 2 700. (mettd.

Ceco 
lo].). Av. Copacabana,

2 ap. m.
EQUIPAMENTO Imm - Maquina
de proietir Palllard. Bolei M
B, filmtdora Revere. lelca 35
mm. Modato III C. CrS
I.O00Í». Tal. 265-1277 - R.
Senador Vergue.ro, 167 op.

_120,.__ |
FOTOMETRO SIKONIC mallner ;filtre» lenta» tprox. 55mm trlpi i

Não deixe furar, nâo tem I Haih at:. Domingo 242-2844
dom'-'

IIASSEIILAD - O» me hora»
oroces da pract. S'ntir, Apa.
f hibsiu P» l »'-f Bole», Am

Sua geladeira
tem ferrugem?

FRANCIS - Motivo viagem
vende porcelana limoge», cri».
tal», quadroí, marinha», guarda*
roupa 3 porta» etc. Ver da» 9
h» atl 20 hl. Av. Copacabana
876/402. ,

POR MOTIVO'M VIÃÒÍM -
Vendot radlola Comandar alta
fidalIdnsH. tilevliio Philco
com meu, »efi e:m 3 almof».
da», 2 carne» de lollero da
lacorandá com colcháo do mo>
los o mais alguns móveis. Rua
Juouli n9 18 apt? 401 - Tel.
247-6516.

VINDO um» geledelra duplex,
uma miqvlea ele lavar, vm fo-
gh Valllg. um dormitório de
caiai e deít tollelrp, qvai» de
graça. Rua Tela» nf 151. lar.
ge de Camplnhe.

VENDE-SE - ÁUvel», qutdroí
crlitalt, motivo vlaqem - Praia
Bjtelooo. 356 »p. 842.

Urgente
indústria 1972

"NEGOCIO ESPECIAL DE PAPAI NOEL"
Temos equipamento, marcas tradicio-

nais, mercado nas mãos, experiência, ele-
mentos, alguma matéria-prima, embala-
gens, enfim tudo para continuar indústria
em outro local; procuramos alguém que
entre com imóvel médio para instalação
imediata e algum capital para compormos
sociedade ou vendemos tudo para fundo-
nar imediatamente a longo prazo. Mon-
íamos tudo e damos assistência. Telefone
261-9816 — Senhor Marques.

ENSINO, ARTES
E MÚSICA

CURSOS, ESCOLAS
E PROFESSORES
AUTCISCOIA ¦ A^ANTICA -
Aprenda em Volk» i/matrlcula.
Aulas ind. á noite o domingos.
Ap. domicilio, Tel. 255-4772.

APRENDA RAPIDAMENTE
Matemática. Portuguás o outras.
Professor do mais oito concol*
to. Tel. 265-7095.

VINDO - 2 lofi» colchio rid|.
ovhrola mio. de cottura ene».
radtira gelad. Bmitemp. R. Ria-
chuela. 126 »pt. 404.

VINDI-SF fooio 2 béc» "Alfa.
novo" 2 bujoei, 1 guarda-roupa
pau marfim, 1 cama tolleiro,
colchio de mota, m a 11 n h a
cabeceira e mete de cozinh»
com 2 banqueta». Tratar com
David - Ru» Bambna. 26.

TÍTULOS E
SOCIEDADE
AÇÕES - EXPOSIÇÃO - C.T.B.

UOHT - BRA5ROUPAS
Ducal • «vira». Nie venda

•em noa contultar — Pago •
maler prece. 245-1941,

AMERICA - Propri.lirlo' -
Vende urgente quitado CrS
100,00 - 2474143 - Motivo
vitgom. .

CAD. MARACANÃ - Vendo 2
melhor localitaçio - 236-0710.

CABO FRIO - Vendo 600 -
Quitado - Tel. 2474143.

MOTIVO viagem, vendo m6velt
lacarandá, modernos em ótimo
ettado, de ouirto e tal». 0. Si
Ferreira 210/901. Tel. 235-1341.

POR MOTIVO de viagem,
vende-so móveis do quarto, co-
pa de férmic», c/ me»a eliili-
ca. armirio». etc. Flack, 67 «p.
101. da» lóh, em diante.

SAIA DE AIM6ÇO - Flrmlca
creme tamlnova, meia, bufe e
cadeira». Ceptcabana, 56-7115
P/de»ocupar legar.

FAMIIIA n-.u . vtnde geladeira
GE 12 p6» ». luxe novinha 600
mio. cettUfl Snger 250, e
mie;, lavar Bandix aut. prec.
rep. 100. VI Gen. R:ca 30 as
to. S-214 5 .Pena.

FAMIIIA Dl MUDANÇA .
oeladera Weifnghou»» tt.SA
duplex 18 pet luxo TV PMIlpt
23" IV Zenith U.S.A. p:rt IV"
conlroie remoto radiovitrola
Philips stereo neva móveis. R.
Duvlvier. 21/602. Copacabana.

FÒOOÍS~NÕVOS - liouidaciõ
Vendo 100 fog6e» luxo a
120,00 •>¦•¦¦ de rua e buiio. Av.

Gome» freire. 547.
>ISCHER - AmplTf.cador X-100

«terço, 40 watt». 2 caixa» acút-
ticos com alto-falantes Rarfeda-
le Suptr 8, full-rtnge. Toca-
diicot lenço 1-75. com cip»ula
Neat-V70. Vende» o coniunlo.
em estado de novo. Tratar com
Roberto, lei. 265-5019.

GELAÒEÍRAS - Nova» e uiada»
liquidacio a partir de 250,00
o 550,00. com garantia. Aceito
»ua troca. Av. Gome» Freire,
547.

contorto, plntamoi *
cllio c/ a tuper tinta Duco
brilhante porcelan':cda «ipe-
dal, dura muito malj —
CrS 140. Sr. lulz - 274-5119.

TV Consertos e
Antenas Ltda.
Consorte*», qualquer tioo

em tua retidencia. Orfamen-
to tem compromlito. Atende-
te todot ot dlai, domingot e

Compro tudo
232-8754

TV* — nVsdelrst
D!'»dõr»»°Dunt. Vendem:» do • \-.t — vcntlladoret
ostoauo ou d"* imDortecJa dl* |
reta. Rior. Av. Fnnxlin R:c '
aevilt. 39 »/8i: - Tel.
2520100.

MINOLTA 5 'J Auiopak D Í0 0
ICm Zj:m autsmitico, camera
lenta etc. Tel. 226 6-184. Cai
16:00 em d »n:e.  _ _____

NIKON FTN - lente 24 mm.
cem litro e cio» e Nikcn
super 8 Zoom Movio camira

> embai tecem tratldat ia cite-
rior. Parfeito »»tad=. Te!. Enq.

- VlilC-
encera-

SAIA JANTAR COMFtllA
moderno em covíúno o outros
obieto». R. Bario da Torre. 281
c/encarregado Sr. Araújo

ferladot. Sr. Meitiai, ou Caio. | GI»ditçneJ_242-41°8 Bamai 43*.
225-8438 l 26S63Q4 ' N|K0M „M _^j 7, ;_,, ,,,,_

nova e binóculo Carl» Zel»»

MODAS, ROUPAS IS&iPà «_____.
E JÓIAS VENDEMOS - Tido» o» aceirfw ^ 

j4flM _ 0„|„iv„ D/l»;ca F.
, Preço b«rato. Rua Rolirio 167

ANÉl SOLITÁRIO - 2,50 It». ' toj, D.
cer comercial, pvrltllme em """" ""

platina. Vend» Bate 15 mil VINDI-SI amplif. Sinele.r 2 000
crui. Aceite tratar avaliador. 1.000 - Troca-te camarai. Tel.
Tel. 264-2941 eu 2214916 - f» 254194. Joio Cario».

de'-« — llquldlfl—dorei, et:-
MSquinai do eterever.

Compro tudo
Te!. 232-8735
TV« — Geladeira! — Diicoi

(IP) — M. Eicrover — M. Cot-
tura — Acordeont — Ridioi

Vitrola» — Enceradeirai —

Gravsdoret — Pecai anligat
M. cinema — Rad. Trant-

mittoret etc.

CIUB DOS CAIÇARAS - Cem.
pre titulo - I vltla. Telt.
244-791B e 226-7442 - lul»

CADEIRAS OO MARACANÃ -
Compro dva» ou mal», juntai, I
na» Quadra» A/l, I vltla. Tel. i
244-7911 e 224-7442. lula.

IATE ClUBE~de~Rie"de"Janeiro'
- Vend* «tule. - Telt. . . .
244-7911 * 226-7442 - luli.

SÓCIO </ IS mil que pena
tomar part* ativa — Ótima ne.
g*eio em funclenamenl* —
236-0824. 

ÜOCIÒ C/i.500, qüe peita tra-
balhar - Retirada m.mial eOO.
Rua da» Rcut, 578 tp. 201.
ValQue re. 

TITUIO Ivj Clu'* "o d- Jane
•o — Vende te i v'«!a Cr?.
18 000, proprletirio. Telefone
25/28.:

i/ENDÓ - louring. Celta Brava.
Guanab:ro e Vale do Ipè.
Compro — Hoipital Sllveitre.
Atendo domingo. Tel. 256-7026.

ATENÇÃO — Compre vende
troco telefonei, Ptge em dl-
nhelre • maler prece. Urgen-
le. Tel. 234.1797 Sr. Paulo.

COMPRO 
"E 

vendo outlquer II-
nha de telefone, d.ntro das
normas do CTB. Sr, Ivan, Tel.
232-5890 ou Av. 13 de Maio
23 »/ 711.

COMPRO — Teltlone Copacaba-
na e Flamengo 35/ 56/ 66/ 45/'
05. Tenho urgência e dispen.
________ Favor t. 22-3389.

COMPRO tel. centro Inst. mesmo
plano exp. em atraio p/meu
uso, Comp. out. linhas de
quem precisar, pao. bem.
Alexandre - Tel. 237.1933.

COMPRO I VENDO meta" PBX
telefone, carne», itrlade». Fac*
mudanco do numero o local —
Negócio raplde e honetto. Tra-
lar Sr. Jo»i lei. 24MI82.

TELEFONE 27 - Vendo ou troco
par linha de Botafogo - Por.
ticultr a pert. - ligar 2220570
- Dia: útei» - FERNANDO.

AULAS PARTICULARES - Por-
tuguêi, Francét, literatura. 2a.
época o vestibulares, Tol.t
242-3622. Prof, Melrele».

AlUNO Dl ENGENHARIA d»
aulas do mal,, qulm.. fis., o
deicr. Hera CrS 15,00 - Tel.
245-3104.

CURSOS INTENSIVOS - Nível
profissional) Estetlclsta, moqul*
íagem, limpeza do polo, tam*
bemi f.ibr í.if.ío do produtos
comástícos o elocucio*
dosinlblçáo. Curso Burlei — Al*
te. Prot6gen»i Guimtrie», ao
tado dos Corretos do Largo do
Michado. Tel. 245-7004. Matrl-
cuias om número limitado. _

COORDENADORA - Precliamoi
profaiiira bilingüe para coar.
danar curió Inglè» — Telt
227-4632. _______

DICÇÃO— COMUNICAÇÃO -
Oratória - Inf. 2324371 dal
12 1» 14 horat. eu 2370699
it 3... e 4»t. da» 11,30 1»
19,30.

DICÇÃO — Gaguelra Impoitacio
da voz orai6rla língua praia
pioblema» da fala em geral
Prof. Slmon. Tel. 256-4282.

EDUCADORA - Preclia-t* de
uma que lenha pele meno»
curto Normal - Saiba diri-
glr bem, cem carteira de ha*
bllllacie. Servlç* d* mola ex-
pedienle. Exlgo-te referindo
enviar carta» para Forex A/C
Sr. Zlg. Caixa Pstlal, n? . .
150.69 Z.C. 04 informando
Qu-liftcacóes o ordenado Pro*
tendida.

FÍSICA É MATEMÁTICA -
Militar do IME prepara -..-.
tibular, ginásio e cient. rocup.

Ç/exame» 
final» ou 2a. época,

ei. 266-2358. Roberto.

PROFESSORAS - Precliam-ie
para crianças excopcíonais. Tra-
lar amanha das 8 as 10 hi. 1
Rua Correia de Oliveira 21 -
49 pav, lei. 2584523.

UNÍVÊRSTtARIO - Di aula» part.
de matemática p/nlvel oinasial.
CrS 18,00 p.h. Tel. 265-5943.

TV a cores
Cuno Inlentivo (120 eulai)

e multa pratica. Numero llml-
lado de vaga». Inicio 3 dg
janeiro.

ESCOLA TÉCNICA
REZENDE - RAMMEl
R, Senador Euzeblo 19 —

Botafooo - Tel. 225-1313 de
Bii 13 e 14 61 22 hl. (P

ARTES E COLEÇÕES
À~NTlbÜIDAÒES~-~Compro mo-

edai, cédula», leloi, quadrei,
etc. Coleciono • permuto lo
atendo penoai Idineat. Tel.
255-1621 - Ubiralara^

TELEFONES - Compro, vende, .,,,._— ....
troco 21. 24, 52. 37. 65. 45, ''SICA. - «_'• _, 

~ 
,PV,lm-,,7

66 26. 35. 3>. 57. 68, 61. 87, ' d:»enho prof. -ng. Civil mill
6Í 49 o 

'out,;, 
C.rni, quitai '»- i°"g« 

J^"*ffi.í, 
c'eTnJi

do ou nio. Atendo «ibedo, do.' ?•"• * cu"°» ¦"""¦•• Uí

GELADEIRAS - Cempra, vende,
troca, reforma geledelra» tele-
visores, ar condicionado. Fin>
tura», gi» e qualquer aulttin-
cia a domicilio »eb ie»pontab|.
lidada tienica de Eletrlnica Ta-
naka Lida. R. Relendo n? 79.
Centro. Tel.: 2224450. '

ARMÁRIOS EMBUTIDOS m2 CrS
350,00 móvel copa cozinha
aparador banheires, fcrra-ie em
fórmica, reformo trmbím. Te!.
392-3063 olicin» o 258 5324,
l>uro, facilito pagamento^

BICAMA MARQUESA em tecido
xadroí ou courvin diretamente
do fabrico entrega Imediata
390,00 ou 48,70 momal». Rua
São lulz Gonzaga «162. A —
Tel». 234-3604 248-5008. _

BELICHE - E cem» soteiro.
Vcrdo urgente 140 e 70 - Av.
Gomes Freire, 547.

COMPRO dormitório e peç«»
avulus pago na hora. Telefone

, 267-9606.
DORMITÓRIOS D~E CASAI -

Todo» os eltilo» a partir de CrS
250,00 salas medernn e du*
ptex, todos os tamanhos, liqui*
dação. R. Haddock lobo, 18.

DEL REI DECORAÇÕES - Mi-
vois rústico colonial o estofa.
dos sob encomenda. Desconto
p/d*ceradorei. Aberto diirla-
mente ati 20hl., indutivo li-
bodos. R. frVarquês Sào VI*
cante, 452 - Oivea. Tel.

247-2275.

TAPETES PERSAS u»adc». Com-
pro, meimo defeituosos. Aten-
do todo» baltrct. Tel. 267-7371.

VENDE-SE - Móvel» uiado»
auarto, tala, pecai avuliat.
Marque» S. Vicente, 154-A
— Gávea, cemeça no Joguei.

VENDO movei» u»ado» dormitó-
rio» - Sala d* jantar e outro»
utemilioi. Rua 51 Ferreira
73/702 T. 2357506.

DESFIZ NOIVADO - Vendo no-
vinho sem uso grupo estofado
clássico veludo outro moderno
coco ralado, jogo mesinhas c/
mármore rosa, console c/ espe-
lho mesa elástica c/ cadeiras
arca jacarandá, cama metal
dourado c/ meslnhas, colchão
T. Anaton, estante modelada,
Abajures, sofá bicama, espe-
lhos, grupo sofá cama. Tenho
transporte. Tratar R. Ronatd
Carvalho, 275 ap. 302. Lido.
Até 22h».

Armários
embutidos

Fabrica-se sob encomenda
ao gõito do freguês cm ce-
dro, G. Alves, jacarandá,
mogno. Forraçõo, gavetciroí
fórmica, etc. — Temos do-
senhos — Damos sugestões.
Facilita-se. - 249-9156.

GRAVADOR * reprodutor Muni»
stereo 4 pistas novinho.p.
700.00. Ay. Atlântica 896-104.

MAQUINA DE~COSTÜRA Singer
nova grande liquidação e partir
de 190,00. Av. Gome» Freire
547.

Sr. Fonl.i.
LÜCIENE MODAS - | DIVERSOS
Confecciona p / v o c ê
alugar vesr. d e re-
veillon, noivas, madri-
nhas e formandas. Av.
N. S. Copacabana 647

VENDE-SE titulo Motel M>na»
Gerai». Tratar telefone 236-0172
• P*r*<r de segundo-felro.

VENDO TITUIO OUITADO -
Esporte Clube Radar, melhcr
oferto. Tratar Rua Etcobar 33
— Grupo 202 - Partir dia 27
diste mès.

AMERICANO que >e retira ven-
de: Uma bicicleta alemi. Viric»
tecido» 1». qualidade (para
vettidoi). IGIU - C»»t» d» gl-
Io para p.quenique. Uma chur*
rasquoire do alumínio cem

I moter eietrlco. Dia» da Rocha.
bana 647 - s/loja 206 ; _________:
235-3319. (B ANTIGÜIDADES • abjeto» do

MAOUINA SINGER mulriponto
portátil - Fot tudo cole preg»
botio - iig-»q

i. 245Vendo blrato. >-7688^
"Éa»y"MAQUINAS IAVAR "Ea»y" 3,

e I tVastemp, com defeito
vendo at 4 em 700. R. Santa
Carolina 44. Uiina. T. 234-5105

PICK-UP «tereo du»l - mod.
1214, temiprof., braço balanc,

2 agu., lig. p/amplif, Na *m-
bslagem (JXIJOO. 261-5670,

Mkisihki
Adaptados 4s j/ necessida-

des. Aceitamos desenhos. Dc-
li-f.i, qualidade, garantia e

preço mínimo dividido em
ati 24 suave» pre»ta;õos. Fa-
brica e exposição na Z. Sul.
llguo p/ 226-2616 e tenha
a solução que procura.

. DORMITÓRIO DE SOLTEIRO"* marfim baratissimo p/desocupar
lugar. R. Dr. Bulhõc», 884 c/l,

DORMITÓRIO - C/ guarda-
rouDO 5 portas. Vendo urqente
à Rau Tomar Coelho, 37/201.
Tüuca. --¦ • 

Fábrica de
Móveis Seleção
Armários embutidos qual-

quer tipo, arm. p/ cozinha,
portos dc pia em fórmica, es-
tantes, etc. Facilitamos. Orço-
mento s/compromisso. — Av.
Brás do Pino, 688. Tel
230-1611 P.F.

PEÊR IESS - Alto-felente 15
pol. - I20HM - 10 kg. Peer
leu - Alto-falante 12 pol. -
8-OHM - 4 kg - Vcnde-»e
melhor oferta. Tel. 256-7520
- 255-2218.

RADIOVITROLA pilha e luz e
móvel toda» a» marca» çjund»
liquidacio a partir de 200,00.
Av. Gomes freire 547.

PERUCAS - Vendo 3 linda» nu-
ca longa Kanekalon baratissi-
mo. Av. Atlântica, 896 - 104.
lome. '

PARTICULAR - Vende relógio
Vacheron Conttantin de ouro,
solitário de I Kte. e um pi de
cabra 1,50 Kte. tudo p/OS
5 500 R. Uruguaiana 86 II; 412
Tel. 221 0833 Sr. Oliveira.

PERUCAS KANEKALON - CrS
110 e do cabelo humano CrS
77 Ipreco total ló na R. Uru-

Suaiana, 
86 ti. 412. O resto é

li.blibli.). Preço esp. p/tev.
Traga anúncio p/um dote. foi.
221.0833. Miltcn atendo tibado
ali ai 18 hora». 

arte compra pralarlat, pilitoi-
ro», laquelro», baiaaU», cri»,
lat», broni», parcaUn» aura-
pai»» a chineu», marfim, pi-
ta ptpel, Tilfany quadra» a
óleo pintor.» attrangaire» a
bmilaiio» luitre» da brania
móvel» europeu» * brullolra»,
tapetei peitai, ate Galeria Sie
Pedra a que melhor paga Av.
Princeta liabel. 450-0 Túnel
Niva lei 237-1200 2174121.

COMPRO
TUDO

Enceradeira, radio, TV, mi-
quinat de coitura e eterevar,
liqüidificador, ventilador, li-
vro», discos, proietor e mot-
das do prata, louças, criltals
• prjt.iriai.

Tel. 224-1015

Compro tudo
Tel,: 260-7859
TV — Rádios — Vitrolas —

Discos — Acordeon — Grav»-
dores — Tapeies — Ventila-
dores — Enceradeiras — Maq.
escrever — Somar — Costurai
— Asp. de p6 — Fogio, «lc.

Contas de luz
Obrig. Eletrobrás. Ações

e Carne — Calei e C.T.B. —
Ações Dommium — Ducal —
Exposição e outras — Com-
pro/troco. Ru» Uruguaiana
n.» 118 - s/513 - Tel. . . .
221-1356. Gllton.

minqo, Bruno 235 6338.
IrlEFONE 224 - Vendo 4 000
ou mslhor oferto. Oscar, das
17 >» 21 h». Tel. 224-2295.

fcÍEFONE - Vendo linha 35
CrS 3 900,00. Tratsr Sr. Flivio.
A-.. Copacabana. 680 Cr 1009.

TELEFONE - 255-4535. Vendo _.____,-_-,,.- CrS 4 000,00 1 vltla . Tralar MATEMÁTICA
Sr. Mendes.

TETEFONES - Venda - »cm en.
Irada qualquer linha. Entrega
mrdiata — Prcstaçóes a partir

de CrS 50.00 Rua' - Senador
_Danta» 117 tala 931.
TELEFONE Eitacío 25. V.nd..

•o para Comercio - Tralar 2a.
feita pele tefalon» 224-4581.

TELEFONE"- Vendo compro 
"57,

36 35 36 45 25 224 221 46 66
34 28 38 58 27 47 30 29 49 22
42 52 32. Compro PBX. Tel.
256-9029. Barata Ribeiro, 774
1/802. D. Amélia.

224 — Vendo negócio
direto - CTB. Tel. 235-3808.

TEL.

TELEFONES
ATENÇÃO - Telt. Se voei quer

compror ou vender. Maria
Teresa resolvo sou problema no
hora. 235-0178^

PERUCA ISAURA descia il »ua»
freguetet Boat Feitai. Vendo
KaneVaton o cabelo humano.
Agradecida. Bambina 161/301.
Tel. 226-9468.

RELÓGIO PULSEIRA de platina
cravelado com 74 brilhante»
o aliança de platina C lindos
brilhante» Tel. 252-4434.

RECEPTOR DE TV a cSra», am».
ricano, compro maimo utado.
Toj.: 237^031^

RADIÓVÍTROIA Philip» hi-fi
perfeito funcionamento estado
nova 300.00. Rua Belfort Roxo
58-B Cop.«;abana

rAdI O V I f R"6 l A Telefunken
Dominanlo eco VII stereofônlce
com FM Beliisimo movei cm
jacarandí, estado de nova ven-
do barato. Rua Belfort Roxo,
59-B Copacabana. ^^

RADIOVITROLA Philips stereo-
fónica com F.M. tomada pira
gravador estado de novo lindo
móvel em iacaranda vendo ba
rato. Rua Minijlro Viveiros uo
Castro 66 apt9 1204.

TOCA-FITA - Zl coniunlo de
¦caixa acústica conversora novL
nho. leva junto 10 cartuchos
gravadot. P. 1 000,00. A v .
Atlantic», 896 - 104.

ELETRO-
DOMÉSTICOS

ENTREOO m/ casa ml viagem
Europa. Vendo todos móveis
luxuosa casa: quarto caso! em
metal dourado, armário duplex,
grupo estofado de estilo em
brocado outro em veludo, mesa
lacarendi elástica c/ cadeirai
o arca, sofi bicama, consolo
c/ espelho, abaiurei, grupo ei*
tofado couro, estante, espelho
dourado, i-go mciinhas ti
mármore etc. Valo n pena vir
vor. Ótimo preço aceito ofei*
lai. R. Goiíi, 182. Perlo do
_Méior.
FAMIIIA EM MUDANÇA ven.

do — 2 eitanta» modulada»
am iacarandi. Tapeta» do ny.
lon, grupo estofado, meslnhas
do centro a lateral» c/ tampo
de mármore. Ver o fretar a
Rua Anita Garlbaldl 15/401.

A VISTA - Compro televisão,
radlofone», «Inreo, çualqufr
tipo. Urgente. Tel.: 256-4084,
hoje. 256-4084, q. hera.

ATENÇÃO - Geladeira» faço
consertos e pinturas a domic.'-
lio toda» as marca» serviço eu-
torindo. Tel. 246-0241.

ATENÇÃO — Compro leleviso-
res, vitrola» e grav. K7 parado»
ou funcionando pago bem —
235-3157. Renato ate 24 lu.

AR CONDICIONADO gefadéira
conserto na sua casa com ga-
rantia por escrito loja especia*
lixada. Tel. 267-8111. 

TV PHILIPS 23 moderna um
cinema 340 outra GE barato
moderna todos canai» ver R.
Artur Bernarde» 26 casa 1.
Catei*.  

Blusões
CR$ 6,00

Blusões para homem, cola-
rinho plastificado. Dúzia CrS
72,00. Rua Marquês do Her-
vai, 239 (em frente ao Cole-
gio Adventista) Duque d* Ca-
xlas.

FINANÇAS
E NEGÓCIOS

DINHEIRO,
FIANÇAS E
CAUTELAS

pouco
Vendo

TELEVISÃO PHIICO 23
uso controle remoto,
urgente. Tel. 256-1721.

TV — Nova e usada em perfeito
funcionamento, a partir do
200,00. Todas as marca»
vcnde*se urgente. Av. Gomes
Freire, 547. Centro

VENDO aip. e encer. Elotrolux
200 e compro asp. ene. TV Ri-
dio etc. Bom e ruim. Padre
Mlguelinho 74 - 224-9218.

VENDO TV -
16" nova

Philco portjlii
CrS 450,00. Ru»

São Luiz Gonzaga 97B.

ATENÇÃO -- Costureiras - Con-
serto, passo portAtit, coloco
motor, caseador, qualquer
méquina. 249-8224 e 231-2238.
Correia.

Atenção Pifou
seu TV?

Não deixe levar o TV...
Nem porca tempo com curió-
sos c intermediários. — Con*
serto cm sua casa, qualquer
marca. Hoio, sob. c domin-
go, qualquer bairro, — Tel.
236-1817.

Noivas,
madrinhas e
formandas

Aluga-se vestido de noiva,
maxi e chanel. MODA JO-
VEM. Todos os complemen-
tos. Mme. SANTANA o Mme.
DALVA. Rua Senador Dantas
n.° 44, sobreloia, sala 2. —
Tel. 222-1094.

Nelci Modas
ALUGA

Ve»t. noiva — Max. — Cha-
nel — Alta cost. Facilito. Rua
Evaristo da Veiga, 41/504. —
F. 25-6697 — 42-1960 - ....
21-7390.

izi
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PAPEL de PAREDE
f

No Brasil, a única Fábrica Mesmo!!
com Estamparia de VELUDO

e tinta Acrílica
Modelos Patenteados

Preços de FÁBRICA Financiados
EM 24 MESES

Rua da união.16 - TEL. 223-2725 - 243-5739

Roupas usadas
Tel. 222-5568

COMPRO A DOMICÍLIO
Terno», calças, camisas, sa-

patos etc.

ATENÇÃO - Vendo 3 cautelas
no v»lor i:« CrJ 9.800 (empris-
timo) CrS 30.000 em |Ai»> de
plat. e brilhantes. Vendo a»
cautelas por p/ de ocatito
motivo: pagamento improrro*
givel. Ver R. Uruguaiana, 86
il, 412. Sr. Oliveira.

AO COMPRAR, VENDER ÒU
TROCAR ¦/ tal. linha 21, 22,
32, 42, 52, 31, 24, 23, 43,
21, 41, 34, 54, 44, 68, 31,
51, 25, 43, 65, 26, 46, 66,
27, 47, 47, 87, 35, 36, 17,
55, 36, 57, 29, 49, II, 41,
10, 60, mau» »(A)BX a Iode»
da Catai, uta n/ tervlce» laen-
Um p/mudancae da andara».
Com n/ experiência o oratico
lha darame» a melhor tolucãa.
Operamet rigoreiamenl» aen.
tro da loi, encaminhando oi
tranil. « CTB a CETEl cem
pagts. sempre 1 vista — 0R.

OEOR0E - Pra» Floriano, 55,
»/ 901 — Clnelandia. Telelone»
2323247 a 2426*38. H. cem.

AO ADQUIRIR, VENDER OU
traçar »/ tel.: 21, 24, 22, 32,
42, 32, 31, 23, 43, 28, 48,
34, 54, 44, 38, 58, 68, 25,
45, 45, 26, 46. 66, 35, 36, 37,
55, 54, 57, 37, 47, 67, 87,
29, 49, 61, ti, 30, 60, mim
P(A)BX a CETEL conheça n/
trabalha. C/ leguranca raiei-
vemos %l caso do acordo </
a» nermaa da C.T.B. e CETEl.
Faiomos mudanças do end. —
Pagli. 1 viite am dinheiro.
Sra. ADEUNA - Av. Ria Bian-
ce, 181, »/ 403 — T.l.fon»»:
252.0090 e 2244469. Dia» úleii.

DINHEIRO - Empretlo, com
garantia da Imóvel», liauida;io
•ti 36 meses. Amaral. Trav. do
Ouvidor, 36, »ala 714. Fone
252-7053.

DINHEIRO - Promluirl»» vin-
culadai o vendo do imo-
vai». Deiconlo Imediata. Qual.
quer quantia. Traiec etcrltv-
i*. Av. Tr.». da FAale n9 21
•ala 2 127 - Telelen
252-9445.

ATENÇÃO - Tel». comoro, ven-
do qualquer Unho do GB. Pago
maior preço em dinheiro, no
hora. Tereiinha. 237-1885.

Diariamente da» 8 i» 20 horo
c/Sr. JoSo.

VENDO t.l.fon. Tinha 264 (li-
|uca) - CrS 3 300,00. Tratar
dir.to com o Sr. Ivan na t»l.
232-5890.

Troca-se 26
POR 25/45/65

De particular para parti-
cular, «am intermediário» e
tem despesas. Sr. Guimarães
222-8443.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS

ÃOS~ÚVROS E DISCOS - Com.
pro diKO» dó IP) biblioteca»
ovultos, revistas raras, telsi
2458582 e 252-3037. Rec«do»i
Sr. Camargo. _^____

ESPADA DA ERA DO BRONZE
- Circa de 1 000 ano» A.C.
(antes de Cristo). Vendo com
todo a documentarão por Cr$
100.000,00. Favor enviar a»
propostas paro "ESPADA" na
portaria deite Jornal sob o n°
012310.

PRATÀPÒRTUOÜESA - Ettllo
Dom Joio V. Vende-te faoueiro
a baliela. Tratar i Rua Santa
Clara, 200 apl9 502, diirlemen-
te da» 9 il 12 hora».

OUADROS A OLCO d. pintor.»
alamtde» nacional», linde» •
maravilhoso». R. Serecab», 277
abaria ati 1» B da noite. Facl.
Uto o p-n. _____ < _m

VENDE-SE (1) celefio da Do.-
toiívili - 10 volume» - Tal.
26101060.

MUSICA E
INSTRUMENTOS
Ã~MriÍAN~PlÃNÕS--' Eltran

golros, nacionais, cauda, ap o
o armirio, a longo praso, 10
«nos do garantlta. Ouvidor 12Q
29 andar, loja» 218 a 221.

A CASA MOITA - Pian
europeus, nulcntlt, a prf**
Atende t»mb6m »ibt3» e c"
m*|_?_L* _je!í*x_____ U-^_Ç__''

AFINAÇÃO DE PIANO, deleite
rcpa.-os, etc. Serviça especia I
xodó, preço módico. 225 ó-f •
ou 264-2321.

Â CASA" SODRE' PIANOS
Vendo referms financio cemp

de ciudt e ap. a partir da
8CO.00. Rua Barcelona, 133 (C-
chimbl) e Av. MaractnS, 13SI
(eiq, cem Uruguai). T.
J61-4507.
A" VISTA - Compro oiano de

qualquer marca ou *ipo. Tel.
356-4084, rápido hoje, urgente.

Qvelnuar hora 2S6-40C4.
A VISTA- Compra 1 plane,

do cauda ou armirio. Saiu*
cão o pagamento Imodieto —

u..c».A,.r- r- a . I "'¦ J5W093 eu 322-8148.MÍ9TEM_t'pc*v,7 £m\mmt> *"««'* w.*M»J«* ,MAS:»_i j_ p.j,« li . j. t.. CARENHAS - En»m»m-le lodo»
__ 

àVoJ'Í'\ 
ml,ni.d° Tel! inslrumento, . b.let. Ru. Ur;.

*)«-i láioa. nos, 1253 — Sobrado. Ramos."*-">n- Telelone 230-8335. Inicio da»
aula» 5-1-72.

EQUIPAMENTO ACÚSTICO -
Vendo amplilicador Kenwood
KA-2 500 75 Watts, tape Declc
Al li 4 000D pick-up dual 1212
braço duplo com tampo de
acrilico. I colxo ecúitice Bass
P-fic com auto-falanta Altec-
lansing 602-B. Stereo lone»
David Clark cipiula sura c/a.
gulha sobresialente. Montado
em mesa metálica. R. Almirante
Cocrane, 17 8/604. Tel.
228 0645. Ver lib. a dom. 8
à» llh.

257-3732.
SlNASTICA METODIZADA har-
man^o mitíiras do cctpo em-
beleza einajreco combato ceu
lito o ttr.-oe». Três aulas p/
»em»na 50,00 p/mi». Nio paga
mstr cuia. Rua Siqueira Camp.s
43 »/8l5 T. 2361787.

— Vettibularei
2o. época — Prof. com oxperl*
éncío o KÍeifincias. Aulas caia
do aluno. Teli 247-2575 - Prol.
Jorge.  

MATEMÁTICA - AuU» am cm
do aluno, em qualquer bairro.
Indutiva libade a domingo -
267-3481 a 246-5741.

MATEMÁTICA, Fltlca a Qulmic».
Prof. Waldir Muller - Aul>»
particulares om iwa residência
eu na do aluno. Qualquer ni-
vol. Tel. 2614524. __

MATEMÁTICA - Profeiior c/12
anos pritico leciona qualquer
nivel. Zonas Sul e Ncrto. Tot.
228-2569 - Prol. Ary.

PERFURAÇÃO IBM -
Máquina 029 — Aulas
p r éticas diariamente,
curso Reg. Dep. Ensi-
no Guanabara n° 1746
— Inscrições: Av. Pres.
Vargas, 418 sala 907
das 14,00 às 22,00 ho-
ras. (B

ATENÇÃO - Telef. Compro
vendo pago muito bem dinhel*
ro hora 246-8398 - 2660309
noite dia — Henrique. _.

ATENÇÃO — Compro, vendo
telelone. Pjoo o» melhore»

firoços 
da praça por qualquer

inha da GB - Sr. Santo».
258-1109.

ATINÇAO - Compro - Vendo
- Troco telefones 21 22 23 34
32 42 43 52 31 25 45 65 26 46
66 35 36 37 55 56 57 27 47 67
87 29 49 30 61 81 28 48 34 54
64 - Pago mais. Feliz Natal.
Coita. 226-3036.

ATENÇÃO - Telefone -
pro, vendo pagando

Com*
multo

bem em dinheiro. 245-8556 Sra.
Sandra.

DINHEIRO - Mlnlme 5.000 a
50.000. Pagam.nla 24 mate» -
Garantia fiader fiche limpa na

Íraca. 
Nio cobr.me» cadente

alar Sr. Ca»af lei. 257-9334
DINHEIRO - Com garantia da

imóvel, praio 36 mesa», «em
correção monetária. Tombem
flnanclamo» a compra da »eu
apartamento, prato de 24 a 60
meie», também lem correção
monetirla. R. Rodrigo Silva,
18 »/ 803. 252-2645 - Sibado
e domingo 268-4637,

ÓTICA E
FOTOGRAFIA

ALMEIDA EMPRESHA - Ho-
je mesmo, o juros bancários.
Av. Pres. Varria», 633 sala
1503, 159 da» 14 ls 18 hs.
Tel. 393-1421.

ATENÇÃO - Míaulna» tolo-
graficai quase novas, rovlsadas
e c/garantia. A prazo om 6,
12, ou 24 mesesi Rollcyi, Ya-
chieis, OlYmpui-Pent, Lelca»,
Canon, etc. A viita c/10%
dose. Rua Rosirio 167 loja D.

AUTOMÓVEL x DINHEIRO -
Traga documentos e receba na
m**ima hora. Pagamento a lon*
go prazo com jurou banci-
rios. SOIUÇAO PIANEJAMEN-
TO E ASSESSORIA LTDA. Rua
Senador Dantas 71/1 101. Se-
do própria.  

FIADOR para aluguéis. Solução
riplda, 24 horas. Procure Hum-
berto. Tel. 396 0863, 225-1392
n 235-3912.

FIANÇA - NSo peca favor, as-
sino fiança p/alugue! de
Imóvel em imobilliria, banco
e financeira — Rua Senador
Dantas, 117 «egundo and.
s/231. 

ATENÇÃO - Telef. Compre,
vendo, pago maior preço Pro*
«a. 257-6189, 2464398, noite,
dl», ___, domingo. Sra. _____

ATENÇÃO — Compro e vendo
- Tel». 32, 52, 23, 43, 21,
24, 25. 65, 36. 56. 26, 47,
27, 67, 23, 48, 54, 61, 81.
29, 49, 30, 60 e outro» de
acérdo lei 682, da CTB. LUIZ
222-7187.

CONSULTÓRIO dentário labra»
completo c/ ultra rotação -
5.000 - Dr. Cld. Vende-se
258-1649 noite.

ORANITO PARA EXPORTAÇÃO
— Roso o Ouro Velho possuo

Íazldas 
Imensas — Preciso CrS

50 000,00 para exploraçio
Industrial — Dou terreno muitas
vezes superior o máquinas em
hipoteca — Assino contrato
fornecimento material para
pagamento ou aceito sócio —
Forneço amostras. Marcar
encontro no fone 226-8551 —
Regina

Escola
Marquezine

Curso de Datilografia Cr$
10,00 p/mes.

Curso da Manlcure CrS ...
17,00 p/ mès.

Curso de Cabeleireira Cr$
18,00 p/ m£s.

Matriz — Rua Barão de
Bom Retiro, 823 E. Novo.

Filial — Rua Uranos, 1346
- Olaria. Tel. 261-6317.

PEDREIRA FUNCIONANDO perto
do Rio — Aceita encomendas
ati 250m3 diirlos - Preciso
Financiamento de Cr$ 
150 000,00 urgente ou admito
sócio — Tratar Km 36 Estrada
Rio Teresápolis — Sr. ___________¦

AlO TELEFONE - Compro, ven-
do, troco ledas as linhas CTB
ou Carnô c/ telef. em dia ou
nio José 221-9311.

SURDEZ — Coloque no quirto
oo sala uma tampada que se
acenderi ao tocar o telefone.
Informações 257-5211. Dr. Car.
lot.

Inglês

PIANO, cepo de metal, corda»
cruzada», 3 pcdal», 88 nolas,
moderno, preço baixo. R. Do-
mingos Pires, 82, perlo do l.
dos Pilares.

Pelo subconsciente Au-
dlo-Visual o conversação. Mé-
todo europeu. Êxito compro-
vado. O habilita falar em 30,
90 ou 180 dias.

Curso de férias a iniciar.
"STUDIO ELETRÔNICO - Av
Rio Branco 156, gr. 1120.

SO' DIRETAMENTE a particular
sem Intormediirlo vende-se 3
a 6 promissórios vinculadas
mensais do 2 mil cruzeiros
mensais. 225-1256.

Anéis-Brilhantes
Tel. 264-2945

CAUTELAS DA CAIXA ECON.
COMPRO. Brilhantes gran-
des. Pratarias. Cautelas e
Jóias. Pago o roal vnlor atual.
Não perca sou tempo. Tradi-

ção no ramo. Atendo a domi-
cllio. Das 8 os 22 horas. SR.
MIRANDA.

A,A.A.A. — Não consegue ven.
der a máquina anunciada? Não
consegue trocar? NÜo consegue
vinder? Lembra. SA ft MICRO-
FOTOTECNICA CIANCI ITD
Av. Rio Branco, 108/1805,, re-
solvo na hora, porquo ó a
maior organização do Brasil
que compra — Vende — Troca.

Ãl^fHpÉNTAX" - Sootmatic
50mm f 1.4. oorasasol, füiros
v2 o oloudy, suportakumnr
I35mm 2.5 liash. Tudo 2.300.
Tel. 2650413,

ATENÇÃO PÔSTER - Tragam
seus negativos: ampliamos,
mcntoniòft, retocamos o pias-
tificamos o sou pôster om 24
h;rasi 50X60 Cri 45,00. EM-
FOCO: Rua Real Grandeza, 193

| - loja njBotafogo - 246-4361 ¦' 
BINÓCULO NIPPON — Japonês

: - 30 x 50 CrS 300,00. Máquina
i Yechlc» "}" 1 mês uso ,350,00.

T.l. 234-5662.

ATENÇÃO - Tem
carro? Empresto para
pagamento até 24 me-
ses. Juros bane. Carro
continua seu nome e
poder — Av. Rio Bran-
co, 120 s/1105 - Ga-
leria do Comércio. (B
ATENDO hoio o domingo,
forneço ótimos f iodorei
(comerciantes o proprietários,
não cobra nada antes.).
(Indico outros imóveis grátis-,
Inls. 221-7923, Buenos Aires,
JOi,
DÍNHÉTrÕ - Precise? Procuro-

nos, resolvemos sou problema.
Capital de giro - Carros, pia-
nos - turismo, etc. Av. Rio
Branco, 156 2a. s/lojo -sala»
316/317.

Anéis-Brilhantes
Jóias, Pratarias

CAUTELAS DA CAIXA ECON.
Compro. Pacjo na hora. SI-

cjilo total. Ouro. Platina etc.
Atendo a domicilio. Das 9 às
18 horas. Rua do Ouvtdor,
169, 7.» and. sala 704. Tal.t
221-0818. Esq. da Uruguaiana
- Sr. Scorxalll.

ATINÇAO - TELEFONES, COM-
PRO I VINDO, hoje tramfiro
direitos na CTB linhas 21, 24,
22, 32, 42, 52, 23, 41, 35, 36,
37, 57, 56, 27. 47, 67, 87, 26,
44, 66, 25, 45, 65, 29, 49,
41, 35, 31, 68, 30, 60, 28,
41, 34 • 54. Face troca» de
um bairro para outro. HILDETI
-Jel. 22M906;

ATENÇÃO - Telf. compre, von.
du toda» linha» da G.B. Pago
muilo bem. Trat. 255-4217
quolq. dia o hora Andréa.

ATINÇAO— COMPRO - VIN-
DO - TROCO TELEFONES E
TRONCOS PIA) Bx. DE TODAS
AS UNHAS, pelei melhoro»
preço»: CONTADOR ROLANDO

Reg? no C.R.C. sob o n? i
14.H58 - R. Miguel Couto, '
105 1/127 - 228-2575 -
243.5062 o 223-6374.

Atenção - compro ívén-
DO TELEFONES - Ótimos
proco» - 37 - 56 - 37 - 55
_ 47 - 67 - 46 - 66 - 25

65 - 32 - 21 - 24 - 38
-48-34-48-29-61

81 o 30 - 60. Tramfiro na
CTB de acorda com a lei. Sr.
Br.» ^-256-1515_c_257127061

ATENÇÃO COMPRO
Tel. 25, 45, 65, 27, 47,
28, 48, 23, 43, 49, 56,
32 - Tels.: 228-6262 -
28-4171 - 234-4276.

Bolsas para curso de
programação IBM B 360

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TÊC
NICOS EM COMPUTADORES comunica
público geral que está dando BOLSAS.
Curso 8 meses c/ 2 aulas semanais,
cinematográficas — aulas prát. Diploma
registrado.

Inscrições encerrar-se-ão este mês —
Inscrição Rua Sen. Dantas, 117 — 8.° —
806. - 222-6461 - 252-1954.

PIANO 1/4 cauds inglês "Cha-
lem" lindo lemlnôvo. Vende-io
por monos metade do valor.
Silva Castro, 45-A. Nio tam tel.

PIANO BECHSTEIN 1/3 de caü"-
da comprado ho 5 anos na
Alemanha, osti sem uso. Mero*
vilhoso instrumento próprio p
pessoa do fino gfisfo, garan*
tido perfeito 20 mil. R. Soro*
caba, 277. Ver até as 20 horas.
Tel. 246-4424. MATHIAS. _

PIANO PLEYÊl - Violino Gia-
nini (pequeno) usados vende.
268-8542.

PIANO — Compro 1 bom A v.i-
ta, urgente. Da. C 1 •ò t a .
261-7687. _ 

PIANO MODERNO. 3 podais
tipo api9, c. cruzadas. 68
notas. R. Santa Filomcna, 10.
Tel. 234-2206.

PIANO 1/4 cauda alemio (ta'.
manho pequeno) «or mogno
• iiado •• novo de alta qua-
lidado vendo Rua Arnaldo
Òulnl»la_105_—_Botafogo.

PIANO — Vende-se próprio para
esludo, 800,00. Aceita-ie oferla.
Rua Oriente n? \. Inhaúma.

VENDEMOS ótimo» píane» c/g»-
-anti» da 1/4, ctapoau, do C»U.
d» a apartamento» a armirio.
Bochitoln, Pl.y.l, Chalem, Bra-
sil, etc. R. Sorocaba, 277. Bo-
tafogo (começa R. S. Clamem
•• 265). Tal. 246-4424 - Ma
_lhja..
VENDO - Baixo Vo» Ingiõ»

ótimo estado. Arnaldo (A B6-
lha) 226-1940.

Atenção
Órgão — Violão — Açor-

deon — Piano — Guitarra,
etc. Em pequeno espaço dc
tempo. Você sairá tocando.
Adultos e crianças, consertos
e vendas cm geral. Rua Max-
woll, 202. Tel.t 258-8494.

20 CURSOS DE VERA0, GRATUITOS
NO "TEATRO JOÃO CAETANO"

Início: 4/Jan.°
Hora: 13/15

¦ SEMINÁRIO AJUST. SOCIAL - Hig. Mont. Ed. Scx. Sociodiag.
SEM. PEDAGÓGICO — Cl. Prlm. Jardins, Recreação, Artes

SEM. DIDÁTICA ENS. MÉDIO - D. Ger. llng. C. Soe. C. Exatas
SEM. COMUNICAÇÃO - Rei Hum. Rol. Públicas - Ud. Propag.

• SEM. PSICOLOGIA: Ps. Geral, Inf. Adols. Pcrson. desenho
LEITURA DINÂMICA: V. passa o ler 2 mil pi. por minuto

Barcellos - 20 DIPLOMAS ÚTEIS - Inscrição: 2550592

4 a Jan.»
10/14 Jan.0
17/21 Jan."
24/28 Jan.»
31/4 Fev.°

7/11 Fov.°

Dra.

DINHEIRO - Financiamentos rá-
pídos. Pede-se ficha limpa boa
renda e fiador — Capital de
giro p/grandes e peq. empró-
aas. Tel. 221-0734.

Brilhantes
Jóias, Pratarias

Cautelas
Na hora, em dinheiro, mais

50% sobre qualquer outra
oferta. V. Sa. recebe mais
dinh. c tranqüilidade absolu-
ta. RUA DO OUVIDOR, 169.
»/ 412 - Tels.: 221-0833 -

235-7697. Sr. Coelho.

TÉCNICOS PRA FRENTE
Profissão de alta rentabilidade de acordo com o mercado de trabalho.
ESCOLA TÉCNICA REZENDE -^ RAMMEL, pioneira do ensino técnico, mais de

30 anos de experiência. Não estamos improvisando, estamos dentro da reforma
do ensino — Agora também na Zona Norte.

Cursos Técnicos: Eletrotécnica, Eletrônica, Máquinas e Motores, Química In-
dustrial, Mineração e Metalurgia, Desenho Industrial.

A Escola foi declarada de Interesse da Segurança Nacional para os fins

previstos no Art. 30 da Lei do Serviço Militar.
R. Senador Eusébio 19, Botafogo. Tel. 225-1313, para informações e ma-

trículas.
Anexos: R. Paissandu, 298 - Flamengo.

R. Alzira Valdetaro, 170 - Sampaio - Zona Norte.
Horários - das 8 hs. às 13 hs. das 14 hs. às 22 hs. Cursos noturnos e diurnos.

.- :•¦---'¦.-"; '"wrr-rss-r.r;-/ ^'^'"raKSfflWWSW



ENSINO, ARTES E MUSICA • DIVERSOS • LEILÕES, DECLARAÇÕES E EDITAIS % VEÍCULOS, EMB. E ESPORTES 3.» Cad, CLASSIFICADOS, Jornal do Bra.mil, domingo, 26, o J. -feIra, 27-11-71 - 5

^

APRENDA NA PRÁTICA
A PROFISSÃO 00 FUTURO

A maior «teota nacional
ditécnlcoi tm computa-
dorea fat parta da maior
•mpréaa nacional de pro-
caiaamento do dadoa.

Aborta» aa Inscr lç6eaparaoaaagulnteacuraoa:

Introdução «o» Computadores (manhã) 14/01
Introdução aoi Compuladorei (tarde) 10/01
Introdução aos Computadores (noite) 03/01
Programação COBOL (manhi) 18/01
Programação COBOL (tarde) 11/01
Programação COBOL (noite) 28/12
Programação IBM/360 - R.P.G. (manhã) 28/02
Programação IBM/360 - R.P.G. (tarde) 23/02
Programação IBM/ 360 - R.P.G. (noite) 09/02
Programação IBM/360 - ASSEMBLER (noite) ... 14/01

Anãllie e Pro|eto de Slslomas (noite) 18/02

Após o término das aulaa taórlcas • práticas
cm computadores, os alunos terio ¦ oportu-
nidade de fazer estágio na Datamec.

^f Laboratório dtTécnicu Digitais

Rua do Ouvidor, 130 • 3." and.- Tel.'. 252-2232-Rio

Super Sinteko
e dedetização

Sinteco Incolor e colorido,
dedetização aromntlzadt, . •<
pegem para cira, Perslnnas,
cortinai o box de banheiro.
Tel. 265-7818 e 246-6562.

w"^yNlEKÇ;
OOMltCIO I MftlHHIAÇOlI

WNTA CUUU ITSA.
MSMSiM PARA (tU
mus PAIA MXO
t0«rmAJ JAPONtUS

257-8583 2552269
IUA UjjfA HAIA, IU/»I

SUPER SINTEKO
INCOLOR OU IM CORES

LATAS LACRADAS
Raspagem para cera
BARATAS E PULGAS

RATOS á 1 ANO
CUPIM = 20 ANOS

só DDT-FATAL
Pinturas

PAGUE FACILITADO
245-4546«265*1276
265-09099225-0766

ATENDEMOS DOMINGOS
O. f. RI» DEDETIZAÇAO
Pedro Amorlio, 146 leja ¦

Férias em Teresópolis
FÉRIAS EM TERESÓPOLIS - Dê a leu filho a oporlu-

nidade de viver 30 diai de lonho na "Cidade doí Fesll-
vali". Excursões, "campino,") pliclna; esportes; cinema; chur-
raico ao ar livre; música. Supervisão médlco-pedag6glca.
Inicio: 15 de lenelro. Programa "Feriai de Verdade" do

Centro de Enilno Moderno, para menlnoi do 6-12 anoi (R.
Prefeito Sebastião Teixeira, 750, Tereiópolli). No Rio, Inseri-

ções no Ginásio Peixoto, R. Marquei de S. Vicente, 37,

Gávea.

Instituto de Tecnologia 0RT
Filiado a União Mundial ORT

CIENTIFICO ESPECIALIZADO

De acordo com a Reforma

TtCNICO DE ELETRÔNICA

if TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO

TÉCNICO DE SECRETARIADO

TÉCNICO DE CONTABILIDADE

Aceitam-se transferências.

Rua Dona Mariana 213 - Botafogo.

Tel. 226-3192.

"ÈTe 
põe a higiene no seu lar!"
Por apenai CrS 40,00 - A PRAZO

Baratai - Ratoi — Traçai — Moiqulloi — Focos.
Aproveite: Adquira um "CARTAO-DE-SÓCIO"; THULO

VITALÍCIO - AIISEB DO BRASIL.
Defeia Planeiacla Anticoncepcional. Peiquiiai e Con-

trõle Automilico de Pregai. Dlilribulçio Executiva Auto-
ri.Md.i na Guanabara:

NOVA YORK — Imuniiaçõei Ltda. — Teli.: 223-5423
243-2649 - 243-1519 - 243-0466.

FILA - Filho campei, macho, 6
m„ Reg. BKC. R, Mal, Banto
Manuel 50 (3a. rua dir. Faranl,
Partir 2a.-f., 16 Mj 10 hi.

.ILHOTES COCKER SPANIEL vi.
rlai nlnhadai dlveriai ceret —
P.dlg... SKC Rua Or. Anl4.
nle Med.lroí 10} Freguul. —
Ilha Oov. Tel. Ooy. SM ou
dl., úlal. 3S2S05S Ram. SOI
Malle.

OATINHOS PERSAS - Clmen.
los, lindos. Airei Saldanha, 72
ap, 802, Tel. 236-7B74.

NOVILHAS - Vendo helandeiai
e m.sll.ai. Providencie Irene.

?orte. 
tel. lerene S4S, Rio

27-772]. 4 nolla.
AlIMAOPASTOR

manter
Tel. 241
manto-ntgre. Sarale..

14011.

filhe ti.
Sr. lu. .

PASTOR ALEMÃO - Vande-ie
cio premi afio 18 motes — R.
Visconde de Santa C/ui, 219
- Eno. N6vo.

POODli - Miniatura, exe»
lenta nlnhada, pr.to.. Radiara*
1. K. C. Telelene 2544*30.

PASTOR ALEMÃO - Preto.
Eitr. Gabinal, 1350. Tel.
3920565.

PASTOR ALIMAO - Filhote ma-
cho, mamo negro. Pai premia-
do. peciifjree, Est. do Open In
1467. Freg. Jacatep. 3920823.

POODIE - Filhote macho cima
pedigree do BKC. Rua Humaltá,
249 apt9 1001.

REFORMAS 100/o financiadas
Pagui em luavai preitaçSai mensais a rtfor-

ma de tua caia, apto. ou prédio. Equipo espécie-
lixada para orientação o sugestão. Serviço rápido
e garantido. Consulte nono Departamento Orça-
mentarlo íem compromlno.

M. J. PINTO, COMÉRCIO,
CONSTRUÇÕES S.A.

Rua Gotemburgo, 240 — SSo Cristóvão
Tolofone: 228-4507

PASTOR AlIMAO - Canil Vara
Crui lllhotei, pedigree, pai
campeio. Esl. Matrli 187 Tel.
235-7882 ou 394.2035. Guará.
Ilba. GB.

PASTOR ALIMAO - Vendem.
ie lindei fllhelei, filhei de
temaeáe lany von Welden.
muhle, Importado, cem ped <

Jree 
e registre do ICK. Tel.

JI3SII - Rue Soe Vlite 1SS
- Alte da Sea Vlila. '

VEÍCULOS,
EMBARCAÇÕES

E ESPORTES

AUTOMÓVEIS

DIVERSOS

Instituto de Tecnologia ORT
Filiado da União Mundial ORT

Datilografia
INTENSIVO MÉTODO AUDIOVISUAL

Novo no Brasil

Diariamente: 16 às 18h ou 19 às 21 h.
Início: 27-12-1971.

Ru» Dona Mariana 213 — Botafogo.
Tel. 226-3192.

Secretariado prático
Com: Português, Taquigrafia, Dact., Ma-

tem. Contabilidade e Rei. Públicas
Esttnodactilografia: Port. Taqui. e

Dact. — Início — Turmas especiais: 10-1-72
— Matrículas abertas.

Taquigrafia • Dact. — Método "Pau-

Io Gonçalves", atualizado e adapt. aos

principais Idiomas. — Aulas em qualquer
dia e hora.

Centro Taquigráfieo Brasileiro
Praça Floriano, 55 — 12.° (Cinelandia)

Tels.: 252-2972 - 252-0618.

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

PROFISSIONAIS
LIBERAIS
ADVOGADO — Retloi a paqar

axerc. finda — Dtr. Civil, Ce*
marcial — Trab. Tributos — R,
Máxico, 74 - 1/ 1202.

DR. E. ALMEIDA - Médico
Veterinário Saniterlsta consulto-
rio: Rua llapiru, 895. Horirlo
2as., 4... e 6ai. feiras das
14 is 16 hs. Tal. 225-9755
(residência) Consulta: CrS 10,00
lian. 72)

ECONOMISTAS - Oportunl-
dade excepcional ótima remu-
neraçio — Rua Alcântara Ma-
chado 40 sala 206.

PROFISSIONAIS
DIVERSOS
EMPAIHADOR AUTÔNOMO

cadeiras, sofás-camas, 'Palha in.
diana cie Ia. Preços módicos.
Tel. 266-5570. ABEI.

A DfTETIVE - Investigações
particulares, flagrantes, acom-
p a n h a m entes, sindicâncias.
231-8261 - Luiz Carloi - Slgl-
Io.

CONSERVAÇÃO e reparo de
máquinas do construção civil,
Brlion Engenharia, contrata fIr-
ma para este efeito. Apreien-
tsr-ie com referências a Av.
Rio Branco, 257 - s/608, após
15 horas.

E l E T R OENCEF AlOGR AFO -
Vendo eitado de novo Impor-
tado recentemente dos E. U.
da Beckman Inc, Totalmente
transistorizado. 8 canais todo
oquipado c/ foto-estimulador e
pertenço o o dispositivo "pre-
set". Qualquer companhia
financiará através do crédito
direto ao consumidor. Tel. p/
235-6234. das 18 is 20 hs.

DATILOGRAFA - Competente
aceita wrvi|Ot para caia -
254.2802 - lourdai.

FIRMA EMPREITEIRA JeU Ira.
ailiano doa Sente* ie oferece
para coloca{io do azule|o em
obra nova ou reforma rom
ótimas referenciai Tavarei
Bastos, 74 Tel. 252-5993.

GELADEIRA - Pintura
a domicilio 140,00 com
tinta porcelanizada e
outros aparelhos do-
mestiços. Tel. 246-4591
ou 254-3080 - Sr. Hu-
go. JB
IUSTÜADOR - Oabriel etpecla.

lista em mudança de «or ai
jacarandá, encerado — Móveis
etc. plane, etc. - 244-8498.

SOCIAIS
AIDA ALMEIDA FERREIRA -
Falecimento. Roberto Tavares
Ferreira, espòs. e filho, cum-
prem o doloroso dever de ca-
munlcar o falecimento de lua
querida mie, sogra a avó, Aida
Almeida Ferreira e leu tepul-
tamento no esmitário de Sio
Joio Batista.

ANTÔNIO MANOEL ORTIOAO
DE SAMPAIO - Falecimento.
Maria luiza Bahia Ortigio de
Sampaio, lulz Eduardo Bahia
Ortigio de Sampaio, esposa e
filhos, irmãos a cunhados,
cumprem o doloroso dever de
comunicar o falecimento de seu
querido esposo, pai, sogro,
av6, irmio e cunhado « seu
sepultamento no cemitério de
Sio João Batista. _____

Fl AVIO MAGALHÃES MAR.
TINS COSTA - Falecimento.
A família de Flávio Miga-
Ihiei Martins Costa comunica
aos parentes e amigos o seu
falecimento ocorrido no dia 22
e seu sepultamento no dia 23
no cemitério de São J:áo Bi-
tista.

GENERAl DE DIVISÃO R/1 Hi-
Ho da Cunha Meneiet
/ falecimento. Regina Couto
de Meneses, Héli. da Cunha
Meneses Filho, senhora o filha.
Joio Crisóstomo Rocha, senho-
ra e filhos. Ida Regina Menesei
de Almeida e filho, Arthur da
Cunha Meneiai, senhora e
filhos, Raul Menandro Barbo.
u, senhora e filhos, comuni-
cem o falecimento de leu que-
rido esposo, pai, logro, avó,
irmão, cunhado o tio, General
de Divisão R/l Hélio da Cunha
Meneses a teu tepultamento
no cemitério de Sio Francisco
Xavier. .:; -- >¦___

NOVENA A NOSSA SENHORA
(MILAGROSA) - O Anjo do
Senhor anunciou Maria o o
Verbo Divino le Encarnou. Ave
Maria. El» aqui a Escrava do
Senhor, faça-se em mim
segundo Sua Vontade. Avo Ma*
ria. Minha alma engrandece ao
Senhor o meu Espirito se re-
|ublle tm Deus meu Salvador
porque olhou para a baixeza
desta Sua Serva. Ava Maria.
(Esta novena devo ser rezada
diiriamente, de 25 de msr.o
a 25 de detembro, os nove
meses da gesiaçio de Nona
Senhora). Agradece a graça ai*
cantada. Dagmar.

NOVENA A NOSSA SENHORA
MILAGROSA - O Anio do Se-
nhor anunciou a Maria o o
Verbo Divino ie Encarnou. Ave
Maria. Eis aqui a Escrava do
Senhor anunciou Maria e o
do a Sua Vontade. Avo Maria...
Minha alma engrandece ao Se-
nhor e meu Espirito se re|ubila
em Deui meu Salvador porque
olhou para a baixeza desta sua
Serva. Ave Maria... (Esta nove-
na deve ser rezada de 25 do
março e 25 de Dezembro, os
nove (9) meies do gestação de
Nossa Senhora). Agradeço a
graça alcançada. Elvira.

ANIMAIS E
AGRICULTURA
AH QUE LINDOS FILHOTESI -

SCHNAUZER MINIATURA re-

? 
Estrados no BKC — Ver ne R.
otiguara n? 473, Fregueiia —

Jacarepaguá —Tol.. 3924113.

Super-Synteko
Tel.: 225-2245

riRMA IDONIA «pile* o
genuino sup.r-iynteko com S
ANOS DE OARANTIA. Calafa-
tação eipeclal a alto brilho.
— Diariamente, das 6 is 20

Rua Eitevos Júnior, 22/10.
Was, Inclusive domingos.

Super Synteko
Cr$ 5,00 m2

A CORES - COMUM
Garantia p/ escrito de 5

anos — Inicio imediato. Ras-
pagem para cera P. Maçado
— A mais antiga firma da
Zona Sul - Fone 255-0079 —
257-4901.

COBRANÇAS
O Escritório especializado assume responsabill-

dade das despesas judiciais.'• Honorários somente sobre quantia recebida.
• Dão-se referência,

ADVOGADOS ASSOCIADOS

R. 7 de Setembro, 43 - Io - Tel.: 242-1526

BEAGLE - Cio de caca. O
Canil Goldpulver dispõe de
excelente ninhada, filhos de
importados e campeões. Otlmo
cão para companhia dê crien-
ças. Rua Oto de Alencar, 15.
Maracanã.

COLHI - Vende-se filhotes, fl-
lhos e netoi de campeóei. Vi-
leia Tavarei, 250 - Lins.
281-4381.

COKER SPANIEL AMERICANO.
V.nda-s. os deli últimos fl-
lholai malhei Black and Ian,
pedigree da campeias — Ro*
giltro B.K.C. lindes para pre.
sente d* Boas-Fetlai. Teli . .
2454922.

CANIL - A Pensão Mara|oara
adeitra o sau leal amigo a
fai conecta de vlclee. Pref.
Gllvan. Tel.: 247-4413. 

PASTORES ALEMÃES - Vendo
fllhotei machoi o fêmeas com
45 diai. Ollmoi vigias. Rua
Olo de Alencar 15 — Marecenl.

PAPAOAIO NOVO e outrot
pissaroí vendo barato motivo
viagem. Fone 252.9063.

PROFESSOR ALEMÃO - Adestra,
mento de ciei, intenilvo, ga.
rantldo. Aulai a domicilio. Re-
cadoi p/telef. 228-4240.

VENDE-SE lindos cachorros
pequlnli n° 0. E um Coocker
Spaniel Inglti preto n9 KCR.
Olimo pedigree filho de
campeio. Rua Maria Amilla
814. Tliuca. Tel. 258-9704.

VENDE-SE - Fllhotei de paitor
alemão puro — Coime Velho.
Tel. 225-1593.

VENDO - Fómea paitor . èia
legitima 5 mem - Eit. Vicen.
t. Carvalho. 1326-C.

VENDE-SE peeele liniea «em pe-
diarot. Telefonar
23*7533.

para

Plantão
veterinário

Clínica S. F. Assis. Rua
Ana Barbosa, 42 — _el«f —
Tel.: 2490176. Funciona aos
domingos e feriados.

Cachorros
Vende-se cachorrinhos cocker spaniel de

dois meses, com pedigree. Tratar com D. Emi-
liene a Rua Marquês de São Vicente, 476, de-

pois de 10 hs.

AERO 44 - Nunca bateu - en.
xutinho — pode trazer mec*
nico. Financio. R. Dr. Garnler,

„¦!!¦___ __
ÃIRO 44 - linda c6r nunca

bateu, luspensio J. Ferreira.
Iroco financio. Rua das linn*
jelras. 147-B. Tel. 265-65». VI.
NHAIS VEÍCULOS. Aberto ali
ai 21 horll. 

AERO 44/45/47. Ent. partir
1.400 sdo. 24/30 meiei. R.
Palm «Vamplone 700
261-2808. 61-4588. < 

ÃÈRO 44-0 mais n6vo da
ano. Pneus novos, Nunca
bateu. Menoi da 30 Km. Iroco
e facilito até 21 hi. R. Birão
de Meiquiti, 205-A 234-1487
248-8327 TO RO NA DO AU-
TOMOVEIS.

AÜRO. iVÃMft^A^Y. CO'
OALAXIE - Qualquer ano eu
troco meimo p/comirto. Pag.
1 vista .na hora. R. Santa AV
. andrina, 124, Rio Comprido.
234*247* Também domingos.

AERO WILLYS - Atelto em Ire.
<a de Volks 0 km. Temos lo-
da a linha 72. Financiamos alã
34 meses cem treco na liou
RITTIO - Estrada lm.nd.nl.
Magalhães, 241 — Cemptnho.
Tel.i 390 2939.

AERO 40 - Mec. e pint.
100%. rãdlo, etc. Base 2.250.
Aceito oferta. R. Guarapu ,n9
121 — Praça do Carmo — Sr.
C/lu.

CAMINHÃO CHEVEOlbT 49 e 41
pouco rodadei, baa ons.rv.-
cão. Av. Osvaldo Crus, 131
aplo. Ml — Flamenno.

CORCli - Aceite am" trota de
Vtolki, 0 km. Temei lidai a
linha 72. Flnanilamoi ati 34
meies com troca na trace. BIT-
TIO — Estrada Intendente Ma-
g.lhi.i, 141 - C.mplnho. Tal.
390-2939.

CORCEl LUXO 1971 - Coup*
vermelho — callpio - Teto

vinil. 'A viita 16 500. Tratar
c/ proprietário iegunda4aira
no Ml. 228-7282. Rua Francisco
Euotnlo, 198.

CAMINHÃO FICHADO - Furgão
Vende-se""- Marca Volvo,

DART 70 LUXO - 4 portai
branco bom preço i vista troco
financio. Rua dai laranieiras.
147-B. Tel. 265-6550. VINHAIS
VEÍCULOS. Aberto ali ai 21
horai.

Dt.W~«lCAR 47- C / r 4 d I o
motorola — capas — Mac. qual.
quar prova — lat, 100% -
Base 4.950 - Jo. Higino,
B4/J02;
DODOE DART 49 - Revisada

</ garantia de qualidade • II
pagamentos a/ entrada, Finan-
dade p/ CDC - Infl. CHIN.
DUD ADISR S/A. - Rua M.-
na l.rrele nt 141 — Tel.t ...
346114».

funcionando no estado, melhor
oferta. Tratar com o Sr. Mancai
da (garagem). Rua Oreslei «?. ...„,.,....
28 - Santo Crlito. (Nio ie , MERCIAL E MARÍTIMA,
aiondo pelo telefone).

OODOI I9SI CORONIT - Ven-
de-se acelta-ie oferta. Ver e
tralar i Rua Alfredo Pinto, 20

aplo. 201. Tliuca.
DKW BElCAR 1944 em ótimo

eilado preto 1 vista 5300 ver
Rua Uruguai 380 BI. E ap. 410
Tol. 26B-1735.

DODOE DART - Ateliê em tre.
ce de Volks 0 km. Temes leda
a linha 72. Financiamos ati 34
masos «om troco pa troca.
«trtlO - E.trad. Inl.nd.nl.
Msnalhiat, 261 - C.mplnho

Tel. 3902939.
DODGE DART USA-
DO — Vários modelos
e cores, alguns quase
novos, ótimo p r eç o
com garantia, troca-
mos, facilitamos, CO-

CORCEl OT 70 - Vermelho
mecânica 100*,'. estado 0 Km
pneus novoi. Vendo Iroco -
Ett. Galelo, 2823. lei.
396-2780.

CHEVROLET 19S7 carro de eitllo
moderno, mecânico, 4 portas
teli cilindro! e um Aero Willys
1961 por 2.900 - Rua Gal.
Eiplrilo Santo Cardoso 326
Tiiuca

AERO 43 - Asul-pavio equip.
revli. lindo c Mguro pn. ent.
taldo em 34 ms. Vol. Pitrla,
150/G levl-Car 266-5729.

AIRO 45 - Passo contraio Crí
3.000.00 . 18 d. CS 307,36.
— Trav. Campanha, 55 - V.
lébo.

AERO 45 - Midlco - V.ndo
i Rua Barão da T6rr«, 101 ap.
105. Ipanema. Tel. 227-3048.

AIP.0 43~- Particular vende
bom «itado. Rua Paula Frellei,
22 Copa:ibena.

AERO 43 — Em 6timo eitado
ridio mec. ele i vlita 3. SCO
fac. c/ 1000 ent. troco Kombi.
Eit. do Qultungo, 1610. P. Es-
IO. ..

AERO 1944 - C/ridlo, 6timo
citado. Vendo hoie. P. 5.000.
R. leopoldina Rego 248 Olaria.
Sr. Russo. 

AERO 1944 - C/rido, único
dono, 6tlmo eitado. P. 2.S00.
Financio parte. R. Dioniilo 152
Penha.

Grama em placa
2,20 m2

Para |ardins e gramado, entrega-se e planta-ie em

qualquer ponto da GB e Est. do Rio. Tel.t 391-3174. Atende-
se a qualquer hora. Orç. sem compromisso.

LEILÕES,
DECLARAÇÕES

E EDITAIS
MAQUINAS DIVERSAS - Deitl.

líder, maquina da fechar piás.
tico, bombas elitrlcas de vicuo
e sucção, paiteurltador, mioui-
nas de encher garrafas» caldeira
a óleo. compressor, mlqulna
de sopro, novinho, conjunto d«
filtro, tanques, mesa telefônica
PBX, 2 Kombls, cofret, extinto.
res, mal. ria-prima, ferramentas,
móveis, utensílios e Instalações,
etc. tuoo pertencente a Falência
de "Starsata — Imo., Exp.. Ind.
e Com. Ltda. terl vendido em
leilão ludiclal peto leiloeiro
PAULO BRAME, quarta-feira, 5
de ianeiro de 1972, il 15.00
horas, na Rua Antunes Maciel,
131, em Sio Cristóvão. Mais
mf. tais. 231-0228, 231-3169

a 231-2405.

AERO 70 - Crédito na hora c/
entrega no mesmo dia, i vhta
ou 3.000 mens. 460. R. Santa
Ale.andrlna, 124. Rio Com.
prído. Domingos até 18 hs.
Tel. 264.9758.

AERO 65 - Nivo eou!. 1 vista
ou 1.800 mens. 275. R. Santa
Alexandrina, 124 - Rio Com-
prldo. Atendo domingos tel.
244-9758. Troco.

AIRO 48 - Excepcional eper-
tunidad». 4 800 ou 7 000 de
entr. Hoie e amanhã na Rua
Viu. de S. Isabel, 545/402 -
T.I.: 258-22M.

COMPRAMOS carros usados -
reiolve-ie na hora lodoi dial

i vlita - Volki - Aero -
DKW - Gordlnl - Rural e
outros. Qualquer eslado. R/
Gal. Espirita Sinto Cardoso
326.__

CORCli COUPE 72 0 RM -
Cem pagamento em 31 meies
1/ entrada. Financiado p/CDC

Infs.-. RICA» AUTOMO-
VEIS - Rua 34 de Mala n9
535-A - Tel.t 361-4811.

CHEVROIET SEDAN 43 - Meca.
nico, ¦¦••¦<•• estado, vendo. R.
Santa Carolina, 44. Uiina. Tel.
234-5105.

CHEVROIET 52 - 2.600.CO a
vista. Rua Edgir Warnack,
1011. Rua 4 casa II. J.-.n--
pagui.

CORCEl 49 - Todo revisado
c/garantla financiamos ati 36
m. c/pequena entrada. Aceito
troce p/Der!, Galaxie, ou
Volks. Av. Brás de Pina, 806-A
- Tel. 391.4590. ;

CORCEl - 0 km. - Vendo -
9.600 entrada, restante sem
luros — Tratar 2a.-lelra. Tel.
232-3526. ,

CORCEl 49/70 - Revisados cr
garantia de qualidade, 31
pagamentos 1/ entrada p/
CDC. Inf. CINDIER ADLER
S/A - Rua Mana Barreto, 161
- Tel.i 246-8168._

CORCEL CUPÊ 70 •
ven.i Figueiredo
285 - Copícebaru,

Teto vinil
Magalhães,

CORCEl - Vende.se. GT, 2 o..
cima. teto vinil, eslado 100'.
1 Av. Vieira Souto. 620. Gara-
gem.

CORCEl 72-0 Km .4 viste,
Abaixo da tabela.
tarde.

2364)632 i

CORCEl COUPE 71 - S.OOOKm
- Equipado - Segurado -
Proprietário vende a vista (CrS
16.000.00). Ver R. Piabanha,
74 - Vila Isabel. .

CAMINHÃO MERCEDES J21 -
Vendo 3.800. A vista ou troco.
Bom de caixa a maquina. Rua
Jaçuruian. n9 522. Penha

CHEVROIET 62
4 portas bem

Av. Osvaldo Cruz, 61/
67 - Tel.; 265-7752.
DART 70 - Coupe. Branco. Est.

de n&vo. Pouca quilometragem.
Troco e facilito ali 21 hs. R.
Bario de Meiquíta, 2 0 5-A
234-1487 2488327 1ORONA0O
AUIOMOVEIS.

DODGE 1971 - 0 km.
Sedan. Charger LS —
Chargor RT. Cores a
esc olher. Vendemos
muito abaixo da tabe-
Ia. Faturamos direto em
seu nome. Ver na CY-
MA AUTOMÓVEIS. Rua
Afonso Pena, 66 — Lo-
jas A e B. Diiriamente
até as 21 horas. Do-
mingo até as 12 horas.
DKW - FÍSSORE 44 eu 47 -

Compro a vísta — R. Antónie
Parreiras. 71/104. Tal. 247-4425.

Financiamento de automóveis
S/A MARTINEUI - CRÉDITO, FINANCIAMENTO

I INVESTIMENTOS

Financiamos nacionais o estrangeiros desde Mod. 1959
polo Crédito Direto ao Consumidor. Kapidei na aprovrcòo
e liquidação.

Av. Rio Branco, 26 — 2.° andar — Telefonei 243-9907,
223-0235.

HVBJr
DIZ

IUHES

Compre teu.
carro usado (f !•
naneiado até
30 moiti) a •
ula por aí.
Esnobai

Volk>. Aero ou
Opala a partir de
Cr$ 1.000,00.
Carros revisados
com o máximo da*
Oarantia em noi*
aai próprias ofi-
clnar. Lembro-se:
eem fladorl
fíEVISA

% faz milagres
*

Plantio da ttandtnwnto foi sábados ati
it 18 ht.,e domingos «ti is 12 hs., indutiva g

nas oficinas. |1

<~
HK5 REVISA

VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
Mmtlra Oficina autorizado CHEVROLET do Guanabara

Rua Lobo Júnior, 1048 a 1085
Tets.: 230-2254 - 2604517 a 2604577

DODOE SS - Dai peq. 6 cil.
uma i' •' 4 quifqutr testa. Ca/,
ro de fino trato. Cr) l .8:0. Var
hoje até 18 horai. Rua Salema
234. Ricardo d* A!buouarqut.

DODGE - AR CONDI-
CIONADO - Modelo
69/70, branca, passo o
contrato, entrada a
combinar, - prestações
de Cr$ 990,00 - Av.
Osvaldo Cruz, 61.

ALFA ROMEO USO - Ano ..
He» - Feuce iodado. t»rfel. chivrOÍET" «2 - Mec. 6 <H.
? 7 é?,"<""S- "'..•."• -i " 

porta" bíí, tratado 8.000.
Equipadiislme. Ver e Iratar no , Ru,'~costa Rica._i_
horário famerdal. Av. H. S.l_"i„.í.„i_ . l... «.„_,...
d. Cooa.abatta «• 21-A - Tel. | CAMINHÃO E J"R- JJffiJJ?237-1702, Sr. LUDOVICO OU ' pera suou pela melhor olerta
jOH- I Av. Automóvel CIudo,1 Del Castilho.

221 -

AERO WIUYS IMS - Vende, i .-.--^_-.-„,..„ -. .,_¦,__-¦_
... ver na Rua Frederlro de CHEVROLET OIEJEI C/ TRUNCK
Albuouarque nt 47 - HlnU- E TANOUE 1.4 - 500 ]!.. .-

nh poli m pin# êê m»'

B

se.f _ Semlneve - Grandes
lacilld.de. - IAMSA - Rua
do Res.nd. n? 147 - Telefone
M430I8 e 232-2644. ,

Telefone para
222-1818 e faça
uma assinatura

do JORNAL DO BRASIL

í CORCEL 72 - A partir
BÜGRTlUXÕr^-Trolõ1 ** °* ™2-°° me™'*-

e financio até 36m c/ ! Av. Rio Branco, 120 -

garantia. Colonial Vei- S/loi?^ Doutor V^er

culos. R. Vol. da Pátria, c_Ivl",?.l..I..BA-iCol«nNdV, }S
lid.d.i - IAMSA - Rua do
Resende n? 147 - Telefone:
232-2*44.

CAMINHÃO CHEVRÓlíi ** -
6_ - Vende-se ou tro<a-ie ...
5 500,00 - • 000,00 - Rodo-
via Presidente Dutra Sm 13 -
f.ir»_yelho_de_Noslnho.

MERCEDES 44 - 220 S - Beo.
separado, radio B.tk.r. erigi-
nal Aceito Volks - Tel.: ....
390-S009. 

DKW 1M7 - Otlmo eitade, 31
m.s.s s/enlrada oe peq. en-
trada «/ fiador. Vtndo, troco
a facilito. Av. Maracal Kandan
559. Diariamente ati 21 horas

DODGE DART USADO
— 70 e 69, 4 portas,
várias cores, com ou
sem ar condicionado,
todos com garantia da
CIA. COMERCIAL E
MARÍTIMA - Ótimas
condições à vista ou a
prazo desde CrS 
18 000,00 — conforme
modelo, aceitamos tro-
ca. Av. Osvaldo Cruz,
ns. 61/67.

FUSCÃO 71/72 Fralo a disco
ridio, seguro roubo. Incêndio,
laranla 16.000 km., 14.000,00,
lei 392-3377.

FUSCÃO" 71 - Perda. iJiã rara.
Equipado. Financio 24, 30, 34
mttat. Acaito troca. R. Riacho*
elo. >3 tal. 222-7030.

FORD FALCON tUS - Em
ótimo altado. Vendo to 19.
P. t.500. R. leopoldina Rego
248 Olaria.

FORD-MUSTANO 1967 - 8 cllln-
droí, htdramitico. Ótimo ei>
tado. 3S.00O.0O. Aceito trece.
Av. Bartolom.u Mitra, 620 —
leblon.

FUSCÃO 71 — Equipado e iegu-
rado. Pano financiamento, en<
trada d. 4 500.00 e 25 prei-
tacõai de 594,30. Telt. 261 3446
eu 236-4492.

FUSCÃO 72 — V.ndo noviisimo
aiulpavio. Melhor oferta. Ver
Rua Taborari, 340. Brii de
Pina, de 9 hi li 17hi.

FNM. Truk Miqvina e KMT, es-
tido da novo — lede renove-
do para 1971 prece otlmo a
vlila eu a prato, ver a tratar
Km 12 Redov. Pres. Dutra -
Rua Inti n? 231 - Bairro da
Prata N. Igueju. Tel. 8123 -
8143;

FNM: Cavale e Carreta 1948.
de 14 pneut atlade ótimo pre>
fe de eiaslio, a vista eu li.
nandado, ver e tratar Redov.
Pr.s. Dutra Km 12. Rua In.s
n? 231 - Bairro da Prata N.
legai», T.l. 8123 - 8143.

INTERIAOOS M conversível. Em
eitado de novo. Ofertai » vista
bate 6.000. Tel. 243-5653
Antínlo 2a. feira. 

IMPAIA 64 - Mec 6 cil, tudo
otleln.1 — Barata — Aceite
treca - Tal.t MO400*.

IMPAIA 62 - Uma raridade em
beleza e coniervacio nSo e.li-
te outro Iguel cerro p/ quem
•abe o que 6 bom. Tel. p/
favor 2S2-8934.

OORDINI 66 - Ótimo estado.
Mec. pint. ferr. pneus bst.
100%. Peq. entrada resto 186
p/m. Rua Campinas, 91/202.

DKW - VEMAOUET 65 - Pa'
ra pesiea de fine fl ste, equi.
pado — A vi.ta eu llnanclada
- Rua JeSo Silva n» 84 -
Olaria. ^_

COMPRA-SE marrecos de peklm
« codornai. Rua Padre Mamo
48 - Madureira ou 2252498.

CEMITÉRIO CÃES - Transfere-ie
direito» sepultura perpétua
grande. Tratar fone 258-9249.

COCKER SPANIEL INGLÊS -
lindos fllhotei reg. BKC. Estr.
de Jacarepegu., 5866. Tel.
392-1901.

Petripolls LEILÃO PÚBLICO Pettópolls

Magnífico apartamento
n.° 1201 - vazio

AV. XV Di NOVEMBRO N.• 436

Sare vendido mobiliado, c/telefone, geladeira, fogão,
lustrei o tudo mala que o guarnece e pode ser visto

diiriamente, com chavei na portaria
JOSÉ EDUARDO, proposto em exercido do lei-

loeiro Affonso Nunes, devidamente aulorliado, ven-
dera em leilão, quarta-feira, 29 de doiembro de
1971, is 16,00 hs., no sou escritório, na Guana-
bara, a Rua de Quitanda, 49-A. Mais Inf., tels.:
222-3111 e 242-2212.

senac
Projeto e execução de obras
e acabamento de decoração,
sonorização, mobiliário espe-
cífico, etc. - (Firmas e auto-

nomos)
Encontra-se afixado na Portaria desta Entidade Edital para a contratação e exe-

cucão de obras de decoração, sonorização, correção acústica, mobiliário especifico e
tratamentos especiais. Ambientes Interiores — Prolelo e execução para o Centro
do Formação Profissional do SENAC, em Niterói. As Inscrições serão feitas ate 10
de ianeiro de 1972, na Rua Almirante Teffé, 680, 5.° andar — Seção de Serviços Au-
xlllares, diiriamente, entro 13:00 e 18:00 horas, onde serão fornecido! outros Infor-
mos e cópias de edital aos Interessados. V

144. Tels.: 266-1132 -
246-5923, diariamente
até às 21 hs. sáb. lflh.,.
domingos até as 15 hs.!

(B
BUORE WOODr sporte . . 1 5ÒÕ ;
i/uio vendo ou troco por Fui- '
ca Av. Atlântica Praça do Lido I
8 ii 15 hs.

BELINA 70 
'- 

Ford Corcel. úni-,
co dono, nova mesmo. Rua <
Moraes e Silva 166/202.

OUO - Vende-se até cinco, i,, 
' 

_,,'elanrlarrl vá-
unidades prontas ou kits. N6vo LUXO OU StanOarO, Va
modelo em lançamento. Play-
Bug. Rua Coronel Ribeiro
Gomes 103 - ao lado da Iara-
Ia de Sio Conrado.

BUO KADRON - Abóbora,
capeta, ridio 10.000 K — moter
1.600 uma graça. Procurar Vil*
ma 247-2380.

DODGE - AR CONDI-
CIONADO - Sedan 4
portas, luxo, modelo
70/71, ótimo estado
com direção hidráulica
- COMERCIAL E MA-
RITIMA - Av. Osval
do Cruz, 61/67.
DODOE DART 6» e 70 - Equi-
padot • revltadoi. 31 meies
1/ «ntrada ou peq. entrada 1/
liador. Vendo, trote e facilito
— Av. Marechal Rondon, 53*.
Diiriamente, até 21 horas.

CORCEL 69/70 - Se
dan, coupê e Belina —

BUOY - Mecânica 1966 estado
de novo. capota listrada.
Dnsus, tala larga, suieilo a tftda
orova. Vendamos i vista ou
trocamos. Rua Sio Francisco
Xavier, 374-A.

BUOOV-WOODY azul metilico,
novo, aceito oferta Hélio
230-5615.

CORCEl 6* - Cuoè luxo branco
ótimo estado. Troco, financio.
Rua dat Uranleiras, 147-B. Tel.
265-6550. VINHAIS VEÍCULOS.
Aberto at6 ai 21 horai.

TAPEÇARIA COPACABANA LTDA.
Agradece a sua distinta clientela, fornecedores, amigos e rede Bancária das

agências de Copacabana, pelo comparecimonto e prestígio por ocasião da inauguro-

ção dc suas novas Instalações.
Um agradecimento especial aos Drs. Jos6 Kaufman e José Luiz, assim como a

éda equipo da "Kei Engenharia' pela pontualidade e beleza da obra executada.
Aguardamos a visita de todos que por qualquer motivo não puderam compa-

recer na ocasião.
A diretoria e todoi seus funcionários agradecem e desejam um Feliz Natal

e Próspero Ano Novo com Amor e Paz.
Diretoria: Diretor de Relações Públicas

Léo — Israel Relsmann
Av. Copacabana, 471-A — Rio — GB.
Telefones - Vendas: 255-3718 e 257-7112 - Gerência: 255-3529.

CORCEL - COMPRO -
Opala, mesmo p/ con-
sério. Vou s/casa. Pago
à vista na hora. R. San-
Vi Alexandrina, 124 —
Rio Comprido,
234-2474. Atendo do-
mingos.  (B
COMPRO QUALQUER
CARRO NACIONAL -
Mosmo p/ consê-tc ou
alienado c/reserva de
deminio. Pago a vista
na hora. Vou s/casa.
Troco. R. Santa Alexan-
drma, 124, 234-2474,
ta.-r.ém domin gos^ (B

rras cores. A partir de
500,00 mensais, sem
entrada — Renome Vei-
culos — Av. Calógeras,
23, ou Rua> Siqueira
Campos, 95 - Copaca-
bana.
CONSÓRCIO NACIONAL fORO
- Passo vinte cotas pagas va-
ler CrS 8 060,00 -Passe por
CS 5 800 - Tel. 2S4-2744.

CORCEl BINO, 70 -*•••. -
Rayban - Kl» 1 S00 - Blau-
punkt — Rodas nsaanéslo em
eitade de novo- Ci
quito - 227-7846.

Carlos Au-

CORCEl OT 69 - Verde aaua
bancos lecllnavela - Rua Ma-
jor Rubem Vai n9 4911 - ap.
103 - Oivea - 287-1838 -
Bate 13 000,00.

COMPRO - CORCEl 69 / 70 /
71 — CoupS- Pagamento a vil-
Ia - Fone: 247-5146.

OALAXIE 1967 - Revlude, 31
m.s.s, ./ «ntrada ou p.q. en-
irada, s/ liador. V.ndo, troce
• facilito. Av. Marechal Ron-
don, 539. Diariamente, até 21
horas.

JK 70 - linda cór mecânica
a tida prova. Troco financio.
Rua dal larenleirai, 147-B. lei.
26543S0. VINHAIS VEÍCULOS.
Aberto até ai 21 horas.

JEEP AMARELO 61 - Vendo
motor 68 ótimo estado
226-9761. Marcos.

JEEP - 1970 - Orando, laclíi-
d.d» - IAMSA - Rua de
Resende n? 147 - Telefones:
224-5018 . 252-2644.

JK 68 — Modela esporte com
bancos leparadot, cambio no
chie, Irele hidrevícuo, ridlo
Blaupunkt t/ câmara de eco
— Vendo, troco ow facilito. R.
Seute Barrot n? 2 — fng. No*
ve — de 10 a. 14 hora..

JEEP WILLYS 48 - Americano
— Ótimo estado. \i emplacado,
proprietário vende — Tel.
256-4795.

JOTA K 196* - Todo revisado,
31 mesei, s/entrede ou p*q.
entrada i/flador. Av. Marechal
Rondon, 539 Diariamente, et_
21 horai. Vendo, troco o faclll-
Io.

JK 68 — lindo carro cór vinho.
Troco financio. Rua dai laran-
loiras, 147-B. T. 265-6550. VI.
NHAIS VEÍCULOS. Aberto «té
as 21 horas.

GALAXIE LTD - 1970
— Côr verde, excepcio-
nal estado, côr verde-
metálico. Financiamos
até 30 meses, também
trocamos — Renome
Veículos — Av. Calóge-
ras, 23 — ou Rua Si-

queira Campos, 95 —
Copaca bana.
OORDINI I96S - Transfiro con.

trato. Tel. 392-0565.

DODGE CHARGER 71
Modelo LS, 3 mar-

chás, direção hidráuli-
ca, branco com teto de
vinil, apenas 11 000
km — Vendemos à vis-
ta ou a prazo — CO-
AAERCIAL E MARÍTIMA

Av. Osvaldo Cruz,
61/67.

OORDINI 63 - Em ótimo «it.
1 900 mec. 100%. Rua Marechal
Francisco de Moura 218-201.
Botafogo. D. Iranl.

ÕÒRDINI 64 - Ést. novo. Ri-
dio, c6r bordaux. Fac. c 1.000
reit. comb. ou a vista. R. Cl.ir,-
mundo de Melo, 1075.

OORDINI 64-65-66-67
— 68 — Várias cores ec. .pad.-s
revisados ótima coniervacio,
«ntrada Cr$ 500 mentalidade
desde Cr. 186,00 wm parcelas.
Tel. 2266578, Rua Real Gran.
deza, 74.

JEEP CANDANOO - Ótimo es.
tado, maquina nova. Ver i R.
Triunfo, 30. Tel. 222-3144. Mar.
co. —i—

JK 49 - Jóia. Pin. metéllca
pneui novoi. Troco facilito até
21 hi. R. Bario de Mesquita,
205-A 234-1487 248-8327 TORO-
NADO AUTOMÓVEIS.

JK 48 - Tlmb. pintura metálica.
Pneus novos. Troco • facilito
até 21 hs. R. Bario de Masqul-
ta, 205-A 234-1487 248-8327
IORONAOO AUTOMÓVEIS.

K
KOMBI 68 - Stander duvido

outra igual na GB. Nunca bateu
financio troco. R. Dr. Garnler
811. Rocha.

KOMBI 6B - Revisado, 31 me-
tei •/ entrada ou peq. «ntra-
da, ./ liador. V.ndo, treco e
facilito. Av. Marechal Rondon
539. Diariamente, «ti 21 h«-
ras.

ESPLANADA 69 - Linda linda
enxuta de tudo. Não exlito
Igual financio troco, carro me-
nor valor. R. Dr. Garnler 811.

ESPLANADA 67/68/69 - Rev.
«nt. 900 sdo. 24/30 meses. R.
Palm Pamplona 700 tel.
261-4588/261-2808.

ESPLANADA 48-4 fareis par*
ticular v.nd« S.900,00. Rua
Constanl. Ramas, 110/301. Tel.
«7-8SS4. o/manhi pr«f.

Vende-se aiulESPLANADA 68 -
metal bem «ilido
combinar 227-3925.

Pr«co •

CORCEl COUPE 69 e 71 -
Com ou sem entr. V«rdad«lr«s
iei.s - Entrega ne m.smo dia
com ou i*m fiador — Barata
Rib.iro n9 147 - COPACAR
S/A.

COUOAR 1968 - 8 dl. hidr. dir.
hld. freio e disco rádio - rc.
lóglo er frio - quente
236-2359;

CORCEL OT 70 - Lindo carro
ótimo de mecânica, Iroco fl*
nancio. Rua dal Laranieiras,
147-B. Tel. 265-6550. Aberto até
as 21 horas. VINHAIS VEICU-
LOS.

CORCEl COUPE' 1970 - 3a. se
rio est. de novo. Pouco uso
único dono. Equip. Vendo.
Troco. Fac. Bario de Mesquita,
131.

CORCEL 69 - Bino. Enl. 2 600
sdo. 24/30 meses. R. Palm
Pamplona 700 tel. 261-4588/
261-280B.

CORCEl" COÜPÉ LUXO 1969 -
3a. sárlc - Equip. rádio sus-
pensão 71. Freio a disco. Pouco
uio único dono. Vondo troco
facilito Barão Mesquita, 131

CAPRICE 1967 4 portai 8 v.
hldr. dir. hld. ar condicionado
236-2359^

CAMIONETA FORD 67 "Station
Waaon" americana, pa_s_s;io, 6
cil. mecânico. Tratar 235-0983
« 236-5302.

CRÉDITO APROVADO
na hora> parar carro na»
cional de 1966 em d>l-
ante. R. Santo Aíexan
drina, 124 Rio Compri-
do - 264-9758. Altero
de domingos'. ('§
CAMINHÃO MERCEDES 1 111/

68 - Truk - Ollmo_ esl. Bom
preço 6 vista. Rua Falido 29,
e/2/101 - Tel.t 249-7785 -
Cascadura - Celto.

CORCEl LUXO 49 - 4 portal
luxo, suporequlpado, 31 m«s«s
ti .ntrada ou peq. entrada, il
fiador. Av. Marechal Rondon,
539. Dilrlamente ati 21 ho-
r"' -

ESPLANADA 67 - Ótimo «st.
Rádio pneui novos. Vendo
4.500,00. Av. Beira Mar 216-C.
Tels. 222-9612 - 252-B341.

KTAND VANOUARO S4 -
Otlmo estado 1.500,00. R. Eng.
Oscar Woinschenk, 130. Lergo
do Blcio.

ESPLANADA 48 - , Particular
vende por tro recebido carro
novo, 4 faróis, pneus novos
e submete a qualquer prova.
Boa de tudo. Ver « tratar á Rua
Pacheco Jordio, n9 26 - Apto.
102 - Higlenópolls - Tel.
260-263O

GALAXIE 69 - Bom es-
tado, vendo pela me-
lhor oferta. Tratar à Av.
Rodrigues Alves, 261,
4.° andar Sr. Pedro
Paulo. (B
OALAXIE 67/68 - Revisados </

garantia de qualidade, 31 pa-
gamontos 1/ entrada p/CDCInfs. CHINDLIR ADIER il
A. — Rua Mena larreto, 141.

T«l.t 246-8168.
OORDINI 63 - 62 - Olimo es-

tado só 6 vista 1 800,00 e
1 700,00. Rua da Abolição 619
apto. 201. Tel. 249-6256.

OORDINI 64/5 - Est. ga
0 Km urgente 2100. R. Maria
Lopes, 425 — lunto vlad.
Madureira.

OALAXIE 67 - Vende-se -
Oilmo de motor carrocerla e
estofamento. CrS 13000. Dou-
glas. 227-2026.

KARMANN TC 71 - Crádito na
hora c entrega no mesmo dia.
Novo i vista ou 4 000 mens.
775. R. Santa Alexandrina, 124.
Rio Comprido. Domingos atá
18 hs. Tel. 264-9758.

KARMANN-OIA tt - Crádito
na hora c/ entrega mesmo di.
Novo. A vista ou 3 000 mens.
425. R. Santa Alexandrina, 124.
Rio Comprido. Domingos ate
18 hs. 264-9758.

KARMANN-OHIA 66 - NOVIS-
SIMO. CRÉDITO NA HORA Ç/
ENTREGA MESMO DIA. ENT.
2.000 mens. 385. R. Santa Aje-
xandrina, 124. Rio Comprido.
Atendo domingo! - 264-9758.

KOMBI 67 - 3a. serie, equi-
pada, lôda nova, único dono.
Vendo urgente. Rua Antônio
Baiilio, 483/301 - Tijuca.

KOMII 62 - Excelente eslado
geral - Mec. qualquer prova
lat. pint. 100% - 3.650 - Jos*
Higino. 84/102.

KARMANN 67 - Volante «port,
rádio, mecânica 100%. Todo
lindo. A vista ou fin. e/
2.000,00 saido 24 meses. Ver
R. Visconde de Itamarati 42,
Maracanã. Esq. S. P. Xavier.

KOMBI 1963 - Ótimo «tado
máquina nova — CrS 5.300,00.
Rua Antônio Rego n9 1251.

OALAXIE a - Particular vende
cinza, equip. pneut novos,
ótimo eitado conserv. Facilita-
se, c/ CrS 8 600,00 de ent. e
18 de CrS 864,00. R. Barata Ri-
boiro, 63, ap. 302. Copa.

HAT SPORT 124 - Vendo es-
tado de novo. Côr «mareio. R.
Diclo Vilares, 330. Tel,
237-1977.

CHEVROLET SS - Qtimo estado
- Rua Laura do Araú|o, 128
(Estácio).

CORCEL 70 - Coupé SD linda
côr. Novo como saiu da fábri-
ca. Pouca quilometragem. Troco
o facilito alé 21 hs. R. Barão
de Mesquita, 205-A 234-1487
248-8327 248-0750 TORONADO
AUTOMÓVEIS.

CHRYSLER 68 e 69 - Exceplo-
nal, 31 meses •/ «ntrada ou
peq. «nlr.da s/ fiador. V«ndo
Iroco e facilito. Av. Marechal
Rondon, 539. Diariamente at.
21 horal.

.ORD VITORIA ISKCIAl -
Hldramatleo. I cilindros, en-
xuto original, melhor oferta »
vista - Estrada de D.ndí 590
- PSilo T«xato - Ilha do Oo-
vernador.

FORD F-350 - 1961 - Oran-
dei facilidades - IAMSA -
Rua do Relendo n9 147 -
Tel. 224-3018 a 252-2644.

FORD DIESEL C/ TANQUE -
1966 - Orandei facilidades -
IAMSA - Rua de Relendo n?
147 - Teli.t 224-3018 e 
252-2644.

OORDINI 67 última séria, ótimo
estado, vende-se 6 vista.
246-7386. .

OALAXIE - Aceito «m treca
d. Volks, 0 km. Tomos leda
a linha 72, financiamos at6 36
meies Istrada Intendente Ma.
g.lhiei, 261 - Camplnhe. Tel.
390-2939.

GALAXIE 67 • 68 -
Bom preço até para
revendedores, várias
cores, vendemos à vis-
ta ou a crédito direto.
— Av. Osvaldo Cruz ns.
61/67.

KOMBI STD 71 - De*. 70 -
Gelo «st. nove, pouco rodada.
CrS 12 700,00. Ver Xevler da
Silveira, 15/202. Tel. 256-3392.

KOMBI 66 IUXO - Otlmo est.
Vendo com 3.000,00, Entr. Sal-
do 24 metei. £itr. do Dendê
688. I. Gov.

KOMBI 67 - Vendo pela melhor
oferta - Em ótimo estado todo
equipado, Ind. rádio. Tel.
265-9140.

KOMII 63 STD - Vendo,ao pri-
malro 2.950 íem batidai, ei-
tado razoável. Rua Joio Barba.
lho, 650 - Quintino. .

KOMII 65 em eitado raro nunca
bateu fac. c/ 1.800 ent. troco
por Volks menor valor. Eit. do
Qultungo, 1610 P. Esso.

I

FORD F-350 FUROAO - 1966
1969 — (para valerei) —

Orandei facilidades - IAMSA
Rua do Resende nf 147 —

Tejs.j 2245018 e 252-2644.
FORD F-100 - 1970 - Excelen-
t. estado — Orando, ladllda-
des - IAMSA - Rua Mo Re-
sendo 147 - Tel.t 252-2644.

CHEVROIET VERANEIO 68 - i ford _ Vende-se F. 350 ano 68

CHEVROIET 68 caminhão vendo
com pequena entrada e real.
financiado, Rua ¦ Gurgel do
Amaral 4 Taquara — Jacaré-
paguá com Paulo.

Excelente estado, revisados, 31
meses >/ entrada ou paq. en-
trada s/ fiador. Vendo, troco
e facilito. Av. Marechal Ron-
don, 539. Diariamente, atá 21
hora».

DKW 63 -- Vendo ótimo mec.
base Cr$ 2 950,00 Real Mal.
Falcão, 1665. P. Miguel.

e F.Ó00 ano 60 seminovos faci-
llla-se ver e tratar na Av. Itao-
ca, 434 com o Sr. Silvio ou Er-
nesTo, Dias úteis no horário
comercial. ____^__.________„

FÜSCXÕ 7l" - Azul pavão -
8.000 km. Preço CrS 13.200.
Aceilo financeira. Av. Atlantic .
896-104. Ume,

FORO "37" - Urgonte, perfeito
trazer mec. Rua oarSo S5o Bcr-
ia, 62 fds. Méior.

ITAMARATY 68 - Novo conset-
vado, troco financio. Rua dai
Laranjeiras, 147-B, Tol.: . . . .
265-6550. VINHAIS VEÍCULOS.
Aborto atá ai 21 horai^

ITAMARATY 1968. «iul, ótimo
estado. CrS 8.500,00 á vista.
258-5118 Lulz.

IMPALA 1961 - Conv. hldram.
8 cil, completamente nova.
Aceito troca e financio. Bwão
de Mesquita 205-A Tel.
2488327.

ITAMARATY - Acalle em troca
da Volks, 0 km. Temos toda
a linha 72. Financiamos atá 36
meses com troco na troca.
BITTIG - Estrada Intendente
Magalhães, 261 - Camplnho
Tal,! 390 2939..

KOMII 63 - Supernova, exe.
est., a vista ou 1.500 ent. e 24
x 310 s/despesa, troco. Rua
Campos da Paz, 15. R. Compri-
do. Tel. 248-0626.

KARMANN 41 c/garantia
semlnovo financiamos ate 36
m. Av. Brás de Pina, 806-A.

KARMANN-OHIA 65, 67 - Os
mali novos do Rio. Espetacular.
Financio, 24, 30, 36 meses.
Aceito troca. R. Rlachuelo, 33
tel. 222-7036.
KÃTrMANN-OHIA 1968 -

Revisado c/garantla, vendo
troco e finando, Gávea S/A,
Rua Sio Clemente, 91 -
Botafogo.

Capas.
R. Pontes
8.100,00.

KOMBI 68 - Equipada.
Rádio ótimo eslado.
Correia, 74. Andarei.
M. de viagem^

ITAMARATY 69 - Cerro de tra-
to, Só a vista. Rua Raimundo
Correia, 27, com^o_garagista;__

.NTÉRLAÒÓY 62/3 - Est. gorai
cie 0 Km. urgente 2 600. R.
Maria Lopes, 425 - iunto vlad.
Madureira.

KARMANN-OHIA 63/4 - Est.
aorel do 0 Km urgente 6100.
R. Maria lopei, 425 - lunto
vlad. Madureira.

KOMBI - Compro à
vista: 61-4 500. 62

5 300. 63-5 900.
64-6 500. 65 —
7 000. 66-7 500. 67

8 500. 68-9 200.
69 - 10 000. 70 -
11 000. Arnaldo Quin-
tela, 71 . Botafogo.
246-1126. (B
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FORD na GUANABARA
éeom\y

£/of<í
Henome veiculo*«_.
A^CALOGERAS. 23 R.SIQUEIRA CAMPOS. 95

, CENTRO COPACABANA

CARROS NOVOS
CORCEL • LTD

GALAXIE • RURAL

JEEP • PICK-UP

CAMINHÕES

F-l00 - F-350

F-600 - F-750

CARROS USADOS
Com garantia de 60 dias

B-lin.1 70

Corcel coup'
sl.inil.lrij 70

Corcel sedar)
luxo 69

Corcel leri.in
iland.rd 69

Corcel coupí
luxo 69

LTD 70

505,00 ' 
meniali

505,00 miniiii

433,50 mensais

306,00 memaii

'98,00

1.020,00
meniali
meniali

30 MESES SEM ENTRADA
As melhores avaliações do Estado

Parcelas intermediárias a seu gosto

MUJTANO lfU - 6 cil. moca.n co, alavanca no asioilho ri.
dw banda branc. 23603*9,

MMIMJ,?IMI - a M*tM/'|ll<dr.-atlco, ir condicionado -sup-r.qulpaa-., na Av, Atl.ntl-
-i!-n?-LM* - T.l. **7.*0ae.
MIRCEDM 1970 - Tipo 3551iup.r.i»..f. 1 Mr1„ ] ,„pot.i, ar condlclon.d-, «or v.r-malha, Interior Broto. Av.ni-
iv-soi!!'" nt' m w" •

0Jfil~, 7° \:n- ,- Unl"> *•••no, troco -financio. Rua dailaran elrai, U7.B. T. MS-6150
Wm VEÍCULOS. AberTo* M 21 nofii,

ÕVÂÍA 71. "WThu, 31 __
da, i/ fiado/. Vendo, troco e
»e""0riu**' M""h'{ *w3»n31». Diariamente, at. JI (,..

VEÍCULOS, EMB. E ESPORTES

LAVAJATO

'Tinoar* _.. ...
•* POMAR

LAVAGEM AUTOMÁTICA
Fm. 24)477', -MlJttO - 01

POMAR
Avançada técnica em lavagem de
VEÍCULOS.
Lava — Lança schampoo — Encera e
seca.
Pode ser instalada em box ou ar livre
Dezenas de máquinas instaladas com-
provam sua eficiência.

Fabricado na Guanabara (exclusivamente)
— para todo o País.

•

Rua Santo Cristo, 272 - RJ. - GB.
(P

Financiamento
de carros

USADOS E NOVOS

Crédito em 30 minutos
24 - 30 - 36 meses.
52,95 p/CrS 1000,00
68/71 s/ entrada.
Das 8hs às 19hs na

DINAMEC LTDA.
Av. Rio Branco, 120 s/ 1105
Galeria do Comércio.

Aero
Corcel
TL
FNM
Dart
JK Timb
JK
JK
Karmann
Mustang
Olds F-85
Rural
Volks
Simca
Impala Convers

Adivinha quem
tem o menor
preço para o

CORCEL
do ono,
zerinho.

Aproveite eveja a nova
linha F0RD72

Rua São Clemente, 185 - Fona 246-6388 i
Rua do Rozendo, 147 « Fono 252-2644 s
Avenida Mem do Sá, 192 - Fono 252-5609

Aos Sábados, aló 18 horas. Aos domingos alá 13 fia
De segunda a sexta até 22 horas.

KOMII »? - Est. geral de 0
i Km. UfQente m. propotti, troco

e lecllio R. Marie lopei, 425-nun*o^UdJWldurelr«\
KOMBi 1M7 - 

"Partícula- 
van-

d», aiul, motor totalmente re-
vliado - Preço CrS 8.SCO.0O.
Aceito Crfdito Direto. Ver e
Rui dei Aciclai, 171. Iratar
c/ Sr. Arthur, 227-5245 ou ..
242.4226.

°.m,1...° '""•' »Í «••«Mm
iiUiiS vü_íí_ •'""'-,' í7rueer. Vende, irecee e facill.

¦ DIMa-tM.,_u _\ d,,,',."'í' ""^^nssiisr-ji
«.Vetorr-,0-:-^!./^

-^J^h_ti±_w_ijLm\^.
__*£•&. l&y,?-'0-
0u',Uí, M"«DH IIN-

Monobloeq p/ Turlimo e Coi*-

mk_t m-*.***»6 -
ÒLDJ. J7 - Vendo lindo c«r'r"o•uper cons. 2.750,00 a vliti

j^cepio, 
,00o _èj,cvi;i:

OlMMbtTll-- Preço eculi**;bollssimo 64 luxo, 4 portas
J'"j""„°omlnooi Ferreira 220

Õ>ÁÜ~70, 6 cil. it. em"*!*mo eiredo CrJ 15.000,00 a vli.
JJ, Rui Soma lime n? 254 ep.802, tel. 2-7-O908 - Copac..b«na. 

O PAIA 70. 4 lu-o, luperequl.
_$gSu._i((_ earenile. Financ.RECOVEMA - Concenionírlo
Chevrolet. Cempo Sio Ctlito-vio, 58.

OPAIA 70, 6 cil., lu.o, emOilmo «i te d o , c/gerentie.
Financ. RECOVEMA - Concei.lionírio Chevrolet. Cempo SioCrlitévlo, 58.

KOMII M/5 - FuroJo eit. gereiImpecivel urgente 4 200. R.
Maria lopei, 425 - lunto vltd.
V.víirr •*>:¦*-¦¦.

KOMII 64 - Vendo, eitedo im.
pccável, pneus novos. Rua
Ara»4 511 epio. 204 Graja'.

KARMANN &1 - Pérola revii.
e/ gar. c.' seguro equip.
Fininc. eté 34 mi. ou •/ ent.
Vot. Pitrie, 150/C levi-Cer
2645729.

OPAIA «», 4 cli.. Std.~.
c/garantia. Finmc. RECOVEMAConcestíonirlo Ch«vro!«t.
Cjwpo 5Io Criitávio, 58.

OPAIA 1t71 - luxo, rido.
único dono, 7 mil lim rodados.P. 17.500. R. Oienlslo 154
Penh». D. Luty. Tel. 230-2794.

OPAÍA W0 - C/rídio, único
dono, ótimo estado. P. 14.500.

_Ji_*QPoldJna Rego, 248 O arla.
OPAIA 70 - 4 elt Sid., novo",
c/garentia. Financ. RECOVEMAConcessionário Chtvro^et.

_^4 -_)P_L_-L0 __¦f!>T ° *Í2t____-
OPAIA COÜPI Õ'KM - *T~-7.
Itmentei l/ entiada. Finan.
ciado p/ CDC - Infi. KI-CAR
AUTOMÓVEIS - Rue 24 de
Male, 51S-A - Tel. MMI11.

OPAIA 71 - é illlndrel 0 kmOveriei terei. Condlçiee
••í"*',!V,.*" ,",,': «MIN01M
ADIIR S/A. - Rue Sie jeíelalisti m. «0/14 - Tel.: ...¦"¦?4010 e AMENDOIIRA $/A. - Rue Mena larrete, 111.Tel.: 346-806».

T0R0NAD0

66 Grenat/ Branco
70 Vermelho
71 Azul
69 Preto
70 Coupé
68 Caramelo
69 Prelo
68 Abacate
68 Amarelo
66 Conversível
62 Branco/Vinil
65 Perfeito estado
68 Grenat
67 Grenat/Branco
61 Toda elétrica

TROQUE SEU CARRO MESMO
NAO ESTANDO PAGO

RUA BARÃO DE MESQUITA, 205-A
234-1487 - 248-8327 - 248-0750

144 Planos diferentes a sua escolha

KÀRMANN-OMIA - Vendo 1968,
verde, ridio, toce.flta. Preço
d« mil à vistt. V«f pirigemR. Cindido Mendci 383, GI6-ri», Raul ep. 701.

K ARMANN-GHIA
— Pago à vista melhor
preço em qualquer es-
tado — mesmo aliena-
do. Vencom S/A. Ar-
naldo Quintela, 71- —
Botafogo. 246*1126.(B

OPAIA 4-/70 - 4 e * <illn-
_'-¦• revisados c/ faranllede qualidade. 31 pegamentee1/ entrada. Financiados p/CDC- Ind.: CHINOIIR ADIIR S/

KARMANN 44 - Revii. .1 gtr.seguro rcvbo rodes cremedes•Jínen. 30 ms. c/ pto. ent. Voi.Pitr.a, 150/C Levi Cer2-Ó-5729.
KOMII 1947 - Perfeito estado.1.500.00 entr. 377/0 menuii.

Aceito troce. Av. Bartclomeu
M.tre, 620 - leblcn.

K ARMANN-GHIA
COMPRO - Kombi.

I >/o ks TC, TL. Qualquer
!>ino mesmo p/consèrf-;
eu alienado c/reserva
de domínio. Pago na
hora, vou à casa — Tro-
co. R. Santa Alexandri-
na, 124 Rio Compri-
do. 234-2474. Atendo
domingos. (B

OPH OtIMPIO 41 - R.Ü,S;c/ garantia de qualidade, 31paqam.nloi i/ entrada »/C0C- Mi. CHINDIIR ADIIR S/A.
ÜlUíSl. ""• "* '"• TA»

ÒPÃÍÃ~7I - 4 ,||. - „„,"-_•'ííi0.0^7500'*»-. 
viit. ouc/ CrS 4.000,00 d. entred.. R^

uwâ*. ' ~ T*,''0'",
ÒtDIMÒYin II _S-88 luxo e/1'rcond. hld. dir. hld. Todo*'M»

pedo todo lOWi. Vendo ui.gente 5 000,00. R. Vluonde deFigueiredo 75 - Tlluce.
0^lA 

í* 
- * cil. luxo equi.pedo. Rare conierveçio, lindocerro. Vendo Cr» 13 900. Tratar

íi- '?"*• Ru» Merle Ameli»,

KARMANN" 47 - Vermelho b.'recliniveis troco rinanc'o Rua
das lerenieiras, 147 B Tel
2656550. Vinheii Velculoi•berto eti ei 21 horas.

KARMANN TC
riníie. Troco, finencío. Ri_
laranjeiras, 147-B. Tel.
265/550. VINHAIS VEÍCULOS.
Aberto atô es 21 horas

Alui, ne qa-~tue 
des

KARMANN 48 - Branco nunc»
baieu, pouco rodado. Troco fi*
nancio. Rua das laranjeiras,
147-B. Tel. 265-4550. VINHAIS
VEÍCULOS. Aberto «té ai 21
horei,

KÃRMVnn.CHÍÀ~44/4S/44-^"
Enl. partir 1.600 ido, 24/30
meies. R. Paim Pamptona 700
261.2806.  *

KOMII 44/47 - Rev. ent. l.l00
ido. 24/30 meiei. R. Palm
Pemplone 700 tel.
261-45B8/26I-2808.

M
MUSIÃNO 4S Herd-Top. Branco,

forr. pret», console hld. 8 cil.
dir, hidráulica, pneus novos,
é vista, ou fac. c ¦'3.000 saldo
até 36 m. ou s/enf. eté 31 m.
Ac. troca. R. Humaili 68 - Tel:
246-9700.

0-NI»"- -3 ônibui Merc.de"iBem e I marce Volvo, p/ 32Disageiroí e, ainda, ermacSeibomba d igua, graxeire e b:m
?',. ò.'-**' 'udo pertence 4Falência de Transboavil-Trans-
portes Boi Viagem Ltda., serivondrdo em leilio ludlcial peloLeilcerro PAULO BRAME, ama-nhí, legunda-feíra, 27 dedeiembro de 1971, i, lji»ns.. na Rua Macunaima n9 41
%?, a."", l?bo- M«i« Inf., teliM 14)228. 23UI69 e 231.?in-

í*' ' '"•• Temei tede elinha 72, flnanciamea ali 34
¦iV-Vr ,om.*"**í ¦*¦ «rece.

°,!2lA COU*! 73 - Zercn*--todos modelos, entrege Imedia-ta. RECOVEMA - Coneeiil:ni.no Chevrolet - Campo de SioCrist6vSo,58.
OPAIA 1»72~- TSda linha novi'!iero km, diversas cores. Pron-aentrega. RECOVEMA - Con-
çesslonirío Chevrolet, Campo

^Sa^OislóviOj^SS^
OPll ÕLIMPYA COUPE 61 -

Azul piscint, teto de vinil pr{.to. 39 mil km, ridio Blaukpunt
de terlas, estofamento origina!em couro preto, painel emcouro com sistema ent!.
embaçante, sistema pf renova-
Cão de ar, auto-lubrifkscão
per-nan-ente. M mil _ vista ou
combinar. R. Petroccchino, 69.
Tel.: 258-8944. V. Isabel ou252-4153 a partir de 2a. reira
cf Eduardo.

ÒLDS F-IS 1941 - Branco vinil.
Nunca bateu. Aceito troca R.
Barão Mesquita, 205-A 234-1487
248-8327 TORONADO aU-TOMOVEIS.

MERCEDES 38 - Jóia vendo -
Troco — Fin-nclo. R. Paim
Pamplona, 700. Tel. 261-4588- 261-2808. Jacaré.

MORGAN ESPORTE --
Compro qualquer esta
do. Telefopii.- uin, ...
265 7752 R. 17 e 18 -
-.)*-s úteis*. Falar co.i>

Sr. João Carlos. Cai-
.<a Postal n° V-ô Rio,
MERCEDES TRUK 1941 - lita-

do nive, motor pneui etc, pre-co itimo è viu, ou financia-
de Ver e tratar Km 12 - Re-
dov. Prei. Dutre i Rue Inêi
231 - Bairro da Irata Nove
Iguaçu - Tel. 8125 - 1143.

MERCEDES-BENZ 220*
S 63 - Cr$ 15 000,00
à vista, em bom esta-
do - COMERCIAL E
MARÍTIMA - Av. Os-
valdo Cruz, 61/67.

PASSO VOLKS - Ótimo estsdo
ano 64 CrS 3 880,00 a vista e
oito DNstacões de 346,00 moti.
vo doença. Tratar R. S. Cia.monle 107/306.

PUMA OTE 1972 - Pronta en-
Irege - Corei novas. Finan-
clamei em eti 34 meiei, tem
entrada, com a primeiro paga-manto 30 dlea após a retirada
do veiculo - COMVEPE -
Rev. aut. Volltiwegen. - Rua
Uruquai, 319 - Tliuca. Telefo.
ne 2414)712 - Plantão de ven*
dai: libeda ali ie 17hi. -
domingo eti li 14 hl a dia-
riamente eti li 21 h.

PEÜÕ1ÕT403/4Í - Em perfeito•ilado, vendo 1 vlite motive
compra 404.' rena 394-1438

PICK-UP - 1970 - Orandei fa-
çilldadai - IAMSA - Rua deRaiende n? 147 - Teli224-5018 e 252-3644.

MORRIS MINI-COOPER 41 -
Rádio Blaupunkt rodas magné-
sio novlnho Cr$ 16 500. Acel-
to troca Tel. 247-9416.

MO 41 - Único dono - 26 mil
km — reais, vermelho 2 capo-
ins. Vendo ou troco. Est. Ga-
leão, 2823. Tel. 396-2780.

MERCEDES 49 - Mod. "250"
diiec. hidriullca, ridio, cambio
no chSo, azul. Tratar
235-0983_e JilàJtiOL

MERCEDES 69 - Mod. 250 -
azul, dir. hld. 29 000 Km.
Novíssimo, Trater 247-6704 ou
287-4018.

MERCEDES 1968 - Tipo 250 -
Côr maiflm. Inferior prelo, su*
perequipado. Av. Atlântica n?
1 588. Tel. 237-5066.

PEÚOÊÒT 404"- Vendo urgênTÍmotivo carro novo. Todo cri-
9'nal. Olima come-vação. Rua8 Deiembro, 375-F 105 - Ma.
Si"?"-!-., leh- -'"-7446 -
390-9925. Dr. Jandyr. Aceito
ofertas.

PICK-UP CHEVROLET 1»« _
Pick-Up Ford 1962 - Vendoe vista ou financio parle, fmótimo eitado. R. Dioniilo 154.Penha. Sr. JoSo,

PICK-UP CHEVROLET 44 c 14
lomente i viste - R. Capitão
Jesus 123/707 - Miler

PJÇk.lJP VOLKS - 0 Km'"-V-ndo urgente. Precoi entrada
6 980 - 30 prest. 524,00. R.
Cambauba, 1595, ap. 101. Sr.
João.

PASSA.SE contrato de Pick-Up
67. Ver e tratar Rua Domirrlo
de Toledo 57. I. Governador.

PARTICULAR -Vende * par.ticular um carro multo parllcu.lar Volks 69 branco, todo equi.
pado pouco rodado. Tratar Hi-
lio. Telf. 2574)075.

MUSTANO 1967 - Carro novo,
c/11 milhai originais, 6 cilin-
dros, cor azul, tuperaqulpado.
Tal. 237-5066. Av. Atlântica,
n? 1 588.

RENAULT TEIMOSO - Vende-se
em perfeitas condições de uio,
Visconde Silva, 55 - Ver so-
mente aos s&bados e domln-
goi.

-j^&VENHfl BUSCAR 0
DINHEIRO ECOMPRE 

"ÀVISIA

0 SEU CARRO ONDE QUISER
. . VEÍCULOS O KM

RURAL 43 - Rev. ent, 900 ido.24 meiei. R. Palm Pamplona
700 tel. 241-4588/261.2808
Jacari,

SAIDO A . VAlORMtNSAl *'
FIMANOAH^ 

| 30 | U
1.000 • '38,20 

50,00. 45,80* 2.000 116,40 -100,00 91,60
3.000 174,60 150,00 137,40

.4.000 232,80 200,00 .183,20
. 5.000. 291,00 250,00 229,00

e.000 349,20 300,00 274,80
7.000 407,40 350,00 320,60

.8.000. 465,60 400,00 366,40
.9.00a 523,80'450,00- 412,20
•10.000 1582,00 1500,00 458,00

GARANTIMOS O FINANCIAMENTO
DE MANEIRA QUE V PODE PAGAR
S/ENTRADA, C/INTEHMEDIARIAS.

SOLUÇÁU RAPIDAE PAGAMENTO
IMEDIATO

ÍMW í mi - itil _ 9»m».
SI 000 km. Perfeito, CrS 31
ffi,A-._,J"'"R'* '•'•I -*T-7t34 .
OEOROI.

•IrVfi* 45 - Rally i uma colii:2.200 ent. 24«250. Gregório
N-v-e, 237,'P/8hall. "

SIMCA 
~44 

lufiõ 2 7ÒÕT ||7,ótimo mec. boe Rua MarechalFrenclico de Moure 218-201.
notefogo.

SIMCA 42/1 - EU. geral de 0Km ,„n.ni, 2 450. R Maria lo.- lunto vled, Madu.pai, 425 -
feira.

SKODA T93S - Bom de tudo- 1.200 - R. Clodoaldo Freltai
82 — Guadalupe — Deodoro.

SIMCA — Aceita em troce daVelei, 0 lm. Temei lede e
Unhe 72, flnenclamei ali 36
meiei. filiada Intendente Ma-
jahiei, 141 - Camplnha -
Tal.: 390 2939.

SIMCA 41 - Vende-lo Eitrade
Engenho da Pedra, 659, Olaria.Tal. 260-415). Luli.

SIMCA 47 - Emliul. Único
dono. Nunca baleu. Pneui
novoi. Aceito troca R. Bario
de Mesquita. 205-A 234-1487
248-8327 ali 21 hi. TORO-
NADO AUTOMÓVEIS.

SIMCA 45 - Rev. Ent. 120Ô
ido. 24/meiei. R. Palm Pem-
plona 700 lei. 261-4588/ ....
261-2808 Jacari.

^J CENTHALDE CRED

XWJ Av. Rio Branco, 142-¦Gr. 1418. u
ED OET»AOL1-221-1570 0 221-4693 «

VW72
Tôdá a Linha com

A MENOR TAXA DA GB
Em 24 meses. Com ou sem entrada.
Aceitamos Cartas da Caixa, Copeg
e demais financeiras, ou o seu
carro usado. E mude já pro ano
que vem. Solicite a visita do nosso
representante. Diariamente, das 8
às 20 horas. Sáb. e dom. até 14
horas.

TAXI VOLKS 44 - Só autonomia
12.000,00 troco por Rural e
Jeep. Trat, dai 8 il 12 hi. Sil.
velre Martini, 110/704.

TI 71 - Como teiu da fibrlca.
Troco e facilito ali 21 hi.
Í34-I487 248-8327 248-0750 R.
Bario de Meiqulta, 205-A TO-
RONA0O AUTOMÓVEIS.

TAXI VOLKS. 4 aert. eer-utade
financia ali 10 mesei aeee fia.
der. Rua Senedar fuit.de, 13-0- Prece da Bandeira.

TÃXTVÕÍKS - 2 portai. Vende-
ie, ió autonomia. CiS 11.000.
Sr. Mafort. Praia de Botafogo,
440 apt. 1136. e

TAXI TI 4 P. 71 - Novo passo
çont. eut. 3 e. 610 por mie.
Est. do Qultungo, 1.610. P. Ei-

feli-M-Tojjh

.Rnnntfidor Autorizado Volfcswi-tn
BuaPref. Olímpio do Melo, 1735-Sào Crístòváq,* Foness 2*a-6971 a 264-.3117

TAXI CORCÍl 4* - Vendo
ó! mo estado. Rua Comandante
Augusto Vlnhai n9 18.
Oi .valido Cruz.

TAXI VOLKS 1*64 - faiTÍTõnT.
fminceira 10 preii. 400,00. En-trada 14.000. R. Bento lilboe,
7? e/10.

u
UNS VOLKS - Câmara mesmo

para eansertea gerais paia i
vista na hera 40 a 4,7 - 41
a 3.2 - 42 a 5.7 - 43 e 4.1- 44 e 4.7 - 45 a 7.1 - 44
a 7,7 - 47 e I - 41 a » -
4* e 10 - 70 a II, eti ie 17
hl. R. Ma.w.ll 337 telefone:
151.1704. Vau e domicilio.

CHINDLER
VEÍCULOS EM EXPOSIÇÃO

OPAIA 69/70
GALAXIE 67/é8
VOLKS 70
CORCEL 69/70
DODGE DART 69
OPEL OLÍMPIA 68

Atí 36 meses par* pagara... S/ E NTRADA
CHINDLER ADLER 4 Concessionário
Autorizado de carros usados de qualidade.L-mt-re-M: Par* compra do nu carro novo ou uia-
do. procure noe noaaoe Saltei de vendai um desiee
aeue «mlgee PEDRO ÁVILA • PEDRO MENEZES •
MÁRIO IBRAIM a MATEUS FRANCOSO • WILSON
MACHADO FERREIRA e SILVIO LUDOLF.

|CHINDLER ADLER S.A.
45 anos de tradição e bons serviços

HUA MENA BARRETO. 161 RIO-GB
tels.: 246-8066 - 246-8010 e 246 0073

VOIKS 72 - Fuscão 0
km mesmo, não vá em

j conversas Cr$ 14.700 à
] vista ou em 36 meses
|sem entrada, LIDOCAR.
| R. Barata Ribeiro, 48.
[Tel. 236-4013. (B

VoiKSWAOlN 4t - íeden, 
"ai

portas. Ótima estado, revisa.
do. 31 meiei, •/ entrada eu
Raq. 

entrada, </ fiader. Av.
larechel Rendon, 33». Olaria- i

manta ali II horai. Vende.troce a facilita. 
VOLKS 72 - 0 km, te-
mos 4JO para torrar até
o fim do ano. Fuscão
14 300 - Variant
18 300 —TL 18 400 -
Pagou levou. LIDOCAR
-R. Barata Ribeiro, 48.
Tel.: 236-4013. (B

bateu 42 000 Km rodai cro.rnidai, volante eioorte, ridiomotorole todo transformado
p/Fuido uma |óla - Vendourgente - ent. 6 500 e 12X400.Rua Barboia da Silva, 131 Ro-

_eha Eitação. 

Ygf**» •• - VendcrpaTííílTlaT:
ótimo eiledo. Tretar 247-6704

_ou_28714018,
VOLKS «2 eitado de novo, me-ravllhoio. Vendo o vista arren.

jo financia-, R. Sio Criitovio,
770. Tel. 2280051.

lho 246. Urgente.
VENDE-SE - Volkswa-
gen 1'500 modelo 721
2 800km. Vendo à vis-
ta. Emplacado e com j
rádio. Tratar 2a.-feira I
por tefefone 391-4350.
Dr. Cid.
VOLKSWAÔEN 44 - 47"~~~~4Í** '*, — 70 — Com eu lementrada, ati 34 meses. Equi.
pados e revisados. Entreaa ne
mesmo dle cem ou um fiador-.'""• Ril"»lro ní 147 -
COPACAR S/A.

Caer - Caxias
Seu revendedor da Baixada Flu-

minense, OFERECE:
F-600 Diesel 1972, com garan-

tia e preço especial.
F-350- 1967- 1968- 1969
F-l 00 - 1967.
Revisados e com financiamento.
Ver e tratar à Rua Gal. Dionísio,

495, D. Caxias - Fones: 2069 - .
2477.

VÍNOCl - 4 portai _ 1 400/4» - Único dona - CrS .....13 500,00 - Tratar 217-3472Eduardo.
VÒikSWAOÊNlj*-. Vendo ur".

gente por motiva particular .lede navo, adaptado em Fui-«e - Mecânica OK, cem ra-dle e capai - Av. Iraill n?4 240 no^ põilo E.so.
VARIANT 70 - Nave - Vend»

^j»,-v:HfVm'.,M,"--",di
VENDE-SE um caminhão ChTvrelef ano J» - Tratar na RuaUranoi em Ramal, ne nt 145Sr. Artur.

_!

Corcel
72

E toda a linha Ford parao ano que vem você
compra agora e com
grandes vantagens na

BSMJTM
Revendedor Autorizado

-Wí/

VOLKS «8-e<70,~CW.
mo preço à vista. Fatu-
ramento até 36 meses,
sem entrada. Benauto
S/A. Revendedor auto-
rizado Volkswagen. —
Fones: 228-6971 - ...
264-3117. Plantão hoje
até às Y4 horas.
VARIANT 1970 a,»7l — Bi:versas corei. Equipadai, re-vlladal, com garantia, pnauanovoi. Finenclamoi em ati 34meiei, aem entrada, com aprimeiro pagamento, 30 dlai
èouvWt"""1.' d-* v-l«vlo -COMVEPE - Rav. Aut, Vellsi-wagen. Rua Uiugual, 31», _Tijuca. Telefone 241-0712 -
.l"i"-„_'* . ,,*d»= «'badoali is 17h, domingo ati is 14

VOLKS 64 - Mod.llnho ,ói.
^^'•!' 

"¦*••-«'•-'¦*•

VOLKSWAGENT972^:
Todos os modelos e cô-
res. Pronta entregai c/
financiamento até 36
meses com as melhores
taxas da GB. Aceitamos
cartas de crédito da
Caixa Ec, Copeg e ou-
trás. Seu VW usado va-
le como entrada total
ou parcial FIOR6NZA

Revendedor Autorl-
z-ado VW - Avenida
Brasil, 15 046 — Tele-
fone 230-9955 
391-0720. Plantão sá-
bado até 14 horas. (B

VPIKS, :,-* - Víndo-^
exçelanle eilado cem radio -
3 400 - Rua Cap. Jesus 123Praia Avai - Miler.

I
k DE CARROS USADOS

TODOS TININDO!

1
TL 70 e 71
VARIANT 70 e 71.
FUSCÃO 70 e 71-
SEDAN 64
SEOAN 65
SEDAN 66—;
SEDAN 67__i
SEDAN 68
SEDAN 69
SEDAN 70
KOMBI 67
KOMBI 69

.POUCO RODADOS
-EQUIPADAS
-POUCO RODADOS
.RARIDADE
.ÓTIMO ESTADO
-NOVO
-REALMENTE NOVO
-TODAS AS CORES
-DIVERSAS CORES
-NOVO E EQUIPADO
.NOVA
-EQUIPADA

I

Financiamos em até 36 meses, sem entrada, com
o primeiro pagamento 30 dias após a retirada do

1
veículo. j|:

Pn-i.os inacreditáveis em condições sensacionais1
Vend.is t-rti ate 36 meses Planos com e sem entrada

Equipados (inclusive com radio) e garantidos
por 3 000 km ou 60 d.as

E mais 2 revisões t- 2 luunficações gratuitas
Aproveite não deixe escapar essa grande chance de

adquinr o seu Volkswagen

Q®COMVEPE
Revendedor Autorizado Volkswagen
Rua Uruguai, 319 Ti|uca
Tel 268-0/1?

Plantão de vendas
nos sábados e domingos e

diariamente até às 21 h.

FORD na ZONA SUL
é só com a

_T7
HOJE ABERTO ATÉ 12tlS.

CARROS NOVOS
CORCEL • LT0

GALAXIE «RURAL

JEEP «UTILITÁRIOS

CAMINHÕES
F-100 - F-350
F-600 - F-750

CARROS USADOS
70 — LTD, mecânico, v. 11, ban
70 - CORCEL, coup*. luxo
70 - CORCEL, 4 portai
70 - OPAIA, luxo ' cilindroí
70 - VARIANT. estjdo d« 0 km.
69 - VOLKSWAGEN, ótimo eslado
68 - GALAXIE. c/ ar refrioerado

66 - VOLKSWAGEN, revisado

J
36 meses, com "Financiamento Próprio".

As mais altas avaliações nas trocas. Crédito imediato,
Av. Princesa Isabel, 481

(Junto ao Túnal Novo - COPACABANA)
Tels.: 255-2810 - 255-0139

Supermercados
aKlHisy

É festa nos Supermercados LIG-LEV
planos inéditos-incríveis.

36 meses sem entrada .Intermediárias quando,puder.rprestação só em 72. '
L tipo . r

SEDAN

SEDAN

SEDAN

SEDAN

FUSCÃO

VARIANT

1600-4 portas
TL - 2 portas

ANO I
67
68

69

70

70

70

69

71

PRESTAÇÃO

330,00

370,00

395,00

450,00

495,00

545,00

535,00

555,00

Equipadosecom pneus novos. Garantia por2 meses ou 3.000 Km. Revisões grátis aos
1.250 e 3.000 Km.

UG-E-LEV O SEU VW EM QUALQUER DOS SEGUINTES ENDEREÇOS

abolição ^ _-_-__.W°SE?° ©REAL
Av Suburbana, 7570 Tels 249 2993 Rua Riachuejo,
249 5729c249-6313 187/189

R D,as da Cruz. 335 Jels.: 252-2935
Tels 229-7671 e 229 6722 e 232-3458

Revendedores Autorizados Volkswagen
PLANTÃO: SÁBADOS ATÉ 18:00 HS. E DOMINGOS ATÉ 12.00 HS.

EMBRATEL

VENDA DE VEÍCULOS
A Empresa Brasileira de Telecomunicações venderá, no estadoos seguintes veículos:

1 Ford Galaxie — ano 1967.
3 Rurais Willys - ano 1968.

d» i?79Ínite*eSSDdM Í?verè0 
«""Parecer até o dia 3 de janeirode 1972, à Av Pres. Vargas, 1012 - s/ 317, a fim de tomaremconhecimento do Edital da Coleta de Preços '°marem

Tvi •



veículos, emb. e esportes 3." C.d, CLASSIFICADOS, Jornal do Br.ill, domingo, 76, 27-12-71 - f
VOIKS - M. 72 - OK— H, verde Iguaçu — Moder-no. Rui Constante Ramo* n?29 - 1B 500 J vltla - St.Barbou.
VOLKSWAGEN 6» - Jóia - àvlíta 10 000 - Militar Irantf.C. OafM. nt 73/1 - Una.
VINDO - Morria 32 máquinaistandart. Senador N ibvco,134. Vila liabal.
VÓTkI U - Mocktlnhoequipado, 7 500 — i vilta «u317 montai», lava o carro nahora — Rua do Maloto 112 —

Tal.i 2344918.

VOLKS 69 - E*c. a.t„ o.rodado, 'A vista ou 2.000 «nt.,men». 435 s/de»p«sa. íroco.R. Campo» da Paz, 17-A. R.
Comprioo. Tel. 248-0626.

VOLKS *9~- I 600 "4 portairevisado c/garantia financiamosmesmo p/Táxi. Açoito troca
p/Dart ou Galaxie. Ent. «partir
d« 2.000 mil. Av. Brái d. Pina,
806-A - l«l. 391-4590 _VOLtfS 61, M, M • 69 - Oi
inai» novo» do Rio. Espetacular.
Financio, 24. 30, 36 meiei.
Açoito troca. R. Riachuelo, 33
lal. 222-7036. 

VOLKS 63 - Carro d. traioaqulp. novíssimo a vi»fa ou2.000 mens. 319. R. Santa Ale.xandrlna, 124. Rio Comprido,Atendo dominqos, 264-9758.
VOLKS 69 - 6* - Crédito nahora c/ entrega do carro mes»mo dia, à vista ou 2.500 m«ni.380. R. Santa Alexandrina, 124.Rio Comprido. Domingo» até13 hl. Tol. 264-9758.
VOLKS 72 - A partir
de Cr$ 210,00 mensais.
Av. Rio Branco, 120 —
S/loja 7. Doutor Válter.
VOLKS 64 — Equipado, ridio,
ótimo estado. Cr$ 6.500 ã vi»,
ta. Rua Jacinto Rebelo, n9 3Pilarei.

VOLKS 69 - 3a. liríe còr pérolaúnico dono todo nôvo. Vendo9.500, i vi»ta. Rua AntônioBatilio. 483 apto. 301. Tijuca
VOLKS M - Equipado» lenho2 único dono tcdc* novo».Vendo motivo viagem. Rua An.tònio Basilio, 483 «pt9 301."Tijuca.
VARIANT 70 - Excelente estadoc/rádio vendo à vi»ta. RuaConselheiro Zenha, 61/63 das8.00 às 12.00 heras.

VENDO - Citro«n "SI" em pcr-feito estado. Tratar hoje á Rua
São Francisco Xavier, 150 -
Tijuca.

Unlco dono equl-conservaçJo.VOLKS 61
pado. OHmaFinando e ac.ilo troca. Tel.
2264578, Rua R.al Orandexa,74. durante a semana.

VOLKS 70 - Egulpadiuimo
pouco rodado único dono.Ótima conservação financio até
36 meses. Aceito troca. Tel.
226-6578, durante a »eman« até
20 horas.

VOLKS 62 - (»erda) Cri 4.800.Rua Jardim Botânico, 729 c/5 apto. 201.
VOLKSWAGEN 1969 i 9USCAO1970 — iam conservada». —

Peq. antr. • alé 36 mete». —
Av. Mem da Si nf 111. —
252-6161.

VOIKS 66 - Revisado »up.equipado, vendo troco e finan-cio, Givea S/A. Rua Sio Cie-mente, 91 — Botafogo. 
VOLKS 69 — Equipado poucorodado conservado impccivel.Financio até 36 meses. Aceitotroca. Tel. 226-6578, Real Gran.dera, 74, durtnte a semana até20 horas.

VOLKSWAGEN - Su-
per-feira de carros usa-
dos, todos os «nos —
Equipados e revisados.
Planos com e sem en-
trada — Financiamento
a perder de vista — A
melhor oportunidade
para entrar o ano nôvo
motorizado — Venha
conferir. Fiorenza — Re-
vendedor Autorizado
VW. Av. Brasil 15 046.
Tels. 230-9955 e 
391-2254. Plantões aos
sábado até as 14 hs.

(B
VOLKS U - Verdi-fóíha. lindo,«qu'p«do, quitado, vendo urg.qualquer teste. Recebido Fui-
ção. Base 8 200,00 i vljta —
256-3123. 246-4254.

VOIKS 39 — Vdo. reformadomcdificado para 66. Tratar Ett.Qu I lungo, 1501/205.
VÕLKS 61 - Em eitado raro ri.dio capa bco. recünivel fsc.e/ 1.300 ent. troco por Kombi.Est. do Quitungo, 1610 P. Esso.
VOIKS 60 vendo »incronizado,transformado p/ 67, ótimo es-fado. bom preço. Travessa Cer-queira Lima 259 — Riachuelo.
VOIKS 65 — Equ pado cór vinhoún!:o dono todo nóvo. Vendourgente. Rua Antônio BmÜío,483 apt. 301. Tijuca.
VOIKS 62 - Mec. excelente -» ferrugem. Ia», pint. 100%- F. tremendio. etc. 3.9C0.José Hiçino, 84/102.
VOIKS 66 — Equipado còr péro-Ia, tedo 100%. Vendo urgente6.800 à vista. Rus AntônioBiiilio. 483 api9 301. Tlju:a.
VOLKSWAGEN 1972-
0 km. Pronta entrega
Sedan, 1300, 1500, TL,
Variant, Kombi st. Pick-
up, Karmann-Ghia- TC.
Novas côres. Financia'
mos em até 36 meses,
sem entrada, com o
primeiro pagamento 30
dias após a retirada do
veiculo. COMVEPE -
Rev. Aut. Volkswagen.
Rua Uruguai 319, Tiju-
oa. Telefone 268-0712
Plantão' de vendas: sá-
bado até às 17hs, do-
mingo até às 14hs e
diàriamente até às 21 h

VOLKS FUSCAO 71 - Supere-quipado </ridio e ll.OOOkm.Estr. Vicente de Carvalho,1585. Praça do Carmo. PenhaCircular. Tel. 391-5760.
VENDO JEEP 62 - Motor •caixa nova todo equipado,pneus tala larga uma jóia. VerRu* C-merista Méier 260 —

B!r - 1 apt. 101. 
VOIIÍ5 68 — Ótimo estado àvista 9.200.00 eceito créd. dir.Rua Nascimento Silva, 136.Dom. p/ manhi c/ porteiro di*àriamente.
VEMAGUET 62 - Estado çr.r.lbom. R. Sio Joào Gualberto126/201. I50. do Bicão. Vilada Penha.
VOIKS 68 — Só i vista ou CDC— 9.000.00 Todo equipado. Ex«celente estado geral. Tel.264-8334 — Rua tde. Bonfim,79/503.
VW 1 300 - AZUL - 49 -Único dono — Ótimo estado.Toda» as revisõe» feita» — Tel.256-3723.
VOLKS 68 - Grenat em perfeitoe»t«do. Ver à Rua Cambaúba'619. Ilha do Governador. Tel.396-2161.
VOLKS 59 — Excelente estado.So i vitta. 4.800 — 265-5324.VOLKS 60 — Rádio, capa», faro-etei, iioueiro, tudo multobom, vendo pela melhor ofertaou posso parcelar com pequenaentrada (desconto em Banco).Rua Inhangá, 15 com o portei-ro João.
VOLKS 1969 - C/rídio, ótimoeitado. P. 9.200. Volkj 1968— Em bom estado, equipado.P. 8.500. R. Dionisio 154 Pe-nha. Sr. Geraldo. Tel. 230-2794.VENDO - FNM 2 150. Mod. 72ótimo preço. Verdo. Rua Joa-cuim Nabuco, 81/301 — Tel.267-4205.
VOLKS USADOS - 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70
e 71. Equipados, revi-
sados com garantia,
pneus novos • pouco
rodados. Financiamos
em até 36 meses sem
enlrada, com o primei-
ro pagamento 30 dias
após a retirada do vei-
culo. COMVEPE — Rev.
Aut. Volkswagen. Rua
Uruguai, 319 — Tijuca.
Telefone 268-0712. —
Plantão de Vendas: sá-
bado até às 17hs, do-
mingo até às 14hs e
diàriamente até às 21h.

VOIKSWAOIN 64 . 69 - T..pada «ara p*wa, cm 7 mo-tore» Pente BB 130 • «etolinade» em perfeito estado. Fi*nanciadea p/ CDC — Inft. Kl-CAR AUTOMOVEIS - Rua 34*» Mal* nf S3S-A - T.I.: ..261-4111.
VOIKSWAOIN 70 - «.«liado«/ varanda de qualidade, 31pagamnlat a/ entrada p/CDC - Infi. CHINDLER ADIE*S/A. — Rua Mena Barrete nf161. - Tel.: 246416*.
VOLKS I96f - Tídíl ai còrei,revisado» c/ garantia, vendotroco e financio, Givea S/A,Rua Sio Clemente, 91 —Botafogo.
VOLKS 1969 - Revlie dõc/garanti». vendo troco efinancio, Givea S/A. Rua SioClemente, 91 — Botafogo.
VEMAOUET 1965 vendo émdinheiro - 3 4CO. Rua Gen.Espirito Santo Cardoso, 326Tijuca. Pinai da linha Muda.
VOLKS 6t — Vendo equip. embom est. i vista — 8.600, oulln. com peq. ent. R. Edmundo494 - apt9 102 - Tel.229-6308.
VOIKS 61 — Ultima série base4.500 à vista. Rua Sousa Lima.257/202. Copactbana. — Tel.
_267-1695. Depois das 9 horas.
VOLKS 59 tranf. 67 sincronizadoequipado. Rua Féll* Ferreira112 »ob. Higienópolls.
VOLKS 61 ezul »inc. part.vende-»e motivo comprado ou-tro: Trat. Rua José Bonificio290 c. 5 Méier.
VOLKS 44/5 - Est. gr-ral tm-pecivel, urgente 5 950. R.Maria lope», 425 — Junto viad.Madureira.
VOLKS 67 branco eouipedo rá-dio vendo R. Mearim 250/401Tol. 258-7925.
VARIANT 72 — Vermelha chapaGP 0479 Saquarema motor BV110 457. Chaiiii BV 091091.Gratifica-se a quem der inf.fonci 267-5495 235-1415.
VOLKS 65 • 66 - Equip. mec.100% pode trazer mecânico.2 OCO ent. saldo 24 ou 30meses. Rua Darque de Mato»,4-B. Higienópolis.
VOLKS 64 — Ótimo estado c/capa e ridio à vista Cr$5 500.00. Tratar Epiticio Pessoa,1782, após 16 ho/M.
VENDO — Fusca pérola 1963 —Otlmo estado. Banco recünive!.Rua Mariz e Barro», 724. Tel.248-1403.
VOLKS - 62 - Vendo. Rua Joàoda Mata, 85. Bom estado. Cr$5.600.00. Particular a particular.
VENDE-SI Gordini 66 em ótimoestado de conservação. A vista.Tratar i Rua Heleodore 170 PI-lares.
VOIKS 64 - Revi*, c/ gar. c/seguro cinto ridio capas peq.ent. »/ 24 ms. Vol. Pitria,150/G Lovi-Car 266-5729.
VARIANT MOD. 72 em «atadode OKm, môça cuidadosa p.15 000.00 è vista. Aceito CDCou troco P/ Volki Av. Atlan-tica 896-104.
VOLKS 69 — Bege superequip.revis. c/ gar. peq. ent. saldoaté 36ms. ou •/ ent. Vol. Pi-iria, 150/G l«vi Car 266-5729.
VOLKS 1969 — Revi»ado e comgarantia. 2.500,00 entr. 424.80men»ai». Aceito troca. Av. Bar-tolemeu Mitre, 620 - Leblon.
VOLKS - 4 portai - 1969. Ek-celente estado. 2.000,00 deentr. 519,20 mentais. Aceitotroca. Av. Bartolomau Mltre,620 - leblon.
VOIKS 6B — C/n/navisão v^n-demo» «em fiador até 30meses. Entrega na hora. Entra-da 3 500.00, prestações 387,00.Rua Sio Franclico Xavl.r, n9374%A.
VOLKS 64 — C/n/revisão ven-demoa tem fiador até 30meiei. Entrada 2 500.00 ores.tações J270.00. Entrega na hora.Rua São Francisco Xavier, n9374-A.
VOLKS 67 — C/n/revisão ven-demo» sem fiador até 30meies. Entrada 3 000.00 pres.tação 335,00. Entrega na hora.São Francisco Xavier, 374-A.
VOLKS 3f — C/n/revisSo ven-demos sem fiador até 30meses. Entrega 1 700,00 pres-ttçno 195,00. Entrega na hora.Rua São Francisco Xavier n9374-A.
VÕLKS 62 — Sincronizado c/n/revi»io vendemos »em fiadoraté 30 me»es. Entrada 2 000,00
prestaçio 258,00. Entrega nanora. Rua Sio Francisco Xavier,374-A.

VOLKS 66 — C/n/reviião ven-demoi sem fiador até 30meiei. Enlrada 2 500,00 pres-^17,00. Entrega na hora.Rua Sio Francisco Xavier n9374-A.

VOLKS 70 — Azul-diamanteúnico dono. Rua Dagmar daFon»eca n9 145 Maduroira. Tel.j390-8656.
VOLKS 1970 — Transfiro contra-to. Tel. 3920565.
VÕLKS 1969 — Equipado. Ótimoestado. Vendo melhor oferta.R. Barão de Ipanema 102 —Copacabana.
VOLKS FUSCAO 71 - 9 000Kmsazul, novinho e equipado ven-do só pa<-a particular. RuaGeneral Roca 559/201.
VOLKS - ANO 1966 - Vende-so no o»tado. Ver à Rua Doisde Maio, 324. Propostas c/ Da.Wanda à Av. Paulo de Frontin,628.
VOLKS — Vende-se 59 enxutoalemão 4.000,00. Tel. 255-2182.

VOLKSWAGEN COM-
PRAMOS - TC, TL.
Qualquer ano ou tipo
mesmo p/conserto, ali-
enado c/reserva de do-
minio. Vou à casa. —
Troco — 234-2474. R.
Santa Alexandrina, 124
— Rio Comprido. Tam-
bém domingos. (B
VÕLKS~ FUSCAO 70 - Verde,vendo parte financiado. TratarRua General Urquiza 263/40?— leblon.

VOLKS 55 — C/n/revisio ven- jdemos sem fiador até 30 Imeses. Enlrada I 500,00 pres-taçãp 175,00 Rua São FranciscoXavier, 374-A.
VÒIKS - Pago à vista:
61 - 5 100. 62 -
5 600. 63 - 6 000. 646 500. 65 - 7 OCO.
66 - 7 800. 67 -
8 500. 68 — 9 200. 691 0 5 0 0, 70 -
11 500. Arnaldo Quin-
tela, 71 — Botafogo.
246-1126. (B
VOLKSWAGEN — Compro atépara contarlo, pago na horaam dlnh.iro, 60 a 4 500, 61 a5 100, 62 a 5 500, 63 a 6 000,64 a 6 500, 65 a 7 000, 66 a7 600, 67 a 1 000, 68 a 9 000,69 a 9 800, 70 a 10 600 . TL,Variant, Futeão, 4 pt». R. Ma-ria Amalla 67, Tl|uca - Tal.238.3891.  'VOLKS 70 «culpado branco c/qarantia i vista ou financiadoKuhn t Cia. rev. autor. Rualelt. leal, 32 - Tel. 225-0261Laranjeiras.

REVENDEDOR ÍORD
Ford

WIllYS

(A) -
(B) -
(C) -
:D) -

Linha - 1972

Ford Corcel

Sem entrada 950 mensais
4.000 705 mensais
6.000 x 611 mensais
8.000 x 517 mensais

-(- GALAXIE - RURAL
-f- PICK-UP - CAMINHÃO
F-350 - F-600 - F-750

Fique ciente! Temos um plano
de venda para cada cliente

Rui Stnador Furtado, 129
Tels.: 214-9316 - 244-6S22 - 164-6172

Vlicuios USADOS
Ano Mar» kntrada
71 BEIINA 3.500
71 CORCEL, luxo, porm 3.500
70 BEIINA 3.200
70 AERO WILLYS 3.500
69 - GALAXIE, LTD 6.000
69 CORCEL, luxo, portas 3.000
69 — CORCEL, StanrJ. 4 porlas 2.500

Prtil
658,
624,
602,
624,
782,
460,
460,

69 - ITAMARATY 3.000 552,
69 - AERO WILLYS 4.000 460,
68 - ITAMARATY 2.800 506,
68 - AERO WILLYS 3.000 460,
68 - VOLKSWAGEN 2.000 .368,
68 - RURAL, Stand. 4 x 2 2.500 364,
68 - GALAXIE 3.500 598,
67 - VOLKSWAGEN 2.000 345,
65 - VOLKSWAGEN 2.000 324,
64 - RURAL 1.500 304,

Todos carros usados sio 100%
Revisados • garantidos.

Rua Marli • Sarros, 774/776 - Tais.: 24I-74S4
- 234-4945 • 231-0109 IP

REVISADOS COM GARANTIA

VENDEMOS: S«m entrada — Com entrada parcelada— Com a la. preitaçèo cm março 1972 — Com
parctlit Intrrmediiriai — Som mais despaiai.

VELCAR
Rua Rtal Grandeza n.° 372-A.
Tel.: 246-7084
Domingo até 12 horas.

VOIKS  65 30 x 292,00
VOLKS 66 30 x 309,00
VOLKS 67 30 x 336,00
VOLKS 68 36 x 346,00
VOLKS 69 36 x 385,00
VOLKS 70 36 x 434,00
VARIANT 70 36 x 537,00
CORCEl 70 36 x 537,00

VENDi.SE 1 vista Jeep 57 no'estado, com capota. Tratar Ru» IPadre Manso, 206. Tel,!390-2376.
VOLKS 61 — Ünico dono, Tudo 1
nôvo. Aceito troca. Facilito até21 hs. R. Barão de Mesquita,205 A 234-1487 248 8327 TORO-NADO AUTOMOVEIS.

VOLKSWAGEN - VÁ-
RIANT 1971 - Verdo •
Venda à vista ou CDC
13 700,00 - v-OMER-
CIAL E MARÍTIMA -
Av. Osvaldo Cruz, 61 /
67

Automóveis

Nova Atlântica
AV. AUANTICA, I SH

Tais.: 317.3046 • 355-2729
CARROS - 1972

CAMARO, 72, SPORT DE LU- :
XO, diversas cores, iodos
com ar refrigerado e supe-
requipados.
MERCEDES, 72. TIPO 250-C, 2
portas. Ar condicionado, su-
perluxo-
MERCEDES, 72, TIPO 280-C, 4
porlas, ar condicionado, còr
vinho, superluxo, superequlpa-
do.

0é teu carro como entrada
e o restante em 24 meses.

rWrnQF lim

TRANSA DE M0T0CA E NA M0T0RAMA
SUZUKI - HONDA

A prazo legal até 30 meses

MOTORAMA
Francisco Otaviano, 67 • Tels. 247-6593

oNatal passou

mas nossaÉÉi

facilidad^^H

continu^^H

NOVOS
OKM — linha 72. Tôdat as côres.
Entrega imediata.
Sedan - 1 300, I 500. TI 2

portas, TI 4 portas
Karmann-Ghia — 1 600 — TC.
Kombi todo» os tipos, Pi:k-Up,

Furgão.
USADOS

Revisados. Conservados em perreilo
estado, com garantia.

À vista ótimos preços.
Sedan: 61, 62, 64, o5, 66, 67, 68,

69. 70, diversas cores.
TI — 71, pouco rodado.
VARIANT — 70 semi-nova.
Kombi 66 e 67.
Fuscáo 70 pouco rodado.

© Q>

GU ANACAR S.A.
Revtndtdor Autorizado

Rua Voluntários da Pátria, 468
Tels: 226-1477 e 226-9433 mmj

Plantão pwmintnt*. Tm

VOIKS - Dezembro 69 - 31.000km — Motoradio — Vendo 1vista 9.800,00 - Var i RuaAlan Kardec, 55 — Nllion. —
Telefone 249-9576 UYRA).

VOLKSWAGEN 67, 68,
69, 70 — Revisados
com garantia. Aceita-
mos seu carro como
entrada. Vários planos
de financiamento. —
Plantão dias úteis até
as 22 horas. Sábado
até as 18 horas e do-
mingo até as 15 horas.
- COLONIAL VEICU-
LOS — Rev. Autorizado
Volkswagen — Tels.
246-5000 e 266-1132.
Rua Voluntários da Pá-
tria, 144. (B
VÕLKS 64 — Bom eitado par.ticular. Base 6 CCO. Aceiti ofar-M. Tratar tel.t 255-4582.

Camaro

Automóveis
AV. PRADO JÚNIOR 290-A

216-24U - 257-1069
MERCED» 61 - Modelo"230" - Mecânico - 6 dl.

Radio Becker — Estado es-
petacular — 11 000 entr. —
Rest. 30 meses.
IMPAIA 68 — Supersport —
2 portas — Hidramatico — 8
dl. — Ar refrigerado — 8 000
•ntr. — Rest. 30 meses.
THUNOIRIIRD 69-2 portasAlto luxo —Todo eletrico

Hldr. — Ar refrigerado —
Superequipado — Otlmo
preço.CAMIONITA 67 - "Chevro-
lei" — 3 bancos — Hidrama-
tico — 8 cil. Dir. Hidraulica

Estado maravilhoso —
5 000 entrada — Reit. 30
meses.
OIDSMOBIIE 66 - "Cutlais-
Supreme" — 2 portas — Hidr.

8 dl. — Ar Refrigerado —
Otlmo estado — S 000 entr.

Rest. 30 meses.
Aceitamos troca no valor

real.

Carros

Americanos

1972

Morris 68
I 300 equipado vermelho

troco financio Rua das Laran*
leiras, 147-8 - Tel. 265-655U
VINHAIS VEÍCULOS - Aber-
to até ai 21 horas.

Mercedes 250 C

1972 - 0 km
Branca, forrarão preta, au-

tomatica Radio Tape, ar con-
dlcionado, vidros Rny-ban, e
outros equipamentos.

Vende-se para pronta en-
trega — Informações pelostelefonei: 231*3574 e . . . .
246-0943.

Variant - 70
Azul diamante em perfeito

estado. Somente i vista. Ver
e trater Rua Maestro Francls-
co Braga n.° 175 — com por-teiro. Bairro Peixoto.

HONDA CB 250 eipecial. RuaLeopoldo Mlguêi 116/601. Tra-tar 2a. feira.
HONDA -Metfel» SS50 -.SS~502 - CS 100 - Cl 125 -Cl 350 - Cl 450 • Cl SOOp( pronta entrega — Financ.ata 24 meses. Unlco revende*dor Honda c/ oficina própriaa p.fai g.nulnas - MOTOJET- Avenida Princesa Isabel n?III .A - Tel. 255-1193.
HONDA 71 - 0 klm -
Tipos: SS 502 — CB
125 ST 70 - CB 350

e CB 500 four. Entrego
hoje. Ent. a partir de
Cr$ 795,00. Saldo
prest. de CrS 156,00.
NOVOCAR - O mais
uõvo Rev. Honda cJa
GB. — Rua Uruguai
285 - Tel. 258-7583.(8
285 - Tel. 258-7583. (3
MOTO-YAMAHA-SO - VendoQuase nova com guidon altomoderno a o original a 2.200a vista - Rua Paula Freitas, 21.

LANCHA - 17 péi, Hidro v.motor envçrude 40 HP pori/elétrica ano 71, volante emerl*cano. Vendo urgente, «pervw 1mes de uío — 4 000 ent. 400
p/mis. ICJG Ilha - MarinheiroJorge.

LANCHA FRALTH 24 pis, CrlsCraft, equipada, com 2 moto*ras de 185 HP, radio, aondeetc. Ver com o marinheiroGeraldo no ICRJ — Tratar naAv. Irasll 12 691 Rua M nf145, Sta. Neide.
LANCHA ÍACKY 24 pés Car-braimar, 7 motores OB 70 —

Var no late Clube OuanabaraTratar na Av. Brasil 13 49BRua M n? 145 com Sta.Nelde.

Ver na garagem235-2215. Inf. tel.
MOTO MATCHLEESS J00CC êno1951 vendo 2.800.00 ccmando| eioscisl. B«'«!« Ribf ro 777

; «nt9 1104 trairr àl 17.30 lira.! No locsl.
Carro de alie 'uxo e potên- MOTOCICLETAf

Volvo 1969

cia igual o modelo de /Aercc*
des último, diplomático libe-
rado, com todos os impostos
pagos, rádio, duas portas. — 222*2895.

TRIUMPH -Oiversos modelos de 650 cc.lrr.porta;io diret#. Tratar c Ale-«mdre d^ss úteis das 16.C0 ás18,CO hn. lei. 322-9M3 --
Tel.: 236-7414.

vqjãsõoque

L rriliTri

MOTONETA em perfeito estadovendo urgent» 1.500.00. Av.Gomes freire, 5*7.
VEIOSSOIEX 71 - OM-,di. 3 800 , 5 000 !mod. 72'.Tôdas côres. Entrego Isofe. pr?-

(OI a oirtlr d. CrS 1 200 ávista. Troco ou f#c. c prest.de 78.00. NOVOCAR - R. Uru-guai, 285.

VOLKS *4/47/49/71 - Ent. o«r-tir 1.200 ido. 24/30 meiei. R. - , ...Paim Pamplcna 700 tel. CADIllAC - Couoc de Ville
261-2808 261*4588. — 2 portas — Hidramatico —

Ar refrigerado — Todo eletri-

oferece hoje:
IMPORTADOS

Corvet Stingray 1971Camaro 1971Mustang Mach 1971Chevrolet Impala coupé 19õ5
NACIONAIS

EMBARCAÇÕES E
MOTORES
MARÍTIMOS

©

/'V /'

A bôa oferta
de Autobom
— tão bom quanto o próprio Volks

Carro usado

supervabrizado

Antecipe 1972, usando já, um 0 km!
e, é fácil, lembre-se que seu carro
usado ainda tem 1 ano a menos, por
isso o valorizamos tanto.

Mas se não possuir nenhum
também financiamos com ou sem en-
trada com o 1.? pagamento, a partir
de fevereiro. E tem mais, caso não
possa vir até aqui, basta tplefonar
para: 248-1505 e solicitar a presença
de nosso representante.

AUTOBOM

VW 69 — Unlco dono — VendoCrS 9.800,00 i vlit». Rua Con-telheiro Ferraz 65 caia 14.
VOLKS 49 LUXO - 4 portu. li-nha 70 — Azul-nÍDolis comteto em alumínio. Ótima pro-cedfncia. Vendo pela melhoroferta — Rua Benjamim Cons-lant n9 26 bloco 2 apto. 303— Nlterái.
VÕLKS 62 — Rádio capas ótimoestado de conservacâo. Vendobarato. Rua Bulh6es Marcial,113. Cordovil.
VOLKSWAGEN 72 -
Tôdas as côres, para

! entrega imediata. Se-
;dan 1 300, Fuscão

1500, Variant, 1 600
| TL, 1600 4 portas,
; Kombi, Karmann-Ghia
TC, K a r m ann-Ghia

j 1 600, Pick-up, Furgão.
(Financiamento a perder
de vista, em até 36 me-
ses, com ou sem entra-
da. Aceitamos qualquer
carro usado em tro-
ca. RODASA — Reven-
dedor Aut. Volkswa-
gen, Av. Osvaldo Cruz,
73 a 95, no Flamengo,
diàriamente até 21 hs.,
aos sábados e domin-
gos até 14 hs. Tels.
245-6063, 225-2307,
245-8187, 265-3012 e
225-1803.

VOIKSWAGEN • 197G
1 300 LUXO Bra-i

co, vendemos à vista
ou CDC Ct S 11 000,00

COMERCA1. E MA-
RITIMA — Av. Osval-
do Cruz, 61/67.
VOLKS TL - Mod. 71. NWApenas 7 mil kms. Únicodeno. equip. Vendo troco feci-lito. Barão de Mesquita. 131.

Compro Volks

VOLKS 1949 - Vende se citadoImpecável à vista. Rua S. JoãoBatista, 75 ~ Souza.
VOLKS 1967 — Particular vendeem perfeito estado. Rua Cam.

pos da Par, 230 — tel.254-3125. Nascimento.
VOLKS 42/63/64/45 - Ent. par-tir 1.100 sdo. 24/30 meses. R.Paim Pamplona 700261-2803/261 -4588 - Jacaré.

VOLKS 1971 - Fuscio. Ao.n»mil kms. na qarantia. Únicodono. Eoulp. Vendo troco facl-
J'to Bario de Mesquita, 131.
VW 71 — Fuicio adauirido emmaio no reoresentante. Aceitotroca c/volta a orazo ou c/2 OCO ent. e 30 orom!ss6riasde 6 500 ct avalista ou faz-seoutras composições a prazo.Inf. 7346190.  
VOLKS 65- 66 - 67 - 69 -Revisados - Podt trazer meca»nico. Financio. R. Dr. Garmer,811.
VOLKSWAGEN 72-0
km o seu presente de
Natal está na Colonial
compre agora sem en-
trada e pague depois
do carnaval tôda a li-
nha Volkswagen e m
tôdas as côres Colonial
Veículos — Rev. Au-
torizado Volkswagen —
R. Voluntários da Pá-
tria, 144. Tels.:
246-5000 e 266-1132.
Diàriamente até as 21
hs. Plantão aos sábados
até 28hs e domingos
até as 15 horas. (B

1972107219721971/721971Vc'lcj 15C0 197»Opa!* 6 cil. gran luxojemi-nôvo 1971Bunre 1970Op* a 4 e 6 cil. váriascôres 1969.70Opala Especial 1969Gilaxle 1967

Corcel Couoé luxoGálaxin re:oLandau zero
, ... Belina zeroeo — Superequipado — Umco > r> rerj

no Rio.
FONTIAC - "Grand-Prix" -
Modelo novo — Maior luxo
— 2 portas — Hidramatico —
Ar refrigerado — Vidros ele-
tricôs — Superequipado —
Único no Rio.
CAMARO - Rally-Sportc -
Hidramatico — Ar refrigerado

—Teto vinil — Superequlpa-
do e super luxo — Unlco no
Rio.

Entrada 20°i — • Restam»
30 meses.

Aceitamos troca no valor
real.

CAMARO AUTOMOVEIS
ITDA. — Av. Prado Júnior
290-A - Tel.t 236-2463 -
257-3069.

ANAO DE OCfANO - 6,70m.c«b!ne, 2 beliches. veias fran-cesis de dacron. ótimo estado.Ver no C. R. Guanabara c/ ma-rtnheiro Jair.
: IARCO A MOTOR - Vendtlancha 21 pés sem cah ne e !

lanchas 24. 26. 77 t 29 rei 1com cabin* — Vendo motor !• avulso também — 256-0229.
: IARCO A VELA - Vendo um I
j daise Brasil — Um classe Ton!- ji nha — Um classe Jl — Um Tri- jmeri e um classe Victoir* — ,i 256-0229.: IARCO A VILA - Vendo um

LANCHA CARBRASMAR. -Venda-te de 27 pás com cabl*na, banheiro e chuveiro oqui*pada para pesca, com 7 mo*toras penta BB a gasolina.Tratar Octavls - 227-0420ou 243-9711.
LANCHAS - BARCOS - Flber-glass 8, 11, 13,5 pés febricaçáoprópria financiamos até 12meses. Rua 19 da Março 37-A,49 and. 
ÍANCHA 29 PES - Por 28 milcab:ne loilete - pia — beli-ches - em estado de nova.Ver no ICRJ - Hangar 5 comMan a lo. Tratar 237-0219.
LANCHA - Carbrasmâr 74 pisc n rid o. Oc i motores PentaBB-70 — Conservadlssime. Ga»roa II. Ver late Clube commarinheiro Valeriano somenteaté 15 janeiro. Proprietáriotelefone 257-2022. Preço OS49 000.00.
LANCHA 21 - Fibra de vidro,motor BB 115. Penta Volvo,c lOO horas. Ver.do por CrS40 CCO i vista. tal. 231-1139Or. Geralds.
LANCHA Dl 21 PES - Cabinec/ dsis beliches, toilette, os-sentes estocados, motor Vc!/o

pen.i 110H.P. rabata condições
perfeitas. Var late Clube Itacu-ruça, marinheiro Aráo. _

MOTOR POPA 3.6 barco f. chatonôvo 3.33 * 1,20. Vendo juntoou separado. 600 cruzeiros,desocupa'. T'av. Msrli, frenten9 1.105. R. 13 de Maio, centroN. Iguaçu - Octacilio.
MOTOR POPA Evirurxte ouJohnscn. vende-se cmdo. dis.tanda. embalagem. CrS 300 00.^v. Aíítí. Barroso 6/802.224-5W9;
VENDO - Lancha de libro 14

pés. Estaleiro Casaveli c/moto'de copa 40 HP. Equipada c/
pnrtida eletrica. Gtr. náutica.Club dos Cajiçaraa c/francl>co.

VELEIRO - "Snlpe" — Vendoi,n- em bom Mtado. Base 2.000.Ver com Francisco no Clubecios Caiçaras ou pelo tel. ...247-3170.

dasse Brasil - Um dasse TonJ-I nha — Um classe JL - Um semI classe um Trimari. 256-0229.

VOLKS 4 PORTAS 1970 - N6voapenas 8 mil kms. Único donoequip. Vendo, troco facilito.Barão de Mesquita. 131.
VARIANT 1970 - 3a. lírie.Nova apenas 11 mil kms. Únicodono equip. Vendo troco faci*lito. Barão de Mosquita, 131.
VOLKS 70 - Bege claro vendomotivo viagem por 9.800,00.Tratar lull Tel. 227-3026 ou287-3109.

Volks 65  6.900 Volks 69 9.900Volks 66  7.300 Volks 70 11.000
Volks 67  7.900 Volks 1500 ... 12.800
Volks 68  9.000 Variant / Tl .. 14.300

PAGAMOS NA HORA SEM DISCUSSAO
Diàriamente ale 20 horas. Domingos até 12 horas.

VELCAR — Rua Real Grandoza
n.° 372-A - Tel.: 246-7084

Carros usados

Vendem-se dois veículos, abaixo ca-
racterizados, em bom eítado de conserva-
ção, que poderão ser vistos na Rua do
Propósito n.° 130, Gamboa, no horário co-
mercial. As propostas deverão ser entre-
gues, em envelope fechado, no mesmo lo-
cal até às 17 horas do dia 7 de janeiro de
1972.

Modelo Ano Côr Placa-GB

Ford-Galaxie Sedan 67 Verde CJ-8890
Aero-Willys Sedan 69 Azul DG-1906

VOLKSWAGEN F U S-
CÃO 70/71 - Azul -
pavão, Cr$ 12 800,00
à vista ou crédito di-
reto, aceitamos troca -
COMERCIAL E MAR'-
TIMA — Av. Osvaldo
Cruz, 61.
VOLKS 68 - Ünico dono —

equipado. Pouco rodado. 9 mil.Carro de trato. R. Alberto de
Campos 51 ap. 408. Ipanema.

VOLKS 72, TI, 1 600
— Vendo 0 km é 0 km
mesmo. Cr$ 18.800 à
vista ou 36 meses sem*í entrada, LIDOCAR. R.
Barata Ribeiro, 48. Tel.
236-4013. (B ;

VOLKSWAGEN - Com
revisão total, e garan-
tia de 3000 km ou 2
meses — Financiamento
a perder de vista. To-
dos os modelos, do ano
que você preferir. RO-
DASA, Revendedor Au-
torizado Volkswagen.
R. Senador Vergueiro,
172, diàriameníe até
21hs., aos sábados e
domingos até 1 4 h s .
- Tels.: 225-1803 -
225-2307.

Citroen S. M.
MASERATI

1972 - 0 KM
Cor metálica, superequips*

do. Vende-se para pronta erv
trega. Informações pelos tele-
fones 231-3574 - 246-0943.

, 
samia

facilita e troca
em atâ 30 mesesRu* Custava Sampaio, 840-A

T»l«.: 255-2279 • 256-8338
Praia do Flamengo. 194-A

Lancha Vizi

34 pés
CAPBRASMAR

COMPRA-SE - Btrco a veta 1 Com pouco uso. Vende-s»"Brasil", equipado, e ridio pa- ! equipada com 2 Perkins de
,'he» W',ÃU % » H.P reformador com «a-
nòvo cu uiado. Prccur.: o ôr. , rantia, radio, bunolJ. tanques
Peter Gudme — Burmtiiter e j de aço inoxidável. Tratar Av.Wain — Av. Gal. Juito, 365 - aor  p.,A tx 14530 andar - tels. 252 36:6 e ! 0rail1- t-Wa rfua M, MS,
232-2643 ou à Rua M*ri» Angé- j com Sta. Nôide.lica, 534 - tels. 266-5033 e '
246-4433 — Jardim Botânico. •

Landau 71

Novo linda còr hidramal!
co troco financio Rua das La-
ranjeiras, 147-B. Tel. 265-6550
- VINHAIS VEÍCULOS -
aberto até as 21 horas.

Mercedes-Benz

280-S - 1970
Vendo — Part. a part. —

Pouco uso — Mec. — Dir.
Hidr. — 4 portas — Vidros
rayban — Cambio no chão —
côr verde. Tratar Rua Acrc, 28
s/502, c/ Maurício ou Rua
S. Francisco Xavier, 132, apto.
501.

AUTOPEÇAS,
ACESSÓRIOS
E OFICINAS
AR REFRIGERADO R/AUTOMO-VIIS - Initalemo:. Comer-temos. Vendemos financiadopelo crédito direto. 221-5054.Rua Dom Pedro Mascarenhas,17. Catumb .
¦UOGY BUFÃIO o barato carro-ceriai p/pronta entrega kits.e componentes avulso» compredireto da fábrica. Rua DoneJoaquina 61 — Inhaúma. Tel.229-3864.
CONEXÕES EM GERAI - Aréleo • gasolina. Tubos de co<bre — mangueiras de pressãograxelras e engraxadeiras ~acessórios de lubrlficacio —PAUMAR - Rua Flgu.lr. d.Melo, 3*T - Tel.: 234-731
VINDO junto ou separadomotoradio 12 volts 4 rodi*cromedas e pneu» s/ uso p/Volks. R. Bento Lisboa, 79 c/10.

Mecânica

Putziger
Oficina completa. Lanterna-

gem, pintura, eletricista, etc.
Honestidade, respeito, con-
fiança. R. Bambina 42. Bola-
fogo, c/ Silvio c Ivan Putzi-
ger.

Peças para carrocerias

de ônibus
Temos completo ESTOQUE para QUALQUER TIPO.Aceitamos encomendas.
AUTO CARROCERIAS IRAStL ITDA. Tels.: 230-1657 e230-3455. RUA ANTÔNIO RÊGO, 37) - Olaria - Rio - GB.
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mERCEDES-BEnZ

Potências de 45 HP a 140 HP
(Reversor Twin-Disc)

PRONTA ENTREGA/OS MELHORES
PLANOS DE FINANCIAMENTO

GUMMBIIRfl DIESEL S.fl.
Av. Brasil, 8255
Tels.: 230.5213 • 230-9885 - Ramal 20

ALUGUEL E
! TRANSPORTES

BICICLETAS
E MOTOS
BINElll - 125cc - 4T Negrini~ 180cc — 2T. R. ConselheiroOlegário 37/203. Maracani —
c/ porteiro. •

BICICLETAS todos os tamanho»
« marcas. Vende-se urgente Ü-
quidação a partir de 180,00Av. Gomes Freire 547.

HONDA - CB 450 DOHC -
Azul — equipada c/18.000 km.
Cr$ 10.600,00, R. Barão da
JagOaribe 157. Ipanema. Tel.JagO227-:2460.

VENDE-SE

ALUGO Galéxie c/ar, LTD j

7,50 P/HORA KOMBI - lr.nl-
portamos tudo 2a. a domingo
<J« 7 às 22h. Tels. 226-8142,266-5194.

DIVERSOS
c/ar, Dodgc Dart, Opala e Aero | mi(a. ¦tun.pnNO—_c,t 175p/casamentos, pas.eio.; via. P!N0PONG -Cr$ 175,
gens, executivos, formaturas,etc. Preços especiais p/contc/firmas. Consulte antes noss:»
preços — 268-2137. Dia e noite.

ALUGAM-SE K O M B I S - Ex-cursòes, pequenas mudanças,e ntreaas comerciais. P/hora.Tel.: 249-7161.  VENDÉ-SÉ B A R R A C A tipoALUGO — Gaiaxle — Aero - | campanha p/4 e 6 pessoas,Opala, c/ mot. p/ hs. cu diá- fundo impermeável. Jóia. Preço«-  r ... «... .L • .  i..-. CA.-4A4

tamanho oficial. Desmontável.Sem uso. Rua das Rosas,
578/201. Valqueire.

SÜRF - Vend.-se linda pranchainini-model motivo viagem.Perfeito estado. Pouco uso. CrS600,00. Telefono 227-1 142.

VOIKS 63, 64, 65, "66, 67. 66,
l 69, 70, 71, 70 Fuscio asul sai*do em dexembro. Variant 7071. Fusca 4 portas Iftual a

OK. Kombls 70, 69,68 • 72 OK.mais Opala OK, Dodge OK,Corcel OK, Charge OtC Tôda
. linha d. carros nacional.. Emais: traga sou carro usado e

leve dinheiro. E mais: um 7e-rinho. Aprovação imediata cemou sem fiador, rom ou sementrada. Saldo até 30 meses.SANTOS AUTOMOVEIS d.s.i.a todos seut clientes, amigose futuro». Feliz Natal, próspe-ro Ano NBvo. Paz • Amor naT.rr». Rua Piauí, 66 a 72 -
T.l, 249-2420.  

VARIANT 72 0 KM -
E' 0 km mesmo. Não
seja iludido por con-
versas. Cr$ 18 800, à
vista ou em 36 meses
sem entrada. LIDOCAR
R. Barata Ribeiro, 48.
Tel. 236-4013. (B

(NO ESTADO)
Um lote de peças e acessórios de veículos

diversos das seguintes marcas:
CAMINHÕES INTERNATIONAL, FORD E CHEVROLET
PICK-UP FORD, JEEP WILLYS, RURAL WILLYS, AERO

WILLYS SEDAN, VOLKSWAGEN SEDAN, KOMBI
e GALAXIE

Ver, de 2a. a 6a.-feira, das 8h30min às llh30min e
das 12h30min às 16h30min.

RUA BÊRGAMO, 320
(Ex-Rua Imbuzeiro — TRIAGEM)

(As propostas, em envelopes fechados, deverão ser enviadas,
até às 16hs do próximo dia 5-1-1972)

AVENIDA PASSOS, 115 - 12.° ANDAR
(Citar referência: DSU-RR-10.332/71)

Casamentos, viagens. Embaixadas, executivos contratocom firmas, etc. Tels. 266-3156ou 248-4890 dia e noite.
ÀLÜGO Volks 2 ou 4 ps. Corccl,Variant, Kombi — Aero, c/ous/motorista a partir de CrS50,00 258.9887.

I AH, Ò PROBLEMA V TRÀN5-PORTE? - Alugue uma Kombi
I luxo c/ $/ mot. Saída qualquerhora p'ro q. der e vier. !I 236-0394.  'CASAMENTO - Galaxie LTD c/ar condicionado — Viagens

passeios — turismo — diáric— Ótimo serv. T. 281-9801 Ser-
glo.

EXCURSÕES - PASSEIOS - I
CASAMENTOS -Itamaraty com jmotorista — Passeios a Petró-
polis, Toresópolis — Aluguol p/hora. Reservas para firmas —
contratamos casamentos — Tel.
225-2587. Sr. Carlos ou Srta.Alice de 8 às 12 horas e de
18 As 20 horas. 

GALAXItS - Dodge Dar» paricasamentos etc. Alugo —
Melhor preço — 268-8542243-4152 - Marzano. 

KOMBI — Peq. mudanças. —
excursões. Tel. 230-8982.

KOMBI - MUDANÇAS - Énl.comerciais qualquer parte Bra-sil. Viagens exc. O menor pre-
ço da praça. 268-5526. Mareio.

TRANSPORTE em Kombi peque-nas mudanças e aquele preço i
que você gostaria dc pagar,lei. 256-7740.

700. Washington Luis 50/304.

u ftakwl
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t - 3* Carf., CLASSIFICADOS, Jernal de trasil, domingo, 26, e 2.«-feirs, 27-12-71 MAQUINAS E MATERIAIS

MÁQUINAS
E MATERIAIS

MAQUINAS
APARELHO da selda OAlocn.o,

completo v. urgente 950.00.
Rua Selam Im Constam 116
Catete.

ÂIUGA-SE guindaste H vi' a r
caminhões gumcho compresso-
rei de ar míquína de totdi
grupo gerador 72 kva. Iratai
Monsg - tonei 2J2-B6I6 -
3TO5375.

»ÒMACMÀ -'Mlaulnas - Ven.
do 230 «198.

HIVADOX - Vendeie - um
péf. 5 pwP ciiã coma nâvo.
g._Prudenj^a_de Morri, 1565.

G«ÁHCÀ"-*'Vende ímã Im-
prmori duplo oficio ou van.
de < »m*Ik. tup«rtquip. d»
no ctnfro d* Maduitira com
Itlifent — Rui Carvalho d*
Segu, I5S-B.

ORAFÍCA-Vãndein.se Tipos
• Numtraderti undoi, Pr*.
cot tiicepcioniii. Traia* com
Sr. Warneik — Telefone . . .:»4-im.

GÚÍ.HOTINA •KRAUSt" -
Vendc-M 72 cnu. de bota,
elétrica. Estrada Velha d <
Pavuna, 1716 - Inhaúma.

OFICÍNA MICANICÀ - Torno
1,50, máquina de pontear,
pUina pequena, cimeril, terra
alétrica, bancada, etc. Vendem-
ia urgente. Ettrada Velha da
Pavuna, 1716 - Inhaúma.

MAOUINA 01 UFRIOHA-
ÇAO — Vendada 2 novas
TheVuniod da 5 MP sam uso.
Rua Professor tait, 2M - Dias
Úttil - horário COmtrcIal

MISTURADO» Dt MASSAS Baila
G;on >de*t para padaria.vende-te pela melhor ofct«.
Bua Antônio Joio, 168. Cor-
do. I. Horário comercial de 2a,-
teira em diante.

MAQUINAS utadat compra ven-
da troca faclllla.se. Calandra
;,5mt t> Imt motoritada chapa
ali 1/4, Freza sacora n9 1,
aparelho freiador até modulo
A p/montar em tomo, torno
revolver Polímac, tornot mec a-
nico de todot ot tamanho»
tipot e procedência» e de ban-
cada, plalnai de arraiio de 1-2
e 2 l/2mts. * llmiiclora» de 200
- 300 - 400 a JOOm/m, (ura.
deitai de coluna, guilhotinai
de Imt, balancinhot de 1
S - 10 - 15 e 20tn, tolda elé-
trica gerador e traniíormador,
terra mecânica e Tico-tico; pol'-

-irlios de 1/2-1 1/2-3 5 H.P.,
l.xadefrai p/mecaníca e made>-
ri, compreiioret, motora» e'e
tncoi novoi e uiado», ferra-
m«ntai, cofre qrande contra
logo pssa I.BOOko. R. S.n.
Bernardo Monteiro 18 Benf ca
248 5953 e 24B-I01I.

MAQUINA SÒIDAR ÍACOS
PIASTIVOS - Vendo 272.00
com garantia, facilito. Oi ai
üteit Rua Jorge Rudgt, 135.
Maracanj. _______

MAQUINAS DE 
"COSTURA -

Confecção vende toda maau>-
narie. Ver • Ireter Av. Copa-
cabina, 1256 aplo. 202. _

MOINHOS KRUPP - Vende-se
12 moinho» c- motorei de
15H.P, em ptrfeito funcio-
namento, por melhor oferta-
Iralar Rua Ore. ei, 28 - Santo
Çrlito.

MAOUINAS DE REVESTIMENTO
e ratpagem ~ Vsndem-te 5
micuinat de reveitimento Itlil*
anat com produção de 350m2
diirioi e 2 de raipagem. Ver
na obra da R. das laranieirai.
SIS, com o Sr. Marquei.

. OFF-SET NEBIOIO Invicta 33 -
Formato 60 \ 84 cm. Eltado

I de nô»o Rua Franciico Eu-
i gtnio. 198;

VENDE-SE
(USADO, NO ESTADO)

COMPRESSOR DE AR "I. RAND"
Tipo XRE, equipado com motor WHOUSE de 17.5 H.P.

Conjunto Excitador de CC. de 4,5 KW.
Reservatório de ar, quadro- de comando e chave

blindada trifásica.

Ver, de 2a. a óa.-feira, das 8h30min às llh30min e
das 12h30min às 16h30min.

RUA BERGAMO, 320
(Ex-Rua Imbuzeiro - TRIAGEM)

(As propostas, em envelopes fechados, deverão ser enviadas,
até às 16hs. do próximo dia 5-1-1972)

AVENIDA PASSOS, 115 - 12.° ANDAR
(Citar referência: DSU-RR-10.336 71) (P

EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO

A MAIS UNDA PORTÁTIL -
Princesa, qua escreve cerne
Impretie, cem variadas letras
modernat, venha tenhacar -
ICO - R. Redrlae Silva, 42,
4? andar. Tal. 2520451.

AlUOUll I VENDA - Da mi.
quinai de ascrever e de caliu-
lar, elelrinlce, aUfrlcaa e ma.
nu.li, lambem am letras me.
darnas e técnicas (micra, ll-
game, etc.) Aplicamos ai mais
balas letras na sua maquina
ICO IMPORTAÇÃO - Rue
Rodrigo Silva, 42-49 and. Tais.
252441» a 2510451.

ARQUIVO oficio 4 gav. Fichi-
rio, colre. Karde» 5/8, eitanta,
armirlo, meiai, bureiu, no e
madeira, cadeira G I r o (I a « ,
m-quina calcular Fácil Min, In-
vilidoi 33.

Matrizes para linotipo
Vendem-se fontes completas e incomplelas.

Ver e tratar na Av. Rio Branco n.? 110,

1." andar, com Sr. Gilberto. (P

SERVIÇO DE MARTELETES

wW NA

construção!
perfuração

desmonte
Se o problema • pedra J
rocha ou concreto, nòs

< PLÁSTICO - Vende-te conjunto
j de tópro completo, máquina»,
j forrdiiieniat, compreitor, etc,
, Eitr. Velha da Pavuna, 1716

- Inhaúma - OB.
; SERRA CIRCULAR 'desempeno

j tupla turadeira lixadeira numa
tó máquina e motor de lui

I vendai dírctai da fabrica R.
João Rêao I78_F.J60_.99M.

I TIPOS — Grafite vende uiadei
; bem como Numaradore». Tra*

tar com Sr. Wernecli, telefone
: 354.1996.
' 

UNIDADE DE CILINDROS para
| Impregnação e/ou laminaçlo de
1 materialt macios, compotto c/
j motor, varíador $ redutor de

velocidade. Vende-te pela me-
I lhor oferta, R. Antônio Jo*o.
I 168v- Cordovl. Horário comer-
I ciai de 2a.-telra em diante.

VENOE.SE - Miauinai para
I marcenaria a Rua Aníbal Bené-
j volo. n9 363._ Estico.

Motores

WISCONSIN

Firma empreiteira
Necessita alugar os seguintes equipamentos;

Motoniveladora
Caminhão pipa
Caminhão distribuidor de asfalto
Rolo compressor Tandom.

Telefonar para 231-0301 - 231-2216 - 231-1043
Horário comercial.

1 COFRES DE AlUOUll - Organl.
• tetio com mais da 136 anos.

j Ponui em CASA.roeu, cofrei
| da aluguel, marca Fichai, em
j Ires tamanhos. Segurança abio- ¦

lute. Diária menta Inclutive aoi
libadoi. Rua da Quitanda, 62
i/iolo. lelelonai 2326691 ra.
mal 13.

• OIPOSITO Dl MAOUINAS da >
I eicrever, tomar. MlmeAgrtfoi
| a tinta e a álcool, endereçar,
! foiocopladorai, grande ouantld. .
i Vendas a prato c/ garantia. :' 

R. Rlachuelo, 373 g/ 505.

KARDIX. Segurit e Ramingien
| 5.8 armirlo de aco e arquivo;
| ofclo. Inválidos 33.

MAOUINAS DI ESCRITÓRIO -
j Escrever, temar. calcular, con. '
1 tabilldaae, virles marcas e '

modeloi, novat a recondic» '
nadai. Fotocopiadorai, dupli-
c ê doret, «rquívot. fichirlot,
cofres, acasi6rloi. ele. Rua do
Rlachuelo. 313-C. - Tel.
222-6959.

Vendem-se
60.000 QUILOS DE

RETALHOS DE FERRO SILÍCIO

1
l V / 1.1 rocha ou concreto, n6s
1 \l UV o lolucionamos

_Smé_í  J

nacionais e
importados.
Peças Genuínas e
Assistência Técnica Ver, de 2a. d 6a-feira, das 8h30min às

.lh30min e das 12h30min às 16h30min.

RUA BÉRGAMO, 320

(Ex-Rua Imbuzeiro - TRIAGEM)

(As propostas, em envelopes fechados, de-
verão ser enviadas, até às 16hs do

., próximo dia 5-1-1972)você encontra cm r
¦ -op-im»:€.".*%./#\\ ai.mi;i»/i

Rua Prol. Pornira Reis, 47 AVENIDA PASSOS, 1 15 - 12/ ANDAR

(prtxT«o A?ma«m ,3 (Citar referência: DSU-RR-10..' 42 71)
do Cais do Porto)

MAQUINA escrever Royal, eletr.
Vando 730. mmual 400, iom«-
dora 400. Oitalonei 100, R.
Santa Carolina. 44 Uiina.

MAOUINA eicrever somar O.i-
vetii nova, metade do . ¦-.
CrS 1.500,00 e 2.500.00. T.
237.5293 - dono.

aquathernn
-uma fonte de calor em sua casa
Somente um aparelho serve a
casa toda: pias, banheiros, .
chuveiros, lavabos, O gás esquenta
mais rápido e custa menos.

r

_^^r*Õmi_ oquath .r"^í

m»r ^'

\

<

um produto

Aquatherm é um
aquecedor central.
Substituo o elétrico do
250 litros com
vantagem de volume por
1/3 do custo mensal,
O Aquatherm é adaptável ás
instalações oxistenteSi
V. encontra o Aquatherm
em qualquer
LOJA

ULTRACAZ
ou
ULT RALAR

o nos nossos Revendedores
em todo o Brasil
Consultas na GB *—

Tel. 252-4115 Ramal 228

MOVEIS ESCMTOMO - Venda- |
(« urgentt t b<r«io, --¦-»• |
!"•¦'-¦• e pequm*i, «rqulvei, ,

«rmárioi, bancoi. c a d « í t a t, .
Mianiei. etc. Estf., Valha da
Pavunt 1716 — Inhaúma - CB.

MIMEOODAFO - Vendo Gastei-
ner 120. Rua do Acre. 55/302
¦ei. 323 5218.

m mWi mTMj-i^k1

%Ç^Jm_9j

MAQUINAS DE CONIAIIUOA-
OE - Audlt-, Olivetti, Nsiíonsl
31. 30, 3000, Burroughs f-l.
500, F-l 200, Ruf 7/35, Intro-
27, Ramington Foremosl. Alu-
gual. comora • venda até 74
meiti. ofklna cipK<alitada.
Sinemiquina do Brasil S/A. R.
Sacadura Cabral, 41 - 19. Tal.
223-4980.

MAQUINAS - Escrever, -amar.
Calcular, ntinua.t • elétricas.
Ramington, Olivetti, Fecll, Pre-
dia, Burreughi e eulrai. Nevas
a racondicienarfii com «ftntia
a viita e facilitadas. íamgâm
alugamet. Av. 13 de Male, 31
Grupe 1925.

MAQUINAS 0E ESCREVER -
¦r ¦ " a calcular, váriu marcai
a partir de 140.00. Av. Rio
Branco. 9 sala 309.

MAOUINA DE ESCREVER RE.
MINOTON - Carro ¦¦.-;••
como nova. 200,00. Outra de
lomar 250,00 Av. Almirante
Berreio. 2 ¦/ I20A.

SMITH-CORONA - Maquina da
atiravar mtnuali • alélricii —
itandaral a jeitaiels. Rle: Rua
laandre Martins nf 10 — le-
ía. Tal.: 1».9(39 - Nltarel -
Rea Si* Joio. 25 - leia
13 - tel.: 7 24S.

RIMINOfON MESA - Crt 175.
Ótimo estado. Revisede. Urgen-
te desoc. lugar. R. Uruguai,
354 ap. 102.

INSTALAÇÕES
COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS

CÂMARA FRIGORÍFICA e Insta.
Uçôei ccmarci.;t comptitii -
eacelete ponto ne Tijuca -
kombi frigorifica — Ótimo
negócio para diitribu>dora dt
produtos elimenlkios ou \ftb'. tdss — Neg&cio urgente -
motivo v>ipam anterior.

LAJES VOLTERRAHA
ECONOMIA,
RAPIDEZ E
QUALIDADE
25 ANOS
OE EXPERIÊNCIA

1
LAJES PARA TODOS OS FINS:

PARALELAS — ARMAÇÃO CRUZADA
ABOBADAS — ABÓBADAS INVERTIDAS
— CALHAS GREGAS E ROMANAS

RUI DR L.Pfl, 180 Sfllfl 510 222-9933

Vendem-se
SUCATA DE FERRO BATIDO,
INCLUSIVE GALVANIZADOS

(500.000 kg)

Ver, de 2a. a óa.-feira, das 8h30min às
llh30min e das 12h30min às 16h30min.

RUA BÉRGAMO, 320
(Ex-Rua Imbuzeiro - TRIAGEM)

(As propostas, em envelopes fechados, de-
verão ser enviadas, até às 16hs do

próximo dia 5-1-1972)

AVENIDA PASSOS, 115 - 12.° ANDAR

(Citar referência: DSU-RR-10.335 71)

^\
PETROBRÁS,

.... .,-. .»;.. v-'

Vende-se
(Usado, no estado)

UM PAINEL DE CONTROLE G.E.
MODELO IC7065-H5G-250 HP,

COMPLETO

Ver, de 2a. a óa.-feira, das 8h30min às
Mh3Òmirí e das 12h30min às 16h30min.

RUA BÉRGAMO, 320

(Ex-Rua Imbuzeiro - TRIAGEM)

(As propostas, em envelopes fechados, de-
verão ser enviadas, até às lóhs. do

próximo dia 5-1-1972)

AVENIDA PASSOS, 115 - 12.° ANDAR
(Citar referência: DSU-RR-10.339/71)

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

REFINARIA DUQUE DE CAXIAS
VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS

NO ESTADO

Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote 8
Lote 9
Lote 10

Lote 11
Lote 12
Lote 13
Lote 14

Lote 15
Lote 16
Lote 17

MATERIAIS

Bicicleta de carga, passeio
Poltronas "BRADFOR"

Vibrador Elétrico "ARNO"

Micro-trator "TOBATTA" c' implementos e peças novas
Enceradeira mod. 35 G 1962
Compressor de ar "KFD" mod. DIRO - 60
Máquina de limpar peças
Máquina de escrever "Remington Rand" 1958
Máquina de Escrever "Remington Rand" 1959/60/61
Máquina de calcular "Mercedes" 1960 (1) e "Burroughs"

1958 (3)
Máquina de calcular "Monroe" 1961
Máquina de calcular "Monroe" 1965
Motor elétrico trifásico "STOLTZ" 100 HP
Máquina Manual cortar grama (1) e depósito de leite, capa-
cidade 50 litros (10)
Máquina Contabilidade "National" mod. 311014
Máquina heliográfica, conjugada, marca "SCOUT" 1960
Máquina de lavar carros, marca "GLOBE", de 0 a 600 libras
motor trifásico, 5 HP, marca "BRASIL''

QUANTIDADE

15
13

1
1
1
2
1
5
5
4

5- 51
1

i. 11

Vendem-se
600 TAMBORES VAZIOS,

(em bom estado)

150 TAMBORES VAZIOS,

(amassados ou furados)

Ver, de 2a. a óa.-feira, das 8h30rnin às
llhSOmin e das 12h30min às 16h30min.

RUA BÉRGAMO, 320
(Ex-Rua Imbuzeiro - TRIAGEM)

(As propostas, em envelopes fechados, de-
verão ser enviadas, até às lóhs do

próximo dia 5-1-1972)

AVENIDA PASSOS, 115 - 12.° ANDAR
(Citar referência: DSU-RR-10.340/71)

(p

Lote 18 Material p/ viaturas todos revisados —
1 motor "CHEVROLET" n.° 3J0302D

motor "WILLYS" n.° B3 172484
eixo manivela p/ Willys —

Lote 19 Material esmeril (Lixa, rebolo e carburudum) —
Lote 20 Material Laboratório —
Lote 21 Equipamentos p/ solda, p/ máquina de solda —
Lote 22 Material elétrico —
Lote 23 Material p/ martelo arrebitador e arrebites —
Lote 24 Ferramentas agrícolas —
Lote 25 Peças novas p/ motor a gasolina 

"MONTEGOMERY" e para
motor a gasolina 

"WISCOSIN" -

Lote 26 Sobressalentes p/ bomba "WORTINGTÓN" tipo -
Lote 27 Bomba alternativa "DAWSON E DOWNEI" de 10 HP e

sobressa lentes novos —
Lote 28 Transceptor VHF Philips fixo, c/ aparelho telefônico c/ ante-

na, mod. 20217/10 (2) e 20217/12 (5)
Lote 29 Transceptor HFR Philips fixo, canal 158, c/ antena mod.

394 (1) e 449 (1) r
Lote 30 Transceptor móvel, Simplex, fonte transistorizada, antena c/

microfone, controle remoto —
Lote 31 Transceptor móvel, Philips, mod. HRR-20210/50, 10 W, c/

microfone —

INSTRUÇÕES E LOCAL PARA EXAME DO MATERIAL

Rodovia Washington Luiz, km 10,5 — Campos elíseos — Duque de Caxias

Horário: de 8 às 10 horas e de 13 às 15 horas, de 2a. a óa.-feira.

Entrega das propostas até às 14 horas do dia 13-01-72.

1
1
2

2

7

2

15

10

Goivães Materiais de Construção
RUA CLARIMUNDO DE MELO, 906-A

- TEL. 229-9020

Em frente à Fundação do Bem Estar do Menor

COMPRE O QUE QUISER
PAGUE COMO PUDER

ATÉ 24 MESES
ESCOLHA EM QUANTAS VEZES

1.° Pagamento 30 dias após a compra

CASHEIMIROS I lAttltmOS -
S«c*dorfst toiUtei, bicUi, U- ;
vitôriot olétricoi, poUnn&t, j
mejij dt mmicure. poltrona» ;
misugens, cidtir* barbeiro, (bincadM di barbeiro. Tudo a
prezo tem enlrada. Rua Con< !
Ce>(iO. iS Av. Pr«. Vtrgtl,
3357. tel. 2247105 - C«d.ir..
Ctmpinillc.

DIVERSOS
MOTORES DIVERSOS - Vende-

I •'. treter i Rue Orettei, 2B.
j Santo Cristo. (Nio te atende
I pelo telefone). ___________ .

TANQUES IBESA - Vende-se
2 lanoues tf- ferro usados, '
capecldede 12.000 lliroí cede.
Ver e treier Rue Oreitei. 28.
:•-.!- Cr -a - (GB). (Nio ic
elende p^o telefone).

Fechamento de área
Portas p/ box em 48 hs.

Portas soe. der. em ferro e alumínio var. cob. reb-
da leio, mirui. met. e fech. p/ edil. Fulgoreulo fáb. de
CiQ-J.idriís de «lum. anodizado. Fac. pag. Or'. */ comp.
R. Uruouei, 99. Tels. 258-7325 c 268-5084. De 2e. a 6a. das
7 ai 18 hl, Sáb. des 8 às 13 lis.

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

! CONSTRUTORES - B.N.H. -
vendo Dosag. 320 I. Discon. I
Pi de arraste e maaulniria p«. jra fabricar tinta plástica, pias '
de polyester e tanques de
trhergleu - 237-8760. Silvio.

PORTAS AÇO, basculanlet, |
grades, ele. Vendo urqente lote
auase novo a CrS 3.03 por quí-
Io. Bom negócio para quem ;
queira fechar ou construir qal-
pócs. Ru» CIidp Filho. n9 192 I
- Méier.

TIJOlÕS 2O«50 - P6sto nã obra 
'

mil - 110 - 115 - R. Cêpiri-
luba, 292. V*« lobo. oerto
Eitr. Vicente Carvalho, 194.

VENOO pela metade do preco ;
(custa na loia 107,00) circa de
60 m.' de parque paulista sem
uso. 2870586.

Demolição
EDIFÍCIO

Vende-se elevador p/ 5
pavto., portas o janelas n.i
medida, laços, telhas, louças e
outros materiais. Rua Prudeiv
le de Morais, 1 565.

na copa
GDSinna
e banheiro
na construçãoem geral
CASA
LUZES

ÍI
de qualidadede precode prazo

SM
MESES

CASA LUZES S.A.
TEM DE TUDO MIM I0D

o lis. Dk CRU;, mj . tur. T.l. 7:1-011,1
[n!'rii --ti i'i ti i.-.'j • U'iii it (jjiii6if|

Y
TRADIÇÃO E
EXPERIÊNCIA
DE 36 ANOS
NO RAMO

Ferre
p/ construção
Diretamente da Fábrica.

O Entregues a domicilio.
IAMINAÇÃO PEDRO II

LTDA.
Rua Prefeito Olímpio de

Melo, n.° 1.755 — Telefones:
246-0844 e 254-3285.

Porta p/ box
SERRAlHERIA ITAIO-

ESPANHOLA

Fechamenlo de área e va-
randa em duraluminio anodi-
zado. Fabricação própria. Or*
çamento a/ compromisso (fi-
nanciamos). R. Gal. 5everiano
88 - Botafogo. T. 226-2806,

Porta de box
Fechamento de áreas

Em alumínio e ferro — Vidro ou plástico
em diversas cores. Fabricação própria — Expo-
sição e Vendas, Rua Sta. Clara, 115, s/301 —
Tel. 257-8583 e TeL 255-2269.

Vende-se
(usada, no estado)

PAVIMENTADORA DE CONCRETO
MARCA "REX", Mod. 34-E

Com motor a gasolina"WAUKESHA" de 105 H.P.

Ver, de 2a. a óa.-feira, das 8h30min às
llh30min e das 12h30min às 16h30min.

RUA BÉRGAMO, 320

(Ex-Rua Imbuzeiro - TRIAGEM)

(As propostas, em envelopes fechados, de-
verão ser enviadas, até às lóhs. do

próximo dia 5-1-1972)

AVENIDA PASSOS, 115 - 12.° ANDAR

(Citar referência: DSU-RR-10.337 71)


