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Tampo: Inslival, com pa-
ríoitot il* melhoria. Tam-

ptratura: «ifivtl. Ventos:

quadrante Sul a lili, Ira-

cei. Visibilidade: modara-
da. Máxima: 211. Mini-
ma: 16,1. (Dat. pagina

S. A. JORNAl DO IRASIl,
Av. Rio Branco, 110/112 -
End. Tel. JORBRASIl - Rio
de Janeiro (GB), ZC-21 - Tel.
Rede Interna 222-1818 — Te-
lex ni. 601, 674 _ 678 -
Sucuriaii: São Paulo — Av.
São Lula, 170, loja 7. Tal.
257-0811. Brasília - Setor
Comercial Sul — S.CS. —

• Quadra 1, Bloco 1. Ed, Cen-
trai 6.° and. gr. 602-7. Teli.:
24-0200, 24-0250 e 24-0150.
H. Horizonte — Av. Afon-
so Pena, 1 500, 7.° and.
Tels.: - 22-5769, 26-4034
e 26-4038. Niterói - Av.
Amaral Peixoto, 116, grupos
703/704. Tels.: 5509 e 1730.
Porto Alegre — Av. Borges
de Medeiros, 915, 4.° andar.
Tel. 4-7566. Salvador — Rua
Chile, 22, s| 1 602. Tele-
fone 3-3161, Recife — Rua
do Riachuelo, 135. Telefone
2-5793. Correspondentes: Ma-
naus, Belém, S. Luis, Tere-
sina, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Aracaiu,
Cuiabá, Vitória, Curitiba, Fio-)
rianópolis, Goiânia, Waihing- |
1on, Nova lorpue, Paris, Lon-
dres, Roma, Bonn e Tclaviv.
PREÇOS, VENDA AVULSA -
Guanabara * Estado do Rio:
Dias úteis . ... Cri 0,50
Domingos .... CrS 1,00
São Paulo a Minas Geraia:
Dias úteis .... CrS 0,B0
Domingos .... CrS 1,00
SC, PR, RS, BA * ES:
Dias úteis .... CrS
Domingos . .
DF, GO, AL,
MT, PB * PE:
Dias úteis . .
Domingos .

. CrS
0,80
1,20

SE, RN, CE,

. CrJ
. CrS

1,00
1,20

MA, PA, AM, AC, PI • Tor-
ritórios:
Dias úteis . . . . Cr$ 1,50
Domingos .... CrS 2,00
ASSINATURAS - Via terras-
tro om todo o território «a.
cional:
Semestre . . . . CrS 90,00
Trimestre . . . . CrS 45,00
Postal — Via aérea am todo
o território nacional:
Semestre CrS 400,00
Trimestre . . . . Cr$ 200,00
Domiciliar — somanla no Es-
tado da Guanabara:
Semestre .... CrS 120,00
Trimestre .... CrS 60,00
Domiciliar — São Paulo, Balo
Horizonte, Brasilia:
Semestre .... CrS 500,00
Trimestre Cr$ 250,00
EXTERIOR (via aérea)
EUA, mensal — USS 12; tri-
mestre — USS 30. Portugal,
dias úteis — Esc. 6S00; do-
mingos — Esc. 8$00. Argenti-
na, dias úteis e domingos —
PSS 2,50. Uruguai, dias úteis
$ 8; domingos — S 15. Chile,
dias úteis — Esc. Ch. 1,50;
domingos — Esc. Ch. 2,70.

ACHADOS E
PERDIDOS
CARTEIRA CREA 5.* REGIÃO

n? 181 MD reg. 61888 do Eng?
-Marcos Eduardo Bandeira Maia
extraviou-se no último dia 20
de setembro. Quem encontrar
favor entregar Av. Rio Branco
311 tala 407.

FOI perdido entre o trecho Pça.
15-Lcblon no ônibus 438 um
envelope contendo fotografias
em slides (de interesse clentl-
fico) na última 5a.-feira a noi-
te. Favor comunicar Dr. Neucl
pelo tel. 267-1155. Gratifica-se,

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AVISO AS MADAMES
— Temos um departa-
mento especializado
em seleção de alta cria-
dagem. Babás, cozi-
nheiras, copeiras, mo-
toristas, etc. Todas com
carteira de saúde e
refs. Tel. 257-6751.
AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM

— Ttm para o mumo dia de-
mestiças rigeroiimant* saltcio*
nadas com cari. saúda, Abreu-
grafia a raf. Somos a maior
organização do ramo, por isso
ttmos condições reais do bom
servir com prosfexa • honesti-
dadt. Damos garantia do 1 ano
com substituição imediata. Av.
Copa, 5B3/B04, Tal. 237-4751.

A COZINHEIRA- Tri-
vial variado, forno e
fogão. Pago 400,00.
Dorme n o emprego.
lExijo ref. e doe. Av.
Copacabana, 583/806.

AOENCIA NOVAK - 236-4719
- 237-5533 - Cozinheiras, co-
pciras, babás e diaristas idô-
noas. Av. Copacabína, 610 V
loja 205.

AS MADAMES e às do-
mestiças. A Agência
Alemã de D. Olga não
é paraquedista.. Está há
13 anos na Av. Copa-
cabana, 534 ap. 402.
Tel. 237-7191 selecio-
nando cozinheiras, co-
peiras e babás c/ bons
doe, e ref. 
ARRUMADEIRA - Preclsa-so para

casa de familia com carteira e
referência. R. Barata Ribeiro,
646-501.

ÃS DONAS DE CASA, envio em
s/ residência qualquer: bairro
ótimas e credenciadas empre-
gadas, 238-0143. Marlallca,

ARRUMADEIRAS, babás, coz.
forno e fogão e diaristas, te-
mos colocações imediatas. Rua
dos Inválidos, 196/202. ¦

A UNIÃO ADVENTISTA dispo.
para o mesmo dia domesticas
capacitadas rigorosamente sala-
danadas com raf. dbe. cart. da
saúda. Trabalhamos com hones-
tidada o garantia ale um ano,
Tel. 236-9526.
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A MISSÃO ÉVANO.UCA ofe-
roca domésticos hábeis. Ah»
selecio. Tax» única. Garantia
permanente. Tel.! 223-3222.

AVISO AS MAMÃES -
Confie seu filhinho so-
mente a babás experi-
entes. Temos para o
mesmo dia com noções
de enfermagem e de
Psicologia Infantil. To-
das com cart. de saúde
e ref. Tel. 256-9526.

JORNAL DO BRASIL
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Esta edição tem
48 páginas
em 3 cadernos
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Gibson abre hoje debate
na ONU e condena terror .s-

Ao marcar o primeiro gol Jair mostrou ser o atacante mais positivo do time tricolor

O Chanceler Mário Gibson
Barbosa, inaugura hoje, em No-
va Iorque, os debates do XXVII
período de sessões da Assem-
bléia-Geral daà Nações Unidas,
com um discurso em que defini-
rá a posição brasileira diante do
terrorismo e abordará os esforços
da ONU em favor da solução dos
problemas da preservação do
meio-ambiente e a situação poli-
tica mundial, em função dos en-
tendimentos de mais alto nível
mantidos entre o Ocidente e
Oriente.

O secretário do Ministro das
Relações Exteriores do Brasil, Sr.
Marcos Cortes, revelou que o
Chanceler Gibson Barbosa ulti-
mará com seus assessores os por-
menores da exposição que fará
no plenário, "introduzindo modi-

'ficações inevitáveis impostas pe-
Ia evolução dos acontecimentos
registrados nos primeiros dias da
XXVII sessão."

O Ministro Gibson Barbosa
afirmou, em entrevista ao JOR-
NAL. DO BRASIL, que "não é no
interesse nacional" que o Brasil
apoia a discussão do problema do
terrorismo pelas Nações Unidas,
mas sim porque considera que
deva ser introduzido "algum tipo
de ordem jurídica em questão de
tanta gravidade."

No plano econômico, o Sr.
Gibson Barbosa provavelmente
fará uma análise das perspecti-
vas do comércio mundial em vis-
ta do extraordinário fortaleci-
mento do Mercado Comum Euro-
peu e do desenvolvimento da eco-
nomia japonesa. (Páginas 8 e 9)

Flu líder vence o Santos
mantendo a invencibilidade

URSS cria ponte aérea
para dar armas à Síria

O Fluminense manteve on-
tem à tarde, no Maracanã, a
invencibilidade e ,a liderança
do Grupo D do Campeonato
Nacional ao derrotar, por 2 a
l,o Santos, que mostrou um
jogo lento e sem qualquer ob-
jetividadè, reflexo do cansaço
do time. Pele, atuando bem
adiantado, como não fazia há
muito tempo, perdeu-se entre
os zagueiros adversários, sem
ninguém para ajudá-lo. Os
gols foram marcados por Jair
e Lula para o time carioca e
Edu para o paulista.

Em São Paulo, embora jo-
gasse melhor, sobretudo no se-
gundo tempo, quando Zagalo
colocou Zanata è -Humberto
em campo, o Flamengo empa-
tou de 0 a 0 com o Sâo Paulo.
Os outros dois. times cariocas
que jogaram ontem também
empataram: o América com o
Náutico, em Recife, por lal,
e o Botafogo com o Remo, em
Belém, por 1 a 1.

. Nas demais partidas do
Campeonato Nacional, o Cru-
zeiro derrotou o Bahia por 1 a

0, no Minas Gerais; o Coritiba
venceu o Sergipe por 2 a 0, em
Curitiba; o América Mineiro
empatou de 0 a 0 com o Vi-
tória, em Salvador; a Portu-
guesa de Desportos empatou
com o Brasil por 0 a 0, em Ma-
ceio; o Grêmio empatou com o
Ceará por 0 a 0, em Fortaleza,
e o Atlético Mineiro ganhou do
ABC por 2 a 1, em Natal. A
surpresa da quinta rodada
ocorreu em Manaus, onde o
Nacional não teve dificuldades
em vencer o Coríntians por 2
a 0 (Páginas 28, 29, 30, 31 e 32)

A Loteria Esportiva eslá no "Caderno B"
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Charrier veio filmar o VIC mus ucuburá registrando o espetáculo que « plutéiu oferece

Armas e foguetes terra-ar estão
sendo transportados para a Síria
através de uma ponte aérea que a
União Soviética estabeleceu entre
Moscou e Damasco, com a finalida-
de de prover o Exército sírio de equi-
pamento militar que possa fazer
frente a um eventual ataque de Is-
rael, segundo informações de Bei-
rute.

A notícia deixou o Secretário
de Defesa norte-americano, Melvin
Laird, bastante preocupado. Decla-
rou ele que "a situação está sendo
vigiada de perto" pelos Estados Uni-
dos. Segundo ele, o Pentágono pos-
sui relatórios "muito precisos e de-
talhados" a respeito do transporte
de armas da URSS para a Síria.

Franceses no
FIC aplaudem
mais a platéia

Jean-Claude Brialy e Jacques
Charrier, jurado e convidado do VII
Festival Internacional da Canção,
definiram ontem o maior espetáculo
dentro da promoção: a atuação
da platéia.

Para eles "jovens de mãos da-
das cantando, se esquecendo de
qualquer dissabor, é coisa cada vez
mais difícil de^se ver hoje em dia",
principalmente na França, onde
"muitos se esquecem de que a vida é
curta e que existe um sol e uma na-
tureza para serem aproveitados."

Jacques Charrier deverá filmar
alguns espetáculos do Festival da
Canção, concentrando-se muito mais
na festa da platéia do que própria-
mente nas competições. (Página 5)

Durante uma entrevista conce-
dida a um canal de televisão de
Washington, o Ministro das Rela-
ções Exteriores de Israel, Abba Eban,
denunciou ontem a existência de
uma organização terrorista denomi-
nada Morte Internacional, que pos-
sui "ramificações em todo ò mundo,
particularmente no Oriente Médio
e Europa".

Depois de recordar que o terro-
rismo palestino se' constitui "no
grande obstáculo para o estabeleci-
mento da paz no Oriente Médio",
Eban fez um veemente apelo aos
países onde foram realizados ata-
quês terroristas, no sentido de que"sufoquem este movimento, que só
pode ser comparado ao hitlerismo".

Stewart ganha
e Emerson fica
em IIo lugar

O escocês Jackie Stewart ven-
ceu ontem com quase uma volta de
vantagem sobre o norte-americano
Peter Revson o GP do Canadá, pe-
núltima prova do Campeonato Mun-
dial de Automobilismo, em que
Emerscn Fittipaldi ficou apenas com
o 11.° lugar porque, na 57a. volta,
quando estava na quarta colocação,
teve que parar com um problema
no aerofólio dianteiro.

Emerson perdeu duas voltas até
que os mecânicos da Lotus repa-
rassem o defeito e voltou à prova
sem chance de obter uma boa co-
locação. Wilson Fittipaldi desistiu
logo nas primeiras voltas, enquanto
José1 Carlos Pace estava em 8.° lu-
gar na 79a. volta quando acabou
a gasolina de seu March e ele
caiu para o 10.° lugar. (Página 27.

Ministros reunidos no FMI Tiros da janela matam
definem reforma monetária moça que volta do baile

•* . ¦¦ --_...  j- /.o,- t->!„_.-*.„- _...! T..__oi.nc f__i...c noir,¦ nnvhioriips n.innsn fiirr.il nara.n Estado do Rio.
Vinte e quatro Ministros da

Fazenda dos países ocidentais
— entre os quais o Sr. Delfim
Neto — reúnem-se hoje no
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), em Washington,
para aprovar definitivamente
uma posição sobre^ a .reforma
do sistema monetário interna-
cional.

Eles estudarão particular-
mente a recomendação de um
grupo de economistas qüe se
reuniu em Washington na se-
mana passada e que recomen-

dóu a reativação dos Direitos
Especiais de Saque (DES),
também chamados de papel-
ouro (porque substitui o dólar
e o ouro).

Há um consenso geral vi-
sando à reformulação das ba-
ses em que os Direitos de Sá-
que são distribuídos entre ¦ os
membros do FMI. Atualmente,
o papel-ouro é parcelado de
acordo com a cota subscrita
pelos países e, em consequên-
cia, as nações ricas receberam

cerca de 63 % dos Direitos ati-i-
buídos desde 1969.

O Grupo dos 24 denunciou
várias vezes que "por essa fór-
mula, só se consegue aumen-
tar as reservas dos países ri-
cos, quando a realidade deve-
ria ser ao contrário."

. Os Direitos Especiais de Sa-
que fpram criados ' pelo FMI
para solucionar os problemas' da liquidez internacional e o
Grupo dos 24 considera que eles
também devem ajudar o cres-
cimento dos países que este-
jam se desenvolvendo. (Pág. 20)

Disparos feitos pelo portugu.es
Joaquim de Oliveira, comerciante
falido de 55 anos, mataram a estu-
dante Maria Ester Martinez Rodri-
gues, de 17 anos, que voltava da
festa de aniversário de uma amiga,
acompanhada do irmão e um grupo
de jovens. O crime ocorreu as 3h
20m de ontem, em Lins de Vascon-
celos.

Minutos antes, outro grupo de
jovens havia apedrejado -a casa do
português. Quando ele ouviu na
calçada os passos de Maria Ester
e seus amigos, abriu a janela e pas-
sou a atirar. Admite-se que o cri-

minoso fugiu para o Estado do Rio,
levando a mulher e duas filhas. Alu-
nos da escola onde a moça estudava
estão caçando o assassino.

Grande número de acidentes de
transito caracterizou o fim de sema-
na no Grande Rio. Choques- de car-
ros, ônibus e trem, colisões e der-
rapagens deixaram o saldo de nove
mortos e 46 feridos, entre crianças,
homens e mulheres. Enquanto os
gaúchos registraram 43 vítimas, os
paulistas tiveram apenas duas mor-
tes, na Rodovia Raposo Tavares-
e Via Anchieta. (Página 18)

AOíNCIA AlEMA - D. Olga
oferece cozinheiras, copeirai,
bab.t - Ollmas ref-rõnclas e
documenl-i. Tcl. 237-7191, Av.
Copacabana, 534 ap._402.

A UNIÃO" -VANÓÉÍÍCÀ c/ íou
novo dcplo. de emp. of.
ótimas domésticas, babas <¦?
ref. doe. amplas garantias —

_Fon_e_252j9273. '____
AGENCIA D. MARTHA - l-l.
256-8303 Av. Copa. I 085 I
202 o 256-8346 --. Tem p/ a
mesma hera cozb., babás. cop.
arrs, c/ saúde, does. ele.

.¦_.£_¦

AVIADOR prccl.a cozinheira fri-1
vial c uma copoíra 350 mi'.
Praça Tiradentes, 9 Apl. 703.
- Urgente. 

ÃçXo WssionarTa 
~dõ "bím

— Tem um departamento •xclu-
ilvo da babá. •¦peclalltadas,
com noções de enfermagem e
prálica em recém-nascidos. To-
du com ref. cart. de saúde
e «brauflraíla. Tal. 257-6731.

AGENCIA ÁUANTÍCA 
"-'"Tal.

237-1606 - Ofereça coí. cop.
arrum. babit ele. - Dlarltlal
e memallilai c/ ólimai refi.

AG. MIRANDA - Tem o que
hí de molhor n/ramo. Dom.
coz. cop. arrum., babás, mot,
gov. acomp. c/g want ia c ref.
d/casa de f/lralo. Atendimento
imediato 256-4693^^

ATENÇÃO - Prcciio dn ompre-
gada para p/ ' í4. Ord. 300.
Uma babá u/ arr. p/ do-mir.
Ref. doe. T. Rue da lapa 120/
202.

AGENCIA D. ÒIGA - Õlíreco
copeira, cozinheira e babá -
Otimai referenciai. 237-7191.
Av, Copacabana, 534 ap. 402.

ARRUMADEIRA - Prr.cl_.se 4
Av. Copacabana, 1099 apt. 601

• t.ct.TcnÇiVi. ,
AG.- EMPREGADAS DOMESTICAS

— Seleção Av, Copa, 605 Ai-
».i!ên_ia 255-0685 gar. anual
^Jiars. g_je^i.va__/.,ife_-,,d°.9-

AGENCIA" ANA of. doméstica,
p/ todas funções c/ ótimas ro-
ferènctas, Dou assistência gra-
luita de um ano. ., 252.9342.

AG-NCIA D. HEIENA oferece
óilmns babás cozlnhclres de
forno e fogão diaristas c/ ref.
solução rápida. Tcl. 222-7587.

<_*'

ATENÇAO — Temos vagas p/
coz. cop. arrum. babás, c mot.
Sal. acima de 350,00. Vonha
já. Av. Copacabana, 500 s/903.

ÃPRÜMADEIRÀ - Procisa-se quõ
durma no emprego. Rua An-
tírade > Neves, 456,^Tijuca. _

BÀSTÁ" T-ÜS.ÒNAR 
"ãncaminha-

moi qualquer tipo de domei»
tica: afetivas a diaristas c/raf.
9. anual. Of. 235-0685,

BABA'"- Pracisa.se R. Raymun-
do Correia, 71/102 - Copaca-
bana, exlge.se referências ml-
nlmas I ano paga-sa bem.

BABA - Píoc!s»-se p/ 2 mem-
nos 5 e 8 anos. Tel. 225-0218.
R. Russel 680 ipt. 61 (iunto
Hotel Glérla). _

COZINHEIRA -' Precisa-se. Ruo
Leopoldo Miguez, 107 ap^JjO'/.

COZINHEIRA —" C/prética de
cantina semana 5 dias. Trat.
2.a.foira ás 7hs. Min. do Edu.
caçáo. R. Imprensa, 16 - 169
and, ___ •

CO.INHEIRÀ - Pr-cFso com Ur.
géncla uma de forno o uma
trivial. Ord. 450,00 o 300,00.
Av. Copacabana, 534 ap.-402.

;.*_>

COZINHEIRA - Precisa-so c/lri-
vial variado todo serviço dor-
mtnclo no emprego, c/ ref.
250,00, tel. 257-9099, parlo da
tarde.

CASAI ESTRÃNGEÍRÓ - Precisa
cozinheira do forno fogão pnnfl
até 400,00. Dorme no crnpregc.

¦Av. Coptcaban-, 534 ap. 402.
COZINHEIRA - Trivial fine que

lave e passe - c. tròs pns-
soas — favor aprei, só com
refer, mlninias d. 1 ano. Pm-
ça EilgSnlú Jardim, 61/401

(fim Rua Pompeu Loureiro).

COPEIRA-ARRUMADEIRA ~ Pre-
cisa-se com referencias. Orde-
nado 220,00. Rua Aires Salda-
hhai 98/1201.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - PrV-
dsa-sc referências 1 ano. Car-
teira. Hilário de Gouvoia. 91
ip.JOI. 237.8852.

COZINHEIRO - 
" 

Oforeco.mo
pr.i casa de *lto tratamento-
Ttatar tel. 252.1523 Josá.

COZINHEIRA - Fíci trivial c
rcíerfincia, Tralar Av, Coi.a.
635'606.' IJ. ' aparência d=cs.
Ord. 340. Preciso p/ castl-

DOMÉSTICAS c/ doe. o rof. em-
pregos até 400 podem trazer
a roupa. Rua Uruguai 194 tola
33. D. Alice.

. MPREGADO - Pralic. rmv «r-
rumar, coperar, c/ catteira mo-
torlsla. -• Precisa-so p/ casal
só, Ref. 450,00. Mascarenhas
rio Morais 96 apt" 902. Cope-
C-baníi. __^

EMPREGADA - Cozinha bem,
lodo serviço, referências um
ano dormir emprego. 300 or-
deitado. Cup_r ino Durão 115
ap. 402. Tel. 267-6036.



Tempo: Instável, cam pe-
riodos d* melhoria. Tem-
pintura: estável. Ventos;
quadrante Sul • .«te, (ra-
cei. Vlilbllldadf. modera-
da. Mixlma: 73.9. Mini-
ma 16,1. (Dot. na primeira
página do Cad. da Claiiif.)

S. A. JORNAL DO BRASIL,
Av. Rio Branco, 110/112 -
End. Tel. JORBRASIL -Rio
de Janolro (GB), ZC-21 - Tel.
Rede Inlorna 222-1818 - Te-
lex ns. 601, 674 « 678 -
Sucursais: São Paulo — Av.
São luis, 170, loja 7. Tel.
257-0811. Brasília — Setor
Comercial Sul — S.C.S. —
Quadra 1, Bloco 1. Ed, Cen-
irai 6.° and. gr. 602-7. Tels.:
24-0200, 24-0250 • 24-0150.
B. Horizonte — Av. Afon-
so Pena, 1 500, 7.° and.
Tels.: - 22-5769, 26-4034
e 26-4038. Niterói - Av.
Amaral Peixoto, 116, grupos
703/704. Tols.: 5509 e 1730.
Porto Alegre — Av. Borges
de Medeiros, 915, 4.° andar.
Tel. 4-7566. Salvador — Rua
Chile, 22, si 1 602. Tele-
fone 3-3161, Recife — Rua
do Riachuelo, 135. Telefone
2-5793. Correspondenfest Ma-
naus, Belém, S. Luis, Tere-
sina, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Aracaju,
Cuiabá, Vitória, Curitiba, Fio- |
rianópolis, Goiânia, Washlng- '
ton, Nova Iorque, Paris, Lon-
dres, Roma, Bonn e Telaviv.
PREÇOS, VENDA AVULSA -
Guanabara • Eslado do Rie:
Dias úteis .... Cr$ 0,50
Domingos .... Cr$ 1,00
São Paute e Minas Gerais:
Dias úteis .... CrS 0,80
Domingos .... CrS
SC, PR, RS, BA e ES:

1,00

Dias úteis . . . . Cr$ 0,80
Domingos .... CrS 1,20
DF, GO, Al, SE, RN, CE,
MT, PB o PE:
Dias úteis . . . . Cr$ 1,00
Domingos .... CrS 1,20
MA, PA, AM, AC, PI o Ter
ritírioi:
Dias úleis . . . . Cr$ 1,50
Domingos . . . . Cr$ 2,00
ASSINATURAS - Via férrea-
tre em lodo • lerrilório aa-
cional:
Semestre .... CrS 90,00
Trimestre .... CrS 45,00
Postal — Via aérea am todo
o território nacional:
Semestre CrS 400,00
Trimestre . . . . Cr$ 200,00
Domiciliar — somente no Es-
tado da Guanabara:
Semestre .... CrS 120,00
Trimestre .... CrS 60,00
Domiciliar — São Paulo, Belo
Horiionte, Brasília:
Semestre . . . . Cr$ 500,00
Trimestre CrS 250,00
EXTERIOR (via aérea)
EUA, mensal - USS 12; tri-
mestre — USS 30. Portugal,
dias úleis — Esc. 6$00; do-
mingos — Esc. 8S0O. Argenti-
na, dias úteis e domingos —
PSS 2,50. Uruguai, dias úteis
$ 8; domingos — $ 15. Chile,
dias úteis — Esc. Ch. 1,50;
domingos — Esc. Ch. 2,70.

ACHADOS E
PERDIDOS

CARTEIRA CREA S.« REGIÃO
n9 18114-D reg. 61888 do En_9
Marcos Eduardo Bandeira Maia
extraviou-se no último dia 20
de setembro. Quem encontrar
favor entregar Av. Rio Branco
311 sala 407.

fOI perdido entre o trecho Pça.
15-leblon no ênibus 438 um
envelope contendo fotografias
em slides (de Interessa cienti-
fico) na última 5a.-feira à noi-
te. Favor comun.ctr Dr. Neucl
pelo tel. 267-1155. Gratifica-se.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AVISO AS MADAMES
— Temos um departa-
mento especializado
em seleção de alta cria-
dagem. Babás, cozi-
nheiras, copeiras, mo-
toristas, etc. Todas com
carteira de saúde e
refs. Tel .257-6751.
AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM

— Tam para o mesmo dia do-
mestiças rigorosamente salacio-
nadas com cart. laúde. Abreu-
grafia • rtf. Somo» a maior
organizaçio do ramo, por isso
temos condições roai* dt bom
servir com prastaia a honesti-
dada. Damos garantia da 1 ano
com substituição imediata. Av.
Copa. 583/Mt. Tel. 257-6751.

A COZINHEIRA - Tri-
vial variado, forno e
fogão. Pago 400,00.
Dorme n o emprego.
Exijo ref. e doe. Av.
Copacabana, 583/806
AGENCIA NOVAK - 236-4719
- 237-5533 - Cozinheiras, co-
peiras, babás e diaristas idõ-
neas. Av. Copacabana, 610 s/
loja 205

AS MADAMES e às do-
mestiças. A Agência
Alemã de D. Olga não
é paraquedista. Está há
13 anos na Av. Copa-
cabana, 534 ap. 402.
Tel. 237-7191 selecio-
nando cozinheiras, co-
peiras e babás c/ bons
doe, e ref.
ARRUMADEIRA - Precisa-se para

casa de família com certolr. e
roferóncia. R. Barata Ribeiro,
646-501.

ÃS DONAS DE CASA, envio em
«/ residência qualquer bairro
ótimas e credenciadas empre-
gadas, 238-0143. Marlallce.

ARRUMADIIRAS, babás, cor.
forno e fogão e diaristas, te-
mos colocações Imediatas. Rua
dos Inválidos, 196/202,

Ã UNIÃO ADVENTISTA dispõe
para o mesmo dia domésticas
capacitadas rigorosamente «ele-
cionadet com ref. doe. cart. de
saúda. Trabalhamos com nonas-
tldade o garantia da um ano.
Tal. 256-.S26. 

ÃnWSSAO IVANOILICA oto-
reco domesticas habois. Alta
seleção. Taxa única. Garantia
permanente. Tel.: 223-3222.

AVISO AS MAMÃES -
Confie seu filhinho so-
mente a babás experi-
entes. Temos para o
mesmo dia com noções
de enfermagem e de
Psicologia Infantil. To-
das com cart. de saúde
e ref. Tel. 256-9526.
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Ao marcar o primeiro gol Jair mostrou ser o atacante mais positivo tio time tricolor

Flu líder vence o Santos
mantendo a invencibilidade

O Fluminense manteve on-
tem à tarde, no Maracanã, a
invencibilidade e a liderança
do Grupo D do Campeonato
Nacional ao derrotar, por 2 a
1, o Santos, que mostrou um
jogo lento e sem qualquer ob-
jetividade, reflexo do cansaço
do time. Pele, atuando bem
adiantado, como não fazia há
muito tempo, perdeu-se entre
os zagueiros adversários, sem
ninguém para ajudá-lo. Os
gols foram marcados por Jair
e Lula para o time carioca e
Edu para o paulista.

Em São Paulo, embora jo-
gasse melhor, sobretudo no se-
gundo tempo; quando Zagalo
colocou Zanata e Humberto
em campo, o Flamengo empa-
tou de 0 a 0 com o São Paulo.
Os outros dois times cariocas
que jogaram ontem também
empataram: o América com o
Náutico, em Recife, por lal,
e o Botafogo com o Remo, em
Belém, por lal.

Nas demais partidas do
Campeonato Nacional, o Cru-
zeiro derrotou o Bahia por 1 a

0, no Minas Gerais; o Coritiba
venceu o Sergipe por 2 a 0, em
Curitiba; o América Mineiro
emoatou de 0 a 0 com o Vi-
tória, em Salvador; a Portu-
guesa de Desportos empatou
com o Brasil por 0 a 0, em Ma-
ceio; o Grêmio empatou com o
Ceará por 0 a 0, em Fortaleza,
e o Atlético Mineiro ganhou do
ABC por 2 a 1, em Natal. A
surpresa da quinta rodada
ocorreu em Manaus, onde o
Nacional não teve dificuldades
em vencer o Coríntians por 2
a 0 (Páginas 28, 29, 30, 31 e 32)

A Loteria Esportiva está no "Caderno B"
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Churrier veio filmar o VIC mas acabará registrando o espetáculo que a platéia oferece

Gibson abre hoje debate
na ONU e condena terror

O Chanceler Mário Gibson
Barbosa, inaugura hoje, em No-
va Iorque, os debates do XXVII
período de sessões da Assem-
bléia-Geral das Nações Unidas,
com um discurso em que defini-
rá a posição brasileira diante do
terrorismo e abordará os esforços
da ONU em favor da solução dos
problemas da ¦ preservação do
meio-ambiente e a situação poli-
tica mundial, em função dos en-
tendimentos de mais alto nível
mantidos entre o Ocidente e
Oriente.

O secretário do Ministro das
Relações Exteriores do Brasil, Sr.
Marcos Cortes, revelou que o
Chanceler Gibson Barbosa ulti-
mará com seus assessores os por-
menores da exposição que fará
no plenário, "introduzindo modi-

f icações inevitáveis impostas pe-
Ia evolução dos acontecimentos
registrados nos primeiros dias da
XXVII sessão."

O Ministro Gibson Barbosa
afirmou, em entrevista ao JOR-
NAL DO BRASIL, que "não é no
interesse •nacional" que o Brasil
apoia a discussão do problema do
terrorismo pelas Nações Unidas,
mas sim porque considera que
deva ser introduzido "algum tipo
de ordem jurídica em questão de
tanta gravidade."

No plano econômico, o Sr.
Gibson Barbosa provavelmente
fará uma análise das perspecti-
vas do comércio mundial em vis-
ta do extraordinário fortaleci-
mento do Mercado Comum Euro-
peu e do desenvolvimento da eco-
nomia japonesa. (Páginas 8 e 9)

URSS cria ponte aérea
para dar armas à Síria

Armas e foguetes terra-ar estão
sendo transportados para a Síria
através de uma ponte aérea que a
União Soviética estabeleceu entre
Moscou e Damasco, com a final ida-
de de prover ò Exército sírio de equi-
pamento militar. que possa fazer
frente a um eventual ataque de Is-
rael, segundo informações de Bei-
rute.

A notícia deixou o Secretário
de Defesa norte-americano, Melvin
Laird, bastante preocupado. Decla-
rou ele que "a situação está sendo
vigiada de perto" pêlos Estados Uni-
dos. Segundo ele, o Pentágono pos-
sui relatórios "muito precisos e de-
talhados" a respeito do transporte
de armas da URSS para a Síria.

Franceses no
FIC aplaudem
mais a platéia

Jean-Claude Brialy e Jacques
Charrier, jurado e convidado do VII
Festival Internacional da Canção,
definiram ontem o maior espetáculo
dentro da promoção: a atuação
da platéia.

Para eles "jovens de mãos da-
das cantando, se esquecendo de
qualquer dissabor, é coisa cada vez
mais difícil de se ver hoje em dia",
principalmente na França, onde
"muitos se esquecem de que a vida é
curta e que existe um sol e uma na-
tureza para serem aproveitados."

Jacques Charrier deverá filmar
alguns espetáculos do Festival da
Canção, concentrando-se muito mais
na festa da platéia do que própria-
mente nas competições. (Página 5)

Durante uma entrevista conce-
dida a um canal de televisão de
Washington, o Ministro das Rela-
ções Exteriores de Israel, Abba Eban,
denunciou ontem a existência de
uma organização terrorista denomi-
nada Morte Internacional, que pos-
sui "ramificações em todo o mundo,
particularmente no Oriente Médio
e Europa".

Depois de recordar que o terro-
rismo jpalestino se constitui "no
grande obstáculo para o estabeleci-
mento da paz no Oriente Médio",
Eban fez um veemente apelo aos
países onde foram realizados ata-
quês terroristas, para que "sufo-
quem este movimento, que só pode
ser comparado ao hitlerismo." (P.2)

Stewart ganha
e Emerson fica
em 11. ° lugar

O escocês Jackie Stewart ven-
ceu ontem com quase uma volta de
vantagem sobre o norte-americano
Peter Revson o GP do Canadá, pe-
núltima prova do Campeonato Mun-
diai de Automobilismo, em que
Emerson Fittipaldi ficou apenas com
o 11.° lugar porque, na 57a. volta,
quando estava na quarta colocação,
teve que parar com um problema
no estabilizador dianteiro.

Emerson perdeu duas voltas até
que os mecânicos da Lotus repa-
rassem o defeito e voltou à prova
sem chance de obter uma boa co-
locação. Wilson Fittipaldi desistiu
logonas primeiras voltas, enquanto
José Carlos Pace estava em 8.° lu-
gar na 79a. volta quando acabou
a gasolina de seu March e ele
caiu para o 10.° lugar. (Página 27)

Ministros reunidos no FMI Tiros da janela matam
definem reforma monetária moça que volta do baile

 . . m_n„m. foitnc nt»in rtrirtiif-uês minoso fueiu para o Estado do Rio,
Vinte e quatro Ministros da

Fazenda dos países ocidentais
— entre os quais o Sr. Delfim
Neto — reúnem-se hoje no
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI)', em Washington,

: para aprovar definitivamente
uma posição sobre a reforma
do sistema monetário interna-
cional.

Eles estudarão particular-
mente a recomendação de um
grupo de economistas que se
reuniu çm'Washington, na se-
mana passada e que recomen-

dou a reativação dos Direitos
Especiais de Saque (DES).

Há um consenso geral vi-
sando à reformulação das ba-
ses em que os Direitos de Sa-
que são distribuídos entre os
membros do FMI. Atualmente,
o pápel-ouro é parcelado de,
acordo com a cota' subscrita
pelos países e, em consequên-
cia, as nações ricas receberam
cerca de 63 % dos Direitos atri-
buídos desde 1969. ,

Òs Direitos Especiais de Sa-
que foram criados pelo FMI
para solucionar os problemas

da liquidez.internacional e o
Grupo dos 24 considera que eles
também devem ajudar o crês- .
cimento; dos países que este- ,'
jam se desenvolvendo.;

Cintem pela manhã se reu-':.
nirarrí os Grupos dos 10 e dos
24. após o que divulgaram co-
muriicados separados, lacônicos1
e divergentes. O primeiro reco-
menda que continuem os estu-
rios em nível técniico para re- ,
forma do sistema, e o segundo
pediu medidas capazes de au-t
mentar o fluxo financeiro ao
seu desenvolvimento. ,(Pág. 20)

Disparos feitos pelo português
Joaquim de Oliveira, comerciante
falido de 55 anos, mataram, a estu-
dante Maria Ester Martinez Rodri-
gues, de 17 anos, que voltava da
festa de aniversário de uma amiga,
acompanhada do irmão e um grupo
de jovens. O crime ocorreu às 3h
20m de ontem, em Lins de Vascon-
colos

Minutos antes, outro grupo de
jovens havia apedrejado a casa do
português. Quando ele ouviu na
calçada os passos de Maria Ester
e seus amigos, abriu a janela e pas-
sou a atirar. Admite-se que o,cri-

minoso fugiu para o Estado do Rio,
levando a mulher e duas filhas. Alu-
nos da escola onde a moça estudava
estão, caçando o assassino.

Grande número de acidentes de
transito caracterizou o fim de sema-
na no Grande Rio. Choques de car-
ros, ônibus e trem, colisões e der-
rapagens deixaram o saldo de nove
mortos e 46 feridos, entre crianças,
homens e mulheres. Enquanto os
gaúchos registraram 43 vítimas, os
paulistas tiveram apenas duas mor-
tes, na Rodovia Raposo Tavares
e Via Anchieta. (Página 18)

AGENCIA AlEMA - D. OI tu
o.orece cozinheiras, copeirat,
babís - Olimoi ref.rendas _
documenloi. Tel. 237-7191. Av.
Cop«c»b.na, 534

AVUNIAO:;eVANOEUCA c/ seu
novo depto. dc onip. of.
ótimas domésticos» babás c/
ref. doe. amplas garantias —
Fone 25_-W:). _ 

AGENCIA D. MÃRTHÃ - foi.
256-B303 Av. Cops. 1 085 /
202 e 256-8346 - Tem p. a
mesma hora coza., babás. cop.
arrs, c/ S-údo, does. ele.

AVIADOR prec!.» co-inholra (ri-
vial c uma copeira 350 mil.
Prata Tlradente», ° Apl. 703.
- Urgenle.

ÀÇAÓ MÍS5IONARIA DO~BEM
— Tem um departamento exclu-

sívo da babás especUlludas,
com noçõos dt enfermagem •
pritica am recim-n.scldot. To-
d.s com ref. cart. da saúda
• abrauorafla. Tal, 257-6781,

AGENCIA ATLÂNTICA ;- Tól.
237-1606 - Oferec» coi. cop.
arrum. babis etc, - Diaristas
t mens-listas tl ótimas refs.

AG. MIRANDA— Tom o quo
há de melher n/ramo. Dom.
coz. cop. arrum., babás, mot.
gov, acomp. c/garantia e ref.
d/c.sa de f/tralo. Atendimento
imediato 256-4693.

ATENÇÃO - preciio ac ciud.c-
gada para p/ só. Ord. 300.
Uiiid babá u/. arr. ./ do-mlr.
Ref. ddc. T. Rua da Lapa 120/¦ 202.

AGENCIA D. OLGA - Oferece
copeira, cozinheira e babá -
Olimas relerânclas. 237-7191.
Av. Copacabana, 534 ap. 402.

ARRUMADEIRA - Precisa-se à
Av. Copacabana, 1099 apl. 601

Referências. 
ãòTImprégXdas domesticas

Soleção Av. Copa, ÔQ5 As-
sislôncia 255-0665 aer. anual
diars. efetivas ç/_ rcf_. doei.

AGÊNCIA ANA of. domésticos
p/ tod/is funções c/ ótimas re-
.orencias. Dou assistência çjra-
'_____ do u'" a"°- F- 252-9342.

AGÊNCIA D. HEÜENA oferece
ótimas babás cozinheiras d*
forno fi forião diaristas c/ ref.
solução rápida. Tel. 222-7587.

ATENÇÃO - Temos vages pl
coz. cop arrum. babás, o mot.
Sal. acima de 350,00. Venha

Já. Av. Copacabana, SOO s/903.
A. RUMADEIRA - Procisa-se que

durma no emprego. Rua An-
drado Novos, 456. Tijuca,

BASTA TELEFONAR encaminha-
mos qualquer lipo de domes-
tica: efetivas a diaristas c/ref..* "1*"1' °'* 2550685- 

BABA' - Preelsa-sa U. Ravmun-
do Correia, 71/IM - Copaci-
bana, exige-se referencias ml-
nlmas 1 ano paga-se bem.

BABA — Precisa-so p/ 2-menc
nos 5 e 8 anos. Tol. 225-0218.
R. Russcl 680 ,'pt. 61 (iunto
Hotel Glória).

COZINHEIRA - PÍocisa-so. Rua
Leopoldo Mi.uez, 107 ap. 207.

COZINHEÍRA - C/prática dê
cantina semana 5 dias. Trat.
2.Meira às 7hs. Min. de Edu-
cação. R. Imprensa, ló — 169
andj 

COZÍNHÊÍRA - Preciso com u7.
gência uma de forno c uma
trivial. Ord. 450,00 e 300,00.
Av. Copacabana, 534 ap. 402.

COZINHEIRA -- Prccis... c/tri-
vial variado lodo serviço dor-
tnirtdo no empreçio, t' ref.
750,00, lei. 257-9099, parle da
tardo.

CASAI ESTRANGEIRO - Precisa
cozinheira de forno fogão pana
ató 400,00. Dormi, no omptego,
Av, Cop.cabana, 534 ap. 402;

COZINHEIRA - Trivial fine que
lave e passe — c. IrÊs pts-
aoas — favor apr es. só com
rofer. mínimas de 1 ano. Pra-
ca Eugênio Jardim, 61 401
(fim Rua Pompeu Loureiro).

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre.
cisa-.e com referências. Orda-
nado 220,00. Rua Aires Salda-
nha, 93/1201.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-
cisa-se ref orencias 1 ano. Car-
tv-iro. Hilário dc Gouveia. 91
sp, 801. 237JI852.

CÒZINHEÍRÒ ¦ - Ófereço-me
pra casa dc alto tratamento.
Tralar tel. 252-1523 José.

COZINHEIRA' -Fica trivial c,'
referência. Tratar Av. Copa,
635/606. B. aparência d-.cs.
Ord. 340. Preciso p, cas-l.

I

DOMÉSTICAS c/ doe. e ref. em.
pregos até 400 podem trarer
a roupa. Rua Uruguai 194 loia
33. D. Alice.

EMPREGADO - Pratic. cm. «t-
rumar, coperar, c/ carteira mo-
torlsta. - Precisa-se p/ cesel
ió. RcF. 450,00. Mascarenhas
de Morais 96 apio 902. Cope-
cabana^  _  

EMPREGADA - Colinht bem.
iodo serviço, referencias um
ano dormir empeono. 300 or-
deitado. Cupet !lno Durão 115
ap. 402. Tel. 267-6036.
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2 - INTERNACIONAL
JORNAL DO BRASIL D Segunda-feira, 25/9/72 D 1.° Caderno

Telefone p/222-2316
e faça uma
assinatura

do
JORNAL DO BRAtll

DISTÚRBIOS E
DOENÇAS SEXUAIS

EQUIPE DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS
Armlndo F*k_o Filho • CRM 8227.
Oreitos Altxandrino da Crur • CRM 9BB
Nelson Van Erven - CRM BSB4

AV. PRES. VARGAS. 633 S/1213
1216 - ESQ. URUGUAIANA

__ *.__._._ _, „-. -,,ik_, nohorAriodo 7 às20ha. Sábado»iino homem e na mulher (ofiad08 8 àBl6 l)i. m 25MI00 e
venerealogia • fimose • próstata 224-7999
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OFERECE

FÉRIAS INESQUECÍVEIS
na

EUROPA MARAVILHOSA
36 DIAS DE VIAGEM

percorrendo 11 países do Velho Continente:

Portugal - Espanha - França - Itália - Áustria - Mônaco - Alemanha
- Suíça — Inglaterra — Bélgica - Holanda.

Hotéis de aprimorada qualidade do "Sistema ABREU", Regime de 3

refeições diárias, exceto em Paris e Londres (meia pensão). Quartos

c/ banheiro privativo.

Preços por pessoa (serv. terrestres)

_ as 1-.boa/Lisboa U_>4> 54_).UU

d,d. - Madn. L.sbcs U->4> _)___).UU

dns Lisboa/Parts US$ 485.00

início da Excursão em Lisboa

Em 1972

Nov. 16
Dez. 28

Em 1973

Jan. 04
11
18
25

Fev. 01
22

Mar. 08

FINANCIAMENTO A IONGO PRAZO

COM OS MENORES JUROS E SEM ENTRADA

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM

ABREUTUR S.A. Embratur 168 GB67 e
132 SP67 Cot, A

Rio de Janeiro - Rua México, 21-A Loia - fones 232-2300/09/08/07/06
São Paulo - Av. São João, 665 - fones 35-5176 e 34-7823

Esquerda da
Argentina
forma frente

Buenos Aires e Corrientes
(Latln-AFP-JB) — O prin-
cipal grupo esquerdista da
Argentina, Encontro Náclo-
nal dos Argentinos (ENA),
encerrou ontem sua reunião
nacional, afirmando que Irà
conseguir acordos necessa-
rios para "levar o povo ao
poder, a fim de executar
uma política nacional anti-
oligárqulca e antilmperla-
lista." _____

Os lideres do ENA 'êstaó
confiantes em um acordo
entre diversos Partidos pe-
quenos, principalmente ago-
ra que o lider sindical
Agustin Tosco foi libertado,
após 17 meses de prisão sem
processo, judicial. Na opinião
de observadores, Tosco po-
dera aglutinar forças para -
a formação de uma even-
tual frente de esquerda.

CRISE RADICAL

O Partido Radical, en-
quanto isto, vem mantendo
uma luta interna. Um setor
do Partido indicou como
pré-candidato à Presidência
Ricardo Balbin, que enfren-
tara eleições internas ama-
nhã, contra Raul Alfonsin,
do setor de renovação.

O novo setor do radicalls-
mo, lançou um aberto de-
safio à ala ortodoxa do Par-
tido, com a indicação de
Alfonsin, e se a preservação
da unidade radical não for
efetivada, o Partido ficará
enfraquecido para as elei-
ções de março do próximo
ano.

O Partido Radical, apesar
de ser a segunda força do
pais, depois do Peronismo,
conta com um forte adver-
sário, Francisco Manrique,
ex-Ministro de Bem-Estar
Social, que tem boas possi-
bilidades de chegar à Pre-
sidència, agora que Perón
e o General Alejandro La-
nusse foram eliminados co-
mo possíveis candidatos.

V
.

t\au*.<*
.va.?'

óbb*o

no w™

ii"/' 11\ iN. i i.'iW44;
Gabinete Duplo' Itapo.v
Movei 161.

Mensais da praça: 30,80

MENSAIS GARSON:

Wieosa'5
,_daP,aÇ

Ár 1m
- bo-dBd°s'

23,70
{ fuI Píll ilI Hili

Maleta portátil, eupor-leve.

Mensais da praça: 20,70
MENSAIS GARSON:

--poV

rt8cosW'ae 
¦ 6o.50

Gabinete "Ipanema". Móvel 150.

Mensais da praça: 17,30

.MENSAIS GARSON:

13,30

15
GRÁTIS: '

90

Um motor Zeníth
M»GOBeÜlta-0^a
Mia CosW w.

í>6>"
11 ^
oS0»*-

iê'M:\$M _______^
,l|WM«0fr,3 ^. JI

J_______Í_______jh n I

Escrivaninha l'S amam baia*,
Móvel 152.

Mensais da praça: 38,70

MENSAIS GARSON:

e&& GOtJ^l
i9*tâ&«:£%

.o.-^;^

29, 70

. .„,iait>"° .i.tje*"" „rtcdcr ihodc

«-^_s_-i-
r„nde *•„'„ fiR^Ot-^

Uganda aceita pianopia
de pas da Somália

Kampala, Dar Es Salaan, Nairóbi
(APP-UPI-Reuters/L a 11 n-ANSA-JB)
— O plano de paz de cinco pontos
proposto pela Somália para o confll-
to tanzaniano-ugandense foi ontem
aceito pelo Presidente de Uganda, Idi
Amin, depois de ter se entrevistado
com o Chanceler somai!;" Òmer Arteh
Ghaleb, 'segundo informações da rá-
dio de Uganda. Anteriormente, o Pre-
sidente tanzanlano Jullus Nyerere já
havia também concordado\com a pro-
posta somall.

Pontes militares ugandenses dis-
seram em Kampala que os combates
Iniciados nas fronteiras dos dois pai-
ses sé estenderam desde Mutukula, no
lado Sudoeste até à cidade dc Klkaga-
ti,, 96 quilômetros à Oeste. A Tanzânia
desmentiu a Informação, salientando
que não houve nenhum Incidente na
região de Mutukula, segundo Uganda
o lugar onde o combate foi mais vio-
lento.

Os paises africanos realizam uma
verdadeira ofensiva diplomática para
tentar a solução do conflito entre
Uganda e Tanzânia antes qre o caso
seja levado a Organização da Unidade
Africana (OUA) que terá de elaborar
um plano para 1 .solver o conflito, ca-
so a proposta dt cinco pontos da So-
mália não seja ecelta.

O Presidente Amin concoTdou. no
entanto, com a proposta somali, cujos
pontos ainda são desconhecidos,, cha-
mando-os de muito bons, ainda que
impusesse, como condição para termi-
nar as hostilidades, a retirada das tro-
pas tanzanianas das regiões frontei-
riças. Soube-se ontem em Nairóbi que
o Presidente Nyerere ordenou que se
afastassem das fronteiras os coman-
dantes obotistas — favoráveis ao ex-
Presidente ugandense Milton Obote.
PARTICIPAÇÃO DE ZÂMBIA

A ofensiva diplomática dos paises
africanos contou também com a parti-
cipaçâo de Zâmbia, cujo Presidente,
Kenneth Kaunda. chegou ontem à ca-
pitai tanzaniana de Dar Es Saiam pa-
ra se entrevistar com seu amigo e
aliado político, o Presidente Nyerere.

Nenhum dos dois Governos reco-
nhece o regime do Presidente Amin,
desde que ele derrubou e exilou o Pre-

sidente Obote. Condenaram também
a politica de expulsão dos asiáticos,
além da imprensa de Zâmbia estar
contra o plano libio de auxílio a
Uganda.
RETIRADA DOS GUERRILHEIROS

Mais da metade da coluna de mil
guerrilheiros obotistas que havia in-
vadido Uganda paraJ tentar repor no
poder o ex-Presidente Obote, conse-
guindo no Inicio com suposto apoio
tanzanlano e auxilio local tomar qua-
tro cidades importantes, regressou à
Tanzânia, internando-se ali para fu-
glr á perseguição do Exército de
Uganda.

Os observadores em Dar Es Saiam
que colheram esta informação em
fontes não .oficiais acreditam que a
retirada dos guerrilheiros ugandenses
marca o inicio do fim de uma sema-
na de lutas. Enquanto isso, porta-voz
de Kampala anunciava que os coman-
dos rebeldes haviam se dividido entre
sl, num conflito tribal.

A tribo dos Langl à qual pèrten-
ce Obote continuou fiel ao ex-Presi-
dente mais os Acholi que também ha-
viam tomado parte na guerrilha, ale-
gando que lhes havia cabido a pior
parte da luta, renderam-se e estão
combatendo, segundo porta-voz ugan-
denses lutando contra seus antigos
companheiros.

Quase uma semana depois da
inauguração da ponte aérea entre
Kampala e Inglaterra, o segundo gru-
po de asiáticos expulsos de Uganda,
chegou na manhã de ontem ao aero-
porto de Stanstead, a Leste de Lon-
dres. Por sua vez, fontes diplomáticas
da capital britânica disseram que a
Real Força estava em estado de aler-
ta para retirar os 7 mil ingleses, resi-
dentes em Uganda, caso fosse neces-
sário*.'

Formado por 180 pessoas, o segun-
do contingente de asiáticos foi rece-
bido pelos funcionários do Serviço de
Imigração ao mesmo tempo que em
Uganda terminava o prazo dado pelo
Presidente Amin para que os asiáticos
completassem os itens burocráticos
para c^eixar o pais. sem que se vissem
sinais de nenhuma ação oficial para
) cumprimento da ordem.

URSS envia à Síria
equipamento militar

Beirute (AP-AFP-JB) — A Uniãp
Soviética estabeleceu com a Siria uma
verdadeira ponte aérea nos últimos
dias, formada por aviões Antonov-12,
para transportar armas e foguetes
terra-ar com objetivo de fornecer ao
Exército sírio equipamento militar so-
viético para enfrentar um possivel
ataque de Israel, informaram fontes
autorizadas de Beirute.

Segundo as mesmas fontes, asses-
sores militares soviéticos estão che-
gando a Damasco em grande número
todos os dias desde que os caças-bom-
bardeiros israelenses atacaram a Si-
ria, matando 200 pessoas e ferindo
multas outras. Os observadores sallen-
taram que a Siria está aumentando
de maneira crescente sua dependên-
cia à União Soviética.
FOGUETES TERRA-AR __

O jornal Al Nahar que noticiou o
fato não divulgou o tipo de armamen-
tos nem especificou sua quantidade
mas confirmou a existência de fogue-
tes antiaéreos no embarque. As fon-
tes indicaram que os sírios temem um
ataque de Israel pelo ar e esperam
novas remessas de foguetes terra-ar.

Enquanto isso a liderança do Par-
tido Beathista, da Siria, pretende
manter reunião extraordinária em Da-
masco para discutir "a explosiva sl-
tuação ao longo da linha de cessação
de fogo" com Israel, segundo infor-
mou o jornal Al Anuar.
DISTRIBUIÇÃO DE ARMAS

Armas estão sendo distribuídas
entre os membros do Exército Popu-
lar, formado na sua maioria por es-
tudantes, cuja missão em caso de
guerra é manter guarda nas princi-
pais instituições da Síria.-Os jornais,,
controlados pelo Governo, falam da
concentração de forças israelenses e
sírias ao longo da linha de cessação'de fogo, a 45 quilômetros dc damasco.

Afirmam também que Damasco
"está determinado a rechaçar qual-
quer agressão israelense assim como
não deixá-las impunes."

Nesse clima de Inquietação, os si-
rios se voltam para Moscou de quem
são aliados há muito tempo. Sua ne-
gativa mesmo de seguir o exemplo do
Êxito que expulsou 20 mil militares

soviéticos de suas terras levou-os a
incompatibilizar-se com o Cairo ape-
sar de pertencerem a Federação de
Repúblicas Árabes, criada em agosto
do ano passado, pela Siria, Egito e
Líbia.

Com &¦ observação que "foi ne-
cessário uma semana para inventa-
Ia", porta-voz das Forças Armadas is-
raelenses desmentiu ontem a acusação
feita em Beirute pelo Ministro da
Saúde libanês, Nazlh Blzzi, que afir-
mou sábado ter Israel empregado ga-
ses tóxicos em seu ataque ao Libano
nos dias 16 e 17 do corrente.

O Ministro da Saúde libanês disse
que as vitimas, três irmãos, AH Hi-
jazi, de 23 anos, Hussein Hijazl, de 12,
e Mohamed Hijazl, de quatro anos,
sofreram intoxicação quando sua ai-
dela de Kabrikha, no Sul do Libano,
foi atacada por Israel. Em face ao
estado critico tiveram que ser leva-
dos ao Hospital Americano de Beiru-
te, sendo que junta médica especial,
encarregada de examiná-los, enviou
relatório ao Governo.

A Companhia de Navegação is-
raelense Zlm também desmentiu' o
anúncio feito por terroristas palesti-
nos que se responsabilizavam por ter
realizado ato de sabotagem nos na-
vios de passageiros Nlli e Dan, ambos
de sua propriedade.

Israel e África do Sul foram
acusados ontem pelo Pravda, órgão
oficial do Partido Comunista sovié-
tico, de formarem um eixo contra a
segurança e a paz no Oriente Médio
e na África. Em artigo, intitulado Po-
liticas Racistas, o comentarista Yuri
Potemkin afirma que os fundamentos
de aproximação entre os dois paises
são reacionários e agressivos.

A afinidade de Pretória e Teia-
viv, segundo Potemkin. se denota nas
remessas reciprocas de armas entre
os dois paises. Disse também que os
membros da NATO (Organização do
Tratado do Atlântico Norte) têm sido
os principais fornecerodes. de armas
tanto para Israel como para a África
do i3uí.

Potemkin conclui que as potên-
cias imperlalistas estabeleceram con-
dições para que Israel e África do Sul
pudessem produzir armas por conta
própria.

DISTÚRBIOS E DOENÇAS SEXUAIS Atraso do Desenvolvimento
EMAGRECIMENTO. OBESIDADE, DIABETES, Distúrbios Sexuais Masculinos, Tratamento Global de Ur«trltes, Pro»
.atiles" Fimose, Úemorróldas, Imediato Pró Nupclal. Das 8 às 20 hs. Sábado, e feriados ate as 18 hs. Responsável:
Or. H. Dacal, CRM 2207 - AV. PRESIDENTE VARGAS, 590, sobrelo|as 07 e 08. Fonos: 223-2977 e 243.5257. (P

CONCURSO: JUIZ E M.P./GB
Em virtude das vagas abertas pela nova Organização Judiciária da Guana- •

bara, as Faculdades Integradas Estácio de Sá iniciarão este mês, no Centro da
Cidade, um CURSO PREPARATÓRIO aos concursos de Juiz de Direito e Defensor
Público.
Professores: Juizes Eliezer Rosa, Joel Alves de Andrade, Manoel Benedicto Lima,

Mauro. Fichtner Pereira, Renato Lemos Maneschy, Richard Paul
Netto, Rosauro Estellita, Sérgio Mariano, Weber Martins Batista,
Wilson Marques, Maria Stella Villela Souto.

Coordenador: Juiz Dilson Navarro.
Inscrições: Rua D. Manuel, 18 - 1.° andar (a partir das 17 horas). Av. Paulo de
Frontin, 226/8 - Fone 264-7089. Turmas manhã e noite. Início hoje.

Suíça mantém
exportação
de armamento

Genebra (ANSA—JB) —
Os eleitores suíços decidi-
ram, por 593 199 votos con-
tra 584.726, que o pais con-
tinuará a exportar armas,
rechaçando uma nova lei
destinada a proibir a expor-
tação de armas aos paises
não neutros.

Um grupo de cidadãos
havia organizado um refe-
rendo popular para decidir
a questão, porque conside-
ravam "imoral" • a Suiça
vender armas a países em
conflito, como ocorreu du-
rante a violenta gerra de
Blafra, em 1968.

Becentemente, o fiscal fe-
deral suíço revelou ao pú-
blico que a principal In-
dústria de armamentos do
pais, a Oerllkinbuhrle, ha-
via exportado, Ilicitamente,
armas a países submetidos
ao embargo, como Nigéria,
Israel, África do Sul e ai-' gumas nações árabes.

Schiller
deixa PSD
alemão

Bonn (APP-JB) — O ex-
Ministro 'da Economia e
Finanças da Alemanha
Ocidental, Karl Schiller,
decidiu desligar-se do Par-
tido s o c i a 1 - Democrata
(PSD), ao qual estava filia-
do desde 1946.

Schiller havia renuncia-
do ao cargo de Ministro em
julho, por não concordar
com as novas medidas de
controle dos movimentos de
capitais decretadas pelo
G o v e mo. Posteriormente
renunciou também às suas
funções dentro do Partido.

Allende diz
se mineiros
têm aumento

Santiago do Chile (Latin-
jBi — O Governo do Pre-
sidente Salvador Allende
decide hoje o pedido de au-
mento salarial de 94,9 por
cento feito pelos cinco mil
mineiros da mina de cobre
El Salvador, nacionalizada.

O contrato destes traba-
lhadores vence a 31 de ou-
tubro e se até esta data não
se conseguir um acordo,
uma nova greve, como a
que ocorreu ano passado,
responsável pela sensível
deterlorização da produção
vital de cobre no pais, pode-
rá se verificar.

MAIOR DEMANDA

Ano passado, quando a
mina foi nacionalizada —
em julho — começaram as
negociações para um con-
trato por 15 meses. Na
ocasião, os trabalhadores se
mantiveram parados du-
rante 11 dias, antes de acei-
tarem um aumento de 33
por cento, depois de t e r e m
exigido 45 por cento.

Agora, o pedido de au-
mento dos mineiros é o
maior registrado desde
aquela época e Allende
pediu aos trabalhadores que
atenuem suas demandas
lembrando-lhes que depois
da nacionalização de El Sal-
vador, que produz 80 por
cento das divisas do pais, a
totalidade de seus ¦ ren-
dimentos econômicos é en-
tregue ao Chile e não em-
presas estrangeiras, como
ocorria anteriormente.

Três tchecos
fogem para
a Áustria

Viena (ANSA-JB) — Três
homens e uma mulher de
nacionalidade tcheco-
eslovaca conseguiram fugir
cie seu país agarrando-se ao
eixo das rodas de um
ônibus que realizava sua ro-
ta regular entre a Bratisla-
va e Viena.

Ao chegar a Viena na
noite de "sábado os fugitivos
sairam de seu incomodo es-
conderijo, surpreendendo o
chofer e os passageiros do
ônibus.

Todo brasileiro
gosta de sombra.

Toldo de aluminylon
ZETAF1JEX

um lugar à sombra.
Hita Baráo do Bom Rotiro, 522i.

Tel.: 268-9265
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EQUIPE DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS
Aimmdo Fnlcio Filho - CRM B227
Ormle» Alimendrino da Cru; • CRM 98B
Nnlnon Van Ervon ¦ CRM 8564DISTÚRBIOS E 
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venerealogia • limose • próstata 224-7909
no homem e na mulher
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36 DIAS DE VIAGEM
percorrendo 11 países do Velho Continente:

t

Portugal - Espanha — França — Itália - Áustria — Mônaco - Alemanha
— Suíça — Inglaterra — Bélgica — Holanda.

Hotéis de aprimorada qualidade do "Sistema ABREU", Regime de 3
refeições diárias, exceto em Paris e Londres (meia pensão). Quartos
c,/ banheiro privativo.

Preços por pessoa (serv. terrestres)
I Início da Excursão em Lisboa

36 d<à_ - Lisboa/Lisboa U5)$ j4Í).UU

14 d.a'. - Madri,'Lisbca U*_4> D À*} .\J\)

31 dias - Lisboa/Paris Ubíj) 4oD.UU

14 d. as - Madn/Lisbc;
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FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO

COM OS MENORES JUROS E SEM ENTRADA

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM

ABREUTUR S.A. Embratur 168 GB67
132 SP67 Cal. ,A

Rio de Janeiro — Ruo México, 21-A Loia -.fones 232-2300/09/08/07/06
São Paulo —Av. Seç. João,-665 — fones 35-5176 e 34-7823

Esquerda da
Argentina
forma frente

Buenos Aires e Contentes
i Latin-AFP-JB) — O prln-
clpal grupo esquerdista da
Argentina, Encontro Nacio-
nal dos Argentinos (ENA>,
encerrou ontem sua reunião
nacional, afirmando que irá
conseguir acordos necessá-
rios para "levar o povo aò
poder, a fim de executar
uma política nacional antl-
oligárquica e antilmperia-
lista."

Os lideres do ENA estão
confiantes em um acordo
entre diversos Partidos pe-
quenos, principalmente ago-
ra que o lider sindical
Agustin Tosco foi libertado,
após 17 meses de prisão sem ¦
processo judicial. Na opinião
de observadores, Tosco po-
dera; aglutinar forças para
a formação de uma even-
tual frente de esquerda.

O Partido Radical, en-
quanto isto. vem mantendo
uma luta interna. Um setor
do Partido indicou como
pré-candidato à Presidência
Ricardo Balbin, que enfren-
tara eleições Internas ama-
nhã, contra Raul Alfonsin,
do setor de renovação.

Avião cai
numa casa
e mata 17

Sacramento. Cal i f ó r nia
(AP-Latin/Reuters-JB) — A
policia informou que pelo
menos 17 pessoas morreram
na noite de ontem quando
um avião a jato particular
precipitou-se em chamas so-
bre uma sorveteria onde se
comemoravam dois aniver-
sários de crianças.

O tenente Harold John-
son. da policia de Sacra-
mento, estimou o número
de vitimas depois que os ior-
nallstas viram os corpos de
pelo menos duas crianças
entre os destroços do avião
que havia decolado pouco
antes do acidente.

Uganda aceita plano
de paz da Somália
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Kampala, Dar Es Salaan, Nahobi
lAFP-ÜPI-Reúters/L a 11 n-ANSA-JB)
— O plano de paz de cinco pontos
proposto pela Somália para o confll-
to tanzanlano-ugandense foi ontem
aceito pelo Presidente de Uganda, Idl
Amln, depois de ter se entrevistado
com o Chanceler somali, Omer Arteh
Ghaleb, segundo informações da rá-
dio de Uganda. Anteriormente, o Pre-
sidente tanzanlano Julius Nyerere já
havia também concordado com a pro-
posta somali.

Pontes militares ugandenses dis-
seram em Kampala que os combates
iniciados nas fronteiras dos dois pai-
ses se estenderam desde Mutukula, no
lado Sudoeste até à cidade de Klkaga-
ti. 98 quilômetros à Oeste. A Tanzânia
desmentiu a informação, salientando
que não houve nenhum incidente na
região de Mutukula, segundo Uganda
o lugar onde o combate foi mais vlo-
lento.

Os paises africanos realizam uma
verdadeira ofensiva diplomática para
tentar a solução do conflito entre
Uganda e Tanzânia antes que o caso
seja levado a Organização da Unidade
Africana (OUA) que terá de elaborar
um plano para i ísolver o conflito, ca-
so a proposta de cinco pontos da So-
mália não seja secita.

O Presidente Amin concordou, no
entanto, com a proposta somali, cujos
pontos ainda são desconhecidos,, cha-
mando-os de multo bons, ainda que
impusesse, como condição para terml-
nar as hostilidades, a retirada das tro-
pas tanzanianas das regiões frontei-
riças. Soube-se ontem em Nairobl que
o Presidente Nyerere ordenou-que se
afastassem das fronteiras os coman-
dantes obotistas — favoráveis ao ex-
Presidente ugandense Milton Obote.
PARTICIPAÇÃO DE ZÂMBIA

A ofensiva diplomática dos paises
africanos contou também com a parti-
cipação de Zâmbia, cujo Presidente,
Kenneth Kaunda, chegou ontem à ca-
pitai tanzaniana de Dar Es Saiam pa-
ra se entrevistar com seu amigo e
aliado político, o Presidente Nyerere.

Nenhum dos dois Governos reco-
nhece o regime do Presidente Amin.
desde que ele derrubou e exilou o Pre-

sidente Obote. Coiidennram também
a política de expulsão dos asiáticos,
além da imprensa de Zâmbia estar
contra o plano libio de auxílio a
Uganda.
RETIRADA DOS GUERRILHEIROS

Mais da metade da coluna de mil
guerrilheiros obotistas que havia in-
vadido Uganda para tentar repor no
poder o ex-Presidente Obote, conse-
guindo no início com suposto apoio
tanzanlano e auxílio local tomar qua-
tro cidades importantes, regressou à
Tanzânia, internando-se ali para ín-
gir à perseguição do Exército de
Uganda.

Um porta-voz de Kampala infor-
mou que 37 guerrilheiros foram liqul-
dados pelas forças ugandesas na região
de Mutukula. na fronteira com a Tan-
zania. O Informante disse que a co-
luna dizimada fazia parte do contin-
gente que invadiu a fronteira dc
Uganda há uma semana e estava qua-
se sem provisões, 

"numa situação de-
sesperadora."

A tribo dos Langl ã qual perten-
ce Obote continuou fiel ao ex-Presi-
dente mais os Acholi que também ha-
viam tomado parte na guerrilha, ale-
gando que lhes havia cabido a pior
parte da luta, renderam-se e estão
combatendo, segundo porta-voz ugan-
denses lutando contra seus antigos
companheiros.

Quase uma semana depois da
inauguração da ponte aérea entre
Kampala e Inglaterra, o segundo gru-
po de asiáticos expulsos de Uganda,
chegou na manhã de ontem ao aero-
porto de Stanstead, a Leste de Lon-
dres. Por sua vez, fontes diplomáticas
da capital britânica disseram que a
Real Força estava em estado de aler-
ta para retirar os 7 mil ingleses, resl-
dentes em Uganda, caso fosse neces-
sárlo.

Formado por 180 pessoas, o segun-
do contingente de asiáticos foi rece-
bido pelos funcionários do Serviço de
Imigração ao' mesmo tempo que em
Uganda terminava o prazo dado pelo
Presidente Amin para que os asiáticos
completassem os itens burocráticos
para deixar o país. sem que se vissem
sinais dc nenhuma ação oficial para
) cumprimento da ordem.

URSS envia à Síria
equipamento militar

Beirute (AP-AFP-JB) — A União
Soviética estabeleceu com a Síria uma
verdadeira ponte aérea nos últimos
dias, formada por aviões Antonov-12,
para transportar armas e foguetes
terra-ar com objetivo de fornecer ao
Exército sírio equipamento militar so-
viétlco para enfrentar um possivel
ataque de Israel, informaram fontes
autorizadas de Beirute.

Segundo as mesmas fontes, asses-
sores militares soviéticos estão che-
gando a Damasco em grande número
todos os dias desde que os caças-bom-
bardeiros israelenses atacaram a Si-
ria, matando 200 pessoas e ferindo
muitas outras. Os observadores salien-
taram que a Siria está aumentando
de maneira crescente sua dependên-
cia à União Soviética.
FOGUETES TERRA-AR

O jornal Al Nahar que noticiou o
fato não divulgou o tipo de armamen-
tos nem especificou sua quantidade
mas confirmou a existência de/fogue-
tes antiaéreos no embarque. As fon-
tes indicaram que os sirios temem um
ataque de Israel pelo ar e esperam
novas remessas de foguetes terra-ar.

Enquanto Isso a liderança do Par-
tido Beathlsta, da Siria, pretende
manter reunião extraordinária em Da-
masco para discutir "a explosiva sl-
tuação ao longo da linha de cessação
de fogo" com Israel, segundo infor-
mou o'jornal Al Anuar.
DISTRIBUIÇÃO DE ARMAS

Armas estão sendo distribuídas
entre os membros do Exército Popu-
lar, formado na sua maioria por es-
tudantes, cuja missão em caso dc
guerra é manter guarda nas princi-
pais instituições da Siria. Os jornais,
controlados pelo Governo, falam da
concentração de forças Israelenses e

¦ sirias ao longo da linha de cessação
de fogo, a 45 quilômetros de Damasco.

Afirmam também que Damasco
"está determinado a rechaçar qual-
quer agressão Israelense assim como
não deixá-las impunes."

Nesse clima de inquietação, os si-
rios se voltam para Moscou de quem
são aliados há muito tempo. Sua ne-
gatlva mesmo de seguir o exemplo do
Êxito que expulsou 20 mil militares

soviéticos de suas terras levou-os a
incompatibiiizar-se com o Cairo ape-
sar de pertencerem a Federação de
Repúblicas Árabes, criada em agosto
do ano passado, pela Siria, Egito e
Libia.

Com a observação que "foi ne-
cessário uma semana para inventa-
Ia", porta-voz das Forças Armadas is-
;aelenses desmentiu ontem a acusação
feita em Beirute' pelo Ministro da
Saúde libanês, Nazih Bizzi, que afir-
mou sábado ter Israel empregado ga-
ses tóxicos em seu ataque ao Libano
nos dias l(i e 17 do corrente.

O Ministro da Saúde libanês disse
que as vitimas, três irmãos. Ali Hi-
jazi. dc 23 anos, Hussein Hi.Jazi, de 12,
e Mohamed Hijazi. de quatro anos.
sofreram intoxicação quando sua al-
deia de Kabrikha, no Sul do Libano,
foi atacada por Israel. Em face ao
estado critico tiveram que ser leva-
dos ao Hospital Americano de Beiru-
te, sendo que junta médica especial,
encarregada de examiná-los, enviou
relatório ao Governo.

A Companhia de Navegação is-
raelense Zim também desmentiu o
anúncio feito por terroristas palesti-
nos que se responsabilizavam por ter
realizado ato de sabotagem nos na-
vios de passageiros Nili e Dan, ambos
de sua propriedade.

Israel e África do Sul foram
acusados ontem pelo Pravda, órgão
oficial do Partido Comunista sovié-
tico, de formarem um eixo contra a
segurança e a paz no Oriente Médio
e na África. Em artigo, intitulado Po-
líticas Racistas, o comentarista Yuri
Potemkin afirma que os fundamentos
de aproximação entre os dois países
são reacionários e agressivos.

A afinidade de Pretória e Tela-
viv, segundo Potemkin, se denota nas
remessas reciprocas de armas entre
os dois países. Disse também que os
membros da NATO I Organização do
Tratado do Atlântico Norte> têm sido
os principais fornecerodes de armas
tanto para Israel como para a África
do Sul.

Potemkin conclui que as potên-
cias lmperlalistas estabeleceram con-
dições para que Israel e África do Sul
pudessem produzir armas por conta
própria.

Suíça mantém
exportação
de armamento

Genebra (ANSA—JB) —
Os eleitores suiçoa decidi-
ram, por 593 199 votos con-
tra 584.726, que o país con-
tlnuará a exportar armas,
rechaçando uma nova lei
destinada a proibir a expor-
tação de armas aos paises
nâo neutros.

Um grupo de cidadãos
havia organizado um refe-
rendo popular para decidir
a questão, porque conside-
ravam "Imoral" a Suíça
vender armas a países em
conflito, como ocorreu du-
rante a violenta gerra de
Blafra, em 1968.

Recentemente, o fiscal fe-
deral suiço revelou ao pú-
blico que a principal in-
dústria dc armamentos do
pais, a Oerliklnbuhrle, ha-
via exportado, ilicitamente,
armas a países submetidos
ao embargo, como Nigéria,
Israel. África do Sul e al-
gumas nações árabes.

Schiller
deixa PSD
alemão

DISTÚRBIOS E DOENÇAS SEXUAIS Atraso do Desenvolvimento
EM AQUECIMENTO, OBESIDADE, DIABETES. Distúrbios Sexuais Masculinos, Tratamento Global de Urctrites, Pro».
tatlte». Flmose, Homorróldes, Imediato Pró-Nupclnl. Das 8 às 20 hs. Sábados e feriados até as 18 hs. Responsável:
Or. H. Dacal, CRM 2207 - AV. PRESIDENTE VARGAS, 590, sobreloia» 07 e 08. Forio»t 223-2977 e 243-5257. (P

CONCURSO: JUIZ E M.P./GB
Em virtude das vagas abertas pela nova Organização Judiciária da Guana-

bara, as Faculdades Integradas Estácio de Sá iniciarão esle mês, no Centro da
Cidade, um CURSO PREPARATÓRIO aos concursos de Juiz de Direito e Defensor
Público.
Professores: Juizes Eliezer Rosa, Joel Alves de Andrade, Manoel Benedicto Lima,

Mauro Fichtner Pereira, Renato Lemos Maneschy, Richard Paul
Netto, Rosauro Estellita, Sérgio Mariano, Weber Martins Batista,
Wilson Marques, Maria Stella Villela Souto.

Coordenador: Juiz Dilson Navarro.
Inscrições: Rua D. Manuel, 18 — 1.° andar (a partir das 17 horas). Av. Paulo de
Frontin, 226/8 — Fone 264-7089. Turmas manhã e noite. Início hoje.

Bonn (AFP-JB i — O ex-
Ministro da Economia e
Finanças da Alemanha
Ocidental, Karl Schiller,
decidiu desligar-se do Par-
tido S o ci a 1 - Democrata
(PSD), ao qual estava filia-
do desde 1946.

Schiller havia renuncia-
do ao cargo de Ministro em
julho, por não concordar
com as novas medidas de
controle dos movimentos de
capitais decretadas pelo
G o v e rno. Posteriormente
renunciou também às suas
funções dentro do Partido.

Allende diz
se mineiros
têm aumento

Santiago do Chile (Latin-
jBi — Ò Governo do Pre-
sidente Salvador Allende
decide hoje o pedido de au-
mento salarial de 94,9 por
cento feito pelos cinco mil
mineiros da mina de cobre
El Salvador, nacionalizada.

O contrato destes traba-
lhadores vence a 31 de ou-
tubro e se até esta data não
se conseguir um acordo,
uma nova greve, como a
que ocorreu ano passado,
responsável pela sensível
deteriorização da produção
vital de cobre no pais, pode-
rá se verificar.

Incêndio
mata 31
em Rodes

Rodes. Grécia (UPI-R?u-
ters/Latin-AFP-AP-A N S A-
JB) — Trinta e uma pes-
soas morreram e dezesseis
ficaram feridas, seis das
ouais gravemente, em con-
seqüência de um incêndio
que destruiu um luxuoso
restaurante da zona portu-
ária de Rodes, na Grécia.

O fogo começou na noite
de sábado, causado por um
curto-circuito na rede elé-
trica do restaurante, onde
se encontravam cerca de
230 pesoas, turistas em
grande parte. As autorida-
des gregas não tinham con-
dições, até ontem, de infor-
mar sobre a identidade dos
mortos, cujos corpos fica-
ram totalmente carboniza-
dos. As paredes do restau-
rante eram revestidas de
bambu, o que facilitou a
propagação rápida do in-
cèndio.

Três tchecos
fogem para
a Áustria

Viena (ANSA-JB) — Três
homens e uma mulher de
nacionalidade tcheco-
eslovaca conseguiram fugir
de seu pais agarrando-se ao
eixo das rodas de um
ônibus que realizava sua ro-
ta regular entre a Bratisla-
va e Viena.

Ao chegar a Viena na
noite de sábado os fugitivos
saíram de seu incômodo es-
conderijo, surpreendendo o
chofer e os passageiros do
ônibus.

Todo brasileiro
gosta de sombra.

Toldo de aluminylon
ZETAFUEX

um lugar à sombra.
Rua Barão do Bom Rollro, 222S.

Tei.: 268-9265
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POLÍTICA e GOVERNO - 3

Bagé escolhe
carta ao
Presidente

Porto Alegre (Sucursal) —
As oito escolas primárias
de Bagé instituíram entre
seus 12 mil alunos um con-
curso de cartas ao Conter-
raneo Presidente, com te-
ma livre. A melhor carta
receberá a assinatura de
todos os estudantes, que
participaram do concurso.

O autor da carta vai en-
tregá-la pessoalmente ao ,
Presidente da República,
quando ele visitar sua terra
natal, no dia 16 dc outubro.
O concurso foi incluído no
currículo das aulas de Por-
tuguès, e escolherá, Inicial-
monte, as cinco melhores
cartas, que serão Julgadas
por uma comissão que ele-
gera a melhor.

Neste fim de semana, a
irmã do Presidente, Sra. Re-
ne Mediei Candiota, inau-
gurou a nova iluminação
da Avenida 7 de Setem-
bro — a principal da cida-
de — como parte dos pre-
parativos para a terceira
visita do General Mediei à
sua cidade natal, desde que
assumiu a Presidência da
República. O Presidente fi-
cará dois dias em Bagé,
para assistir à I Exposição
Nacional de Animais Rús-
ticos.

Mobral
treinará
monitores

Porto Alegre (Sucursal) —
Um plano-piloto para o
aproveitamento de estudan-
tes do segundo grau como
monitores do Mobral no in-
terior de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul
será implantado até o fim
do ano.

A informação é do coorde-
nador da Região Sul do Mo-
brai, Sr. João Carlos Sch-
mitz, que disse estar o pia-
no, atualmente, em estudos
no Mobral, na Guanabara.
Os estudantes selecionados
participarão de um curso
especial em dezembro, para
as aulas de janeiro e feve-
reiro.

Sudepe cria
cooperativas
em Salvador

Salvador (Sucursal) —
Uma série de cooperativas
pesqueiras serão implanta-
das pela Delegacia da Su-
depe em Salvador, cobrindo
toda a faixa litorânea do
extremo-Sul do Estado, on-
de estão as principais ba-
cias piscosas. O escoamen-
to da produção se dará
através do trecho baiano
da BR-101, que estará con-
cluido em meados de 1973.

A informação é do Sr.
Edvaldo Severino' dos San-
tos, delegado regional da
Sudepe, que acaba de ela-
borar um plano de execução
a curto prazo, para evitar
que o Estado continue im-
portando 80% do pescado
que consome.

EQUIPAMENTOS
O plano prevê a instala-

ção das cooperativas nas
principais cidades ,do ex-
tremo-Sul dentro de um
critério de prioridade que
leva em consideração, prin-
cipalmente, a localização
em relação à BR-101 (Rio—
Bahia, pelo litoral) e a dis-
ponibllidade de energia
elétrica, já que nelas serão
instalados modernos frigo-
rificos. ,

Também a Cooperativa
de Arembepe, nas proximi-
dades de Salvador, ganha-
rá novos equipamentos.

A pesca dos chamados
peixes nobres (cherne, ba-
dejo, garoupa, vermelho)
terá de ser feita com linha
e anzol, já que o grande nú-
mero de arrecifes na região
Sul não permite a pesca com
redes, mais produtiva.

Passarinho
e Cirne vão
a Alegrete

Porto Alegre (Sucursal)
— Os Ministros da Agricul-
tura, Educação, e do Inte-
rior, Srs. Cirne Lima, Jar-
bas Passarinho e Costa Ca-
valcanrti, estarão presentes
na 30a. Exposlção-Peira de
Alegrete, a ser realizada en-
tre 4 e 8 de outubro.

A exposição reunirá cer-
ca de 2 mil bovinos, ovinos
e eqüinos do município, com
a premiação dos melhores
animais de,cada raça, além
de remates com a participa-
ção de cabanhas de outros
municípios. O Ministro Jar-
bas Passarinho aproveitará
sua vinda para proferir pa-
lestra aos acadêmicos de
economia da Fundação
Educacional de Alegrete.
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O Sr. Mário Adet Saviora disse que as relações Brasil-Bolívia são muito boas

Ministro boliviano afirma
que Brasil é líder mesmo

O Governo da Bolivia não ape-
nas acredita na liderança do Bra-
sil no bloco latino-americano co-
mo já comprovou tal situação,
através de "seus programas desen-
volvimentistas, reconhecidos em
toda a América Latina" — afirmou
no Rio o Ministro da Justiça da
Bolivia, Sr. Mario Adet. Samora,
que seguiu ontem para Washing-
ton.

O Ministro boliviano, 
' 

durante
sua participação na II Conferén-
cia dos Ministros da Justiça dos
Paises Hispano-Luso-Americanos e
das Filipinas, realizada em Bra-
silia, propôs a promulgação de
duas leis comuns aos governos que
integraram a conferência, para
combater o tráfego ilegal de dro-
gas e contra os movimentos de
subversão.
TROCA DE INFORMAÇÕES

Para o Ministro boliviano, a
conferência de Brasília trouxe co-
mo um dos' principais resultados
uma maior fraternidade entre os
povos hispano-luso-americanos e
filipino, com margem a entendi-
mentos sinceros e trocas de infor-
mações jurídicas através dos pro-
jetos apresentados pelos ministros,
que serão aplicadas no campo in-
ternacional.

Considerou ainda o convívio di-
reto dos ministros "um êxito", pois
acha que os povos sô podem en-
tender-se quando existe um con-
tato face to face. Citando uma
frase do Ministro Alfredo Buzaid

"graças à conferência, muitos so-
nhos hão de se tornar realidades"

o Chanceler boliviano disse que
o encontro dos ministros apresen-
tou. sem dúvida, um resultado po-
sitivo.
LEIS MULTILATERAÍS

Durante a conferência, ele pro-
pôs a promulgação clc duas leis ini-
portantes. rie caráter geral aos Go-
vèrhos qu," >!a participaram;

A pri a refere-se ao traí}-
co de di<;_..;, sendo esse uni dos
pioblèmas que mais ailige o seu

pais. Disse que o Governo está com-
batendo o tráfico, mas reconhece
que a Bolivia é um dos principais
produtores de entorpecentes, e que
o Brasil,, depois dos Estados Unidos,
é um dos grandes consumidores dc
drogas.

Sobre o assunto acha que não
existe uma legislação com caráter,
Internacional, no sentido de evi-
tar esse comércio ilícito, observan-
do que tem que existir uma lei que
possa punir esse delito.

A segunda lei proposta pelo
Ministro boliviano, já em estudes
pelo Ministério de seu Governo, e
de combate à subversão e ao extre-
mismo. Mcstrando-se assombrado
com os últimos acontecimentos em
Munique e outros atos de terroris-
mo, através do envio de bombas
pelo correio, afirmou que esse mé-
todo de luta não está de acordo
cam a socièdf de mcHêína.

Muita gente inocente na lu-
ta política e, üté fora do Governo,
tem que pagar com suas vidas os
atos políticos c de caráter ideoló-
gico de tais terroristas — afirmou
o Chanceler.

BRASIL E BOLÍVIA
Nunca as relações entre Bra-

sil e Bolivia estiveram tão boss
como agora — disse o Ministro, ex-
plicando que os principais motivos
refletem-se nos mesmos objetivos
políticos e sociais.

Para o Chanceler, tanto a Re-
volução boliviana de agosto de 1971.
como a do Brasil, combatem'o co-
munismo, e firmam um fone sen-
timento de nacionalismo.

Sob.e a lide.ança do Brasil no
bloco dos paises latino-americanos,
disse que além de o Governo boli-
viano reconhecê-la, "o nome do
chamado milagre brasileiro con-
firma essa realidade."
APOIO AOS JOVENS

O Chanceler lembrou um dos
pontos importantes debatidos du-
rante a conferência: os Direitos

Humanos, considerando o assun-
to como uma realidade que todos
os povos civilizados devem seguir,
visando à proteção da própria pes-
soa humana. Acha ainda que toda
e qualquer forma de terrorismo náo
é senão um atentado contra tal
direito.

Referindo-se ao Governo revo-
lucionário de seu pais, disse que o
Presidente Hugo Banzer considera
a juventude como um dos proble-
mas de maior importância social,
dentro da própria vida de uma na-
cão. E é por isso que o Governo bo-
liviano procura dedicar-se aos jo-
vens, criando no último dia 22, um
dia dedicado exclusivamente a eles,
Foi ainda formada uma subsecre-
taria da juventude, cujo objetivo
principal é canalizar seus anseios
e faz-r com que os jovens partici-
pem dos problemas nacionais.

— Através da participação da
juv.ntude — disse — estamos con-
seguindo trazé-la para o nosso la-
do, em apoio de nossa revolução.
Teremos na Bolivia um Governo
estável por multo tempo.

Referindo-se ao primeiro ano
do Governo Hugo Banzer, disse que
este dedicou-se quase que exclusi-
vãmente à manutenção do equili-
brio global do Governo, combaten-
do o extremismo, que. se encontra-
,va muito bem organizado. No se-
gundo ano, o Governo foi básica-
mente encaminhado aos setores
técnico e administrativo, e aos pia-
nos sócio-económicos.

Para o Ministro, hoje o Gover-
no boliviano é apoiado pela maioria,
c representado por dois Partidos,
tendo à frente as Forças Armadrs,
que srrvein para assegurar a inte-
gridade governamental.

O Chanceler seguiu ontem à
noite para Washington, a fim de
visitar os órgãos de segurança na-
cional, a convite da USAID. La-
mentou apenas não ter assistido à
lesta realizada na Estação Primei-
rr. da Manpueira, oferecida pelo
Governador Chagas Freitas, ontem
a noite, aos ministros que partici-
param da conferência.

Jornal acha o PIB alto
Bogotá (UPI-JB) .— O jornal

El Espectador disse em seu editorial
de ontem que "à medida em queaumenta o Produto Interno Bruto
no Brasil, para grande satisfação
dos seus economistas, cai a quali-
dade da vida politica.""Sem dúvida — disse o jornal— é verdade que a liberdade de im-
prensa, formalmente falando, e por
si só, não assegura outras garan-
tias essenciais, como a justiça dis-
tributiva."

Ei Espectador afirmou que "a
experiência ensina que a prosperi-
dade sem liberdade política leva não
só à falsificação dos valores hu-
manos como também, em última
instância, à própria ruína econômi-
ca, devido aos erros que se cometem
invariavelmente quando os gover-
nantes suprimem o fiscal natural
da opinião pública."

O editorial conclui dizendo:
"A administração orienta o po-

vo. ou melhor dizendo, as massas,
para certes substitutos da politica,
como o esporte. Agora o persona-
gem da moda no Brasil é Emerson
Fittipaldi, campeão mundial de au-
tomobilismo,. sobre o qual se pode
falar e escrever livremente. Ao
mesmo tempo abre-se a enorme
Feira Brasil-Export-72 na região
mais rica do Brasil. São Paulo, o
que contrasta vigorosamente com o
outro mundo da pobreza de que fa-
la o Arcebispo de Recife."

Edilson diz que aumenta
a tuberculose no Nordeste

Brasília (Sucursal) — "O Nordes-
te registrará dentro de oito anos,
segundo estudo do Banco, do Nor-
deste, feito por determinação do
Ministro do Interior, Sr. Costa Ca-
valcantl, mais de 19 milhões de ca-
sos .de tuberculose pulmonar e terá
agravado seus problemas de outras
doenças como a lepra, a febre ama-
rela, o tétano, a varíola e a doen-
ça de chagas."

A afirmação é do Deputado Edil-
son Távora, que apresentou emsn-
da à proposta de Orçamento da
União para 1973, prevendo a dota-
ção de CrS 78 500 mil para a Saú-
de Pública do Nordeste ao invés, de
apenas Cr$ 3 276 mil, conforme es-•tá previsto.

ESCASSEZ DE RECURSOS

— Vale a pena quando se exa-
mina a proposta de Orçamento —
disse — recolocar na pauta das
discussões o quadro de saúde do
Nordeste, pois poderá acontecer
que os dados revelados tornem pos-
sivel um aumento das verbas con-
signadas para a região através do
Ministério da Saúde.,

Depois de afirmar que o Minis-
tério da Saúde não tem dotação
discriminada para o Nordeste na
proposta em tramitação, disse o
Deputado que a participação desse

Ministério na previsão orçamenta-
ria para 1973 representa apenas
1,09% do total da despesas da
União, incluindo neste montante
todas as despesas com pessoal, ins-
talações etc. Por outro lado, atra-
vés da Sudene, a proposta cohsig-
na para todo o Nordeste apenas
Cr$ 3 276 mil para assistência téc-
nica e financeira aos secretários
estaduais de saúde, "sem dúvida,
quantia insignificante, tendo em
vista o quadro sanitário da re-
gião."

EMENDA

Ao apresentar emenda ao Or-
çamento, o Deputado Edilson Tá-
vora pediu a compreensão do Mi-
nistro do Planejamento para o pro-
blema sanitário e de saúde do Nor-
deste, cuja gravidade é atestada
por estudo feito pelo Banco do
Nordeste para o Ministro do Inte-
rior.

Pela emenda apresentada, se-
ria a seguinte a redação do para-
grafo que* trata do problema: "On-
de se lê: "Projetos especiais para
desenvolvimento de áreas estraté-
gicas — Cr$ 178 500 mil", leia-se"Projetos especiais para desenvol-
vimento de áreas estratégicas, sen-
do Cr$ 78 500 mil para a saúde pú-
blica do Nordeste, através das Se-

..,"".,... V

crctarlas de Saúde dos Estados —
CrS 178 500 mil."

Justificando, disse o Sr. Edil-,
son Távora que "não há dúvida de
que, ao fazer referência a projetosespeciais para desenvolvimento de
áreas estratégicas, o Orçamento
deixa ampla e até mesmo nebulò-

. sa a aplicação da verba. A emenda,
por sua vez, especifica a aplicação
de uma parcela da dotação parao setor saúde, numa 'área 

subde-
senvolvida e, sob todos os aspectos,
uma área estratégica."

DOENÇA E FOME

Disse o Deputado que o estu-
do promovido pelo Banco do Nor-
deste conclui que aquela região é
um dos pontos "mais dramáticos
da fome c desnutrição do mundo."
No Nordeste, "a. desnutrição atln-
ge uma magnitude que transcende
os limites do estado de higidez
para emergir às vezes como um
possível precondlclonador de ten-
soes sociais na região."

Sobre a proliferação de doen-
ças naquela região, afirmou o par-
lamentar que "a peste, por exem-
pio, nas investigações feitas no pe-
riodo de 1964 a 1968, foi constata-
da em Alagoas, Ceará e Pernam-
buco, bem como na Bahia e Pa-
raíba, nesses dois Estados, porém,
em menor escala."

MDB quer ^ Manobras do III Exérdíto
ganharem no Sul libertarão Lavras
Juiz de Fora de hipotética subversão

Belo Horizonte (Sucursal)
— O MDB mineiro anunciou
onteni que sua maior vltó-
ria eleitoral deverá ocorrer
em Juiz de Fora, a maior
cidade do interior do Es-
tado.

Ontem, o vice-líder da
bancada estadual, Deputado
Dalton Canabrava, infor-
mou que "apesar das pres-
soes da Arena e do próprio
Governo", o Partido da
Oposição, que atua dentro
dos quadros Institucionais
brasileiros, vai para a luta
sem receios.

Depois de ter visitado
Juiz de Fora e participado
de uma concentração públi-
ca no bairro de Santa Lu-
zla, em companhia do can-
didato do MDB à Prefeitura
local. Sr. Itamar Franco, o
Deputado Dalton Canabra-
va informou que "o eleito-
rado sempre votou com
absoluta independência e
confiança."

Porto Alegre (Sucursal) — Elementos marxis-
tas-leninistas vão derrubar o prefeito de Lavras do
Sul e fazer substituições nos postos-chave da cida-
de, implantando um regime totalitário. Mas forças
especiais do III Exército, através da guerra' psico-lógica, vão buscar a colaboração dos 10 mil habi-
tantes da cidade, para restabelecer no Município a
ordem democrática.

A cidade de Lavras do Sul — 320 quilômetrosa Sudoeste desta capital — será palco dos exerci-
cios de guerra psicológica, dentro do quadro táti-
co das grandes manobras do III Exército, que serão
realizadas de 26 de outubro a 4 de novembro, num
eixo de 300 quilômetros, na região Sudoeste do Es-
tado, com a participação de 10 mil soldados de uni-
dades mecanizadas.

Dia de Cosme
e Damião
dá batizados

Cerca de 100 crianças se-
rão batizadas na próxima
quarta-feira na paróquia
de São Leopoldo, no Anda-
rai, numa mostra do que
deverá acontecer no mesmo
dia em muitas igrejas do
Rio, enquanto pelas ruas,
sobretudo na Zona Norte,
centenas de outras crianças
estarão correndo atrás de
balas e doces.

Quarta-feira é dia de São
Cosme e São Damião, san-
tos que apesar de não cons-
tarem mais no calendário
litúiTico. têm muito presti-
gio popular. As comemora-
ções deverão ocorrer no do-
mingo. por recomendação
da Cúria Metropolitana,
quando número ainda maior
de batizados serão celebra-
dos.

Na paróquia de São Leo-
poldo, missas e novenas
vêm sendo rezadas desde o
inicio do mès em honra de
São Cosme e São Damião.
além de muitos batizados já
por conta e venda de ve'as
e imagens.

Redução de
_»

leis não
tem data

Brasília (Sucursal) — O
Ministro da Justiça, Sr. Al-
fredo Buzaid, ainda não se
decidiu sobre a remessa ã
Presidência da República
do anteprojeto que estabe-
lece uma simplificação le-
gislativa no Brasil, reduzin-
do em até 90% o número
da.s leis em vigor.

O documento, elaborado
por uma comissão especial
do Ministério da Justiça e
encaminhado há quatro me-
ses ao Sr. Alfredo Buzaid,
ressalta a necessidade de se
eliminar um conjunto de
leis que tratam do mesmo
assunto e que são inclusive
conflitantes entre si.

Além da iniciativa do Po-
der Executivo, também no
Congresso o assunto foi le-
vantado, já estando em tra-
mitação pelas comissões
técnicas um projeto de au-
torla do Deputado Henrique
Turner (Arena-São PauloK
Segundo justificativa do
parlamentar, o projeto foi
apresentado especialmente
com o objetivo de colher
sugestões, pois a matéria é
complexa e necessitaria de
maior prazo de estudo.

— A legislação transfor-
mou-se em imensa floresta,
capaz de desorientar até o
mais operoso e documenta-
do dos juristas — diz o
Deputado. Ao lado das ve-
lhas, surgiram as novas leis,"ambas coexistindo numa
promiscuidade anárquica."
A velocidade dos aconteci-
mentos instalou a produção
em série, sendo que cada
vez menor cuidado passou a
ser dispensado à elaboraçãp
legislativa.

Negrão será
cidadão de
B. Horizonte

! Bolo Horizonte (Sucursal)
— O cx-Governador Fran-
cisco Negrão de Lima rece-
berá hoje, às 20 horas, em
sessão solene da Câmara de
Vereadores desta Capital, o
titulo de cidadão honorário
de Belo Horizonte.

O projeto de lei. conce-
dendo-lhe esta honraria,
apresentado pelo vereador
Jorge Carone (MDB), foi
aprovado por unanimidade
dos membros da Câmara de
Vereadores e sancionado
pelo' Prefeito Osvaldo Pleru-
cetti.

SABOTAGEM.
O prefeito e a população

de Lavras do Sul se coloca-
ram à disposição do III
Exército, para participar
ativamente das manobras.
Por quatro dias, a cidade
vai viver exclusivamente
em torno dos movimentos
de gerra psicológica, que te-
rão o maior realismo. A
cidade de Lavras será um
pais vermelho, onde o
Governo legal foi derrubado
por forças comunistas.. As
tropas azuis, do pais vizi-
nho, «pretendem libertar a
população do julgo tolalitá-
rio.

Os azuis invadem a
área, mas procuram recon-
quistá-la pela doutrinação
psicológica, enfraquecendo
o moral do inimigo e anga-
rlando adeptos para a cau-
sa, a fim de facilitar as
operações táticas. Para isso,
serão usados alto-falantes,
panfletos e operações polici-

ais. Civis de Lavras do Sul
farão o papel de líderes
vermelhos, que vão sabo-
tar o trabalho psicológico
dos azuis. Muitos serão
espurgados de seus postos,
e casas cmerciais vão
abastecer secretamente os
guerrilheiros.
RAPIDEZ

Nas outras áreas de ope-
rações — quase 10 muni-
cípios — as manobras se
d e s e nvolverão em movi-
mentos rápidos e contínuos,
pois delas participarão
apenas unidades mecaniza-
das e motorizadas. A 6a.
Divisão de Exército, de Por-
to Alegre, será a grande
unidade executante das ta-
ref as de campanha, en-
quanto a la. Divisão de
Cavalaria, de Santiago, re-
presentará .0 papel de
inimigo. O juiz será a 3a.
Divisão de Exército, de San-
ta Maria.'

Barata leva hoje mensagem
de Mediei ao IV Congresso
sobre Direito do Trabalho

São Paulo (Sucursal) — Trazendo para o IV
Congresso Ibero-Americano de Direito do Traba-
lho ã saudação do Presidente da República,, chega-
rá hoje a São Paulo o Ministro do Trabalho, Júlio
Barata. Na sessão plenária preparatória, na Uni-
versidade Mackenzie, o Ministro fará uma breve
exposição sobre a política social do Governo fe-
deral. 

"

O Congresso promovido pela Universidade Ma-
ckenzie irá até o dia 29, sob o patrocínio do Ban-
co Nacional da Habitação. Será inaugurado pelo
Governador Laudo Natel hoje a tarde, quando fa-
larão o Reitor da Universidade, João Pedro de Car-
valho Neto, o representante do BNH, Edmo Lima
de Marca e o professor Mariano Tissembaum, da
Argentina,

de Portugal e Espanha, Es-
tados Unidos e Itália. Os
Governos estaduais do Acre,
Espírito Santo, Bahia, Ml-
nas Gerais, São Paulo, Ma-
ranhão, Paraíba, Alagoas e
Mato Grosso, concederam
Isenção de ponto aos servi-
dores que comprovadamen-
te tenham participado do
Congresso. Entre os con-
gressitas mais famosos es-
tão os Srs. José Tijerano
Medrano, da OEA, Sandino
Arguello, da Corte Suprema
da Nicarágua, César Augus-
to de la Fuente Duarte,
presidente especial da Jun-
ta Federativa do Conselho
Secretarial Trabalhista do
México, Enrique Mut Remol,
diretor do Instituto Nacio-
nal de Previsão da Espa-
nha, Mário Olmos Osinaga,
presidente da Corte de Tra-
balho e Segurança Social
da Bolivia e a jurista italia-
na Luisa Gilardl Rlva San-
severino, considerada uma
das maiores juristas da
atualidade eni todo o
mundo.

OS TRABALHOS ;

Amanhã, começam os tra-
balhos técnicos e os deba-
tes que terão como local o
Palácio das Convenções do
Parque Anhembi. Os cinco
temas analisados pelos rela-
tores serão: Trabalho Even-
lual ou por Tempo Limitado
(Prof.ssor Alonso Olea, da
Espanha); O Seguro Social
e a Gente do Campo (Pro-
fessor Mário de la Cueva,
do México); O ôntis da Pro-
va no Processo Trabalhista
(Professor Eduardo Stafo-
rini, da Argentina); Contra-
to dc Trabalho com Pessoas
Jurídicas de Direito Públi-
co (Professor Cesarino Jú-
nior do Brasil); Fundo de
Garantia de Tempo de Ser-
viço (Luis Roberto Rezende
Puech, Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, do
Brasil).
CONGRESSISTAS

Deverão participar
Congresso mais de 1
congressistas dc todos os
países latino-americanos,

do
mil

Entomologista recebe seu
primeiro prêmio em 40 anos
de dedicação às pesquisas

Embora afastado das funções de pesquisador
que desempenhou durante 40 anos no Instituto Os-
valdo Cruz, o Prof. Herman Lent receberá amanhã,
às 21 horas, na Academia Brasileira de Ciências (de
que é fundador), o Prêmio Costa Lima, o primeiro
de sua vida, por suas pesquisas sobre os barbeiros,
transmissores da doença de chagas.

Ao receber o prêmio, o Prof. Lent, que é forma-
do em Medicina, fará em seu discurso um retrós-
pecto das atividades do Instituto Osvaldo Cruz no
campo da Entomologia, desde sua fundação até
hoje." ¦

OBRA DE UMA VIDA

Segundo; o prof. Herman
Lent, o Prêmio Costa Lima,
que tem este nome em ho-
menagem a um dos maiores
entomologlstas do pais, é
conferido anualmente pela
Academia Brasileira de Cl-
èncias, segundo escolha fei-
ta por votação dos mais
d e s t acados pesquisadores
brasileiros da especialidade.

O prêmio é atribuído aos
trabalhos realizados pelo
pesquisador durante toda a
sua vida, pois considera que
a importância de sua obra
está na seqüência dos tra-
balhos, e não em uma ou
outra pesquisa isolada,
como um livro ou uma tese.

No.caso do prof. Lent, o
prêmio reconhece o valor
de suas pesquisas pioneiras
sobre os triatomineos, ou
barbeiros, como são conhe-

cidos os insetos transmisso-
res da doença, de Chagas.
Ele foi escolhido por maio-
ria absoluta, entre os maio--
res estudiosos de entomolo-
gia do Rio, de São Paulo, tio
Paraná e do Pará.

O prof. Lent foi afastado
do Instituto Osvaldo Cruz
em abril de 1970, juntamen-
te com outros nove pesqui-
sadores, deixando lá um la-
boratório sobre os barbeiros
com cerca de 50 espécies.

Ele' tem cursos de Micros-
copia, Imunologia, Bacterl-
ologia, Micologia, Protozoo-
logia e Helmlntologia, tendo
orientado a preparação dos
verbetes sobre História
Natural d a Enciclopédia
Dclta-Larous.se. Atualmente,
ó editor da Revista Brasi-
leira dc Biologia e de todas
as publicações da Academia
Brasileira de Ciências.

'I.
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Estudo do DNER explica
dos Ministros da Saúde metas da Transamazónica

Diretor da Machado de Lemos confirma
Embraer ida ao Chile para reunião
retoma

Sáo Paulo (Sucursal) •—
O diretor' da Embraer, coro-
ind Osires Silva, retornou
ontem da França e Itália,
seguindo diretamente do
Aeroporto de Congonhas pa-
ra sua residência, em São
José dos Campos.

Ele irá a Brasilia esta
semana para relatar ao
Ministro d a Aeronáutica,
Brigadeiro Ararlpe Macedo,
os resultados dos contatos
mantidos na Europa "aus-

picloso jjara a Empresa
Brasileira de Aeronáutica",
segundo afirmou.

O coronel Osires Silva
disse que por motivos éticos
não pode revelar o teor des-
ses entendimentos antes da
entrevista com o Ministro
Ararlpe Macedo, embora
sinta a obrigação de afir-
mar, ime dlatamiente, o
(prestígio conquistado pelos
aviões brasileiros Xavante e
Bandeirante.

Hoje, o coronel Osires Sil-
va reassumirá a diretoria
da Embraer, sem nenhuma
solenidade, marcando por
telefone a audiência com o
Ministro da Aeronáutica.

São Paulo (Sucursal) —- O Ministro Mário Ma-:-,-.
chádo de Lemos confirmou1 ontem que comparecerá
à reunião dos Ministros dé Saúde das Américas, a
ser realizada em Santiago do Chile, na próxima se-
mana, quando será esquerhatizado um plano con- ;•>
tinental sob a coordenação da Organização Pana- Mmericana de Saúde (OPS). >:

O plano terá como base o balanço apresentado
por cada um dos Ministros — inclusive o dos Esta- ü.,.
dos Unidos — e a análise destinada a mostrar o #j
avanço da medicina dos vários países nos últimos f',:
anos. O Ministro Machado dé Lemos estará hoje ;';
no Rio para a assinatura do convênio da Guanaba- .
ra com a OPS para a construção do Centro de Tee-
nologia Experimental.

Mini computadores

Jornal
do

Brasil

Modulada

O Centro da OPS no Rio"será muito Importante e
interessante, já que utiliza-
rá mlnl-computadores pro-
gramados em Ciências Bio-
médicas, que simularão do-
enças, facilitando o àpren-
dizado dos estudantes."

Isso encurtará o tem-
po do aprendizado, além de
simplificá-lo — diz o Mi-
nistro. Ele deverá ainda as-
sinar outros convênios na
sede do Ministério no Rio: o
da Fundação para a Saúde
do Estado, entre o Governo
do Estado do Rio e a Orga-
nização Mundial de Saúde.
Amanhã às 17 horas, o Sr.
Machado de Lemos Irá com
o Presidente Mediei para a
Amazônia. No final da se-
mana, embarcará para o
Chile, onde participará da
reunião de Ministros de
Saúde.

O Sr. Mário Machado de
Lemos explicou que na
Amazônia serão aplicados
CrS 12 bilhões em melhorias
das" condições de saúde do
colono em geral. O Hospi-
tal de Santarém já está
funcionando e a Escola de
Enfermagem foi reaberta.

No Município de San-
tarem, o Ministério aplicou
Cr$ 1 bilhão, dando condi-
ções de funcionamento ao
Hospital, reabrindo a Esco-
ia de Enfermagem, permi-
tindo a ampliação do com-

bate às endemias, (lepra,
malária, doença de Chagas ,
e outras).

As agrovllas Piauiense e
Nova Esperança, ao longo
dos primeiros quilômetros
da Transamazónica, já con-
tam com um sistema de
abastecimento de água. Na
acrópole, sede do INCRA, no
quilômetro 43, também já .
há um sistema público de •
abastecimento de água.

Em Altamira — diz o Mi-
nistro — construímos em
definitivo um Centro de
Saúde de alvenaria, com
algumas camas. Assinamos
também um convênio com
o Funrural para a cons-
trução de centros de saúde
na Amazônia e criação de
sub-centros em agrovilas.

O Ministro da Saúde dis-
se que elevou os salários
dos médicos na região ama-
zônica que trabalham em
órgãos do Governo de Cr$
2.600,00 para Cr$ 5 mil e
de diretores de hospitais ou
centros de saúde para Cr$
7 mil."

Creio que dentro de
pouco tempo teremos mui-
tos médicos naquela região,
superando em definitivo o
problema da falta de pro-
fissionais especializados no
setor. O convênio com o
Funrural prevê ainda a ins-
talação de hospital em Ma-
rabá e Italatuba.

DESENBANCO FINANCIA A METUSÂ
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Brasília (Sucursal)— Os técnicos do
Departamento Nacional dé" Estradas e
Rodagem (DNER), em trabalho apresen-
tado durante a II Reunião'das Organiza-
ções Rodoviárias, destacaram que a cons-
trução da Transamazónica se deveu
principalmente à eliminação dos dese-
qullibrlos regionais e à necessidade de
integrar as populações marginalizadas
da Amazônia. .1

. Segundo os estudos realizados, a re-
gião Centro-Sul, comi 26% do nosso ter-
rltório, concentra 67% da população,
produzindo 83% da renda nacional, ap
passo que o Nordeste, com 15% da área
e 25% da população, contribui com 13%
da renda, e a Amazônia com 50% do ter-
rltório brasileiro, possui apenas 8% da

¦ população e produz somente 4% da ren-
da total.

CONTRASTE "
Os estudos- realizados pelos técnicos

do DNER destacam que, se a região Cen-
tro-Sul possui um desenvolvimento elè-
vado, em confronto com as demais re-
giões industrializadas do mundo, o.Nor-
deste e Amazônia exigirão, ainda por
multo tempo, maiores atenções do Gover-
no Federal para a progressiva correção
dos desníveis regionais de renda.

Dentro desse pensamento é que fo-
ram lançados os projetos das duas es-
tradas pioneiras, a Transamazónica e a
Cuiabá-Santarém, a primeira penetran-
do na Amazônia, a partir do Nordeste, e
a outra iniciando-se no Centro-Sul, como
decorrência da importante decisão do
Brasil de conquistar e colonizar área
correspondente ã mais da metade de seu
território, para integrá-la à economia da
nação.
OCUPAÇÃO

Dentro da análise realizada pelos
engenheiros do DNER, a Transamazôni-
ca e a Cuiabá—Santarém terão carac-
teristicas simples e de baixo custo, em
condições de suportar os projetos de
ocupação e colonização, bem como as
atividades primárias que serão instala-
das ao longo das duas rodovias.

Segundo os técnicos do DNER, as.
duas novas rodovias não devem ser con-
sideradas iniciativas isoladas, mas pro-
jetos associados aos propósitos de dina-
mização de imensos potenciais identifi-
cados em uma área demograficamente
vazia, estimulando a migração a partir
de regiões povoadas e provocando a re-
dução de desníveis regionais existentes
no pais.
INTEGRAÇÃO

O Governo brasileiro, sentindo a neJ
cessidade de criar novos mecanismos

Através da repasse do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico
(BNDE), o DESENBANCO (Banco de De-
senvolvimento do Estado da Bahia), con-
cedeu financiamento de 406.581,30
marcos alemães e de Cr$ 779.800,00 à
Metalúrgica de Tubos S.A. — METUSA,
empresa do Grupo INCOVEG, localiza-
da em Feira1 de Santana, Bahia, e que

iniciará sua produção de tubos de PVC
em outubro próximo. O financiamento
em moeda alemã destina-se à importa-
ção de novas máquinas da República Fe-
deral da Alemanha. Na foto, aspecto da
assinatura do contrato de financiamento
por diretores do DESENBANCO ç da
METUSA.

GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO PRESTIGIA
INDÚSTRIA DE MÓVEIS CARIOCA
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capazes de estimular o processo de de-
senvolvimento em áreas como o Nordes-
té e a Amazônia, criou o Programa de
Integração Nacional, que conta com re-
cursos de cerca de Cr$ 2 500 milhões,
com o objetivo específico de financiar o
plano de obras de Infra-estrutura des-
sas duas áreas e promover.a mais rápi-
da integração sócio-econômlca da po-
pulação.

Apesar dos vultosos recursos vln-
culados à execução do Programa de In-
tegração Nacional, o processo de comba-
te à Inflação não sofreu solução de con-
tinuidade, da mesma forma que não
comprometeu o ritmo de execução de
outras obras e serviços Importantes re-
lacionados com a pesquisa, educação,
agricultura, habitação, comunicação e
transportes.

. Esse programa, destacam os técnicos
do DNER, prevê também a ampliação da
rede rodoviária do Nordeste, visando a
estabelecer amplo sistema de conexão
com a Transamazónica através de re-
cursos do Fundo Rodoviário Nacional. O
setor, rodoviário que receberá dotações
orçamentárias do Programa de Integra-
ção Nacional compreende: a Transama-
zônica, visando à ligação do Nordeste
com a Amazônia; a Cuiabá-Santarém,
que fará a conexão do Planalto Central e
Centro-Sul do pais' com a Amazônia e
várias outras rodovias no Nordeste e
Amazônia Ocidental.

CARACTERÍSTICAS

Os responsáveis pelo DNER apresen-
taram durante a realização da II Reu-
nlão das Organizações Rodoviárias algu-
mas das principais características da
Transamazónica, explicando que além da
função primordial de colonizar e inte-
grar a rodovia apresenta uma diferen-
ça fundamental e básica em relação às
demais: as estradas, de maneira geral, -
são construídas para atender às neces-
sidades pré-existentes de tráfego, mas
a Transamazónica constitui um pré-
requisito para a ocupação de uma Imen-
sa área do pais, onde se busca uma pro-
dução futura de bens de serviço, origl-
nando longos fluxos de transportes, que
serão atendidos de forma parcial pela
rodovia.

De qualquer forma, a rodovia que te-
rá o seu primeiro trecho inaugurado
amanhã pelo Presidente da República,
deverá representar, dentro de um futuro
próximo, o principal elo de ligação entre
o Nordeste e a Amazônia, levando-se em
consideração as características topográ-
ficas, geométricas e humanas, que serão
fundamentais na composição do proces-
so. De acordo com as previsões, em 1980
deverão estar trafegando de 50 a 150
veículos por dia na Transamazónica.

Análise pede plano de trânsito

Única indústria de móveis de escritório do Estado da Guanabara presente à "Ex-

port 72", que se realizou há dias em São Paulo com a participação de 900 in-
dústrias de outros Estados, ML Magalhães deixou excelente impressão em diversas
personalidades que prestigiaram o acontecimento. Entre elas, o Governador do Es-
pírito Santo, Sr. Arthur Carlos Gerhardt Santos, que visitou o stand de ML acompa-
nhado de sua comitiva, e os Srs. Lenaldo Amaral, presidente do Banco de Desenvol-
vimento do Estado do Espírito Santo e Michael Boi, diretor, da Atlantic Venner do
Brasil S. A. Na foto, o ilustre Governador capixaba e sua esposa, tendo ao lado

o Sr. Michael Boi, quando eram recepcionados pela Sra. Ruth Magalhães.

"A segurança do tráfego depende
do comportamento de todo o povo e a
atitude correta pode ser conseguida atra-
vés de um programa paciente e bem es-
clarecldo de educação. É claro que um
programa educacional demanda tempo,
mas há necessidade de ser iniciado, e
onde se iniciou, de ser incrementado."

Essa e outras observações e conclu-
soes fazem parte do estudo distribuído

na Reunião das Organizações Rodovia-
rias, realizado na semana passada, em
Brasilia. O trabalho, de 77 páginas, con-
tém os objetivos da engenharia de trá-
fego; características humanas e dos vei-
culos, distancias de visibilidade; aciden-
tés — características e análise, e cru-
zamentos e interseções.
LEGISLAÇÃO

Com o intuito de permitir o suporte
necessário às conclusões vindas da en-
genharia de tráfego, a legislação sobre
transito deve estar em continua evolu-
ção. O estudo apresentado adverte que há
necessidade de se começar a pensar na
implantação dos julgamentos sumários
para os Infratores do transito, que virá
oferecer o suporte necessário à implan-
tação de medidas saneadoras.

O trabalho salienta as duas princi-
pais funções da, Polícia ae Transito: ça-
rantlr a segurança nas estradas e nas
ruas, e assegurar o movimento do trá-
fego, de forma a evitar as possibilidades
de congestionamento e os excessos de
velocidade. Mas para atingir esses obje-
ttvos, esclarece ainda que a policia deve
agir com energia, autoridade e respeito,
nunca tomando como objetivo principal
de sua missão a multa ao infrator.

CARACTERÍSTICAS HUMANAS
Os fatores determinantes do com-

portamento do motorista no tráfego são
os seguintes: condições do ambiente, fa-
tores psicológicos, ajuste profissional,
goleai e vocacional do motorista (indi-
víduos mal ajustados profissionalmente,
mostram-se inseguros, desatentos). A
conseqüência imediata dessas caracterís-
ticas se reflete no conforto e seguran-
ça. E na economia de tempo em relação
à distancia.

Certo nivel de inteligência é exigi-
vel para a adaptação e ajuste ao trá-
fego; pessoas de inteligência superior
são, na maioria das vezes; desatentas ao
dirigir. O erro mais comum — provoca-
do pela impaciência e pela cólera —
leva o motorista a dirigir acima da ve-
locldade de segurança para as condi-
ções existentes, desnecessárias e perigo-
sas passagens de, uma faixa para ou-
tra, ultrapassagens, avançando o sinal
vermelho ou indicações de parada, ,se-
guindo outro carro muito de perto, além
de outros atos Irracionais.
FALHAS

Motoristas imaturos, especialmente
os jovens, são outro problema, quando
tentam aparecer, buscando oportunida-
de e emoção. Fatores que modificam de
maneira substancial o comportamento
dos motoristas foram também alinha-
dos no estudo: fadiga, doenças crônicas
(deformidades ou lncapacldades), bebi-
das alcoólicas, drogas e narcóticos, que" afetam a vigilância, o tempo de reação,
a capacidade de julgamento e o contro-
le próprio.

O fator pedestre merece do estudo
especial consideração. Muitos não têm
conhecimento das regras de transito, e
lhes falta experiência do tipo de tráfe-

\

go existente em sua volta. Semelhante
aos motoristas, o pedestre é freqüente-
mente distraído: normalmente se ressen-
te de estar sujeito aos sinais de tran-
sito ou a localização de onde deve ou
não atravessar uma estrada ou rua. Por
isso ele se torria impaciente e tende a
desobedecer os sinais.
ACIDENTES

A maioria dos acidentes não fatais
ocorre entre 16 e 18 horas. Os aciden-
tes fatais, entretanto, têm seu máximo
entre 18 e 19 horas, e permanecem com
alto nivel, em relação ao volume de
tráfego, até às 3 horas da madrugada.
Isso porque o maior número de aciden-
tes não fatais ocorre durante a luz do
dia, enquanto o maior número de aci-
dentes fatais ocorre durante a noite, e
os carros de passageiros são sistemati-
camente mais envolvidos em acidentes
do que se devia esperar.

Somente 3,3% de todos os veículos
envolvidos em acidentes fatais ou não
são relacionados como defeituosos.. E
49% dos motoristas envolvidos em acl-
dentes não fatais e 56% daqueles en-
volvidos em acidentes fatais são rela-
cionados como tendo violado algum ar-
tlgo do Código de Veículos. Os pedes-
três envolvidos em acidentes fatais qua-
se sempre se colocaram fora do cruza-
mento (em cruzamentos não sinaliza-
dos), atravessaram fora de sua hora em
cruzamento com sinal luminoso ou sur-
giram por detrás de carros estaciona-
dos.
CAUSAS DE ACIDENTES

Um acidente, usualmente, não re-
sulta de uma só causa, mas ocorre em
razão de uma combinação de ações fal-
tosas, como falhas e deficiências huma-
nas, deficiências das estradas (buracos,
pistas escorregadias, projetos lnadequa-
dos, distancias de visibilidade, acosta-
mentos ou dispositivos de controle) que
contribuem para os acidentes, quando
os motoristas não admitem seu ajusta-
mento a essas deficiências ou não estão
avisados de sua existência. Numerosos
estudos têm demonstrado que a razão
de acidentes vai de 50% a 75% quando
uma estrada deficiente é substituída por
uma auto-estrada.

Os objetivos principais dos estudos
dos acidentes são os seguintes: identi-
ficar locais de alto índice, a flm de de-
terminar o tipo de solução recomenda-
da; auxiliar na melhoria geral dos pro-
jetos de tráfego, evitando que os mo-
torlstas criem problemas, (como sepa-
radores, controle de acesso, etc); ava-
liar e demonstrar resultados pela aná-
Use "antes e depois," e fornecer elemen-
tos para planos educacionais e melhoria
de atuação, entre outros.
MAIS RECURSOS

Entre as principais recomendações
do estudo apresentado - está a preocu-
pação com os acidentes, que deve ser
uma constante em todos os organismos
Incumbidos da operação de tráfego. O
estudo afirma que todos os recursos queforem empregados na melhoria das es-
tradas e ruas,, visando à segurança de
seus usuários, ainda não serão suflclen-
tes para a eliminação total dos aci-
dentes.

Pessoal bem treinado e especializa-
do na operação do tráfego é o fator
mais importante na redução do. número
de acidentes e do Índice de mortallda-
de, principalmente porque da operação
surgem os elementos mais Importantes
que a engenharia de tráfego deve usar
em «eus projetos.

Estacionamento proibido
fracassa em São Paulo e
solução é esvaziar pneus

São Paulo ((Sucursal) — A operação de trân-
sito para evitar o estacionamento de carros era lu-
gares proibidos do centro da cidade fracassou com-
pletamente, apesar do Detran-paulistá ter utilizado
600 homens. Segundo promessa das autoridades,
caso a operação fracassasse, o único recurso para
disciplinar o motorista seria o do esvaziamento de
pneus, providência que está sendo aguardada para
as próximas horas.

Á opinião do Secretário de Transportes da Pre-
feitura, Sr. lon de Freitas, é de que "o estaciona-
mento é uma atividade paralela à do sistema viário
e pode ser perfeitamente exercida por empresas par-ticulares. Â Prefeitura reservará seus recursos pararesolver os problemas de cuja solução depende um
melhor tráfego.e nos quais a atividade privada não
pode investir. O que me assusta é a capacidade ócio-
sa de 40% das garagens existentes no centro de
São Paulo, ocasionada pela teimosia do paulista em
não querer pagar para estacionar".
PROIBIÇÃO

O Sr. lon dè Freitas ex-
plicou que "grande parte da
população que possui carro
e não tem lugar onde ves-tacioná-lo, prefere deixá-lo
na via pública, onde não se
paga nada. Em relação ao
estacionamento, o paulista
já tem uma norma: é pre-ferivel pagar uma ou duas
vezes por mês, Cr$ 64,50 de
multa, do que pagar a
média de Cr$ 8,00 diários
por uma vaga em qualquer
garagem. Sujeitar-se à mui-
ta é uma boa economia."

— A única solução —
prosseguiu — para o centro
da cidade é a de se impedir
a circulação de carros, per-
mitindo apenas os veículos
de transporte de massa e os
pedrestres na área central.
Esta racionalização dos
transportes será efetuada
tão logo o transito passe

para a responsabilidade da
Prefeitura.

Segundo os primeiros le-
vantamentos realizados pe-
los engenheiros da Secreta-
ria de Transportes, dos
1200 sinais existentes nos
40 mil cruzamentos da capi-
tal, 700 estão não só que-,
brados,, como também desli-
gados ou mal colocados.
Além disso mais de 60% de-
les estãd sujeitos a cair so-
bre os veículos, por causa
d trepidação do solo.
CONGESTIONAMENTO

São Paulo tem atualmen-
te uma média de 62 au-
tomóvels para cada 1000
habitantes. Em 1990, terá
133, segundo os cálculos do
plano urbanístico básico da
Prefeitura. A capital pâulis-
ta tem pouco mais de 40%
de densidade de veículos
existentes em Londres, on-
de, o transito é 35% mais
rápido.

Niterói multa quem
abre buraco ilegal

Niterói 'Sucursal) — Uma
nova resr -ão do Contran,
que determina a cobrança
de multas a empresas que
abrirem buracos nas ruas
sem prévio conhecimento do
Detran, inclusive com san-
ção também para os res-
ponsáveis pela obra, vai en-
trar em vigor a partir de
hoje, em Niterói.

O Detran está remetendo
circular a todas as empresas
de Serviço Público de Nite-
rói dando conhecimento da
resolução. A multa vai ser
de um a 10 salários-mini-
mos regionais, ficando por

conta do responsável pela
obra o pagamento de até a
metade do salário mínimo,
por dia de trabalho.
RIGOR

Pela resolução, até o di-
retor do Detran, Sr. José
Silva, é passível de multa
caso não faça cumprir a
determinação do Contran.
Esta multa pode chegar à
metade de seus vencimen-
tos, razão pela qual já de-
clarou que aplicará as pe-
nalidades com rigor contra
as empresas que transgre-
direm a determinação.

Concerto internacional de
música jovem reúne 5 mil
no Círculo Militar paulista

São Paulo (Sucursal) — Cerca de cinco mil
jovens assistiram ontem à noite ao Brasil Popstock— Concerto Internacional de Música Jovem — no
Círculo Militar de São Paulo, onde se apresentaram
dez conjuntos, incluindo o Santa Barbara, dá Ar-
gentina, e o Mungo Jerry, da Inglaterra.

Sentados no chão e espalhados por todo o sa-
lão do clube, os jovens que pagaram CrS 30.00 peloingresso, assistiram ao concerto, que foi dividido
em duas partes: três horas para os conjuntos na-
cionais é três para os do exterior. O Brasil Popstock,
com apresentação única em São Paulo, foi produ-zido por Manuel Poladian e Mário Bonfiglio.
ESPETÁCULO

O shoio foi aberto com a
apresentação de seis con-
juntos paulistas — Khom-
pha, Pholhas, Mona, Lee
Jackson, Memphis e Wat-
69 — que só apresentaram
músicas internacionais. Es-
ses conjuntos tocam regular-
mente nos clubes paulistas,
durante os fins de semana,
atraindo grande número de
jovens.

Depois de um intervalo,

o conjunto espanhol Pin-
tura Phresca abriu a par-
te internacional. Em segui-
da, se apresentou o Santa
Barba, integrado por músi-
cos argentinos e paname-
nhos, cuja gravação de /
Just Like a Devil está nas
paradas. O terceiro conjun-
to internacional a se apre-
sentar foi o italiano II Bar-
barl, que já percorreu.toda

* a Europa e América do Sul,
tendo vindo ao Brasil es-
pecialmente para o show.

A RÁDIO NACIONAL DO RIO
COMEMORA 36 ANOS
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No ano do cinqüentenário do Rádio no Brasil, a
Rádio Nacionaldo Rio de Janeiro comemorou o
seu 36.° aniversário. Para destacar o fato realizou
um coquetel de congraçamento em seu auditório,
recebendo amigos e clientes, além de grande nú-
mero de seus funcionários. Na foto-estão: Perez
Jr. (Assessor de Imprensa da Secretaria de Segu-
rança), Deputado Mário Saladini, o ator Paulo Gra-
cindo e Geraldo Seraphim, diretor Geral da Rádio
Nacional.
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ESTA SEMANA

NA CIDADE

HOJE, DIA 25
. — O Departamento de Estradas de

Rodagem realiza concorrência para con-
tratação de uma firma que assumirá por
um ano a responsabilidade de fazer a
conservação da flora e o reflorestamen-
to de regiões próximas a viadutos, tre-
vos viários, acessos de túneis, avenidas
e vias de tráfego da Zona Norte. O custo
deste serviço está orçado em CrS
1.486.519,18.

Uma comissão de professores co-
meça a debater o esboço do convênio a
ser firmado entre as escolas de mediei-
na cariocas e a Suseme para definir a
questão do estágio de acadêmicos.

O Ministro das Comunicações
Higino Corsetti, chega ao Rio para assis-
tir à posse da nova diretoria da Associa-
ção Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão. O novo presidente é José de
Almeida Castro.

A Calçada da Fama homenageia
a cantora Maria D'Aparecida gravando
suas mãos, à noite, na Rua Montenegro,
em Ipanema.

A Companhia de Transito do
Batalhão Tiradentes intensifica sua
atuação, agindo contra os estaciona-
mentos irregulares na Glória, Catete,
Laranjeiras, Cosme Velho e Botafogo.
AMANHÃ, DIA 26

Patronesses das várias barracas
da Feira da Providência promovem, a
partir de hoje, uma venda especial de
objetos doados, no Copacabana Palace:
um calhambeque 1925, tapeçarias de
Pernambuco, um pônei puro-sangue, etc.

O Departamento de Estradas de
Rodagem realiza uma segunda concor-
réncia para obras de conservação da ve-
getação e reflorestamento de logradou-
ros públicos. Desta feita, é para a Zona
Sul. O contrato será de um ano e o or-
çamento foi fixado em CrS 865.797,00.

No Clube de Engenharia, o Go-
vernador de Mato Grosso, José Fragelli,
fala sobre Mato Grosso Amazônico no
Plano de Integração Nacional. ,

A Comissão de Alto Nível para a
Implantação da Reforma do Ensino na
Guanabara (Cosreg) entrega ao Gover-
nador Chagas Freitas o relatório dos
trabalhos já realizados e a realizar.
QUARTA-FEIRA, DIA 27

Os velhos bondinhos do Pão de
Açúcar completam 60 anos. E' a idade
com que serão aposentados. Estão em
fase final os testes dos novos bondinhos
importados da Itália.

Reunião do Grupo Executivo de
Controle da Poluição da Baía da Guana-
bara para examinar as condições de cria-
ção de uma empresa destinada a manter
a baía limpa de lixo e detritos, que criam
problemas para a navegação.

O cantor Carlos Galhardo recebe
na Assembléia Legislativa o título de Ci-
dadão da Guanabara. E' proposição do
Deputado ítalo Bruno.

No Museu Nacional de Belas
Artes, abertura da exposição A Gravura
Norte-Americana com trabalhos da cole-
ção do Metropolitan Museum of New
York.
QUINTA-FEIRA, DIA 28

No Centro de Serviço Social do
INPS, última de uma série de duas pa-
lestras promovidas pelo Centro de Estu-
dos do Serviço de Assistência ao Menor
Excepcional. Tema: Conceito e Caracte-
rísticas da Excepcionalidade.
SEXTA-FEIRA, DIA 29

Encerram-se as inscrições para o
Projeto Rondon-XI. Guanabara e Estado
do Rio comparecerão com 382 universi-
tários e técnicos de nível médio. Obje-
tivo: Mato Grosso, Bahia, Paraíba, Ama-
zonas e vale do São Francisco. Doeumen-
tos a serem apresentados pelos cândida-
tos: comprovante de estar cursando um
dos dois últimos anos de sua Faculdade
ou diploma de nível técnico, carteira de
identidade, carteira da Faculdade, dois
retratos 3x4, grupo sangüíneo, fator RH
e atestados de vacinas antitífica, antite-
tanica, antiamarílica e antivariólica.

Pela manhã, o Cardeal Eugênio
Sales celebra missa no Instituto de Edu-
cação dos Surdos-Mudos, em Laranjeiras.

Começam os festejos de Nossa
Senhora da Penha, que incluem este ano
seis fins de semana e oferecem, além das
celebrações religiosas, shows com esco-
Ias de samba, danças folclóricas de Por-
tugal e Espanha, serestas, bandinhas e
fanfarras e apresentação de artistas de
rádio e TV.
SÁBADO, DIA 30

último dia de inscrição ao Prê-
mio Esso de Jornalismo.

No Festival Internacional da Can-
ção, final nacional.

No Instituto de Matemática Pura
e Aplicada, último dia para admissão no
Programa de Mestrado em Matemática,
destinado a preparar professores para as
universidades brasileiras.
DOMINGO, DIA 1.°

O Cardeal Eugênio Sales celebra
missa pontificai no santuário de Nossa
Senhora da Penha.

O litro de leite, a partir de hoje,
passa a custar Cr§ 0,76 (anteriormente
custava Cr? 0,71). E' o segundo aumen-
to ocorrido este ano.

No Festival Internacional da Can-
ção, final internacional.

Entram em vigor, a partir de ho-
je, dois aumentos de vencimentos na
Guanabara: o dos desembargadores e juí-
zes (50%) e o dos funcionários públicos
(10%).
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Velhos bondinhos que vão
ao Cristo ainda continuam
dando conta das viagens

Na mesma época em que é noticiada a autori-
zação de compra de novas áutomotrizes suíças para
o serviço de transporte de passageiros da Estrada
de Ferro do Corcovado, as quatro velhas compo-
sições existentes continuam a exercer normalmente
suas funções.

Embora a mais nova delas já tenha mais de
50 anos de vida e as outras contem mais de 60, elas
vêm funcionando na base de rodízio, permitindo
que sejam periodicamente revistas na própria ofi-
cina da Estrada de Ferro e se apresentem sempre
com ótimo aspecto.

Jean-Claude acha os franceses muito tristes mas no Rio se comportou com alegria

Franceses que vieram para
o Festival da Canção
reclamam da alegria perdida

Os franceses já foram conhecidos por sua ale-
gria natural e pelo savoir-vivre. Hoje sao bem mais
tristes, preocupados com seus problemas econômi-
cos, "e se esquecem de que a vida é curta e queexiste um sol e uma natureza para serem bem
aproveitados".

O quadro é pintado por Jean-Claude Brialy e
Jacques Charrier, no Rio participando do VII Fes-
tival Internacional da Canção, um como jurado e
o outro apenas convidado — mas dispostos tão-so-
mente a observar e talvez filmar o espetáculo maior,
o da atuação da platéia: "Jovens de mãos dadas
cantando, se esquecendo de qualquer dissabor, é
coisa cada vez mais difícil de se ver hoje em dia".
CONSTANTE BOM HUMOR

Ainda que descrevendo
seus conterrâneos como
amargurados, com tempo
destinado unicamente a
trabalhar e a se preocupar,
os dois atores franceses —
hoje também produtores de
filmes — ainda não mostra-
ram um só momento de
mau humor no Copacabana
Palace. Jà são conhecidos
como os mais brincalhões,
sorridentes e descontraídos
participantes estrangeiros.

Não se mostram multo
preocupados em conhecer
ou dar preferência para es-
ta ou aquela música — "só
achei injusto não ser toca-
da nenhuma música brasi-
leira ontem", disse Charrier
— e ficarão no Rio até a
Semana do Filme Francês,
que começará dia 2 de ou-
tubro. -
A PLATÉIA
DO FESTIVAL

Jean-Claude Brialy era o
mais impressionado com a

atuação da platéia do FIC,"a mistura dos jovens com
roupas coloridas, de mãos
dadas, cantando e seguindo
o ritmo da música."

— Se todas as pessoas no
mundo fossem tão abertas
como me pareceu serem to-
dos aqueles 15 ou 20 mil jo-
vens. tudo na vida estaria
muito menos complicado.
Eles se esquecem de seus
problemas particulares, das
dificuldades de suas vidas,
e eu acho isso absolutamen-
te fantástico. E' difícil
achar em outro lugar no
mundo, particularmente na
Europa, uma turma assim.
Porque um pais mais velho
e desenvolvido — e por is-
so mais complicado — faz
com que as pessoas sempre
percam o sentido das coisas
mais evidentes e importan-
tes. O que vi ontem à noite
no Maracanãzinho é uma
coisa bem mais importan-
te do que qualquer declara-
ção poiitica, por exemplo —
expiicou Brialy.
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FIC escolhe mais 6
músicas para a final

Las ciudades (Argenti-
nai; Aeternum (Itália);
Vive (Alemanha); Yester-
day's music (Estados Uni-
dos); Mi tierra (Espanha);
e Sometimes (França) fo-
ram as seis músicas estran-
geiras selecionadas ontem
na segunda eliminatória da
parte internacional do VII
FIC.

Na primeira eliminatória
da parte internacional, an-
teontem, foram escolhidas
as seguintes músicas,' que,
juntamente com as selecio-

nadas ontem, irão à final,
no próximo domingo: lt
pays (Estados Unidos); El
que tiene no es quiem quie-
ro (Argentina); Bailero
(Japão); Velvet Mornings
(Grécia); Nothing More
(Austrália); e Eines Tages
(Alemanha).

No próximo sábado serão
escolhidas as duas músicas
brasileiras que disputarão a
final, entre as 12 seleciona-
das nas duas eliminatórias
aa parte nacional.

As recepcionistas distribuíram as mudas com
instruções sobre a boa técnica de plantá-las

Jardim Botânico distribui
1500 mudas de árvore até
a quem mora em apartamento

Mil e quinhentos pés de ipê-amarelo, cedro e
pinheiro americano, em mudas de menos de 20 cen-
tíroetros, foram distribuídos; no último fm de se-
mana, por duas recepcionistas do Jardim Botânico,
que a partir-de hoje terá mais 5 :\v\ mudas para
distribuição gratuita a quem tiver quintal para
plantio.

Ontem, devido ao mau tempo, o movimento de
visitantes (600 pessoas até as 14 horas) foi conside-
rado fraco. De uniforme verde-abacate, as recepcio-
nistas Sônia e Olinda explicavam a técnica de plan-
tio das mudas, solicitadas mesmo por visitantes que
moram em apartamentos.

MÁQUINAS AMIGAS

Quem melhor pode falar a
respeito dos velhos carros é
um dos seus condutores, o
maquinista José Vitor, que
trabalha com eles há mais
de sete anos:

Eles são verdadeiros
amigos e é assim que eu os
trato quando dirijo qual-
quer um dos quatro. Eu não
sei de nada a respeito da
compra de novos bondinhos,
mas se tivessem que pedir a
minha opinião eu achava
que eles não precisam ser
.trocados não."

Assim como José Vitor, os
outros três maquinistas cui-
dam com o mesmo carinho
dos seus bondinhos, com
quem chegam a completar
cinco viagens por dia ou,
q u a n d o o movimento é
maior, chegam a fazer oito
ou mesmo nove trajetos de
ida e volta. O percurso, que
não é longo (3 840 metros),
e pode ser feito até em pou-
co menos de 30 minutos,
também é sempre vistoriado
e tudo se completa,.máqui-
nas e equipamentos, para
continuar diariamente sem
qualquer problema.

ACIDENTE

Em toda a história da
existência dos quatro bondi-
nhos, só se registrou um
acidente, e justamente com
a composição conduzida por
José Vitor:

Foi há quase um ano,
num domingo, quando jus-
tamente o movimento é
maior, e eu vinha descen-
do na máquina 4 com mais
ou menos 45. pessoas. Depois
de dobrar a última curva da
descida, um dos motores so-
freu um curto-circuito e a
máquina não teve jeito de
ser parada, até que ela ba-
teu na murada da estação.
O que aconteceu acabou
sendo só um susto e nin-
guém colocou a culpa do
ocorrido nem em mim nem
na máquina, pois foi a pri-
meira vez em toda a minha
vida e na vida dela que so-
fremos um acidente.

José Vitor diz ainda que é
multo simples o manejo das
locomotivas e acima de tu-
do o seu trabalho é facili-
tado por dois fatores: a pre-
sença de um ajudante sem-
pre ao seu lado em cada
viagem, e o conhecimento
profundo do funcionamento
e da mecânica da composi-
ção, pois para poder diri-
gi-la o maquinista faz an-
tes um prolongado estágio
de dois ou três anos nas
oficinas de reparos.

MANUTENÇÃO

Os reparos dos carros são
feitos constantemente, não
só quando alguns apresen-
tam um pequeno defeito,
mas também quando com-
pletam um tempo determi-
nado de serviços.

Cada máquina funciona
acionada por dois motores
que somam 310 cavalos de
potência (155 cada um) e
que necessitam de uma ca-
pacidade de 400 kVA, mas
não são eles que apresen-
tam os defeitos mais fre-
quentes. O que de tempos
em tempos exige um cuida-
do e uma revisão mais me-
ticulosa é o sistema elétrico
ou então os mancais, que
constantemente apresentam
sinais de folga e precisam
ser reapertados.

A oficina da Estrada de
Ferro conta atualmente com
12 mecânicos e eletricistas.
Segundo a direção da Com-
panhia "tudo o que se ga-
nha é gasto aqui". No mo-
mento uma única máquina
está passando pelo proces-

<so de reparos (a n.° 4) e
duas outras estão já esca-
ladas para serem revisadas
quando se dispuser de es-
paço.

Das quatro máquinas, to-
das elas de origem suiça,
as números 1, 2, 3 foram
construídas em 1909 e en-
tregues ao serviço em 1911.
A outra, a que sofreu o aci-
dente, é justamente a mais
nova, datando sua constru-
ção de 1921.

Solenidade da Semana do
Trânsito começa na Quinta
com desfile de escolares

Um desfile de 340 crianças, com idade varian-
do de 9 a 12 anos pertencentes às Patrulhas Escola-
res de Segurança, tendo à frente a Banda da Poli-
cia Militar, marcou ontem, às 10h30m da manhã, na
Quinta da Boa Vista, o início da Semana Educativa
de Transito, promovida pela Secretaria de Seguran-
ça Pública e o Conselho Estadual de Transito.

Ao mesmo tempo foi aberta a exposição de car-
ros antigos, apresentados pelo Veteran-Car Club do
Brasil, veículos do Corpo de Bombeiros e viaturas
do Detran, DNER e da PM, que são usadas no po-
liciamento do transito. À solenidade compareceu o
Secretário de Educação, Sr. Celso Kelly, que repre-
sentou o Governador Chagas Freitas, além de ou-
trás autoridades.

Salão da Moda e Habitação
atrai 20 mil visitantes
num domingo de mau tempo

Quase 2p mil pessoas compareceram ontem ao
Pavilhão de São Cristóvão para ver o Salão da;Moda
e da Habitação, aue foi inaugurado sexta-feira e es-
tara aberto até 15 de outubro. Cerca de 2 milhões
de nessoas deverão visitar o salão durante todo o pe-
ríodo da promoção, que congrega mais de 100 em-
presas de vários Estados.

O número de visitantes no dia de ontem foi con-
siderado pequeno pelos organizadores do salão, mas"isto já era esperado, por causa da concorrência do
Pele no Maracanã e do Festival da Canção à noite,
além do tempo chuvoso."
CORRIDA AO
ARTESANATO

Ontem, segundo dia de
visitação pública, ainda ha-
via vários stands ainda
em fase de montagem ou
retoque final, mas, mesmo
assim, foi grande a prò-
cura de artigos expostos,
principalmente de artesã-
nato. A- Feira, promovida
pela Confederação Nacional
do Comércio, abrange desde
artigos de construção até
eletrodomésticos, móveis e
decoração.

A Feirarte, com várias
stands de artesanato mon-

tados nos fundos do pa-
vilhão, disputava com os
desfiles de modas e os apa-
relhos de TV a cores a pre-
ferêncla dos visitantes, que
também'viram casas de ai-
venaria, piscinas, automó-
veis e lanchas em exibição,

Um dos stands mais vi-
sltados, principalmente pe-
las crianças, era o que ven-
dia colchões, puffs e poltro-
nas cheios d'água. Também
muito concorridos foram os
stands de roupas e de d'-
coraçõi.s, rom azulejos do
Pará c desenhos de in.spi-
ração indígena.

MISSA NA FLORESTA

No Horto Floresta!, as
mudas foram vendidas a
preços simbólicos, que va-
:ia_am de Cr$ 0 20 a Cr$
1,00. Na capela Sáo Silves-
tre. no Parque Nacional da
Tijuca. o diretor do Jardim
Botânico, Padre Raulino
Reitz, celebrou missa, em
prosseguimento das come-
morações da Semana da
Arvore.

Depois de assistirem, à
missa, os bombeiros de Hu-
malta, escoteiros, funciona-
rios do Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Flores-
tal e grande número de alu-
nas do Colégio Santos An-
jos Custódios plantaram no
mirante Dona Marta diver-
sas mudas de ipê roxo, ipê
amarelo, flamboyant e ca-
suarlria.

JORNADA

Niterói (Sucursal) — O
Instituto Brasileiro de De-
senvolvlm e n t o Florestal
(IBDF) anunciou que rea-
lizará mensalmente uma
jornada con servacionista
para a preservação da.fau-
na e da flora do Estado do
Rio, baseada em experiên-
cias junto a proprietários
rurais de 11 municípios, du-
rante a Semana da Arvore.

A Jo nada visa a esclare-
cer os donos das terras so-
bve a necessidade dc fisca-
llza mi suas propriedades,
com base na lei que lhes
dá a (ann .lade de proibir a
caça e a captura de espé-
cies da fauna silvestre, prin-

cipalmente das que estão
em vias de extinção.

PROIBIÇÃO

A 'capiva:. o jaca.é, o
paio-..água. o ;:i?. reco e o
.pombo selvagem existentes-nas lagoas de Juvtunaiba,
Feia. de Cima e Hibeira, no
Norte fluminense, não mais
poderão ser capturados,
conforme tabuletas coloca-
das pelo IBDF.

. Esta mesma medida será
adotada, nas reservas. fio-
restais de proibição perma-
nente, nos municípios de
Casimiro de Abreu, Silva
Jardim, Macaé, Campos,
Santa Maria Madalena, Pe-
trópolis, Teresópolis, Frlbur-
go, Rio Claro, Paracambi e
Mangaratiba

TAPETES DE FLORES .

São Paulo (Sucursal) —
Cinco tapetes de flores e ba-
gaços de cana — especiali-
dade dos habitantes das ci-
dades paulistas de Matão e
São Manuel ,'•— foram a
grande atração do último
fim de semana np Shop-
ping Center íguatémi, on-
de estão expostos em ho-
menagem à primavera.

Os tapetes têm cores for-
tes e o maior mede 15 me-
tros de comprimento. As
duas cidades do interior,
famosas por seus tapetes,
com os quais adornam as
ruaS nas procissões de Cor-
pus' Christi foram convi-
ciadas para mostrarem sua
arte este mês em São Pau-
lo, pela primeira vez.

Carros
Placas de sinalização fo-

ram colocadas por todo o
parque da Quinta da Boa
Vista, enquanto que a pis-
ta central, defronte ao Mu-
seu Nacional, foi o lugar do
desfile e da exposição dos
diversos veículos e carros
antigos. O Veteran-Car Club
prometeu mostrar 30 carros
de variadas épocas, marcas
e procedências, mas o mau
tempo impossibilitou à
maioria dos proprietários de
levar os veículos e somente
cinco foram apresentados:
dois Chevrolet, um ano
1924 e outro 1937; dois Ca-
dlllac, anos 1938 e 1941 e
um Buick, de 1930.

Segundo o Sr. Júlio Lo-
pes Cristiano, diretor do
Veteran-Car Club, a enti-
dade conta atualmente com
70 associados e ela está li-
gada ao Automóvel Clube
do Brasil — um dos pro-
motores da exposição — e
o principal objetivo, agora,
é conseguir a criação de
um museu de carros antigos
para o Rio. Já existem pia-
nos para Instalar o museu
na sede do clube que fica ra
Estrada da Matriz, na Gro-
ta Funda, Os carros antigos
são de propriedade dos as-
soclados (somente ele tem
10 carros), havendo no clu-
be colecionadores cuja Ida-
de varia de 20 a 70 anos.
Todo segundo domingo de
cada mès promovem uma
concentração-exposição de-
fronte ao campo do Fia-
mengo, na Gávea.

O Corpo de Bombeiros
também apresentou seus
modelos antigos de carros,
ao lado dos mais modernos,
liá estavam um Loyd-1918,
auto-escada mecânica, e
um Latil-1896, auto-bomba
mista, rodeados por três
modernos Magirus Deutz.
Os dois primeiros estão fo-
ra de uso. O auto-bomba
mista é de um tipo de tra-
ção animal e motor à ex-
plosão de 40 H.P., com qua-
tro cilindros e corre no má-
ximo 35 quilômetros por
hora.

Outros veículos em expo-
sição pertenciam à Policia
Rodoviária Federal e ao De-
tran. Para o Sr. Abrain Te-
bet, presidente do Conselho
Estadual de Transito, o
principal objetivo das co-
memorações da Semana
Educativa de Transito "é
dar.a todos uma noção de
responsabilidade e conscl-
ênclá em relação ao tran-
sito." Baseado nesse princi-'
pio, considera que o ponto
alto da solenidade de ontem
foi a presença dos patru-
lhelros Escolares de Segu-
rança da Guanabara.

A Guanabara foi a pio-
nelra na criação dessa or-
ganização, que atualmente
recebe o incentivo do Go-
verno federal para que seja
criada, da mesma forma,
em outros Estados. São cri-
ancas vindas clc diversas
escolas primárias, de ida-
de variando entre nove e 12
anos, que recebem instru-
ções sobre o transito.
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HOJE, DIA 25
O Departamento de Estradas de

Rodagem realiza concorrência para con-
tratação de uma firma aue assumirá por
um ano a responsabilidade de fazer à
conservação da flora e o reflorestamen-
to de regiões, próximas a viadutos, tre-
vos viários, acessos de túneis, avenidas
e vias de tráfego da Zona Norte. O custo
deste serviço está orçado em Cr$
1.486.519,18.

.— Uma comissão de professores cc-r
meça a debater o esboço do convênio a.
ser firmado entre as escolas de mediei-
na cariocas e a Suseme para definir a
questão' do estágio de acadêmicos.

O Ministro das Comunicações
Higino Corsetti, chega ao Rio para assis-
tir à posse da nova diretoria da Associa-
ção Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão. O novo presidente é José de
Almeida Castro.

: — ;A Calçada da Fama homenageia
a cantora Maria D'Aparecida gravandosuas mãos, à noite, na Rua Montenegro,
em Ipanema.

-**- A Companhia de Transito do
Batalhão Tiradentes intensifica sua
atuação, agindo contra os estaciona-
mentos irregulares na Glória, Catete,
Laranjeiras, Cosme'Velho e Botafogo.
AMANHÃ, DIA 26

Patronesses das várias barracas
da Feira da Providência promovem, a
partir de hoje, uma venda especial de
objetos doados, no Copacabana Palace:
um calhambeque 1925, tapeçarias de
Pernambuco, um pônei puro-sangue, etc.

O Departamento de Estradas de
Rodagem realiza uma segunda concor-
rència para obras de conservação da ve-
getação e reflorestamento de lográdou-
ros públicos. Desta feita, é para a Zona
Sul. O contrato será de um ano e o or-
çamento foi fixado em CrS 865.797,00.

No Clube de Engenharia, o Go-
vernador de Mato Grosso, José Fragelli,
fala sobre Mato Grosso Amazônico no
Plano de Integração Nacional.

A Comissão de Alto Nível para a
Implantação da Reforma do Ensino na
Guanabara (Cosreg) entrega ao Gover-
nador Chagas Freitas o relatório dos
trabalhos já realizados e a realizar.

QUARTA-FEIRA, DIA 27
Os velhos bondinhos do Pão de

Açúcar completam 60 anos. E' a idade
com que serão aposentados. Estão em
fase final os testes dos novos bondinhos
importados da Itália.

Reunião do Grupo Executivo de
Controle da Poluição da Baía da Guana-
bara para examinar as condições de cria-
ção de uma empresa destinada a manter
a baía limpa de lixo e detritos, que criam
problemas para a navegação.

O cantor Carlos Galhardo recebe
na Assembléia Legislativa o título de Ci-
dadão da Guanabara. E' proposição do
Deputado ítalo Bruno.

No Museu Nacional de Belas
Artes, abertura da exposição A Gravura
Norte-Americana com trabalhos da cole-
ção do Metropolitan Museum of New
York.

QUINTA-FEIRA, DIA 28
No Centro de Serviço Social do

INPS, última de uma série de duas pa-
lestras promovidas pelo Centro de Estu-
dos do Serviço de Assistência ao Menor
Excepcional. Tema: Conceito e Caracte-
rísticas da Excepcionalidade.
SEXTA-FEIRA, DIA 29

Encerram-se as inscrições para o
Projeto Rondon-XI. Guanabara e Estado
do Rio comparecerão com 382 universi-
tárips e técnicos de nível médio. Obje-
tivo: Mato Grosso, Bahia, Paraíba, Ama-
zonas e vale do São Francisco. Documen-
tos a serem apresentados pelos cândida-
tos: comprovante de estar cursando um
dos dois últimos anos de sua Faculdade
ou diploma desnível técnico, carteira de
identidade, carteira da Faculdade, do^
retratos 3x4, grupo sangüíneo, fator RH
e atestados de vacinas antitífica, antite-
tanica, antiamarílica e antivariólica.

Pela manhã, o Cardeal Eugênio
Sales celebra missa no Instituto de Edu-
cação dos Surdos-Mudos, em Laranjeiras.

Começam os festejos de Nossa
Senhora da Penha, que incluem este ano
seis fins de semana e oferecem, além das
celebrações religiosas, shows com esco-
Ias de samba, danças folclóricas de Por-
tugal e Espanha, serestas, bandinhas e
fanfarras e apresentação de artistas de
rádio e TV.
SÁBADO, DIA 30

Último dia de inscrição ao Prê-
mio Esso de Jornalismo.

No Festival Internacional da Can-
ção, final nacional.

No Instituto de Matemática Pura
e Aplicada, último dia para admissão no
Programa de Mestrado em Matemática,
destinado á preparar professores para as
universidades brasileiras.
DOMINGO, DIA 1.°

O.Cardeal Eugênio Sales celebra
missa pontificai no santuário de Nossa
Senhora da Penha.

O litro de leite, a partir de hoje,
passa a custar Cr$ 0,76 (anteriormente
custava Cr$ 0,71). E' o segundo aumen-
to ocorrido este ano.

No Festival Internacional da Can-
ção, final internacional.

Entram em vigor, a partir de ho-
je, dois aumentos de vencimentos na
Guanabara: o dos desembargadores e juí-
zes (50%) e o dos funcionários públicos
(10%).
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Velhos bondinhos que vão
ao Cristo ainda continuam
dando conta das viagens

Na mesma época em que é noticiada a autori-
zação de compra de novas automotrizes suíças para
o serviço de transporte de passageiros da Estrada
de Ferro do Corcovado, as quatro velhas compo-
sições existentes continuam a exercer normalmente
suas funções.

Embora a mais nova. delas já tenha mais de
50 anos de vida e as outras contem mais de 60, elas
vêm funcionando na base de rodízio, permitindo
que sejam periodicamente revistas na própria ofi-
cina da Estrada de Ferro e se apresentem sempre
com ótimo aspecto.

—.— ¦,.- _,.  ¦...-,-.:.-., , »—.-—¦_———¦¦ ,v:TMa»?™,v ¦ v.lwmxttt S **HV4í»'-Hí t .*! li(H'.*tr?>Jean-Claude acha ;os franceses muito tristçs mas no Rio se comportou com alegria

Franceses gue vieram para
o Festival dá Canção
reclamam da alegria perdida

Os franceses já foram conhecidos por sua ale-
gria natural e pelo savoir-vivre. Hoje sao bem mais
tristes, preocupados com seus problemas econômi-
cos, "e se esquecem de que a vida é curta e que
existe um sol e uma natureza para serem bem
aproveitados".

O quadro é pintado por Jean-Claude Brialy e
Jacques Charrier, no Rio participando do VII Fes-
tival Internacional da Canção, um como jurado e
o outro apenas convidado — mas dispostos tão-so-
mente a observar e talvez filmar o espetáculo maior,
o da atuação da platéia: "Jovens de mãos dadas
cantando, 

'se 
esquecendo de qualquer dissabor, é

coisa cada vez mais difícil de se ver hoje em dia".
so mais complicado — faz
com que as pessoas sempre
percam o sentido das coisas
mais evidentes e importan-
tes. O que vi ontem à noite
no Maracanãzinho é uma
coisa bem mais importan-
te do que qualquer declara-
ção politica, por exemplo —
explicou Brialy.

CONSTANTE BOM HUMOR

Ainda que descrevendo
seus conterrâneos como
amargurados, com tempo
destinado unicamente a
trabalhar e a se preocupar,
os dois atores franceses —
hoje também produtores de
filmes — ainda não mostra-
ram um só momento dé
mau humor no Copacabana
Palace. Já são conhecidos
como os, mais brincalhões,
sorridentes e descontraídos
participantes estrangeiros.

Não se mostram muito
preocupados em conhecer
ou dar preferência para es-
ta ou aquela música — "só
achei injusto não ser toca-
da nenhuma música brasi-
leira ontem"; disse Charrier
— e ficarão no Rio até a
Semana do Filme Francês,
que começará dia 2 de ou-
tubro.

A .PLATÉIA
DO FESTIVAL

Jean-Claude Brialy era o
mais impressionado com a
atuação dá platéia do FIC,"a mistura dos jovens com
roupas coloridas, de mãos
dadas, cantando e seguindo
o ritmo da música."

— Se todas as pessoas: no
mundo fossem tão abertas
como me pareceu serem to-
dos aqueles 15 ou 20 mil jo-
vens, tudo na vida estaria
muito menos complicado.
Eles se esquecem de seus
problemas particulares, das
dificuldades de suas vidas,
e eu acho isso absolutamen-
te fantástico. E' difícil
achar em outro iugar no
inundo, particularmente na
x-uropa, uma turma assim.
Po.que um pais mais veiho
e desenvolvido — e por is-

A FESTA

Jacques Charrier deverá
filmar alguns espetáculos
do FIC — concentrando-se
muito mais na festa do que
propriamente na competi-
ção — para posteriormente
distribuir o filme na Eu-
ropa.

— Sem dúvida é o que
mais me toca: a festa em
sl, a reunião e integração,
de pessoas de culturas dlfe-
rentes, preocupadas somen-
te em cantar e se divertir.
Um filme que eu e Brialy
realizamos recentemente, e
que devemos, mostrar du-
rante a Semana do Filme
Francês no Rio, mostra exa-
tamente uma oposição ao
mundo atual, das pessoas
sem tempo para nada e ain-
da perseguidas por televi-
são, luzes e telefones. Um
menino de 11 anos começa
a relembrar o seu primeiro
amor, que foi sua avó, e
a situação é colocada em
contraste com a vida mo-
dema. Aqui no Brasil ain-
da se encontram pessoas
bonitas, mostrando multo
mais vida no rosto do que
qualquer europeu. Mas vo-
cês deviam saber que daqui
a alguns anos, com o crês-
cimento e desenvolvimento
maior, perderão tudo isso.
E' fatal — comentou Char-
rier.
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As recepcionistas distribuíram as mudas com
instruções sobre a boa técnica de plantá-las

Jardim Botânico distribui
1.500 mudas de árvore até
a quem mora em apartamento

Mil e quinhentos pés de ipê-amarelo, cedro e
pinheiro americano, em mudas de menos de 20 cen-
tímetros, foram distribuídos,- no último fim de se-
mana, por duas recepcionistas do Jardim Botânico,
que a partir de hoje terá mais 5 mil mudas para
distribuição gratuita a quem tiver quintal para
plantio.

Ontem, devido ao mau tempo, o movimento de
visitantes (600 pessoas até as 14 horas) foi conside-
rado fraco. De uniforme verde-abacate, as recepcio-
nistas Sônia e Olinda explicavam a técnica de plan-tio das mudas, solicitadas mesmo por visitantes quemoram em apartamentos.
MISSA. NA FLORESTA

MÁQUINAS AMIGAS

Quem melhor pode falar a
respeito dos velhos carros é
um dos seus condutores, o
maquinista José Vitor, quetrabalha com eles há mais
de sete anos:

— Eles sâo verdadeiros
amigos e é assim que eu os
trato quando dirijo qual-
quer um dos quatro. Eu não
sei de nada á respeito da
compra de novos bondinhos,
mas se tivessem que pedir a
minha opinião eu achava
que eles não precisam ser
trocados não."

Assim como José Vitor, os
outros três maquinlstas cui-
dam com o mesmo carinho
dos seus bondinhos, ,com
quem chegam a completar
cinco viagens por dia ou,
quando o movimento . é
maior, chegam a fazer oito
ou mesmo nove trajetos de
ida e volta. O percurso, quenão é longo (3840 metros),
e pode ser feito até em pou-co menos de 30 minutos,
também é sempre vistoriado
e tudo se completa, máqui-
nas è equipamentos, paracontinuar diariamente sem
qualquer problema.

ACIDENTE

Em toda a história da
existência dos quatro bondi-
nhos, só se registrou um
acidente, e justamente com
a composição conduzida porJosé Vitor:

' — Foi há quase um ano,
num domingo, quando jus-
tamente omovimentoé
maior, e eu vinha descen-
do na máquina 4 com mais
ou menos 45 pessoas. Depois
de dobrar a última curva da
descida, um dos motores so-
freu um curto-circuito e a
máquina não teve jeito de
ser parada, até que ela ba-
teu na murada da estação.
O que aconteceu acabou
sendo só um susto e nin-
guém colocou a culpa do
ocorrido nem em mim nem
na máquina, pois foi a pri-
meira vez em toda a minha
vida e na vida dela que so-
iremos um acidente.

José Vitor diz ainda que é
muito simples o manejo das
locomotivas e acima de tu-
do o seu trabalho é facili-
tado por dois fatores: a pre-sença de um ajudante sem-
pre ao seu lado em cada
viagem, e o conhecimento
profundo do funcionamento
e da mecânica da composi-
ção, pois para poder diri-
gi-la o maquinista faz an-
tes um prolongado estágio
de dois ou três anos nas
oficinas de reparos.

MANUTENÇÃO

Os reparos dos carros são
feitos constantemente, não
só quando alguns apresen-
tam um pequeno defeito,
mas também quando com-
pletam um tempo determi-
nado de serviços.

Cada máquina funciona
acionada por dois motores
que somam 310 cavalos de
potência (155 cada um) e
que necessitam de uma ca-
pacidade de 400 kVÁ, mas
não são eles que apresen-
tam /os defeitos mais fre-
quentes. O que de tempos
em tempos exige um cuida-
do e uma revisão mais me-
ticulosa é o sistema elétrico
ou então os mancais, que.
constantemente apresentam
sinais de folga e precisam
ser reapertados.

A oficina da Estrada de
Ferro conta atualmente com
12 mecânicos e eletricistas.
Segundo a direção da Com-
panhia "tudo o que se ga-
nha é gasto aqui". No mo-
mento uma única máquina
está passando pelo proces-
so de reparos (a n.° 4) e
duas outras estão já esca-
ladas para serem revisadas
quando se dispuser de es-
paço.

Das quatro máquinas, to-
das elas de origem suíça,
as números 1, 2, 3 foram
construídas em 1909 e. en-
tregues ao serviço em 1911.
A outra, a que sofreu o aci-
.dente, é justamente a mais
nova, datando sua.constru-
ção dé 1921.

Solenidade da Semana do
Trânsito começa na Quinta
com desfile de escolares

Um desfile de 340 crianças, com idade varian-
do de 9 a 12 anos pertencentes às Patrulhas Escola-
res de Segurança, tendo à frente a Banda da Poli-
cia Militar, marcou ontem, às 10_i30n_ da manhã, na
Quinta da Boa Vista, o início da Semana Educativa
de Transito, promovida pela Secretaria de Seguran-
ça Pública e o Conselho Estadual de Transito.

Ao mesmo tempo foi aberta a exposição de car-
ros antigos, apresentados pelo Veteran-Car Club do
Brasil, veículos do Corpo de Bombeiros e viaturas
do Detran, DNER e da PM, que são usadas no po-
liciamento do transito. À solenidade compareceu o
Secretário de Educação, Sr. Celso„Ke_ly, que repre-
sentou o Governador Chagas Freitas, além de ou-
trás autoridades.

Salão da Moda e Habitação
atrai 20 mil visitantes
num domingo de mau tempo

Quase 20 mil pessoas compareceram ontem ao
P?ViJhão de São Cristóvão oara ver o Salão da Moda
e da Habitação, aue foi inaugurado sexta-feira e es-
t-3'r,?, aberto até 15 de outubro. Cerca de 2 milhões
de nesgas deverão visitar o salão durante todo o pe-ríodo da promoção, aue congrega mais de 10Ò em-
presas de vários Estados.

O número de visitantes no dia de ontem foi con-
siderado pequeno pelos organizadores do salão, mas"isto já era esperado, por causa da concorrência dd.
Pele no Maracanã e do Festival da Canção à noite,
além do tempo chuvoso."
CORRIDA AO
ARTESANATO

Ontem, segundo dia de
visitação pública, ainda ha-
via vários stands ainda
em fase de montagem ou
retoque final, mas, mesmo
assim, foi grande a pro-
cura de artigos expostos,
principalmente de. artesã-
nato. A Feira, promovida
pela Confederação Nacional
do Comércio, abrange desde
artigos de construção até
eletrodomésticos, móveis e
decoração.

A Feirarte, com vários
stands de artesanato mon-

tados nos fundos do pa-
vilhão, disputava com os
desfiles de modas e os apa-
relhos de TV a cores a pre-
ferência dos visitantes, que
também viram casas de ai-
venaria, piscinas, automó-
veis e lanchas em exibição.

Um dos stands mais vi-
sitados, principalmente pe-
Ias crianças, era o que ven-
dia colchões, puffs e poltro-
nas cheios d'água. Também
multo concorridos foram os
stands de roupas e de de-
corações, com azulejos do
Pará e desenhos de Inspi-
ração Indígena.

No Horto Floresta!, as
mudas foram vendidas a
preços simbólicos, que va-
:*ia*am de Cr$ 0 20 a.C.r$
1.00. iN>. capela São Silve*--
t-.e, no Parque Nacional da
Tijuca. o dlvetoí do Jardim
3oíanico, Padre Raullno
Reltz. celebrou missa, em
prosseguimento das come-
morações da Semana da
Arvore.

Depois de assistirem à
missa, os bombeiros de Hu-
malta, escoteiros, funciona-
rios do Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Flores-
tal e grande número de alu-
nas do Colégio Santos An-
jos Custódios plantaram no
mirante Dona Marta dlver-
sas mudas de ipê roxo,,ipê
amarelo, flamboyant e ca-
suarina.

JORNADA

Niterói (Sucursal) — O
Instituto Brasileiro de De-
senvolvim e n t o Florestal
(IBDF) -anunciou que rea-
lizará. mensalmente uma
jornada con servaclonista
para a preservação da fau-
na e da flora do Estado do
Rio, baseada em experiên-
cias junto a proprietários
rurais de 11 municípios, du-
rante a Semana da Arvore.

A jornada visa a esclare-
cer os donos das terras so-
bre a necessidade de ílsca-
llzarem suas propriedades,
com base ria lei que lhes
dá a faculdade de proibir a
caça e a captura de espé-
cies,da fauna silvestre, prin-

cipalmente das que estão
em vias de extinção.

PROIBIÇÃO

A capivara, o jacaré, o
paco-dágua, o marreco e o
pombo selvagem existentes
nas lagoas de Jurtunaíba,
Feia, de Cima e Ribeira, no
Norte fluminense, não mais
poderão ser capturados,
conforme tabuletas coloca-
das pelo IBDF.

Esta mesma medida será
adotada nas reservas fio-
restais de proibição perma-
nente. nos municípios de
Caslmiro de Abreu, Silva
Jardim. Macaé, Campos,
Santa Maria Madalena, Pe-
tvópolis, Teresópolis, Fribur-
go, Rio Claro, Paracambi e
Mangara tiba

TAPETES DE FLORES

São Paulo (Sucursal) —
Cinco tapetes de flores e ba-
gaços de cana — éspeciall-
dade dos habitantes das cl-
dades paulistas de Matão e
São Manuel — foram a
grande atração do último
fim de semana no Shop-
ping Center Iguatemi, on-
de estão expostos em ho-
menagem à primavera.

Os tapetes têm cores for-
tes e o maior mede 15 me-
tros de comprimento. As
duas cidades do Interior,
famosas por seus tapetes,
com os quais adornam as
ruas nas procissões de Cor-
pus Christi foram convi-
dadas para mostrarem sua
arte este mês em São Pau-
lo, pela primeira vez.

Carros
Placas de sinalização fo-

ram colocadas por todo o
parque da Quinta da Boa
Vista, enquanto que a pis-
ta central, defronte ao Mu-
seu Nacional, foi o lugar do
desfile, e da exposição dos
diversos veículos e carros
antigos. O Veteran-Car Club
prometeu mostrar 30 carros
de variadas épocas, marcas
e procedências,'mas o mau
tem p o impossibilitou à
maioria dos proprietários de '
levar os veículos e somente'
cinco foram apresentados:
dois Chevrolet, um ano
1924 e outro 1937; dois Ça-
dlllac, anos 1938 e 1941 e
um Buick, de 1930.

5|egundo o Sr. Júlio Lo-
pes Crlstlano, diretor do
Veteran-Car Club, a enti-
dade conta atualmente com
70, associados è ela está 11-
gada ao Automóvel Clube
do Brasil — um dos pro-
motores da exposição — e
o principal objetivo, agora,
é conseguir a criação de
um museu de carros antigos
para o Rio. Já existem pia-
nos para instalar o museu
na sede do clube que fica na
Estrada da Matriz, na Gro-
ta Funda. Os carros antigos,
são de propriedade dos as-
sociados (somente ele tem
10 carros), havendo no clu-
be colecionadores cuja ida-
de varia de 20 a 70 anos.
Todo segundo domingo de
cada mês promovem uma
concentração-exposíção de-
fronte ao campo do Fia-
mengo, na Gávea.

O Corpo de Bombeiros
também apresentou seus
modelos antigos de carros,
ao lado dos mais modernos.
Lá estavam um Loyd-1918,
auto-escada mecânica, e
um Latil-1896, auto-bomba
mista, rodeados por três
modernos Maglrus Deutz.
Os dois primeiros estão fo-
ra de uso. O auto-bomba
mista é de um tipo de tra-
ção animal e motor à ex-
plosão de 40H.P., com qua-
tro cilindros e corre no má-
ximo 35 quilômetros por
hora. i

Outros veiculos ém expo-
sição pertenciam à Policia
Rodoviária Federal e ao De-
tran. Para o Sr. Abrain Te-
bet, presidente do Conselho
Estadual de Transito, o
principal objetivo das co-
memorações da Semana
Educativa de Transito "é
dar a todos umá noção de
responsabilidade e consci-
ência em relação ao tran-
sito." Baseado nesse princi-
pio, considera que o ponto
alto da solenidade de ontem
foi a presença dos patru-
lhelros Escolares de Segu-
rança da Guanabara.

A Guanabara foi a pio-
neira na criação dessa or-
ganização, que atualmente
recebe o incentivo do Go-
verno federal para que seja
criada, da mesma forma,
em outros Estados.-São cri-
ancas vindas de diversas
escolas primárias, de ida-
de variando entre nove e 12
anos, que recebem lnstru-
ções sobre o transito.
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Eem na coluna Cartas dos Lei- "*"> 1
roderes hntrosados

torl^^m^te^toienta108 Depois tie longo debate, a Caiuara dm dircto coin que sera exercida, no recinto de II

Antonio Mauro de Sousa Deputados aprovou .sen novo Regimento Inter- cjualquer das dims Casus do Congresso, perante ¦ 
| tjjy

Rio." 'io. Entre ontros dispositivos inovadores, que' us orgaos de divulgate, e seni o aparato for- IOtI
N R — Podemos mfor fflK®! valorizar o Irahalho do Legislalivo nuil das, visitas coin data marcada e pauta pre- !IrP

mar (como est& na'noticia 
°do imprimirdhe maior produtividade. figura o di- paradu. ensejarii cetfamente uma valoriza<;ao do 1 H—WW

JB), que o beneficiario dj> pis reito rcconbecido aos ininistros de Estado de Legislalivo. C.amara e Senado prestigiam-se quan- \ A AjyiH/| llM I|®|®b£Y"~J
M^tote0V|» 

C^an^ 
do^ndo. coinpareeerem espontaneaiiiente as gessoes, e, do patrocinain uni dialogo que, se for frequen- w .

apenas a parte correspondent .sem voto. participareni dos trahalhos. te, eon forme se espcra, eria'ni a rotina de uiii |
daS 

3q«otae A ida de ininistros de Estado aof Congres- niutiio intcrcainbitt. 
|uM^J

ssrswss^sss ILHL-. mk IIMIIB piiiiiiiiwiii, 
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% || g /gr ^WMI
Fundo essa importancla. (e CX|>osi|uo, seja ein rc-jm-ta a (|ii<MHi]iari<ih H| ([0 Executive e ilo Lcgislutivo, ao inves ¦ I \ lllL I llln, '
montante da quota, depositado prc-estabelecidos. e uma conquista do resume • II V_ uhMn l|l [ lumroMm H&\ ^Wfllmensalmente mas apurado ' -i-,.. ¦ . , i ¦ \ . - "J. de minguar, como pareceu a alguns oposicio- III dM1D\ M \v-
anualmente. so pode ser to- Prt-nualutu. no inter»sse da interdepended hlstas, eria possibilidades novas de fiscalizaqao |fgP§EwfnU^. 

0 
\ iiifllT B iffftfoX |cado em caso de casamento, eia harmonica dos roderes. Com isto. criou-se i (.s(.j ,rc ijn)).|ito A o xirtunidade e exceleiitc ImItw I

nejte^^ ^^^ ^

brasileiro. Embalado no docc )a, a| qualquer dia e Intra, por vontade «fos 0 traco de'uniao entre os dois Poderes. i o|g[|| J8|j|^
terra "dadlvosa.0e boaCe^iaquai auxiliares ilirelos do Governo. K perfeitamcntc esinaecido iiltiniameiite. lentle a recompor-sc 

Jwl ^p===^*iM|v 1em se plantando dar-se-a nela natural esse entrosainento. 0 Execntivo passou com o tempo e as novas competencias de cada ^^—^SSbBmh^SkS^
Sao0 6'eie <juel^e p^rg i '»-'gisIar coin enfase em varias csferas de de- um deles. Se o Executivo e o Legislative con-' 

\^|l^wtlmmh I 48
batatas, m^as simplesmente cisao, devendo oferecer a contrapartida de uma seguirem amiudar contains, o dialogo resultante \ wli\ « »S
fTseu^nlversozinho^parUciUar traiisferencia de inforniacoes ao Legislativo e, de consultas feitas coin ciencia, arte e discer- 1 ¦fej' 

'"llmmjL1. ^UHHIIIIlllll %
onde o direito^de^terceiros nao por extensao, a opiniao piiblica que ele repre- nimento, sein^ pressoes e coa(:oes, isento de for- ^\/

doDacLnv?vlo*elap| ' Essa transferencia podera afigurar-se pc- represcntativa e aprimorar 0 mecanismo das

e nas galerias sem que seus Raca Brasileira ' iiiiiiiilllir W iiimiiffliMi—I
donos atentem para os danos ——
d^a^ena^da prem'issa d"que Quando um brasileiro fata em indio 11S0 1 daof leinbrando muito a situacao do negro ry-^ i
foram vacinados e que sao esta penlando 110s niillides de caboclos que exis- americano de 25 alios atras. quando se manti- # T\flJTfl liPfYt Y\f*Yl C/7T*
SS°^?^?poedfm m nopals e 

Jovavelmeg 
nein pensa nog nha cm posicao contemplativa.'; 0 professor J- V/llllAt 
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determinar uma agr'essao on indios airula pnros de raca. mas ja' aculturados. Gaffney; que favorece a posicao dos pretos ,
similados6 pelo°Sar-a^fiente ^ indio. para not. anda nu. caca com arco e fie- americanos que quereni separar-se cultural- Luiz Albcilo Balua

.causem moiestias da pele ou clia e vive con-eqnenteinente em plena brenlia. niente dos brancos. evidenteineiitc aclia que 110 Talvez seja util tornar nossa industrializaccio? que 0 Ministro da Fazen-
sirvam de agentes de variadas E o preto. como o eticaramos de fato? Exis- Rrasil a luta entre as dnas racas se exaspc- 0 s t e nsiva import ante Ou voltavia a tona a ten- da do Presidente Costainfeccoes, nao entram em jul- 1 . , . .
gamento. tq o preto retinto. que a iala popular afetiva rara. preocupagao latente e dencia para conter e e Silva continuana no

Assim, alerte-se a popuia<;ao chama de crionlo e <jne de certti forma*ainda £ ljoni qUe uin yisitante. culto e franco. seguramente nao pros- moderar os abusos do Governo do Presidente
suUo grav^PHme^roa'poUcTa", sc distingue por isto. pela sua pele negra. Dai ebame a atenciio do pais para as desigualda- crita no fundo da consci- poder economico privado Medici. A continuidade

, depois a Justipa. Quando as para a frente. a indeterminacao racial, em re- (jes (jUe exjste',n aqiuf mas liii todos os moti- encia nacional. O tenia ou publico? A economia assegurada com a per-
consci6nciaIpeia°niorto d?crl- ia^5° ao l)r,'to- e absoluta. Existe o niulato es- vos para eSperar que o profeta esteja errado pode ser Jormulado em de mercado perderia a manencia do Ministro
angas fizerem o efeito que «'nro, o niulato. claro e depois o tipo brasileiro em suag conclllg5es mais dnisticas. A despeito uma pergunta: Qual a simpatia oficial? Delfim Neto, durante a
nX prtotoaTa°delimanl- ",ais gcraL 0 n,on>no- Denlro 'I1,' t-lassifieaeao ()o 

que ajntia falta fazermos, a democracia ra- politica economica do Bern poderia aeon- Junta Provisoria e depois
zagao, talvez nao se tenha de moreno coniundeui-se os brasileiros de sail- (,ja| e(l firmementc 110 pais mestizo. proximo quatrienio? tecer que a mudanqa de no Governo Medici, tern

gue ancestral lusitano e todas as mesclas pos- ciilturalmente unifurme e cada vez mais mo- A interrogaqao nao e politica ficasse circuns- concorrido para guar-
noticia hoje ou aqueie que com 0 sangue preto e 0 siiii'.'ue indigena. ,cno. ociosa ou vu. De jato, 0 crita as enjases, as acele- dar a coerencia com 0
RADIO JB levou ao ar, ha um Praticafflente nao existeni familias brasileiras ' . • f desassosseqo nao expres- racoes.e desaceleracoes passado, enquanto. semes, e por onde se soube da 1 • 1 , . .1 Outro visitantel 0 nrofessor smco Jean Lie- uco o° "•"w - > 1 ¦
menina de AncWeta removida dc 111,us de tuna gtracao uesta terra que tenhain , nne.miri em'S ilvidor lembra-nog so sugere a admissao de setoriais, visando a con- e 1 e t iv a v am reorien-
para urn isoiamento 26 dias certeza de qualquer pureza racial. Isto nao sis:- r' Y' • 1 

' 
i„' possivel alteracao, em solidar o sistema, tal tacdes, nao so de formadepois de mordida e em estado ..... ,..w. a iinnortancia de acenluarmos os estuuos ne- r , ' jdesesperador. Para os que pen- "ltl|t.a- mh IizmuiU., que nao existan^lormas , ' 

JlenM fercenta%ii tao lugar de pura e simples como existe, e a sua e estilo, como de fundo,
sam como eu e o Sr. Emani, (le diSCriinina'cao racial no bragil. Mas si"niliea " , ' ; .J 1 „ . ' ' _. , c . . nmi+imiirinrip nnmn mm' nhra Ainda assim a em alaiins caws ¦nao adiantam as cartinhas dos (III(, 1(llh A}Jr-m,\n.inrul S 1(u1.1Mltri. subst:Micial de liri'gul africano. Ziegler esta vi- continuidade, como mui- oora. Ainc.a ^im a em aiguns casos.
"luluzinhos." Entre eles. e os • W" (I; 1 minacao r ual t ndi. ula tnt.e ,ilam|0 

0, terreiro.s do caiulomble para investi- ta gente acredita, quica necessidade de unteci- Um observador estran-seres humanos nao ha escolha. 110s, tao riiiicula que so diiiciliuentc se podera ,, _ 1 r - • 1 nnm tvnnmnli^nr n rirri vacdes mais translucidas ,
2~£-tiS*l25 

- imagiaar M »e,®,l , ccffid| aefe u'rra.,,, «f > rcpr,«„t„o«o fflta | 
a !„„.-ao ^cal Vaa tra,o pro- <je,ro se espantana com

sou lugar adequado. • • a r • if \ • da morte lias sociedades afneanas da diaspo- puo espinto. seria aconseuiavei em Q fato ^e pr0Curar ho-
-dSalllrJll i^rr dt ZpuW c zp«. 4 |h» *> Ittwrie.. »» " "**"* "*.*!» """" antes- « 00

Kacoacava. maiileni-sa. corao um ncnhuai on- mdubitavel. Haver,a te,- dos grande, ,meat,dores slm-ultanea-
Vida de cacliorro (II) entia era acao. i as e possive imaDi (po 

]U!,ar uma ]ingn| seereta que os sociologos reno para duvidas jus- que apostam no desen- mente,discutir politicas.
"Lendo o jornal do ne in 

"perante 
por desnecesslria. 

*0 
BrasU tet ora ii.vesligam c que c iinportante dado das re- tificadas bastando vol- volmmento brasileiro. 0 conkecimento m a i s

BRASIL de 6.9.72, deparei com j i' , • • lisiioes priinitivas. tar a vista para ontem e Para o investidor a on- claro das aitemativas
a noticia "... de que um cida- , ' . SB p ^nustiu), 

se- - anteontem. De modo ge- entar, nada mais neces- vomicas facilitaria tal-
dao cansado de'persegui.aes, |n^.^ Padrao daquela morenula,lc de que Entre n.dios e. pretos o Bras, tern um 

^ sdr| do que acompa. ^
rnatou uma cadeia. e sera pro- laid Cilberto I'reire. t.unpo umco de pesqtusas. sobrc ina ureza _ a substituiqao de nhar, com acesso as in- { indicados paracessado" f 

,° 
I)rH^'ssor iiincricano I'loyl Gaffney pre- n.ana e a lustor.a do hoineni. Para nos, sao 

nandatdrios executivos formacoes, o jogo das in- Zlutd-las E' o cue iZ IQuem deve ser processada to, da Ijinversidad.e da California, falando 11a pesquisas sobrc nos mesmos. onundos que so- 1 ^ w a fhipvrinv M& van rlpfinir ,
e a dona do animal, por nao Escola de Comunica<;ao da Universidade de S. 1110s de uma rica intera(;ao de racas. que ainda P ... . ^ „ tuturn nolitica econo- ^°na ° lo^lca' se ,l0uves-
ter o devido cuidado com Paulo, disse do preto brasileiro que 

"e como sc processa. 11a forniaciio da exemplar demo- poiica c imnor- se ^°^ca em V°^ca-
, . melhor amigo do homcm. se clc estivesse a uni passo apenas da escravi- Iracia racial brasileira. fa 0 e s u 11 ¦ conliecer Se outras rasdes apon-quando preso e bem tratado. 1 . normal e nao devena ser tara tambem connecei ...

Diz ainda a noticia que: "o objeto 
de temor em situ- como se processa a defi- tam a mcoveniencia de

cidadao fcntrou na caSa da pro- nigdo> quais fls regras CUldar de pess oas e

noaml.e"Ac^recw"adaaPCS AlltOIIlOVeiS SeffUFOS vorque conhecidos se que balizam 0 encami- names, nada obstana,
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todos os fatores nhamento do pensamen- S» ° exercicio m-

a proprietaria devia ser cha'- A - , •• • 1 • i- ir 1 v • • r r em confronto, forgas re- to do proximo quatrie- tematicoda discussao de
morto „« „ „„rt5„ „ ,„rf Atraves de conute criado 11a nidustriu au- de formular os dispositivos, exigir e fiscalizar a aitemativas possiveis demada ate 0 portao, e com todo . ... . . . _ 1 ... --1 ™ • lativas e provaveis resul- WO. \ .
respeito que tenho pela pessoa tomobilistica e na mdustria de autopecas, sua mtrodugao. As exigencias amiudam-se, 'tantes 

Toda gente se recorda P°""ca economica, ten-
humana, fosse dado um "bom a Associacao Brasileira de Normas Tecnicas abrangendo, como nao poderia deixar de ser, 

Cuidados so se fustifi de que as alteragdes de em v^a 0 futuro
, banho de agua fria" nela. pretende autnentar o indice de seguranqa nos veiculos importados. 

' \ 
cariam em araude apre- politica economica pro- mandato.A discussao

Ainda na coluna ".Carta dos veiculos automotores. 0 projrraina consta de 600 Recentemente. a Ford retirou do merca- _ ' t npriirinc -npln v p n v n H n ajudaria muito afinal a
Leitores" li: "Pico com raiva ileng a |rem inlrodUzidos nos proximos 12 do uma de suas marcas de autoinoveis, o Pinto, ensa°> se e 

fand° 
a "J" esclarecer o que desejam

ZrVZPr; f ^ 
drte ma- « 

por etapas. A media anual prevista e de devido a constatacao de defeitos capazes de pro- f 
de mfndo e de Wk ^Zios os atores do Brasil dina-nha, e tenho de ir puiando pra r.. 1 . . 1 , . . J .f.. -i 17 irt.« tica realiza-se ewi con- joram mais ou, menos

nao me sujar." Acho que as 50 dispositivos novos de seguranca. vocar inseguranca e sacnficar vidas. Em data antecipadas pelo debate ^lico.
nossas autoridades devem se M » aumento da produtividade fatn ob- ainda mais rece„te| a General Motors, confor- 

^ J angustias nas amplo e publico de inter- 0 tempo passa rdpido.
prommciar- SCrvavel. n| |BS fornecidas pelas fabri- me o, regislrado pelo notieiario, procedeu de 

^ _ ldcutores credenciados e E as questoes de politica4. ... cas nacionais d.e automoveis, sera possivel ab- igual maneira. e por motivos ulenticos, em re- sm , -^ncnioa „ , ,Ademir Perrtra — Rio gb." f. ; " . i . ' sarial vublica e privada, . de assessores com o can- economica exigem deba-
met -IB1 ftsi' ""fe" ItAT "yWNPW i moo »«la

Explicagao damorada rad»8 par ex.gencia« lean.ca5 qua v.,a,a a pro- A Associacao Brasileira dc Not mas Tecai- P 
mau natural que os in- sados. 0 exame da poll-

I "Fol pabllcada 130/3) ama f** ° "f""™ NJ» "Sfe®! "SSS ^IkI- idetas do tuJoquatrie- mtisfeitos e OS remstonis- tica eoon6mica do prd-carta dp minha autoria nup ticos, que lameiitavelincnte tem erescido entre experiencia de outros paises, tendo em vista a _ ' nfi
recebeu, do JB, o titulo nos, notam-se, alem da impericia e irresponsa- expansao da industria automobilistica brasilei- 1110¦ „. - , Ximo °Ve,Hn° 1M°(Ca ."

bilidade dos motoristas, falhas tnecanicas que ra e o numero erescente de pessoas que pos- Uma vez admitida 71™ 
ITT

an paragrafo v> e 2? letra a da cumpre reparar nas linhas de montagem. suem autoniovel. 0 veiculo motorizado impli- hipotese provdvelde trativa dos proje s e
Lei de imprensa. esciarego que Na { qualidade mais apu- ea a observancia de uma responsabilidade so- modificacoes da politica controversy. Dai a im- impacto, experimentada

'dcfrevolta coiitra a atltude6d^o ' rada no a^abamentr do v'iculo e nfelhor de- cial por parte de quem o dirige e. da mesma economica, sera forqoso Vortanaa. de que tal en- ,velo atrial Governo Que-

n^.edf^f,Lr^!.H^nY.eSnalfia sempenbo das pecas fundamentais de sua en- forma, por quem o produz. Ao escalonar a ado- indagar as caracteris- s^oje de assim que]oos- remos dizer com isto que
tendendo com eia fa'zer quail grenagem. Os dispositivos de seguranca devem <jao de medidas de seguranija, a Associacao le- ticas que assumirao tais s™ I, para a seiemdade causana mal-estar per-
quer critica ao Poder JudiciA- ser aplicados e aperfeicoados industrialmente va em conta a necessidade de nao onerar eustos mo di f ic aqoes. Serao aos mquietos com um mitir que assunto tao
'Z"2ZrS,SWSfe a 

tin, de ,„e . .Momiffl, eoneehido para dar industrials. subjfantivas, isto e, o pmtr que contbmaria Importante se aprese,5-
de causa nos recursos que in- ao honiein conforto e bem-estar, nao se trans- Convem, no ehtanto, nao limitar os clispo- sistema mudard de dire- c c 11 n o p s tasse aca a 0 e pi onto,

. teipuo. forme 110 seu tiimulo. A producao erescente sitivos d« seguranca a fabricacao de automo- qao? Quebrar-se-ia a ali- agenes. e onen a sem lecuiso pievenivo
Sidnei Augusto de OHvelra as facilidades de eomercializacao aiiinentam ris- veis. 0 csqtiema de proteeao ao usuario deve anca tecnociatica das 9ao Pro ema tca. de inteiessados poiven-

— Rio, GB. c(>g 
^uf; ^ ,|S normas tecnicas |)oderiain re- abranger necessariamente o aperfeiooamento corporaqoes publicas e Na transiqao seguintc, tura atingidos poi um

As cartas dos leitores ' duzir. das cstradas, nuni conjunto de providencias re- privadas, nacionais ou embora critica em seus progiama de Governo
serao publicadas so Nos Estados Unidos, pioneiros 11a fabri- lativas a preveneao e repressiio de acidcntes. E multinacionais? Surgi- aspectos pu'i'amente poll-, nao coi 1 espondente ao 1
quando trouxcrem assi- cacao de automoveis, as medidas de seguran- tambem a educacfio do motorista, mediante ria alguem inclinado a ticos. as incertezas }o- visllioi inteiesse nacio-

e^effivel e°«idereM^To° (.'a ostabelecidas para os veiculos automotores canipanlias de anibito nacional ipianto aos ris- atenuar a concentracdo rain bem aienuadas a nal, no estdgio alcanqa-

dos esses dados serao torruun-se niais st:veras fie ano'para ano. A re- cos a que o cxpoe sua iiiipriulencia ao vo- da renda que resulta da party do momenta em do e por alcancai nos
devidamente verificados. partigao governuinental coinpetcntc sc incuinbe lanle. estrutura oligopolista de que jico u assegurado proximos quatro anos.

¦
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Juares Machado
JORNAL DO BRASIL

Cartas

dos

leitores

o PIS
"Ao ler o artigo da página

15 do JORNAL DO BRASIL,
sobre distrlbulç&o de renda do
Plano de Integração Social
(PIS), gostaria que publicas-
sem na coluna Cartas dos Lei-
tores um esclarecimento: não
fiquei sabendo se aquelas lm-
portancias seriam para distrl-
buiçfio mensal ou anual, Gos-
taria de um esclarecimento.

Rio, M 4» Htambr* d* 1971
Diretora Pretidentei Ctnditia Pixln Cttnalrs

Editor Chefe; Alberto DinttVic«'Pre»Ídonf« Execullvoi M. F. do Nwimonto Brite • Diretores:
lernard da Coita Campo»

Poderes Entrosados

Depois de longo debate, a Câmara dos
Deputados aprovou seu novo Regimento Inter-
110. Entre outros dispositivos inovadores, qíie
procuram valorizar o trabalho do Legislativo e
imprimir-lhe maior produtividade, figura o di-
reito reconhecido aos ministros de Èstado de
comparecerem cspontancamenüç às sessões e,
sem voto. participarem dos trabalhos.

A ida de ministros de Estado ao» Congres-
so, para prestar esclarecimentos, seja através
de exposição, seja em resposta a questionários
pré-estabelecidos. é uma conquista do regime
presidencialista. 110 interesse da interdependên-
cia harmônica dos Poderes. Com isto, criou-se
mais 11111 canal de comunicação entre o Executi-
vo e o Legislativo, que se aperfeiçoam nos con-
latos periódicos de seus representantes, estabe-
tecendo as bases de uma convivência e coope-
ração mais íntimas.

O novo Regimento da Câmara abre agora
oportunidades mais amplas à presença de mi-
nistros. As visitas de ministros de Estado, antes
subordinadas à convocação, podem ocorrer ago-
ra, a qualquer dia e hora. por vontade dos
auxiliares diretos do Governo. É perfeitamente
natural esse entrosainciUo. O Executivo passou
a legislar com ênfase em várias esferas de de-
cisão, devendo oferecer a contrapartida de uma
transferência de informações ao Legislativo c,
por extensão, à opinião públifca que ele repre-
senta.

Essa transferência poderá afigurar-se pe-
quena nas circunstâncias atuais, mas o modo

direto com que será- exercida, no recinto de
qualquer das duas Casas do Congresso, perante
os órgãos de divulgação, e sem o aparato for-
mal das, visitas com data marcada e pauta pre-
parada, ensejará certamente uma valorização do
Legislativo. Çamara e Senado prestigiam-se quan-
do patrocinam uni diálogo que, se for frequen-
te, conforme se espera, criará a rotina de mil
mútuo intercâmbio.

O mecanismo de consultas e de contribui-
çòes do Executivo e do Legislativo, ao invés
de minguar, como pareceu a alguns oposicio-
iiistas, cria possibilidades novas de fiscalização
e esclarecimento. A oportunidade é excelente
para o exame a duas inãos de problemas e pro-
gramas que parecem liinitanse até aqui ao solo
instrumental do Executivo. O cbmparecimento
de ministros de Estado será, 11a parte que lhe
toca, espontâneo e voluntário, mas é lícito su-
por que os mais categorizados próceres do Go-
verno saberão mostrar-se sensíveis aos acenos
deiuma convivência democrática e estimulante.

O traço de*união entre os dois Poderes.
esmaecido ultimamente, tende a recompor-sc
com o tempo e as novas competências de cada
um deles. Sc o Executivo c o Legislativo con-
seguirem amiudar contatos, o diálogo resultante
de consultas feitas coin ciência, arte e diseer-
nimeiito, sem pressões e coações, isento de for-
malismo e rigidez..só poderá fortalecer a causa
representativa e aprimorar o mecanismo das
instituições.

N. da R. — Podemos lnfor-
mar (como está na noticia do
JB), que o beneficiário do PIS
pode movimentar, no exercício
seguinte ao Balanço do Fundo,
apenas a parte correspondente
aos Juros e correção monetária
da quota que lhe couber,
anualmente, portanto, podendo
retirar ou reaplicar no próprio
Fundo essa Importancia. O
montante da quota, depositado
mensalmente mas apurado
anualmente, só pode ser to-

cado em caso de casamento,
aposentadoria, aquisição de
casa própria, invalidez perma-
nente ou morte do quotista
(caso em que reverte em ía-
vor dos seus beneficiários).

"Muito oportuna a carta do
Sr. Ernani Olivieri. Especial-
mente o seu conteúdo esclare-
cedor e que é dirigido a um
curioso aspecto da formação do
brasileiro. Embalado no doce
conceito de que nasceu numa
terra "dadivosa e boa e na qual
em se plantando dar-se-á nela
tudo" o brasileiro entende que
não é ele que deve plantar as
batatas, mas simplesmente
mandar às favas quem alterar
o seu universozinho particular
onde o direito de terceiros não
é, sequer, cogitado.

Daí esse lastimável angulo
do convívio público agredido
e alterado por uma distorção
que somente o esclarecimento
e a educação poderão conser-
tar. Convive-se com cachorros
nas praias, nas lojas de modas
e de comestíveis, nas calçadas
e nas galerias sem que seus
donos atentem para os danos
que se possam originar, partin-do apenas da premissa de que
loram vacinados e que são
mansinhos. O detalhe de que
impulsos imprevistos .podemdeterminar uma agressão ou
o fato de que os dejetos as-
similados pelo ar-ambiente

, causem moléstias da pele ou
sirvam de agentes de variadas
infecções, não entram em jul-
gamento.

Assim, alerte-se a população
para os casos em que haja in-
sulto grave. Primeiro a policia,
depois a Justiça. Quando as
custas, além do drama de
consciência pela morte de cri-
anças fizerem o efeito que
devem fazer numa coletividade
muito próxima da desumani-
zação, talvez não se tenha
mais oportunidade de lastimar
o caso do garoto que o JB
noticia hoje ou aquele que a
RADIO JB levou ao ar, há um
més, e por onde se soube da
menina de Anchieta removida
para um isolamento 26 dias
depois de mordida e em estado
desesperador. Para os que pen-sam como eu e o Sr. Emani,
não adiantam as cartinhas dos"luluzinhos." Entre eles. e os
seres humanos não há escolha.
Quando muito, cada um em
seu lugar adequado.

Paulo Santos — Rio, GB."

Vida de cachorro ( II)
"Lendo o JORNAL D O

BRASIL de 6.9.72, deparei com
a notícia "... de que um cida-
dão cansado de perseguições,
matou uma cadela, e será pro-
cessado."

Quem deve ser processada
é a dona do animal, por não
ter o devido cuidado com o"melhor amigo do h o m c m",
quando preso e bem tratado.

¦ Diz ainda a notícia que: "o
cidadão èntrou na casa da pro-
prietária e deu novos pontapés
no animal." Ação precipitada.

Na minha opinião acho que
a proprietária devia ser cha-
mada até o portão, e com todo
respeito que tenho pela pessoa
humana, fosse dado um "bom
banho de água fria" nela.

Ainda na coluna ".Carta dos
Leitores" 11: "Fico com raiva
quando vou pro colégio, de ma-
nhã, e tenho de ir pulando pra
não me sujar." Acho que as
nossas autoridades devem se
pronunciar.

Raça Brasileira

Quando um brasileiro fala cm índio não
está pensando nos milhões de caboclos que exis-
tem no país e provavelmente nem pensa nos
índios ainda puros de raça. mas já aculturados.
0 índio, para nós. anda 1111. caça ernn arco e fie-
cha e vive coii-eqiienteinente em plena brenha.

E o preto, como o encaramos de fato? Exis-
te o preto retinto. que a fala popular afetiva
chama de crioulo e que de certa forma ainda
sc distingue por isto. pela sua pele negra. Daí
para a frente, a indeterminação racial, em re-
lação ao preto, é absoluta. Existe o mulato es-
curo, o mulato claro e depois o tipo brasileiro
mais geral, o moreno. Dentro da classificacão7: "*
de moreno confundeui-se os brasileiros de san-
gue ancestral lusitano e todas as mesclas pos-
síveis com o sangue preto e o sairrite indígena.
Praticamente não existem famílias brasileiras
de mais de uma geração nesta terra que tenham
certeza de qualquer pureza racial. Isto não sig-
nifiea. infelizmente, (pie não existam formas
de discriminarão racial no Brasil. Mas significa
que toda discriminação racial é ridícula entre
nós, tão ridícula que só dificilmente sc poderá
imaginar que venham a eelodir nesta terra.o#
choques raciais. A Lei Afonso Arinos. contra
discriminação rací:d.- é ui.il e. de quando em
quando, entra em ação. Mas é possível iniagi-
nar que. dentro de alguns decênios, ela se tor-
ne inoperante, por desnecessária. 0 Brasil ten-
de a ser, cada vez mais, um país 

'mestiço, se-
gundo o padrão daquela moralidade de que
fala Gilberto Freire.

0 professor americano Floyd Gaffney, pre-
to, da Universidade da Califórnia, falando 11a
Escola de Comunicação da Universidade de S.
Paulo, disse do preto brasileiro que 

"é como
se ele estivesse a uni passo apenas da escravi-

pensar

Talvez seja útil tornar
oste nsiva importante
preocupaqão latente e
seguramente não pros-
crita no fundo da consci-
ència nacional. O tema
pode ser formulado em
uma pergunta: Qual a
política econômica d o
próximo quatriênio?

A interrogaqão não é
ociosa ou vã. De fato, o
desassossego não expres-
so sugere a admissão de
possível alteração, e m
lugar de pura e simples
continuidade, como mui-
ta gente acredita, quiçá
para tranqüilizar o pró-
prio espirito.

A seqüência não é tão
indubitãvel. Haveria ter-
reno para dúvidas jus-
tificadas, bastando vol-
tar a vista para ontem e
anteontem. De modo ge-
ral, mostra a experiên-
cia, a substituição de
mandatários executivos
provoca mudanqas d e
política econômica. O
fato é absolutamente
normal e não deveria ser
objeto de temor em situ-
aqão também normal,
porque conhecidos s e
tornam todos os fatores
em confronto, forqas re-
lativas e prováveis resul-
tantes.

Cuidados só se justifi-
cariam, em grau de apre-
ensão, se e quando a tro-
ca de mando e de poli-
tica realiza-se em con-
dições que geram incer-
tezas e angústias nas
áreas de decisão empre-
sarial pública e privada,
por mal vislumbrar-se o
desenho de figuras e
idéias do futuro quatriê-
nio.

Uma vez admitida a
hipótese provável de
modificações da política
econômica, será forçoso
indagar a s caracterís-
ticas que assumirão tais
mo di fie ações, serão
substantivas, isto ê, o
sistema mudará de dire-
qão? Quebrar-se-ia a ali-
ança tecnocrática das
corporações públicas e
privadas, nacionais ou
multinacionais? S ur g 1-
ria alguém inclinado a
atenuar a concentração
da renda que resulta da
estrutura oligopolista de

Automóveis Seguros

de formular os dispositivos, exigir e fiscalizar a
sua introdução. As exigências amiúdam-se,
abrangendo, como não poderia deixar de ser,
veículos importados.

Recentemente, a Ford retirou do merca-
do uma de suas marcas de automóveis, o Pinto,
devido à constatação de defeitos capazes de pro-
vocar insegurança e sacrificar vidas. Em data
ainda mais recente, a General Motors, confor-
me foi registrado pelo noticiário, procedeu de
igual maneira, e por motivos idênticos, em re-
lação a um de seus modelos, o Vega,.

A Associação Brasileira de Normas Técni-
cas nada mais faz, portanto, do que seguir a
experiência de outros países, tendo em vista a
expansão da indústria automobilística brasilei-
ra e o número crescente de pessoas que pos-
suem automóvel. 0 veículo motorizado impli-
ca a observancia de uma responsabilidade so-
ciai por parte de quem o dirige e, da mesma
forma, por quem o produz. Ao escalonar a ado-
ção de medidas de segurança, a Associação le-
va em conta a necessidade de não onerar custos
industriais.

Convém. 110 entanto, não limitar os dispo-
sitivos de segurança à fabricação de automó-
veis. 0 esquema de proteção ao usuário deve
abranger necessariamente o aperfeiçoamento
das estradas, num conjunto de providências re-
lativas à prevenção e repressão de acidentes. E
também a educação do motorista, mediante
campanhas de âmbito nacional quanto aos ris-
cos a que o expõe sua imprudência ao vo-
lanlc.

Através de comitê criado 11a indústria au-
tomobilística e na indústria de autopeças,
a Associação Brasileira de Normas Técnicas
pretende aumentar o índice de segurança nos
veículos automotores. 0 programa consta de 600
itens a serem introduzidos nos próximos 12
anos, por etapas. A média anual prevista é de
50 dispositivos novos de segurança.

C0111 o aumento da produtividade, fato ob-
servável nas'estatísticas fornecidas pelas fábri-
cas nacionais de automóveis, será possível ab-
sorver aos poucos os acréscimos de custos ge-
rados por exigências técnicas que visam a pro-
teger o usuário. Nos acidentes automobilís-
ticos, que lamentavelmente têm crescido entre
nós, notam-se, além da itnperícia e irresponsa-
bilidade dos motoristas, falhas tnecanicas que
cumpre reparar nas linhas de montagem.

Não s,e pede apenas qualidade mais apu-
rada 110 acabamento do veículo e melhor de-
sempenho das peças fundamentais de sua en-
grenageiu. Os dispositivos de segurança devem
ser aplicados e aperfeiçoados industrialmente
a fim de que o automóvel, concebido para dar
ao homem conforto e bem-estar, não se trans-
forme 110 seu túmulo. A produção crescente e
as facilidades de comercialização aumentam ris-
cos que só as normas técnicas poderiam re-
duzir. ,

Nos Estados Unidos, pioneiros 11a fabri-
cação de automóveis, as medidas de seguran-
ça estabelecidas para os veículos automotores
toriuiiri-se mais severas de ano para ano. A re-
partição governamental competente sc incumbe

Ademir Pereira — Rio GB.'

Explicação demorada
"Foi publicada (30/3) uma

carta de minha autoria, querecebeu, do JB, o título"Justiça lenta e cega."
Em cumprimento ao artigo

20 parágrafo 1» e 2' letra a da
Lei de Imprensa, esclareço queessa carta traduzia um gestode revolta contra a atitude do
devedor e um brado de alerta
para futuros credores, não pre-tendendo com ela fazer qual-
quer crítica ao Poder Judlclá-
rio nem a autoridades judlclá-rias, mesmo porque tive ganhode causa nos recursos que ln-
terpus.

Sidnei Augusto de Oliveira— Rio, GB."

As cartas dos leitores
serão publicadas só
quando trouxerem assi-
natura, nome completo
e legível e endereço. To-
dos esses dados serão
devidamente verificados.

ill
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Cartas
dos
leitores
0 PIS

"Ao ler o artigo da página
15 do ..ORNAI. DO BRASIL, '
sobre distribuição de rendi, do
Plano de Integração Social ,
(PIS), gostaria que publicas-
sem na coluna Cartas dos Lei-
tores um esclarecimento: não
ílqucl sabendo se aquelas lm-
portancias - seriam paro distri-
bulção mensal ou anual. Gos- -
taria de um esclarecimento. ; ,

Antônio Mauro do Sout*,-- ¦
Rio." "

N. da R. — Podemos Infor-
mar (como está na noticia do
JB), que o beneficiário do PIS
pode movimentar, no exercício
seguinte ao Balanço do Fundo,
apenas à parte correspondente
aos Juros e correção monetária
da quota que lhe couber,
anualmente, portanto, podendo
retirar ou reaplicar no próprio
Fundo essa importância. O
montante da quota, depositado
mensalmente mas apurado
anualmente, só pode ser to-

cado em caso de casamento,
aposentadoria, aquisição de
cosa própria, invalides perma-
nente ou morte do quotista
(caso em que reverte em fa-
vor dos seus beneficiários).

Vida de cachorro (I)
"Multo oportuna a carta* do.

Sr. Ernani Olivieri. Especial-
mente o seU conteúdo esclare-
cedor e que é dirigido a um
curioso aspecto da formação do
brasileiro. Embalado no doce
conceito de que nasceu numa
terra "dadivosa e boa e na qual
em se plantando dar-se-á nela
tudo" o brasileiro entende que
não é ele que deve plantar as
batatas, mas simplesmente
mandar às favas quem alterar
o seu universozinho particular
onde o direito de terceiros não
é, sequer, cogitado.

Dai esse lastimável angulo
do convívio público agredido
e alterado por uma distorção
que somente o esclarecimento
c a educação poderão conser-
tar. Convive-se com cachorros
nas praias, nas lojas de modas
e de comestíveis, nos calçadas
e nas galerias sem que seus
donos atentem para os danos
que se possam originar, partin-
do apenas da premissa de que
íoram vacinados e que são
mansinhos. O detalhe de que
impulsos imprevistos podem
determinar 'uma agressão ou -
o fato de que os dejetos as-
similados pelo ar-ambiente
causem moléstias da pele ou
sirvam de agentes de variadas
infecçóes, não entram em jul-
gamento.

Assim, alerte-se a população
para os casos em que haja in-
sulto grave. Primeiro a. policia,
depois a Justiça. Quando as
custas, além do drama de
consciência pela morte de cri-
ancas fizerem o efeito que
devem fazer numa coletividade
muito próxima da desumani-
zação, talvez não se tenha
mais oportunidade de lastimar .
o caso do garoto que o JB
noticia hoje ou aquele que a
RADIO JB levou ao ar, há um
mês, e por onde se soube da
menina de Anchieta removida
para um isolamento 26 dias
depois de mordida e em estado
desesperador. Para os que pen-

, sam como eu e o Sr. Ernani,
não adiantam as cartinhas dos"luluzlnhos." Entre eles e os
seres humanos não há escolha.
Quando muito, cada Um em
seu lugar adequado.

Paulo Santos — Rio, GB."

Vida de cachorro (II)
"Lendo o JORNAL DO

BRASIL de 6.9.72, deparei com
a noticia "... de que um cida-
dão cansado de perseguições,
matou uma cadela, e será pro-
cessado."

Quem deve sbr processada
é a dona do animal, por não
ter o devido cuidado com o
"melhor amigo do homem",
quando preso e bem tratado,'Diz ainda a noticia que: "o
cidadão entrou na casa da pro-
prietária e deu novos pontapés
no animal." Ação precipitada.

Na minha opinião acho que
a proprietária devia ser cha-
mada até o portão, e com todo
respeito que tenho pela pessoa
humana, fosse dado um "bom
banho de água fria" nela.

Ainda na coluna "Carta dos
Leitores" li: "Fico com raiva
quando vou pro colégio, de ma-
nhã, e tenho de ir pulando pra
não me sujar." Acho que as
nossas autoridades devem 'se
pronunciar.
Ademir Pereira — Rio GB." '

Explicação demorada
'Foi publicada, (30/3) uma'

corta de minha autoria, que
recebeu, do JB, o titulo"Justiça lenta e cega."

Em cumprimento* ao artigo
26 parágrafo 19 e 2? letra a da
Lei de Imprensa, esclareço que
essa carta traduzia, um gesto
de revolta contra a atitude do
devedor e um brado dc alerta
para futuros credores, não pre-
tendendo com ela fazer qual-
quer critica ao Poder Judicia-
rio nem a autoridades judicia-
rias, mesmo porque tive ganho
de causa nos recursos que in-
terpus. * • '

Sidnei Augusto de Oliveira
— Rio, GB."

As cartas dos leitores
serão publicadas só
quando trouxerem assi-
natura, nome completo
e legível e endereço. To-
dos esses dados serão
devidamente verificados.
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Poderes Entrosados
Depois de longo debate, a' Câmara dos

Deputados aprovou seu novo Regimento Inter-
no. Entre outros dispositivos inovadores, que
procuram valorizar o trabalho do Legislativo e' imprimir-lhe maior produtividade, figura o di-
Veito reconhecido aos ministros de Estado dc
comparecerem espontaneamente ! às sessões e,
sem voto, participarem dos trabalhos.

A ida de ministros de Estado ao Congres-
so, para prestar esclarecimentos, seja. através
de exposição, seja em resposta a questionários
pré-èstabelecidos, é uma conquista do regime
presidencialista, no interesse da interdependên-
cia harmônica dos Poderes,' Com isto, criou-se
mais um canal de comunicação entre o Executi-
vo e o Legislativo, que se aperfeiçoam nos con-
latos periódicos de seus representantes, estabe-
lecèndo as bases de uma convivência e coope-
ração mais íntimas. > *

O novo Regimento da Câmara abre agora
oportunidades mais amplas à presença de mi-
nistros. As visitas de ministros de Estado, antes
subordinadas à convocação, podem ocorrer ago-
ra, a qualquer dia e hora, por vontade dos
auxiliares diretos do Governo. É perfeitamente
natural esse entrosamento. 0 Executivo passou
a legislar com ênfase em várias esferas de de-
cisão, devendo oferecer a contrapartida de uma
transferência de informações ao Legislativo e,
por extensão, à opinião pública que ele repre-
senta. . ' , <

Essa transferência poderá afigurar-se pe-
quena nas circunstâncias atuais, mas o modo

direto com'que será exercida, no recinto de
qualquer das duas Casas do Congresso, perante
os órgãos' de divulgação, e sem o aparato for-

.inal das visitas com,data marcada e pauta pre-
parada, ensejará certamente tuna valorização do

; Legislativo. Câmara e Senado prestigiam-se quan»
do patrocinam um diálogo que, sé for frequen-
te, conforme se espera, criará a rotina de um.
mútuo intercâmbio. .

O mecanismo de consultas e dc contribui-
ções do Executivo e do - Legislativo, ao invés
de minguar, como pareceu a alguns oposicio-
nistas, cria possibilidades novas de fiscalização
e esclarecimento. A oportunidade./é excelente
para o exame a duas mãos dé problemas e pro-
grqmas que parecem limitar-se até aqui ao solo
instrumental do Executivo. O comparecimento .
de ministros'de Estado será, ria parte que lhe
toca, espontâneo e voluntário, mas é lícito su-
por que os mais categorizados próceres do Go- .
verno saberão mostrar-se sensíveis aos acenos
de uma convivência democrática e estimulante.

. 0 traço de união entre os dois Poderes,
esmaecido ultimamente, tende a recompor-sc
cora o tempo e as novas competências de cada

-um deles. Se o Executivo e o Legislativo * con-
seguirem amiudar contatos, o diálogo resultante
de consultas feitas com ciência, arte e discer-
nimento, sem pressões e coações, isento de for-
malismo e rigidez, só poderá fortalecer a causa
representativa e aprimorar o mecanismo das
instituições.

Raça Brasileira
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Quando um brasileiro fala em índio não
e»lá pensando nos milhões de caboclos que exis-
tem no país e provavelmente^, nem pensa nos
índios ainda puros de raça, mas já aculturados.
0 índio, para nós, anda nu. caça com arco e fie- '
cha e vive consequentemente em plena brenha.

E o preto, como o encaramos de fato? Exis-
te o preto retinto, que a fala popular afetiva
chama de crioulo e que de certa fôrma ainda
se distingue por isto, pela sua pele negra. Daí
para a frente, a indeterminação racial, em re-
lação ao preto, é absoluta. Existe o mulato es-
curo, o mulato claro e depois o tipo brasileiro
mais geral, o moreno. Dentro da classificação
de moreno confundem-se os brasileiros de san-
gue ancestral lusitano e todas as mesclas pos-
síveis com o sangue preto e o sangue indígena.
Praticamente não existem famílias brasileiras
de mais de uma geração nesta, terra que tenham
certeza de qualquer pureza racial. Isto-não sig-
nifica. infelizmente, que não existam formas
de discriminação racial no Brasil. Mas significa
que toda discriminação racial é ridícula entre
nós, tão ridícula que só dificilmente se poderá
imaginar que venham- a eclodir nesta terra os
-.1-n..i.,._ '••;_¦• •> _*.*. _¦ \ :.--..<> \i-;---i>:.. contra
discriminação rhcít.l. é útil e. de quando em
quando, entra em ação. Mas é pojsível imagi*
nar que. dentro dc alguns decênios, ela se tor-
ne inoperante, por desnecessária. 0 Brasil len-
de a ser, cada vez mais, um país mestiço, se-
gundo o padrão daquela moralidade de que
fala Gilberto Freire.

O professor americano Floyd Gaffney, pre-
to, da Universidade da Califórnia, falando na
Escola de Comunicação da Universidade de S.
Paulo, disse do preto brasileiro que 

"é como
se ele estivesse a um passo apenas da escravi-

dão, lembrando muito a situação do negro
americano de 25 anos atrás, quando se manti-
nha em posição contemplativa." 0 professor
Gaffney. que favorece a posição dos pretos
americanos que querem separar-se cultural-
mente dos brancos, evidentemente acha que no
Brasil a luta entre as duas raças se exaspe-
rara.

• É bom que um visitante, culto e franco,
chame a atenção do pais para as desigualda-
des que. existem aqui, mas há todos os moti-
vos para esoerar que o profeta esteja errado
em suas conclusões mais drásticas. A despeito
do que ainda falta fazermos, a democracia ra-
ciai se implanta firmemente no país mestiço,
culturalmente uniforme e cada vez mais mo-
reno.

Outro visitante, o professor suíço Jean Zie-
gler. que se encontra em Salvador, lembra-nos

. a importância de acentuarmos os esUidos ne-
gros no Brasil, já que temos percentagem tão
substancial de sangue africano. Ziegler está* vi-
si tando os terreiros de candomblé para investi-
gar 

"a representação mental ca função social
da morte nas sociedades afiic.i_.as da diáspo-
ra." Segundo Ziegler, na ilha de Itaparica. no
Recôncavo, maptem-se. como em nenhum ou-
tro lugar." uma língua secreta que os sociólogos
ora investigam e que é importante dado das re-
ligiôes primitivas.

Entre índios e prelos, o Brasil tem uni
campo único de pesquisas sobre a natureza hu-
mana e a história do homem. Para nós, são
pesquisas sobre nós mesmos, oriundos que so-
mos dc uma rica interação de raças que ainda
se processa, na formação da exemplar demo-
crucia racial brasileira.

Automóveis Seguros
Através de comitê criado na indústria au-

tomobilislica ;*e na indústria de autopeças,
a Associação Brasileira de Normas Técnicas
pretende aumentar o índice de segurança nos
veículos automotores. 0 programa consta de 600
itens a serem introduzidos nos próximos 12
anos. por etapas. A média anual prevista e de
SO dispositivos novos de segurança.

Com o aumento da produtividade, lalo.ob-
servável nas estatísticas fornecidas pelas fábri-
cas nacionais de automóveis, será possível ab-
sorver aos poucos os acréscimos de custos ge-
rados por exigências técnicas*que visam a firo-
teger o usuário. Nos acidentes aulomobilís-
ticos, que lamentavelmente têm crescido entre
nós, notam-se, além da imperícia e irresponsa-
bilidade dos motoristas, falhas mecânicas que
cumpre reparar nas linhas de montagem.

Não s,e pede apenas qualidade mais apu-
rada no acabamento do veículo e melhor de-
sempenho das peças fundamentais de sua en-
grenagem. Os dispositivos de segurança devem
ser aplicados e aperfeiçoados industrialmente
a fim de que o automóvel, concebido para dar
ao homem conforto e bem-estar, não se trans-
forme no seu túmulo. A produção crescente e
as facilidades dc comercialização aumentam ris-
nos que só as normas técnicas poderiam re-
duzir.

Nos Estados Unidos, pioneiros na fabri-
cação de automóveis, as medidas de seguran-
ça estabelecidas para o.s veículos automotores
tornam-se mai.. severas de ano para ano. A re-
partição governamental competente se incumbe

de formular os dispositivos, exigir e fiscalizar a
sua introdução. As exigências amiúdam-se,
abrangendo, como não poderia deixar de ser,
veículos importados.

Recentemente, a Ford retirou do merca-
do uma de suas marcas de automóveis, o. Pinto,

.devido à constatação de defeitos capazes de pro-
vocar insegurança e sacrificar vidas. Em data
ainda mais recente, a General Motors, confor-,
me íoi registrado pelo noticiário, procedeu de
igual maneira, e por motivos idênticos, eni re-
lação a um dt; seus modelos, o Vega,

, A Associação Brasileira de Normas Técni-
cas nada mais faz, portanto, do que seguir a
experiência de outros países, tendo em vista a.
expansão da indústria automobilística brasilei-
ra e o número crescente de pessoas que pos-
suem automóvel. O veículo motorizado impli-
ca a observância de uma responsabilidade so-
ciai por parte de quem o dirige e, da mesma
forma, por quem o produz. Ao escalonar a ado-
ção de medidas de segurança, a Associação le-
va em conta a necessidade de não onerar custos
industriais.

Convém, no entanto, não limitar os dispo-
-*.i tivos de segurança à fabricação de. automií-
veis; 0 esquema de proteção ao usuário deve
abranger necessariamente o i aperfeiçoamento
das estradas, num conjunto de providências re-
lativas à prevenção e repressão dc acidentes. E
também a educação do motorista, mediante
campanhas de âmbito nacional quanto aos ris-
cos a que o expõe sua imprudência ao vo-
lantc.

Tema para bem pensar
Luiz Alberto Bahia

Talvez seja útil tornar
os te nsiva importante
preocupação latente e
seguramente não prós-
crita no fundo da consci-
ência nacional. O tema
pode ser formulado em
uma pergunta: Qual a
política econômica d o
próximo quatriênio?

A interrogação não é
ociosa ou vã. De fato, o
desassossego não expres-.
so sugere a admissão de
possível alteração, e m.
lugar de pura e simples
continuidade, como mui-
ta gente acredita, quiçá
para tranqüilizar o pró-
prio espírito.

A seqüência não é tão
indubitável. Haveria ter-
reno para dúvidas jus-
tijicadas, bastando vol-
tar a vista para ontem e
anteontem. De modo ge-
ral, mostra a experiên-
cia, a substituição de
mandatários executivos
provoca mudanças de
política econômica. O
fato é absolutamente
normal e não deveria ser
objeto de temor em situ-
ação também normal,
porque conhecidos s e
tornam todos os fatores
em confronto, forças re-
lativas e prováveis resjil-
tantes.

Cuidados só se justifi-
cariam, em grau de apre-
ensão, se e quando a tro-
ca de mando e ãe poli-
tica realizoiSe... em. con-
dições que geram incer-
tezas e angustias, nas
áreas de decisão empre-
sarial pública e privada,
por mal vislumbrar-se o
desenho de figuras e
idéias do futuro quatriê-
nio.

Uma vez admitida a
. hipótese provável de
modificações da política
econômica, será forçoso
indagar a s caracterís-
ticas que assumirão tais
modific ações. Serão
substantivas, isto é, o
sistema mudará de dire-
n.ão? -se-ia a ali-
:>,nça tecnocrática das
corporações públicas e
crivadas, nacionais ou
multinacionais? Surgi-
ria alguém inclinado a
atenuar a concentração
de renda que resulta da
estrutura oligopolista de

nossa industrialização?
Ou voltaria à tona a ten-
déncia para conter e
moderar os abusos do
poder econômico privado
ou público? A economia
áe mercado perderia a
simpatia oficial?

Bem poderia acon-
tecer que a mudança de
política, ficasse circuns-
crita às ênfases} às acele-
rações e desacelerações
setoriais, visando a con-
solidar o sistema, tal
como existe, e a sua
obra. Ainda assim, a
necessidade d e anteci-
pações mais translúcidas
seria aconselhável em
benefício principalmente
dos grandes investidores
que apostam no desen-
volvimento brasileiro.

Para o investidor a pri-
entàr, nada mais neces-
sário do que acompa-
nhar, com acesso às in-
formações, o jogo das in-
fluências que vão definir
a futura política econô-
mica. E, no caso, impor-
tara também conhecer
como se processa a defi-
niçáo. quais as. regras
que balizam o encami-
nliamento do pensamen-
to do próximo quatriê-
nio. '

Toda gente, se recorda
de que as alterações de
política econômica pro-
cedidas pelo segundo¦Governo revolucionário
foram mais ou menos
antecipadas pelo debate
amplo e público de inter-
locutores credenciados e
de assessores com o can-
didato conhecido. Nada
mais natural que os in-

1 satisfeitos e os revisionis-
tas procurem oportuni-

úade de expressão tão lo.
go se localize o foro da
controvérsia. Daí a im-
portancia de que tal en-
sejo se dê, assim que pos-
sivel, para a serenidade
dos inquietos com um
porvir que continuaria
con centrando poderesyem agentes áe orienta-
ção problemática.

Na transição seguinte,
embora crítica em seus
Aspectos puramente poli-
ticos, as incertezas fo-
ram bem atenuadas a
partir ão momento em
que ficou assegurado

que o Ministro da Fazen-
da do Presidente Costa
e Silva continuaria no
Governo do Presidente
Mediei. A continuidade
assegurada com a per-
manência d o Ministro
Delfim Neto, durante a
Junta Provisória e depois
no Governo Mediei, terá
concorrido para guar-
dar a coerência com o
passado, enquanto s e
efetivavam reorien-
tações, não só ãe forma
e. estilo, como de fundo,
em alguns casos.

Um observador estran-
geiro se espantaria com
o fato de procurar ho-
mens sem antes, ou ao
menos sim ultanea-
mente, discutir políticas.
O conhecimento mais
claro das alternativas
políticas facilitaria tal-
.vez a descoberta dos
mais indicados para •
executá-las. E' o que im-
poria a lógica, se houves-
se lógica em política.

Se outras razões apon-
tam a incoveniência de
cuidar de pessoas e
nomes, nada obstaria,
porém, o exercício sis-
temático da discussão de
alternativas possíveis de
política econômica, ten-
do em vista o futuro
mandato. A discussão
ajudaria muito afinal a
esclarecer o que desejam
os atores do Brasil dina-
mico.

O tempo passa rápido.
: E as questões de política
econômica exigem deba-
tes maduros e bem pen-
sados. O exame da poli-
tica econômica do pró-
ximo Governo não cabe-
ria na moldura adminis-
trativa dos projetos de
impacto, experimentada
pelo atual Governo. Que-
remos dizer com isto que
causaria mal-estar per-
mitir que assunto tão
importante se apresen-
tasse acabado e pronto,
sem recurso preventivo
de interessados porven-
tura atingidos por um
programa de Governo
não correspondente ao
melhor interesse nacio-
nal, 110 estágio alcança-'ão e por alcançar nos
próximos quatro anos.
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O menor da cidade no maior centro comercial da Guanabara. Para

sua maior facilidade, são oito ruas onde você encontra tudo o que

procurar. S.A.A.R.A. é uma tradição carioca, que lhe oferece ainda

uma série de outras vantagens: ruas limpas, com policiamento pró-

prio e estacionamento rotativo, sem problemas.

J. CATRAN
R. GONÇALVES LEDO, lOl 1 R. DA ALFANDEGA. 297

M1CHELSUFAN
R SENHOR DOS PASSOS, 254

iVaiCHEl LEVV
R. DA ALFÂNDEGA, 250

CASAS DA MSAEVSAE
PÇA DA REPUBLICA. 90

GABRIEL HABIB
R. DA ALFÂNDEGA, 297

TECBDOS ASTRO
R. SENHOR DOS PASSOS, 131

COMFECÇOES RR
R. DA ALFANDEGA, 246

CLAUDIA - BOLSAS
R DA ALFANDEGA, 222 - B e 371BEDRAM - MALHAS HERING

PÇA DA REPUBLICA, 86

CONFEITARIA S0RBA - DtABARBTE
AV. TOME DE SOUZA, 113 - B TEL 224 4100
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Formão faz I

de retirante I

um escultor

Joel de Almeida seria ape-
nas mais um retirante se, por
acaso, não tivesse um martelo
e um formão, e começado a es-
culplr na madeira. Ele começou

i a esculpir e tomou tanto gosto
qüe acabou sendo despedido da
obra em que trabalhava, o que
foi até bom, pois com a eacultu-
ra ele jà conseguiu ter casa e
carro, embora até ontem seu ate-
lier continuasse sendo ao ar 11-
vié, numa calçada da Avenida
Nlemeyer.

Joel veio da Bahia para o
Rio em 1969 "para tentar a sor-
te na cidade grande." Tentou, e
pelo ritmo de suas vendas, ven-
ceu, pois só no Rio vendeu cer-
ca de 450 esculturas, cujo preço
varia entre CrS 100,00 e Cr$
150,00.

SOTAQUE

Joel fala carregado de so-
taque, e lembra como começou
a esculpir em madeira. "Eu Já
tinha visto muita talha na Ba-
hla, mas nunca tinha tentado
fazer uma. Aí, eu vim pro Rio
tentar a sorte e fui trabalhar
como auxiliar de pedreiro em
uma obra no Joá.

 Eu peguei o formão —
explica Joel — o martelo é um
pedaço de madeira, e senti que
seria capaz de fazer uma eseul-
tura que .nem as que eu tinha
visto. Comecei a talhar a ma-
delra e o negócio foi ficando
bonito. Aí passou de carro uma
decoradora que viu meu traba-
lho e gostou. Mais tarde passou
o filho dela, e comprou a minha
primeira escultura.

Joel passou a aproveitar a
madeira da obra para fazer es-
culturas, até o dia que o pa-
trão descobriu e o mandou em-
bora, e ele passou a viver só da
escultura. Seu primeiro atélier
foi ao ar livre, perto da obra em

- que trabalhava, e as encomen-
das foram crescendo, chegando
a ser suficientes para a aqutsl-
cão de um apartamento em Ma-
rechal Hermes, depois de ele
passar muito tempo dormindo
escondido na obra.

Os negócios aumentaram
ainda mais e Joel comprou um
carro, "que fica mais na oficina
do que andando." Agora, Joel
trouxe toda a sua família da Ba-
hia para o Rio.
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Príncipe Hiro

Filho mais velho (à direi-
ta) do Príncipe Ahiliito, do
Japão, disputou os 100 me-
tros rasos do encontro de
atletismo promovido por
sua escola, aCakushuin
Júnior High School, em
Tóquio.

RELÓGIO RUHLA
CARRO A JATO
Tufão ou Furacão
Estrelo
Superoferta SAARA Cr$ 16,80

Cl ou 5/ calendário
Garantia 1 ano
Antimognético
Preço normal Cr$ 49,00
Suoeroforta SAARA Cr$ 29.00

Arquiinedcs da Costa
Satitos

Guarda de transito que re-
cebeu o título de Cidadão de
Belém, é uma das figuras mais
populares da cidade, pela_ ma-
neira como orienta o tráfego
no cruzamento mais perigoso
de Belém (Avenida Castilhos
França com Frutuoso Guima-
rães, na orla do cais do porto).

Arquimedes não usa apti-
to e nem talão de multa, re-
solvendo todos os problemas
com um sorriso. Como um ver-
dadeiro maestro, ele movimen-
ta os braços em todas as dire-
ções, conduzindo com seguran-
ça o tráfego de veículos e ori-
entando os pedestres. Nunca
houve um acidente na esquina,
desde que Arquimedes veio dar
serviço ali. Tem sempre uma
palavra amiga e o gesto tradi-
cional de otimismo, com o po-
legar para cima.

Ná cerimônia da Assem-
bléia .Legislativa de Belém, on-
de Arquimedes recebeu o título
e o brasão de armas da cidade
(é o primeiro brasileiro a rece-
ber a honraria, pois antes dele
apenas o Presidente da Cama-
ra de Aveiro, Portugal, a havia
recebido), inúmeros amigos
seus compareceram, inclusive
a Banda de Música da Polícia
Militar do Estado, corporação
a que pertence. Mas ele, um
crioulo forte, simpaticíssimo,
quase não conseguiu falar, "era
homenagem demais para
mim."

Otto Endler ENCERADEIRA ARNOESCOVA PARA CABELO
Com pedestal e feltros
Preço normal Cr$ 289,00
Superoferta SAARA Cri 259,00
ou 5 x 58,

E' o novo encarregado do
Governo da República
Federal da Alemanha para
cooperação com nosso pais
no setor da Matemática e
Computação. Professor da
Universidade de Bann, Otto
está dando aulas no Ins-
tituto de Matemática Pura
e Aplicada do Rio (IMPA)
e já coordenou um encontro
de professores e alunos de
pós-graduação dedicados à
Álgebra.

Esses encontros serão
sempre necessários, pois o
Brasil é um pais grande e
os dedicados a este campo
de estudo poucos. E* preciso
que haja uma troca de in-
formações.

Nascido na Tcheco-Eslo-
váquia mas naturalizado
alemão, Otto é casado com
uma física brasileira, tem
um filho e já publicou vá-
rios artigos para revistas.
Aos 42 anos, considera-se
uma peça no progresso bra-
sileiro no campo da Mate-
'mática:

Sou muito mais útil
aqui do que na Alemanha,
onde há muitos especialis-
tas no assunto.

Francesa legítima
Fibr?: de Javoli
Preço normal Cr$ 16,CO
Superoferta SAARA Cr$ 12,00

JOGO AMERICANO
FILME AGFA
Preto e branco. 120 ou 127
Superoferta SAARA Cr$ 2,80
ou 3 por 8,

Em Unho. 5 peças
Preço normal CrS 29,90
Superoferta SAARA Cr$ 19,50
(Vendas p/ crediário)

FERRO ELÉTRICO TUPYCALCINHA DE HELANCA

Lampeao aos

jangadeiros

chega em 3.°

Recife (Sucursal) — Cam-
peão por nove anos seguidos, o
iangadeiro Antônio Francisco
de Morais, 62 anos, culpou a ida-
de avançada como responsável
por sua derrota, ontem, na XIII
Corrida de Jangadas, de Olinda,
onde, depois de muito esforço,
conseguiu ficar em terceiro lu-
gar.

A Secretaria de Turismo da
Prefeitura, no entanto, afirmou
que o jangadelro não repetiu a
façanha dos anos anteriores por-
que, a cada corrida, a inclusão
de novas jangadas aumenta o
número de favoritos. Em 1959, o
campeonato começou com cinco
participantes;1 ontem eles foram
100 e receberam muitos presen-
tes.

Love. Tamanho único
Todas as cores
Preço normal Cr$ 4,00
Superoferta SAARA Cr$ 2,20

Com tomada. Máxima garantia
Preço normal CrS 18,50
Superoferta SAARA Cr$ 12,90

BLUSÃO POLYBELCALÇA NYLONSULCidália Meireles D. Isabel. Fino acabamento
Cores diversas
Preço normal Cr$ 18,90
Superoferta SAARA Cr$ 9,90

Estampada. Padrões modernos
Preço normal Cr$ 9,50
Superoferta SAARA Cr$ 6,95

Cantora portuguesa que,
com suas irmãs Rosária e
Milita formou um trio de
bastante sucesso nos anos
de 40, morreu em Lisboa
aos 47 anos, não resistindo
a uma embolia cerebral e
pulmonar.

Casada com o arquiteto
brasileiro Valdívio Mortltz,
morou vários anos no Bra-
sil, atuando na televisão,
rádio e teatro. Cidália gos-
tava de cantar músicas foi-
clórlcas portuguesas, embo-
ra sempre tivesse u ma
atitude de respeito e cari-
nho pela música brasileira,
que procurou divulgar em
Portugal.

SOUTIEN DE ESPUMARELÓGIO IMPORTADO
Nylon estampado
Padrões suavesPreço normal CrS 4,80
Superoferta SAARA CrS 2,90
ou 3 oor 7.50

P/ quarto de criança
Figuras diversas
Olhos com movimento
Preço normal CrS 90,00
Superoferta SAARA Cr$ 72,00UM DIA NA VIDA

Os jangadeiros de Olinda
fizeram força para aumentar
em, pelo menos, uma braça a ve-
locidade de suas frágeis janga-
das. O vento ajudou a todos e
Manuel Vicente Ferreira, 42
anos, o pescador que tirou o
primeiro lugar, fez o percurso
(14 quilômetros) em lh50m; an-
tes, ninguém tinha conseguido
percorrê-lo em menos de 2hl0m.

A corrida de jangadas de
Olinda é realizada todos os anos
e tem o objetivo de tornar fes-
tivo pelo mienos um dia do» jan-
gadeiros, que arriscam a vida o
ano inteiro no mar.

A velocidade das jangadas
é determinada pelo vento, que
conduz a vela para o lugar dese-
jado pelo jangadeiro.

Vicente Rao

Rei Momo I e Único duran•
te 20 anos ininterruptos em
Porto Alegre — "ele tinha uma
alegria contagiante", dizem os
amigos — Vicente Rao morreu
aos 64 anos, vítima de um ata-
que agudo de asma, complica-
do por uma perturbação car-
díaca, que o manteve liospita-
lizado em estado de choque por
uma semana.

Quer comandando os fo-
liões, quer alimentando o mito
infantil de Papai Noel, ou quer
liderando a massa de torcedo-
res do Internacional, nos está-
dios, Vicente sempre se dedica-
va apaixonadamente às suas
atividades. Descendente de ita-
lianos, começou sua vida como
auxiliar de relojoeiro.

Ao passar para o Banco
Nacional do Comércio, como
contínuo, foi impondo sua li-
derança inata e acabou prési-
dente do Sindicato dos Banca-
rios e, mais tarde, presidente
da Federação (presidiu por 19
anos). Com a mesma serieda-
de que liderou sua classe, nos
carnavais vestia sua fantasia
de Rei Momo, confeccionada
por sua irmã, e, no Natal, a de
Papai Noel. Outra de suas ati-
vidades era o futebol. Foi jo-
gador do Internacional, cargo
abandonado quando começou a
engordar, passando a líder da
torcida.

Hóspedes da cidade JOGO DE TOALHASCORTINA PRONTA
P/ bebê. Felpa macia
1 banho e 1 rosto
Preço normal Cr$ 25,50
Suneroferta SAARA Cr$ 18,50
(vendas oi crediário)

R. de Stercke — Conse-
lheiro do Ministro da Bél-
gica, em missão comercial.
Está hospedado no Hotel
Nacional.

Robert Couveiro — Enge-
nheiro da Union Carbid, de
New York, EUA. Está no
Hotel Serrador.

Dlebed John Keith —
Executivo da INCO, d o
Canadá. Hospeda-se no Co-
pacabana Palace.

M. Fonteyne — Inspetor
Geral da Bélgica. Está hos-
pedado no Hotel Nacional.

João C. Castilho Passos —
Diretor comercial da Con-
fecções Camelo S/A, de São
Paulo. Está no Hotel Serra-
dor.

Werner E. Martensen —
Assistente de direção da
McCann Erlckson Publicida-
de. Está hospedado no Am-
bassador Hofceü.

Fred Jasper Sen — Enge-
nheiro de Washington D.C.,
EUA. Hospeda-se no Hotel
Nacional.

Oarol Lee Kemp — Can-
tora norte-americana. Está
no Copacabana Palace.

Delegações masculinas de
vôlei da Argentina, Uru-
guai, Peru, Chile e Colôm-
bia — Disputam no Rio o
Sul-Americano. Hospedam-
se nò Hotel Canadá.

Delegações femininas de
vôlei do Chile, Argentina e
Peru — Estão hospedadas
no Toledo Copacabana.

Delegação feminina brasi-
leira — Está no Hotel
Acapulco.

3x3. Lindas padronagens
Superoferta SAARA Cr$ 150,00
(Crediário até 7 sem juros)

SUNGA DE HELANCA
Várias cores
Preço normal Cr$ 7,95
Superoferta SAARA Cr$ 4,95

CALÇA TERGAL UNITEX
Pantalona
Preço normal Cr$ 44,50
Supiroftr» SAARA Cr$ 29,90

virar nome

de uma praça
O Sr. Qildo Borges, diretor

do Departamento de Parques, po-
derá ser nome de praça em Ja-
carepaguá. Os moradores do
bairro Araújo, seus admiradores,
estão dispostos a dar o seu nome
ao lugar dèstínado pela compa-
nhla construtora — um terreno
com cerca de 12 000m2.

Para isto o Departamento de
Parques terá que ajardiná-la,
acabando com os mosquitos, ra-
tos, baratas e cobras que infes-
tam o lugar, trazendo perigo
para cerca de 800 crianças que
lá residem. Além disso, o ter-
reno virou depósito de lixo, e
burros e cavalos das fazendas de
Jacarepaguá pastam tranqüila-
mente.

Também a área destinada à
escola continua abandonada.
Segundo os moradores das ca-
sas 281 e 291, Sr. José de Morais
e Dona Vilma Mota, a água apa-
rece de vez em quando e a luz
vem "quando a Light quer."

MALETA 007
Modelo britânico, c/ divisões
De 1." qualidade
Preço normal Cr$ 58,00
Superoferta SAARA Cr$ 19,90
(grátis 1 linda caneta)

CAMISA DE MALHA
Hering. 2 a 6 anos
Grande sortimento
Preço normal Cr$ 5,50
Superoferta SAARA Cr$ 3,90

CALÇA PARA MÉDICO
ou enfermeiro. Em tergal
Preço normal Cr$ 56,90
Superoferta SAARA Cr$ 46,00
(5% desconto demais artigos)

BOMBOM GAROTO
Caixa Vi quilo
Superoferta SAARA Cr$ 5,50
(Whisky Maclean's 9,50)
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Príncipe Hiro

Arquimedes da Costa
Santos

Guardai de transito que re-
cebeu o título de Cidadão de
Belém, é uma das figuras mais
populares da cidade, pela ma-
neira como orienta o tráfego
no cruzamento mais perigoso
de Belém (Avenida Castilhos
França com Frutuoso Guima-
rães, na orla do cais do porto).

Arquimedes não usa apti-
to e nem talão de multa, re-
solvendo todos os problemas
com um sorriso. Como um ver-
dadeiro maestro, ele movimen-
ta os braços em todas as dire-
cões, conduzindo com seguran-
ca o tráfego de veículos e ori-
èntando os pedestres. Nunca
houve um acidente na esquina,
desde que Arquimedes veio dar
serviço ali. Tem sempre uma
palavra amiga e o gesto tradi-
cional de otimismo, com o po-
legar para cima.

Na cerimônia da Assem-
bléia .Legislativa de Belém, on-
de Arquimedes recebeu o título
e o brasão de armas da cidade
(é o primeiro brasileiro a rece-
ber a honraria, pois antes dele
apenas o Presidente da Cama-
ra de Aveiro, Portugal, a havia
recebido), inúmeros amigos
seus compareceram, inclusive
a Banda de Música da Polícia
Militar do Estado, corporação
a que pertence. Mas ele, um
crioulo forte, simpaticíssimo,
quase não conseguiu falar, "era
homenagem demais para
mim."
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Vicente Rao

Rei Momo I e único duran-
te 20 anos ininterruptos em
Porto Alegre — "ele tinha uma
alegria contagiante", dizem os
amigos — Vicente Rao morreu
aos 64 anos, vítima ãe um ata-
que agudo de asma, complica-
do por uma perturbação car-
díaca, que o manteve hospita-
lizaão em estado de choque por
uma semana.

Quer comandando os fo-
Uões, quer alimentando o mito
infantil de Papai Noel, ou quer
liderando a massa de torcedo-
res do Internacional, nos está-
dios, Vicente sempre se dedica-
va apaixonadamente às suas
atividades. Descendente de ita-
lianos, começou sua vida como
auxiliar de relojoeiro.

Ao passar para o Banco
Nacional ão Comércio, como
continuo, foi imponão sua li-
derança inata e acabou presi-
dente do Sindicato dos Banca-
rios e, mais tarde, presidente
da Federação (presidiu por 19
anos). Com a mesma serieda-
de que liderou sua classe, nos
carnavais vestia sua fantasia
de Rei Momo, confeccionada
por sua irmã, e, no Natal, a de
Papai Noel. Outra de suas ati-
viáaães era o futebol. Foi jo-
gador do Internacional, cargo
abandonado quando começou a
engordar, passando a líder da
torcida.

Filho mais velho (à direi-
ta) âo Príncipe Ahihito, do
Japão, disputou os 100 me-
tros rasos do encontro de
atletismo promovido por
sua escola, a Gakushuin
Júnior High School, em
Tóquio.

Otto Endler

E' o novo encarregado do
Governo da República
Federal da Alemanha para
cooperação com nosso pais
no setor da Matemática e
Computação. Professor da
Universidade de Bonn, Otto
está dando aulas no Ins-
tituto de Matemática Pura
e Aplicada do Rio (IMPA)
e já coordenou um encontro
de professores e alunos de
pós-graduação dedicados à
Álgebra.

Esses encontros serão
sempre necessários, pois o
Brasil é um país grande e
os dedicados a este campo
de estudo poucos. E' preciso
que haja uma troca de in-
formações.

Nascido na Tcheco-Eslo-
váquia mas naturalizado
alemão, Otto é casado com
uma física brasileira, tem
um filho e já publicou vá-
rios artigos para revistas.
Aos 42 anos, considera-se
uma peça no progresso bra-
sileiro no campo da Mate-
mátlca:

Sou multo mais útil
aqui do que na Alemanha,
onde há muitos especialis-
tas no assunto.

Cidália Meireles

Cantora portuguesa que,
com suas irmãs Rosaria e
Muita formou um trio de
bastante sucesso nos anos
de 40, morreu em Lisboa
aos 47 anos, não resistindo
a uma embolia cerebral e
pulmonar.

Casada com o arquiteto
brasileiro Valdivio Mortltz,
morou vários anos no Bra-
sil, atuando na televisão,
rádio e teatro. Cidália gos-
tava de cantar músicas foi-
clóricas portuguesas, embo-
ra sempre tivesse u ma
atitude de respeito e cari-
nho pela música brasileira,
que procurou divulgar em
Portugal.

Hóspedes da cidade

R. de Stercke — Conse-
lheiro do Ministro da Bél-
gica, em missão comercial.
Está hospedado no Hotel
Nacional.

Robert Couvelro — Enge-
nheiro da Union Carbid, de
New York, EUA. Está no
Hotel Serrador.

Diebel John Ketth —
Executivo da INCO, do
Canadá. Hospeda-se no Co-
pacabana Palace.

M. Fonteyne — Inspetor
Geral da Bélgica. Está hos-.
pedado no Hotel Nacional.

João C. Castilho Passos —
Diretor comercial da Con-
fecções Camelo S/A, de São
Paulo. Está nO Hotel Serra-
¦dor.

Werner E. Martensen —
Assistente de direção da
McCanm. Erickson Publiclda-
ide. Está hospedado no Am-
bassador Hotel,

Fred Jasper Sen — Èçge-
nheiro de Washington D.C.,
EUA. Hospeda-se no Hotel
Nacional.

Oanol Lee Kemp — Can-
tora norte-americana. Está
no Copacabana Palace.

Delegações masculinas de
.vôlei da Argentina, Uru-

guai, Peru, Chile e Colôm-
bia — Disputam no Rio o
Sul-Americano. Hospedam-
se no Hotel Canadá. \

Delegações femininas de
vôlei do Chile, Argentina e
Peru — Estão hospedadas
no Toledo Copacabana.

Delegação feminina brasi-
leira — Está no Hotel
Acapulco.

Formão faz
de retirante
um escultor

Joel de Almeida seria ape-
nas mais um retirante se, por
acaso, não tivesse um martelo
e um formão, e começado a es-
culplr na madeira. Ele começou
a esculpir e tomou tanto gosto
que acabou sendo despedido da
obra em que trabalhava, o que
foi até bom, pois com a escultu-
ra ele já conseguiu ter casa e
carro, embora até ontem seu ate-
lier continuasse sendo ao ar 11-
vre, numa calçada da Avenida
Niemeyer.

Joel velo da Bahia para o
Rio em 1969 "para tentar a sor-
te na cidade grande." Tentou, e
pelo ritmo de suas vendas, ven-
ceu, pois só no Rio vendeu cer-
ca de 450 esculturas, cujo preço
varia entre Cr$ 100,00 e Cr$
150,00.

SOTAQUE

Joel fala carregado de so-
taque, e lembra como começou
a esculpir em madeira. "Eu Já
tinha visto multa taJha na Ba-
hia, mas nunca tinha tentado
fazer uma. Aí, eu vim pro Rio
tentar a sorte e fui trabalhar
como auxiliar de pedreiro em
uma obra no Joá.

— Eu peguei o formão —
explica Joel — o martelo e um
pedaço de madeira, e senti que
seria capaz de fazer uma escul-
tura que nem as que eu tinha
visto. Comecei a talhar a ma-
deira e o negócio foi ficando
bonito. Aí passou de carro uma
decoradora que viu meu traba-
lho e gostou. Mais tarde passou
o filho dela, e comprou a minha
primeira escultura.

Joel passou a aproveitar a
madeira da obra para fazer es-
culturas, até o dia que o pa-
trão descobriu e o mandou em-
bora, e ele passou a viver só da
escultura. Seu primeiro atelier
foi ao ar livre, perto da obra em
que trabalhava, e as encomen-
das foram crescendo, chegando
a ser suficientes para a aqulsl-
ção de um apartamento em Ma-
rechal Hermes, depois de ele
passar muito tempo dormindo
escondido na obra.

Os negócios aumentaram
ainda mais e Joel comprou um
carro, "que fica mais na oficina
do que andando." Agora, Joel
trouxe toda a sua familia da Ba-
hia para o Rio.

Campeão dos
jangadeiros
chega em 3.°

Recife (Sucursal) — Cam-
peão por nove anos seguidos, o
jangadelro Antônio Francisco
de Morais, 62 anos, culpou a Ida-
de avançada como responsável
por sua derrota, ontem, na XIII
Corrida de Jangadas, de Olinda,
onde, depois de multo esforço,
conseguiu ficar em terceiro lu-
gar.

A Secretaria de Turismo da
Prefeitura, no entanto, afirmou
que o jangadelro não repetiu a
façanha dos anos anteriores por-
que, a cada corrida, a inclusão
de novas jangadas aumenta o
número de favoritos. Em 1959, o
campeonato começou com cinco
participantes; ontem eles foram
100 e receberam muitos presen-
tes.

UM DIA NA VIDA

Os jangadeiros de Olinda
fizeram força para aumentar
em, pelo menos, uma braça a ve-
locidade de suas frágeis janga-
das. O vento ajudou a todos e
Manuel Vicente Ferreira, 42
anos, o pescador que tirou o
primeiro lugar, fez o percurso
(14 quilômetros) em lh50m; an-
tes, ninguém tinha conseguido
percorrê-lo em menos de 2hl0m.

A corrida de jangadas de
Olinda é realizada todos os anos
e tem o objetivo de tornar fes-
tivo pelo menos um dia dos Jan-
gadeiros, que arriscam a vida o
ano inteiro no mar.

A velocidade das Jangadas
é determinada pelo vento, que
conduz a vela para o lugar dese-
jado pelo jangadelro.

Gildo pode
virar nome
de uma praça

O Sr. Gildo Borges, diretor
do Departamento de Parques, po-
dera ser nome de praça em Ja-
carepaguá. Os moradores do
bairro Araújo, seus admiradores,
estão dispostos a dar o seu nome
ao lugar destinado pela compa-
nhia construtora — um terreno
com cerca de 12 000m2.

Para isto o Departamento de
Parques terá que ajardiná-la,
acabando com os mosquitos, ra-
tos, baratas e cobras que lnfes-
tam o lugar, trazendo perigo
para cerca de 800 criançasque-
ilá residem. Além disso, o ter-
reno virou depósito de lixo, e
burros e cavalos das fazendas de
Jacarepaguá pastam tranqüila-
mente.

Também a área destinada à
escola continua abandonada.
Segundo os moradores das ca-
sas 281 e 291, Sr. José de Morais
e Dona Vilma Mota, a água apa-
rece de vez em quando e a luz
vem "quando a Light quer."

baixo
O menor da cidade no maior centro comeroicfl da Guanabara. Para
sua maior facilidade, são oito ruas onde você encontra tudo o que
procurar. S.A.A.R.A. é uma tradição carioca, que lhe oferece ainda
uma série de outras vantagens: ruas limpas, com policiamento pró-
prio e estacionamento rotativo, sem problemas.
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Uma crise de bom senso
Nuno Veloso

"Considero o moderno intelectual
como o último dos imbecis, até que ele
me forneça provas em contrário." (Ber-
nanos)

A reunião aiual da ONU, a tranqul-
lidade com que tratam do assunto as
agências internacionais, como se terro-
rismo fosse uma espécie de contraven-
ção difícil de acabar, como o jogo do bi-
cho e o lenocinio, parecem demonstrar
que esti havendo uma crise de bom sen-
so. Ou melhor, que está havendo uma es-
pécie de processo de autodestruicão da
dignidade humana.

Quem se aventura nesta região cor-
re o risco de irritar, ao mesmo tempo, os
militaristas e histéricos, preocupados
apenas com a eficácia dos métodos ado-
tados, e os pacifistas absolutos, que ré-
provam toda violência como irracional e
contrária ao espirito dos Livros Sagra-
dos. Aos primeiros podemos lembrar a
supremacia dos valores espirituais. Não
se pode defender o homem senão por
meios dignos do homem. Aos segundos
lembremos a realidade. E' o próprio amor
aos nossos irmãos que nos obriga, às ve-
ses, a recorrer à violência para os de-
fender.

Encontrar o verdadeiro equilíbrio é
realmente muito dificil e é perfeítamen-
te compreensível que erros de julgamen-
to sejam cometidos, ainda que por ho-
mens de boa vontade.

A GUERRA REVOLUCIONARIA

A distinção entre os termos matan-
ça e homicídio que até hoje obceca os
círculos oficiais de Washington, que con-
servam na lembrança a ordem de lan-
çar bombas atômicas em Hiroxima e
Nagasáqui, parece estar no cerne de toda
a discussão sobre o assunto. Nunca hou-
ve guerras em que os civis estivessem tão
misturados com as tropas inimigas, em
termos de colaboração efetiva e 'justapo-
sição física, como em ambos os lados de
quaisquer das guerras e guerrilhas em
desenvolvimento em quaisquer dos qua-
drantes do mundo. Objetivos militares
bem definidos constituem a exceção e
não a regra.

Por outro lado, recordemos que a
política das guerras revolucionárias não
tem nada que ver com a Realpolitik
clássica. O combatente da guerra revo-
lucionária não é somente um militar, é
um militante. Ele é apoiado por uma
forte ação ideológica. E' enorme a im-
portancia que se dá à educação ideoló-
gica, sendo o valor de sua eficácia como
combatente medido pelo grau de forma-
ção doutrinária.

Esta ação ideológica não visa só os
militantes. Precisamente pela guerra re-
volucionária requerer, mais que as for-
mas clássicas de conflito, o concurso ati-
vo da população, é necessário que os in-
divíduos sejam também convencidos
progressivamente. Desta forma a edu-
cação política das massas se torna in-
separável da ação propriamente militar.
Parece não restar dúvidas de que os
ideólogos da guerra revolucionária não
poupam esforços para inventar, classifi-
car, adaptar às circunstancias os meto-

dos comuns de persuasão, metendo-os a
serviço de uma pedagogia eficaz na con-
secuçâo dos seus objetivos revolucio-
núrios.

Paradoxalmente, não consideram ne-
cessário condicionar toda a população.
Motivação e qualidade, entendida como
fidelidade dos militantes podem compen-
sar esta deficiência.

Tudo isso parece pairar no terreno
do subjetivo. As coisas acontecem num
terreno nebuloso em que é dificil iden-
tificar inimigos e indiferentes e que dá
lugar a lamentáveis mal entendidos.

Não é èsse o caso do terrorismo.
Nada tão objetivo como a piratariaaérea e o morticínio de civis, numa reu-

nião eminentemente civil, como a de
Munique. Nada tão objetivo, e ao mes-
mo tempo tão gratuito, como a explosão
de um pacote num gabinete em Londres.

Por acaso foram exibidas na televi-
são algumas cenas de paradas^ nazistas
em comemoração à morte de Horst Wes-
sei, na série Ascensão e Queda do III
Reich, e do enterro dos terroristas de
Munique, na Libia. E' impossível fugirà comparação da identidade de expres-
soes dos fanáticos de Adolf Hitler ê dos
fanáticos querendo tocar nos caixões dos
heróis.

O TERRORISMO

Enquanto a guerra politizada, a
guerra não convencional, requer senso
político que determina que a violência
deve ser abandonada enquanto pode ser
ainda controlada, o terrorismo nada tem
de um estado superior de cultura e per-manece num estado elementar semi-
animal.

Sua ação sô encontra paralelo na
regressão das idéias e confusão de no-
ções que caracterizam o ser primitivo e
as reações histéricas da multidão num
processo de linchamento. Quando uma
organização revolucionária (guerrilhei-
ros) assimila os característicos da hor-
da primitiva e parte para o terror, não
pode ser mais julgada pelos padrões nor-
mais de ideologias que se justificam pe-
la busca de "liberdade." Trata-se de fe-
nômeno diametralmente oposto.

Fromm fala, analisando o caso, no"medo da liberdade." O terrorista é um
anormal que se sente isolado num mun-
do imenso e ameaçador. A sensação de
liberdade total lhe provoca sentimentos
de insegurança, impotência, dúvidas, so-
lidão e angústia. Para a sua sobrevi-
vencia julga que é necessário enfraque-
cer tais sentimentos e a tendência para
o sado-masoquismo contribui para que
fuja da pseudo-solídão que lhe é insu-
portàvel.

O curioso é que existem lideres po-
liticos que buscam compensar tudo o
que o indivíduo não pode mais se permi-
tir no seio da sociedade (ambição indis-
criminada ãe poder, satisfação áa vonta-
de selvagem de destruição) transferindo
suas deformações para os Estados queorientam.

O APOIO EXTERNO

Reportemo-nos à reunião do subco-
mitê jurídico da Organização de Avia-

ção Civil Internacional (OACI) e julgue-
mos algumas objeções.

A moção vencedora, possibilitando
que o problema dé asilo político para
terroristas seja reexaminado no prôxi-
mo ano, recebeu quatro votos negativos.
As principais objeções partiram do Egito
e da URSS.

Não resta dúvida que o apoio externo
é fator ponderável para a realização de
atos de pirataria aérea e de terrorismo.
Só este auxilio e a certeza da impuni-
dade dada pelos paises que os recebem,
considerando-os heróis, torna a sua ação

: possível.
A própria guerra subversiva depen-

de deles.
Se não vejamos.
Os paises que não puderam se bene-

ficiar de ajuda trazida de fora por vi-
zinhos ou padrinhos poderosos tiveram
suas guerrilhas, pouco a pouco, dizima-
das. Nas Filipinas e em Madagascar, pe-
la sua situação de ilhas; nos Camarões
e na Malásia, pela distancia que os se-
parava de seus patrocinadores; na Grè-
cia, quando Tito, rompendo com a URSS,
fechou as suas fronteiras.

No Vietname, ao contrário, como na
Coréia, o "santuário chinês", a partir do
momento em que não havia possibili-
dade de atacá-lo tornou qualquer ação
militar impossível, enquanto que na Ar-
gélia, foi preciso esperar que se criassem
barreiras políticas para que a FNL.se
perdesse militarmente.

Recordemos que numa guerra clás-
sica a vitória se caracteriza pela ocupa-
ção fisica do território inimigo. Se essa
premissa é insuperável não há possibili-
dade de vitória.

Voltemos aos votos vencidos na
OACI.

O terrorismo representa uma guerra
subversiva cômoda para soviéticos e ára-
bes. Nunca fica provado que houve apro-
vação de sua parte e eles, como Pilatos,
lavam as mãos. Funciona como uma ar-
ma supletiva, bastante eficaz na maio-
ria áos casos.

Mas o terrorismo possui também ou-
trás virtudes. Como os intelectuais não
conseguem ver a sua identificação com
nenhuma potência (por mais que estas,
todas as vezes que são chamadas a vo-
tar 7ios organismos internacionais, o fa-zem buscando caracterizar a sua identi-
fícação, numa espécie de "diga-me com
quem votas que eu te direi quem és")
aparece como a luta de um punhado de
civis mal armados contra Estados super
equipados. Como estes atuam nas agên-
cias de divulgação, conseguem uma cer-
ta simpatia de seus receptores quanto à
deturpação das informações que divul-
gam.

A importância da abstenção popularna discussão ãe tais fatos não deve ser
relegada. Recordemos Mao Tsê-tung e a
sua teoria do peixe e da água. Somemos
à maré o apoio dos vizinhos interessados
no processo de desagregação humana e
conseguiremos entender a imagem ão
ideólogo chinês: "Se a água se retira, diz
Mao, o peixe não pode escapar da morte."

Gibson abre debate na
ONU expondo posição

Nações Unidas (UPI-AP-AFP-ANSA-JB)
— O Ministro das Relações Exteriores do Bra-
sil, Mário Olbson Barbosa, desembarcou on-
tem em Nova Iorque para Inaugurar hoje os
debates do XXVII periodo de sessões da As-
sembléia-Oeral da ONU com um discurso em

. que reafirmará a posição brasileira de apoio a
uma ação conjunta antlterrorlsta, bem como
em relação a outros problemas internacionais.

Imediatamente; depois da sua chegada e
da saudação dos membros da delegação brasi-
leira, Gibson Barbosa dirigiu-se à residência
do Embaixador Sérgio Armando Frazão, repre-
sentante permanente do Brasil ante a orga-
nização mundial, onde se alojará e permane-
cera até dirigir-se hoje à sede da ONU para
pronunciar o discurso inaugural dos debates.

MODIFICAÇÕES
O secretário do Chanceler brasileiro, Mar-

cos Cortes, afirmou aos jornalistas ainda no
Aeroporto John Kennedy: "O Ministro e seus
assessores ultimam os pormenores da exposi-
ção e introduzem as modificações inevitáveis
impostas pela evolução dos acontecimentos no
plenário da Assembléia."

Cortes referia-se à decisão confirmada na
noite de sábado pela Assembléia-Geral de de-
bater o tema do terrorismo internacional du-
rante o atual periodo de sessões. No seu dis-
curso, além do problema do terrorismo, Gibson
Barbosa destacará também os esforços da ONU
em favor da solução dos problemas da preser-
vação do meio-ambiente, deixando claro, no
entanto, que qualquer medida de âmbito in-
ternaclonal não deve alterar a soberania de
cada pais para decidir a melhor forma de uti-
lização dos seus recursos naturais.

LEVANTAMENTO
Fontes da delegação brasileira adianta-

ram que o discurso do Chanceler prosseguirá
com uma ampla análise da situação politica
mundial, à luz dos entendimentos do mais alto
nivel mantidos entre o Ocidente e o Oriente,
paralelamente ao agravamento da crise no
Oriente Médio e ao prolongamento do con-
flito no Sudeste asiático.

No plano econômico, Gibson Barbosa pro-
vavelmente fará uma análise das perspecti-
vas do comércio mundial em vista do extra-
ordinário fortalecimento do Mercado Comum
Europeu (MCE) e do desenvolvimento da eco-
nomia japonesa.

Além do Embaixador Frazão, figuram na
delegação brasileira o Embaixador Miguel
Osório de Almeida, assessor especial do Chan-
celer; o Embaixador Carlos Calero Rodrigues,
subsecretário-geral para Organismos Interna-
cionais; Davi Silveira da Mota Júnior, Embai-

Nações Unidas

xador do Brasil na Argélia; o Ministro Celso
Antônio de Sousa e Silva, representante per-
manente adjunto nas Nações Unidas; o Mi-
nistro Expedito de Freitas Resende, subsecre-
tárlo-geral para Organizações Interamerica-
nas; o Ministro Paulo da Costa Franco, en-
carregado das questões relativas à III Comis-
são da Assembléia-Geral e o Ministro Ítalo
Zappa, representante permanente adjunto an-
te à Organização dos Estados Americanos
(OEA).

Os serviços de documentação e informa-
ção da delegação brasileira foram confiados
ao Embaixador Alarico Silveira e ao secretário
Luís Felipe de Seixas Correia.

Além de Gibson Barbosa, falarão durante
a primeira semana os Ministros das Relações
Exteriores do Equador, Antônio José Lúcio Pa-
redes; do Uruguai, José Antônio Mora Otero;
da Argentina, Eduardo McLoughlin; da Vene-
zuela, Aristides Calvani; do Peru, Miguel En-
gel de La Flor Vale; da Nicarágua, Lorenzo
Fernandez; e da Guatemala, Embaixador Ra-
fael Castillo Valdcs.

INTERPOL
A criação de um serviço mundial contra

o terrorismo urbano está sendo estudada em
Londres pela Interpol, segundo anunciou o
jornal londrino Sunãay Telegraph.

A instalação e o funcionamento desse
serviço foram decididos para compensar a In-
suficiência de informações obtidas pela In-
terpol, e a escolha de Londres como sede es-
taria ligada ao prestigio da policia britânica
— Scotland Yard — junto às autoridades de
outros países-membros da organização inter-
nacional.
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Doravante, portanto, telefonar para registra um impulso em cada 15 segundos. continua
Nova Iguaçu é uma simples questão dc impulso. Entre 8 da noite e 6 da manhã, um impulso em

E de impulsos é, também, o sistema de cada 18 segundos,
tarifação, da mais alta confiabilidade, E um impulso custa sempre 12 centavos,
utilizado nas maiores cidades do mundo. E, como modernizar é simplificar, primeiro

Telefonando entre 6 da manhã e 8 da Nova Iguaçu e depois toda a Baixada
noite, o contador de chamadas do seu telefone Fluminense não vão mais aparecer

¦¦¦: 
.-:¦¦:¦ .':'.¦_ 

'¦/¦'/. " -

go 768 e, em segu:
ismos do telefone de

' ' Aí está mais uma façanha do DDD, este
maravilhoso sistema de Discagem Direta à
Distância, que está colocando o Brasil
inteiro na ponta do seu dedo.

O DDD em Nova Iguaçuó o cometo de
uma história fantástica, cujo final vale
a pena contar: a Baixada Fluminense e o Rio
estarão juntos, como se fossem uma grande e

%Myyy.y.y,./,:-'-yy

¦%

na sua conto telefônica. ?; «1
; Apenas o número de impulsos e

dpondente. '-". »«|
tente 10 estações do Rio ainda não >s

in Nova Iguaçu, via DDD, e
im precisando;da telefonista do 107.

O mesmo acontece com os telefones da
GETEL. As 10 estações são: 223, 225, 227, ._..
229, 238, 243, 245, 247, 249 e 258. #!£% -:
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Uma crise de bom senso
Nuno Veloso

"Considero o moderno intelectual
como o último dos imbecis, até que ele
me forneça provas em contrário." (Ber-
nano*)

A reunião atual da ONU, a tranqui-
lidade com que tratam do assunto as
agências internacionais, como se terro-
ritmo fosse uma espécie de contraven-
ção difícil de acabar, como o jogo do bi-
cho e o lenocinio, parecem demonstrar
que está havendo uma crise de bom sen-
so. Ou melhor, que está havendo uma es-
pécle de processo de autodestruição da
dignidade humana.

Quem se aventura nesta região cor-
re o risco de irritar, ao mesmo tempo, os
militaristas e histéricos, preocupados
apenas com a eficácia dos métodos ado-
tados, e os pacifistas absolutos, que re- ,
provam toda violência como irracional e
contrária ao espirito dos Livros Sagra-
dos. Aos primeiros podemos lembrar a
supremacia dos valores espirituais. Não
se pode defender o homem senão por
meios dignos do homem. Aos segundos
lembremos a realidade. £" o próprio amor
aos nossos irmãos que nos obriga, às ve-
zes, a recorrer à violência para os de-
fender.

Encontrar o verdadeiro equilíbrio é
realmente muito difícil e é perfeitamen-te compreensível que erros de julgamen-to sejam cometidos, ainda que por ho-
mens de boa vontade.

A GUERRA REVOLUCIONARIA

A distinção entre os termos matan-
ça e homicídio que até hoje obceca os
círculos oficiais de Washington, que con-
servam na lembrança a ordem de Ian-
gar bombas atômicas em Hiroxima e
Nagasáqui, parece estar no cerne de toda
a discussão sobre o assunto. Nunca hou-
ve guerras em que os civis estivessem tão
misturados com as tropas inimigas, em
termos de colaboração efetiva e 'justapo-
sição física, como em ambos os lados de
quaisquer das guerras e guerrilhas em
desenvolvimento em quaisquer dos qua-drantes do mundo. Objetivos militares
bem definidos constituem a exceção e
não a regra.

Por outro lado, recordemos que a
politica das guerras revolucionárias não
tem nada que ver com a Realpolitik
clássica. O combatente da guerra revo-
lucionária não é somente um militar, é
um militante. Ele é apoiado por uma
forte ação ideológica. E' enorme a im-
portancia que se dá à educação ideolô-
gica, sendo o valor de sua eficácia como
combatente medido pelo grau de forma-
ção doutrinária.

Esta ação ideológica não visa só os
militantes. Precisamente pela guerra re-
volucionárla requerer, mais que as for-
mas clássicas de conflito, o concurso ati-
vo da população, é necessário que os in-
dividuos sejam também convencidos
progressivamente. Desta forma a edu-
cação politica das massas se toma in-
separável da ação propriamente militar.
Parece não restar dúvidas de que os
ideólogos da guerra revolucionária não
poupam esforços para inventar, classifi-
car, adaptar às circunstancias os meto-

dos comuns de persuasão, metendo-os a
serviço de uma pedagogia eficaz na con-
secução dos seus objetivos revolueto-
nários.

Paradoxalmente, não consideram ne-
cessário condicionar toda a população.
Motivação e qualidade, entendida como
fidelidade dos militantes podem compen-
sar esta deficiência.

Tudo isso parece pairar no terreno
do subjetivo. As coisas acontecem num
terreno nebuloso em que é difícil iden-
tificar inimigos e indiferentes e que dá
lugar a lamentáveis mal entendidos.

Não é esse o caso do terrorismo.
Nada tão objetivo como a piratariaaérea e o morticínio de civis, numa reu-

nião eminentemente civil, como a de
Munique. Nada tão objetivo, e ao mes-
mo tempo tão gratuito, como a explosão
de um pacote num gabinete, em Londres.

Por acaso foram exibidas na teíevi-
são algumas cenas de paradas nazistas
em comemoração à morte de Horst Wes-
sei, na série Ascsnsâo e Queda do III
Relch, e do enterro dos terroristas de
Munique, na Líbia. E' impossível fugirà comparação da identidade de expres-
soes dos fanáticos de Adolf Hitler e dos
fanáticos querendo tocar nos caixões dos
heróis.

O TERRORISMO

Enquanto a guerra politizada, a
guerra não convencional, requer senso
político que determina que a violência
deve ser abandonada enquanto pode ser
ainda controlada, o terrorismo nada tem
de um estado superior de cultura e per-
manece num estado elementar semi-
animal.

Sua ação só encontra paralelo na
regressão das idéias e confusão de no-
çóes que caracterizam o ser primitivo e
as reações histéricas da multidão num
processo de linchamento. Quando uma
organização revolucionária (guerrilhei-
ros) assimila os característicos da hor-
da primitiva e parte para o terror, não
pode ser mais julgada pelos padrões nor-
mais de ideologias que se justificam pe-
la busca de "liberdade." Trata-se de fe-
nômeno diametralmente oposto.

Fromm fala, analisando o caso, no"medo da liberdade." O terrorista- é um
anormal que se sente isolado num num-
do imenso e ameaçador. A sensação de
liberdade total lhe provoca sentimentos
de insegurança, impotência, dúvidas, so-
lidão e angústia. Para a sua sobrevi-
vencia julga que é necessário enfraque-
cer tais sentimentos e a tendência para
o sado-masoqicismo contribui para que
fuja da pseudo-solidão que lhe é insu-
portável.

O curioso ,é que existem líderes po-
liticos que buscam compensar tudo o
que o indivíduo não pode mais se permi-
tir no seio da sociedade (ambição indis-
criminada de poder, satisfação da vonta-
de selvagem de destruição) transferindo
suas deformações para os Estados que
orientam.

O APOIO EXTERNO

Reportemo-nos à reunião do subco-
mitê jurídico da Organização de Avia-

ção Civil Internacional (OACI) e julgue-
mos algumas objeções.

A moção vencedora, possibilitando
que o problema de asilo político para
terroristas seja reexaminado no próxi-
mo ano, recebeu quatro votos negativos.
As principais objeções partiram do Egito
e da URSS.

Nâo resta dúvida que o apoio externo
é fator ponderável para a realização de
atos de pirataria aérea e de terrorismo.
Só este auxilio e a certeza da impuni-
dade dada pelos países que os recebem,
considerando-os heróis, torna a sua ação
possível.

A própria guerra subversiva depen-
de deles.

Se não vejamos.
Os paises que não puderam se bene-

ficiar de ajuda trazida de fora por vi-
zinhos ou padrinhos poderosos tiveram
suas guerrilhas, pouco a pouco, dizima-
das. Nas Filipinas e em Madagascar, pe-
la sua situação de ilhas; nos Camarões
e na Malásia, pela distancia que os se-
parava de seus patrocinadores; na Grê-
cia. quando Tito, rompendo com a URSS,
fechou as suas fronteiras.

No Vietname, ao contrário, como na
Coréia, o "santuário chinês", a partir do
momento em que não havia possibili-
dade de atacá-lo tornou qualquer ação
militar impossível, enquanto que na Ar-
gélia, foi preciso esperar que se criassem
barreiras políticas para que a FNL se
perdesse militarmente.

Recordemos que numa guerra clás-..
sica .a vitória se caracteriza pela ocupa-
ção física do território inimigo. Se essa
premissa é insuperável nâo há possibili-
dade de vitória.

Voltemos aos votos vencidos na
OACI.

O terrorismo representa uma guerra
subversiva cômoda para soviéticos e âra-
bes. Nunca fica provado que houve apro-
vação de sua parte e eles, como Pilatos.
lavam as mãos. Funciona como uma ar-
ma supletiva, bastante eficaz na maio-
ria dos casos.

Mas o terrorismo possui também ou-
trás virtudes. Como os intelectuais não
conseguem ver a sua identificação com
nenhuma potência (por mais que estas,
todas as vezes que são chamadas a vo-
tar nos organismos internacionais, o fa-
zem buscando caracterizar a sua identí-
ficação, numa espécie ãe "diga-me com
quem votas que eu te direi quem és")
aparece como a luta de um punhado de
civis mal armados contra Estados super¦equipados. Como estes atuam nas agên-
cias de divulgação, conseguem uma cer-
ta simpatia de seus receptores quanto à
deturpação das informações que divul-
gam.

A importância da abstenção popular
na discussão de tais fatos não deve ser
relegada. Recordemos Mao Tsé-tung e a
sua teoria do peixe e da água. Somemos
à maré o apoio dos vizinhos interessados
no processo de desagregação humana e
conseguiremos entender a imagem do
ideólogo chinês: "Se a água se retira, diz
Mao, o peixe não pode escapar da morte."

Gibson abre debate na
ONU expondo posição

Nações Unidas (UPI-AP-APP-ANSA-JB)
— O Ministro das Relações Exteriores do Bra-
sil, Mário Gibson Barbosa, desembarcou on-
tem em Nova Iorque para inaugurar hoje os
debates do XXVII periodo de sessões da As-
sembléla-Geral da ONU com um discurso em
que reafirmará a posição brasileira de apoio a
uma ação conjunta antlterrorlsta, bem como
em relação a outros problemas Internacionais.

Imediatamente depois da sua chegada e
da saudação dos membros da delegação brasi-
leira, Gibson Barbosa dirigiu-se à residência
do Embaixador Sérgio Armando Frazão, repre-
sentante permanente do Brasil ante a orga-
nização mundial, onde se alojará e permane-
cera até dlrlglr-se hoje à sede da ONU para
pronunciar o discurso inaugural dos debates.

MODIFICAÇÕES
O secretário do Chanceler brasileiro, Mar-

cos Cortes, afirmou aos jornalistas ainda no
Aeroporto John Kennedy: "O Ministro e seus
assessores' ultimam os pormenores da exposl-
ção e introduzem as modificações inevitáveis
impostas pela evolução dos acontecimentos no
plenário da Assembléia."

Cortes referia-se à decisão confirmada na
noite de sábado pela Assembléia-Oeral de de-
bater o tema do terrorismo internacional du-
rante o atual periodo de sessões. No seu dis-
curso, além do problema do terrorismo, Gibson
Barbosa destacará também os esforços da ONU
em favor da solução dos problemas da preser-
vação do melo-ambiente, deixando claro, no
entanto, que qualquer medida de âmbito in-
ternacional não deve alterar a soberania de
cada pais para decidir a melhor forma de uti-
lização dos seus recursos naturais.

LEVANTAMENTO
Fontes da delegação brasileira adianta-

ram que o discurso do Chanceler prosseguirá
com uma ampla análise da situação politica
mundial, à luz dos entendimentos do mais alto
nivel mantidos entre o Ocidente e o Oriente,
paralelamente ao agravamento da crise no
Oriente Médio e ao prolongamento do con-
flito no Sudeste asiático.

No plano econômico, Gibson Barbosa pro-
vavelmente fará uma análise das perspecti-
vas do comércio mundial em vista do extra-
ordinário fortalecimento do Mercado Comum
Europeu (MCE) e do desenvolvimento da eco-
nomia japonesa.

Além do Embaixador Frazão, figuram na
delegação brasileira o Embaixador Miguel
Osório de Almeida, assessor especial do Chan-
celer; o Embaixador Carlos Calero Rodrigues,
subsecretário-geral para Organismos Interna-
cionais; Davi Silveira da Mota Júnior, Embai-
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Nações Unidas

xador do Brasil na Argélia; o Ministro Celso
Antônio de Sousa e Silva, representante per-
manente adjunto nas Nações Unidas; o Mi-
nistro Expedito de Freitas Resende, subsecre-
tárlo-geral para Organizações Interamerlca-
nas; o Ministro Paulo da Costa Franco, en-
carregado das questões relativas à HI Comis-
são da Assembléia-Geral e o Ministro Ítalo
Zappa, representante permanente adjunto an-
te à Organização dos Estados Americanos
(OEA).

Os serviços de documentação e informa-
ção da delegação brasileira foram confiados
ao Embaixador Alarico Silveira e ao secretário
Luis Felipe de Seixas Correia.

Além de Gibson Barbosa, falarão durante
a primeira semana os Ministros das Relações
Exteriores do Equador, Antônio José Lúcio Pa-
redes; do Uruguai, José Antônio Mora Otero;
da Argentina, Eduardo McLoughlln; da Vene-
zuela, Aristides Calvani; do Peru, Miguel En-
gel de La Flor Vale; da Nicarágua, Lorenzo
Fernandez; e da Guatemala, Embaixador Ra-
fael Castillo Valdes.
INTERPOL

I
A criação de um serviço mundial contra

o terrorismo urbano está sendo estudada em
Londres pela Interpol, segundo anunciou o
jornal londrino Sunday Telegraph'.
PROPOSTA

Os Estados Unidos proporão às Nações
Unidas uma convenção contra o terrorismo
internacional, incluindo crimes de morte, se-
questros e outros atentados contra civis pra-
ticados por estrangeiros num país não envol-
vido em seus problemas políticos.

De acordo com fontes diplomáticas, o
Secretário de Estado William Rogers formu-
lará ã proposta durante o apelo que dirigirá
hoje aos 132 membros da Assembléia-Geral
para que a questão receba tratamento de
urgência.
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- yoce pode falar do
Rio diretamente com Nòvà"^
Iguaçu, sem pedirá telefonista.
É só discaro código 768 e, em seguida,
os quatro algarismos do telefone desejado.

, Aí está mais uma façanha do DDD, este
%,;.;:, maravilhoso sistema de-Discagem Direta à

Distância, que está colocando o Brasil !
inteiro na ponta do seu. dedo. "¦¦¦

Ò DDD em Nova Iguaçu é o começo de
uma história fantástica, cujo final vale

; a pena contar: a Baixada Fluminense ep Rio
estarão juntos, como se fossem uma grande e
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única cidade. WÈÊÊ
Doravante, portanto, telefonar

Nova Iguaçu é uma simples questão
E de impulsos e, também, o sistema de

tarifaçãOy da mais alta confiabilidade, \": '<:.<:¦.
utilizado nas maiores cidades do mundo.

Telefonando entre 6 da manhã e 8 da
noite, o contador de chamadas do seu

77777;:77;í7«'7:l -..JN

telefone F
p.77?77n- ;'.<*•:-•;¦:-->;¦ ;.«;•: -||«^|Bp'

registra um impulso em cada 15 segundos,
ntre 8 da noite e 6 da manhã, um impulso em

cada 18 segundos. '* '-'¦¦'¦
E um impulso custa sempre 12 centavos.
E. como modernizar é simplificar, primeiro

ova Iguaçu è depois toda a Baixada
lumínense não vão mais aparecer

i sua conta telefônica:.
V; Apenas o número de impulsos e

Tespòndente.'
mente 10 estações do Rio ainda não

com Nova Iguaçu, via DDD, e
continuam precisando da telefonista do, 107.

; Q méshío acont«sce com os telefones da
CETEL. As 10 estações são: 223, 225, 227, „_^•229, 238. 243. 245, 247, '249 é 258. • #^%

Mas elas não perdem por esperar. '&4|Mi
COMPANHIA TELEF-ÔMICA ^^
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Mário Gibson Barbosa

Mário Gibson Barbosa abre hoje oa
debates da 27a. Assembléia-Geral da ONÜ
com a tranqüila segurança de quem está
há muito familiarizado com o principal
tenia da pauta. E com o satisfação de
quem vê suas antigas advertências afinal
aceitas depois de muita hesitação.

Desde 1970 o Chanceler vem, insis-
tindo na necessidade de uma ação con-
junta contra o terrorismo, nos planos
continental e internacional. Na abertu-
ra dos debates da 25a. Assembléia, há
dois anos, o Ministro brasileiro pedia à
ONU para adotar medidas "claras e efi-
cazes contra o seqüestro de aviões e apri-
sionamento de reféns", argumentando
que a Organização dos Estados America-
nos (OEA) já havia classificado estas
"ações irracionais" como "delitos co-
muns."

Naquela ocasião, o plenário da ONÜ
não aceitou a discussão ão tema propôs-
to por Gibson. No ano seguinte, também
a OEA rejeitava a tese de uma conven-
ção ampla para definir e combater o ter-
rorismo e Gibson retirou-se das negocia-
ções, em Washington, insatisfeito com a
atitude de alguns países que alteraram
sua posição no decorrer da conferência.

Por tudo isso, o Chanceler brasilei-
ro saboreia hoje a sensação ãe uma vi-
tória que há tempos lhe era devida. Não
que isso modifique sua tranqüila manei-
ra de conduzir a diplomada e as linhas
genéricas da política externa do Gover-
no. Os intrincados caminhos da política
internacional, para o diplomata que en-
trou na carreira em 1940, por concurso,
são seus velhos conhecidos.

Pernambucano de Olinda, Mário Gib-
son Barboza (seu pai fazia questão do z)
se apaixonou pelo Brasil na infância,
porque, entre outras coisas, nasceu na
praia de Santa Cruz dos Milagres, em
1918. "Existe coisa mais bonita do que
nascer na praia de Santa Cruz dos Mila-
gres e passar a infância de pés na areia,
descalço, brincando com moleques?" —
costuma dizer, sorrindo.

Com a morte áo pai, Oscar Barbosa,
Mário teve que arranjar emprego aos 15
anos e a custo conseguiu se formar pela
Faculdade de Direito do Recife, a mais
antiga do Brasil, onde se formaram Cas-
tro Alves, Tobias Barreto e outros nomes
ilustres. Veio para o Rio (já era funcio-
nário do Imposto de Renda) tentar o ves-
tibular do Instituto Rio Branco. Saiu côn-
sul de terceira classe em 1940, inician-
do uma carreira feliz e brilhante, com
mais de 30 anos de experiência em em-
baixadas em diversos países.

Paradoxalmente, não gosta de via-
jar. Sua visão da carreira é bem diferen-
te da tradicional:

"E' um microcosmo da vida, porque
um embaixador é obrigado a saber de tu-
do. Tem que ser tabelião, tem que dar
informações sobre pessoas, tem que ser
político, tem que ser diplomata. Tem que
ser tudo, enfim. E' preciso desfazer a
imagem do diplomata como homem que
vive viajando. Ao contrário, está sempre
morando em país estrangeiro, o que nem
sempre é uma condição agradável."

Sobretudo para Mário Gibson, que
nasceu na beira do mar e nunca pegou
um posto no litoral. Em compensação,
teve no Itamarati uma carreira cheia de
realizações profissionais. Foi chefe de ga-
binete de três chanceleres — Raul Fer'
na-ndes ("o maior patrimônio ãe minha
vida"), Afonso Arinos e San Tiago Dan-
tas. Seu primeiro posto como Embaixa-
dor foi em Viena; depois vieram Assun-
ção, Buenos Aires, Bruxelas e Washington
— posto que deixou para assumir o Mi-
nistério, em 1969.

Além da diplomacia e do mar, gosta
de cavalos puro-sangue e de chegar ao
Rio de Janeiro, porque "andar pelo Rio é
absorver uma quota de beleza perma-
nente."

Foto do Arquivo
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Gibson Barbosa

Brasil quer da ONU ação contra o terror
•JL f\... _!...•_ __»__._...•_..

Nova Iorque — 0 Ministro Má-
rio Gibson Barbosa afirmou on-
tem, ao chegar a esta cidade,
que "nâo é no interesse nacio-
nal" que o Brasil apoia a dis-
cussão do terrorismo pela ONU,
mas sim porque considera que
deve ser introduzido "algum ti-
po de ordem jurídica em pro-
blema de tanta gravidade."

O Chanceler acrescentou que"não consideramos que seja de
tal maneira indispensável para
a ordem brasileira nacional a
celebração de acordos interna-
cionais a respeito, porque, desde
que nos vimos desamparados por
essa mesma ordem internado-
nal para tratar do problema
dentro do nosso próprio tcrrltó-
rio, tomamos providências ade-
quadas a respeito, como provam
os fatos e as evidências."
POSIÇÃO INEQUÍVOCA

Qibson salientou que a posi-
ção do Brasil sobre o assunto é
amplamente conhecida e que na
conferência extraordinária da

OEA, em 1071, tomamos posição
inequívoca sobre o assunto, in-
clusive com o abandono da sala
de discussões, por insatisfação
diante do rumo tomado pela
conferência. Portanto considera"extremamente oportuna a ins-
crlção do item na agenda dos
trabalhos da Assembléia-Geral
da ONU.

O Chanceler frisou que o Bra-f
sil nâo concorda com as cotio-
tações que foram dadas à ins-
criação do item com a própria
intitulação do mesmo porque"considera tima tese absurda,
falaz, perigosa, querer-se admi-
Ur que o terrorismo é resultado
de condições sociais, políticas ou
econômicas prevalecendo num
determinado pais ou numa de-
terminada área." Em sua opí-
nião, "toda a história recente
tem tragicamente demonstrado
exatamente o oposto."

"Somente com má-fé" — acres-
centou — "com absoluta falta de
responsabilidade se pode querer

Nações Unidas

transformar criminosos co-
muns, comuns no sentido de não
serem políticos, mas certamente
formidáveis no seu poder de cri-
minalidade, em heróis, porque
rejerirmo-nos ao destemer com
que um terrorista arrisca a vi-

da é a mesma coisa que render
tributo ao ladrão que entra na
casa de alguém, também anis-
cando sua vida ao fazer isso.
Não admitimos essa tese em hi-
pótese alguma."

Salientando que não preten-
dia dar lição a ninguém e res-
peitando o que outros países te-
nham feito ou pudessem ter fei-
to nas mesmas circunstancias, o
Embaixador Mário Gibson Bar-
bosa relembrou os quatro se-
questros ocorridos com diploma-
tas estrangeiros no Brasil, acres-
centando que resolvemos esses
problemas "de maneira digna,
correta, altiva, satisfatória, sem
nenhuma perda de vida huma-
na". Dai porque considera que o
assunto nâo tem interesse es-
pecifico para o Brasil e seu in-
t.eresse nacional, mas deve ser
urgentemente tratado no pró-
prio interesse da ordem inter-
nacional.

O Chanceler brasileiro falará
esta manhã, abrindo os debates

Oclávio Bonfim
\ Correspondonte

da Assembléia-Geral, ocasião
em que dirá as linhas gerais da
posição do Brasil em face dos
vários problemas internacionais,
refletidos na agenda da assem-
bléia-geral.

Durante sua permanência de
uma semana aqui, o Chanceler
do Brasil se encontrará com
seus colegas latino-americanos
e africanos, bem como ministros
de relações exteriores de nações
da Europa Ocidental e Orien-
tal. O primeiro na lista de en-
contros, amanhã mesmo, é
Abba Eban, de Israel. Na quin-
ta-feira, Gibson Barbosa avis-
tar-se-á com o Secretário de
Estado William Rogers. Também
oferecerá recepção aos chance-
leres latino-americanos (quarta-
feira) e um almoço (sexta) aos
chanceleres è chefes de missão
dos paises africanos.

Também o Chanceler Mário
Gibson Barbosa avistar-se-á,
privadamente, com seu colega
argentino, Eduardo Macloughlin.
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INTERNACIONAL/O TERRORISMO E A ONU - 9

Perfil
Mário Gibson Barbosa

Mário Gibson Barbosa abre hoje os
debates da 27a. Assembléia-Geral da ONU
com a tranqüila segurança de quem esta
há muito familiarizado com o principal
tema da pauta. E com a satisfação de
quem vê suas antigas advertências afinal
aceitas depois de muita hesitação.

Desde 1970 o Chanceler vem insis-
tindo na necessidade de uma ação con-
junta contra o terrorismo, nos. planos
continental e internacional. Na abertu-
ra dos debates da 25a. Assembléia, ha
dois anos, o Ministro brasileiro pedia a
ONU para adotar medidas "claras e e/t-
cates contra o seqüestro de aviões e apn-
sionamento de reféns", argumentando
que a Organização dos Estados America-
nos (OEA) já havia classificado estas
"ações irracionais" como "delitos co-
muns."

Naquela ocasião, o plenário da ONU
não aceitou a discussão do tema propôs-
to por Gibson. No ano seguinte, também
a OEA rejeitava a tese de uma conven-
ção ampla para definir e combater o ter-
rorismo e Gibson retirou-se das negocia-
ções, em Washington, insatisfeito com a
atitude de alguns países que alteraram
sua posição no decorrer da conferência.

Por tudo isso, o Chanceler brasilei-
ro saboreia hoje a sensação de uma vi-
tória que há tempos lhe era devida. Nao
que isso modifique sua tranqüila manei-
ra de conduzir a diplomacia e as linhas
genéricas da politica externa do Gover-
no. Os intrincados caminhos da política
internacional, para o diplomata que en-
trou na carreira em 1940, por concurso,
são seus velhos conhecidos.

Pernambucano de Olinda, Mário Gib-
son Barboza (seu pai fazia questão do z)
se apaixonou pelo Brasil na infância,
porque, entre outras coisas, nasceu na

praia de Santa Cruz dos Milagres, em
1918 "Existe coisa mais bonita do que
nascer na praia de Santa Cruz dos Mila-

gres e passar a infância de pes na areia,
descalço, brincando com moleques? —
costuma dizer, sorrindo.

Com a morte do pai, Oscar Barbosa,
Mário teve que arranjar emprego aos 15
anos e a custo conseguiu se formar pela
Faculdade de Direito do Recife, a mais
antiga do Brasil, onde se formaram Cas-
tro Alves, Tobias Barreto e outros nomes
ilustres. Veio para o Rio (já era fundo-
nário do Imposto de Renda) tentar o ves-
tibular do Instituto Rio Branco. Saiu con-
sul de terceira classe em 1940, inician-
do uma carreira feliz e brilhante, com
mais de 30 anos de experiência em em-
baixadas em diversos paises.

Paradoxalmente, não gosta de via-
jar. Sua visão da carreira é bem áiferen-
te da tradicional:

"E' um microcosmo da vida, porque
um embaixador é obrigado a saber de tu-
do. Tem que ser tabelião, tem que dar
informações sobre pessoas, tem que ser
político, tem que ser diplomata. Tem que
ser tudo, enfim. E' preciso desfazer a
imagem do diplomata como homem que
vive viajando. Ao contrário, está sempre
morando em país estrangeiro, o que nem
sempre é uma condição agradável."

Sobretudo para Mário Gibson, que
nasceu na beira do mar e nunca pegou
um posto no litoral. Em compensação,
teve no Itamarati uma carreira cheia de
realizações profissionais. Foi chefe de ga-
binete de três chanceleres — Raul Fer-
nandes ("o maior patrimônio de minha
vida"), Afonso Arinos e San Tiago Dan-
tas. Seu primeiro posto como Embaixa-
dor foi em Viena; depois vieram Assun-
ção, Buenos Aires, Bruxelas e Washington

posto que deixou para assumir o Mi-
nistério, em 1969.

Além da diplomacia e do mar, gosta
de cavalos puro-sangue e de chegar ao
Rio de Janeiro, porque "andar pelo Rio é
absorver uma quota de beleza perma-
nente."

Feto da Arquivo
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Gibson Barbosa

Brasil quer da ONU ação contra o terror
Nova Iorque — O Ministro Mà-

rio Gibson Barbosa afirmou on-
tem, ao chegar a esta cidade,
que "nâo é no interesse nacio-
nal" que o Brasil apoia d dis-
cussão do terrorismo pela ONU,
mas sim porque considera que
deve ser introduzido "algum ti-
po de ordem jurídica em pro-
blema de tanta gravidade."

O Chanceler acrescentou que"nâo consideramos que seja de
tal maneira indispensável para
a ordem brasileira nacional a
celebração de acordos interna-
clonais a respeito, porque, desde
que nos vimos desamparados por
essa mesma ordem internado-
nal para tratar do problema
dentro do nosso próprio terrltó-
rio, tomamos providências ade-
quadas a respeito, como provam
os fatos e as evidências."
POSIÇÃO INEQUÍVOCA

Olbson salientou que a posi-
çâo do Brasil sobre o assunto é
amplamente conhecida e que na
conferência extraordinária da

OEA, em 1971, tomamos posição
Inequívoca sobre o assunto, in-
clusive com o abandono da sala
de discussões, por insatisfação
diante do rumo tomado pela
conferência. Portanto considera"extremamente oportuna a ins-
orlção do item na agenda dos
trabalhos da Assembléia-Geral
âa ONU.

Ó Chanceler frisou que o Bra-
sil não concorda com as cono-
tações que foram dadas à Ins-
criação do Item com a própria
tntitulação do mesmo porque"considera uma tese absurda,
falaz, perigosa, querer-se admi-
tir que o terrorismo é resultado
de condições sociais, políticas ou
econômicas prevalecendo num
determinado pais ou numa de-
terminada área." Em sua opi-
nião, "toda a história recente
tem tragicamente demonstrado
exatamente o oposto."

"Somente com má-fé" — acres-
centou — "co??t absoluta falta de
responsabilidade se pode querer

Nações Unidas

transformar criminosos co-
muns, comuns no sentido de não
serem políticos, mas certamente
formidáveis no seu poder de cri-
minalidade, em heróis, porque
referirmo-nos ao destemor com
que um terrorista arrisca a vi-

da é a mesma coisa que render
tributo ao ladrão que entra na
casa de alguém, também anis-
cando sua vida ao fazer isso.
Não admitimos essa tese em hi-
pótese alguma."

Salientando que não preten-
dia dar lição a ninguém e res-
peitando o que outros paises te-
nham feito ou pudessem ter fei-
to nas mesriias circunstancias, o
Embaixador Mário Gibson Bar-
bosa relembrou os quatro se-
questros ocorridos com diploma-
ias estrangeiros no Brasil, acres-
centando que resolvemos esses
problemas "de maneira digna,
correta, altiva, satisfatória, sem
nenhuma perda de vida huma-
na". Dai porque considera que o
assunto não tem Interesse es-
peciflco para o Brasil e seu in-
teresse nacional, mas deve ser
urgentemente tratado no pró-
prio interesse da ordem inter-
nacional,

O Chanceler brasileiro falará
esta manhã, abrindo os debates

Oclávio Bonfim
CorrMpendtnt*

da ' Assembléia-Geral, ocasião
em que dirá as Unhas gerais da
posição do Brasil em face dos
vários problemas internacionais,
refletidos na agenda da assem-
blcla-geral.

Durante sua permanência de
uma semana aqui, o Chanceler
do Brasil se encontrará com
seus colegas latino-americanos
e africanos, bem como ministros
de relações exteriores de nações
da Europa Ocidental e Orien-
tal. O primeiro na lista de en-
contros, amanhã mesmo, é
Abba Eban, de Israel. Na quin-
ta-feira, Gibson- Barbosa avis-
tar-se-á com o Secretário de
Estado William Rogers, Também
oferecerá recepção aos chance-
leres latlno-amertçanos (quarta-
feira) e um almoço (sexta) aos
chanceleres e chefes de missão
dos paises africanos,

Também o Chanceler Mário
Gibson Barbosa avistar-se-á,
privadamente, com seu colega
argentino, Eduardo Macloughlin.
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Informe JB
Iliiniaiiizacao du cidade

Com o passar dos anos, nâo só a
fisionomia mas os próprios hábitos
urbanos do Rio vêm sofrendo profun-
das transformações, especialmente em
bairros da Zona Sul, como Copacaba-
na, Ipanema, Leblon e Gávea. Pouco
a pouco as áreas disponíveis estão
sendo ocupadas por edifícios de apar-
tamentos ou de escritórios, restando
pouquíssimas casas. As rarissimas ca-
sas ainda disponíveis foram ou estão
sendo ocupadas por colégios, boutlques
restaurantes e outras atividades co-
merciais paralelas, decorrência natu.
ral do crescimento da cidade. Em con-
seqüência, está se restringindo, a ca-
da dia, na Zona Sul do Rio, a faixa
residencial dos que ainda podem des-
frutar do prazer de morar numa casa,
com .quintal e mangueira. Em
Copacabana é quase que uma rarida-
de uma casa, e em Ipanema e no Le-
blon está começando a ocorrer o mes-
mo. O último bairro que ainda resta
à classe média é o da Gávea e adja-
cências. Nos fins de semana, quando
há uma casa a ser alugada na Zona
Sul, o que se observa é uma verda-
deira romaria de pretendentes.

Em todas as cidades modernas do
mundo o Governo desenvolve uma po-litica urbana de abertura de novas
áreas reservadas aos que, embora ten-
do que enfrentar o problema da dls-
tancia, tencíonam continuar morando
em casas, longe do tumulto e do ar po.luido dos grandes centros. Não seria o
caso de o Governo estimular, associa-
do com a iniciativa privada, uma po-litica dessa natureza lá para os lados
da Barra da Tijuca? Entre outras coi-
sas esta seria uma forma de o Gover-
no da Guanabara, por exemplo, re-
cuperar, rapidamente, os investimen-
tos que fez e continua fazendo, na
construção de estradas e viadutos de
acesso à Barra da Tijuca.

A galeria do Supremo
O Ministro Aliomar Baleeiro, pre-sidente do Supremo Tribunal Federal,

anda entusiasmado com o andamento
das obras do anexo do STF. Dizia ele
que já estão colocando o teto da quar-ta laje e que até dezembro teremos a
festa da cumeeira.

No entanto, a mudança, mesmo,
dos departamentos do Supremo parao anexo só se realizará dentro de um
ano, tanto por causa do problema das
instalações como pelo excesso de ma-
terial a ser transportado. "Só a biblio-
teca — observou — tem 70 mil volu-
mes."

Um detalhe curioso e que está me-
recendo toda a atenção do Ministro é
o que se refere à atualização da ga-
leria com todos os ex-ministros do
STF, 123 na era republicana e pouco
mais de 100 no período imperial. E
o Sr. Aliomar Baleeiro está substituin-
do todos os retratos existentes por
quadros a óleo. Para tanto, fez um
contrato com um jovem pintor, Ro-
manelli, residente em Brasília.

— Como a verba é pouca — disse
— o Romanelli poderá ir fazendo suas
pinturas tranqüilamente.

Diques em Botafogo
i

Um grupo de diretores do Iate
Clube do Rio de Janeiro está pen-
sando em sugerir ao Governador Cha-
gas Freitas que examine a conveniên-
cia de estudar a construção de dois
diques na enseada de Botafogo, para
preservá-la das ressacas e das tem-
pestades. Com essa providência —
acreditam — a enseada de Botafogo
poderia ser transformada numa grande
garagem de barcos, que seria utiliza-
da por todos quantos possuem em-
barcação, mediante o pagamento de
uma pequena taxa. Seria uma forma
de estimular os esportes náuticos e o
próprio turismo no Rio.

Também entendem que na ensea-
da de Botafogo o Governo do Estado
poderia construir um cais para o es-
tabelecimento de uma linha de trans-
porte marítimo entre Botafogo e o
Aeroporto do Galeão, com vistas ao
atendimento dos passageiros dos vôos
internacionais, que assim ficariam

preservados do tumulto e do conges-
tlonamento do tráfego do centro da
cidade.

No entanto, essas duas provldên-
cias representariam o sacrifício da
atual praia de Botafogo.

Os sobrados de azulejo
O prefeito de São Luis, Sr. Ha-

roldo Tavares, encontrou um melo de
preservar as fachadas dos velhos so-
bradões coloniais de lá e de Alcanta-
ra, que vêm sofrendo, com o correr
dos tempos, a ação criminosa dos de-
predadores. Resolveu financiar a Ins-
talàção de uma fábrica de azulejos.

Dirigida por um especialista hún-
garo, a fábrica reproduz os desenhos
dos azulejos originais das sacadas de
São Luís e de Alcântara — que para
ali foram levados pelos portugueses
nos séculos XVII e XVIII — e os fa-
brica utilizando a mesma técnica pri-
mitiva.

Já para as novas casas que sc
constróem na cidade, e em escala in-
dustrial, estão sendo fabricados azule-
jos com desenhos modernos.

Escapando ii
inelegibilidade

Na cidadezinha de Riacho das Al-
mas, no interior de Pernambuco, Do-
na Maria José Monteiro, casada com
o prefeito local, acaba de conseguir,
pelo menos em primeira Instância, fa-
zer valer sua candidatura à sucessão
do marido, embora a Lei Eleitoral a
torne inelegível para o cargo, em fa-
ce do casamento. E' que Dona Maria
é casada apenas no religioso, vivendo
somente, de acordo com a conceitua-
ção jurídica, em "estado de casamen-
to."

O fato já está sendo comentado
nos meios jurídicos. Embora legal,
acham uns, a candidatura de Dona
Maria fere os princípios que funda-
mentaram o artigo da lei (a influên-
cia politica do marido na candidatura
da esposa). E isso — dizem os júris-
tas — abre uma exceção que pode não
repercutir com maior intensidade, por
ocorrer em cidade do interior, sem ex-
pressão no contexto nacional. Mas a
ocorrência de um caso análogo numa
capital, ou mesmo em relação a uma
governança estadual, iria tumultuar
o processo eleitoral brasileiro.

Por isso, acreditam esses júris-
tas que o episódio deverá ser objeto
de estudos por parte dos legisladores.

Eraldo e Pernambuco
O Governador de Pernambuco, Sr.

Eraldo Gueiros, esteve no Rio nos úl-
timos dias com uma única missão:
tratar com o presidente da Petrobrás,
General Ernesto Geisel, da implanta-
ção de um pólo petroquímico em seu
Estado. O Governador parte da pre-
missa de que a principal missão que
deverá realizar no posto que ocupa
terá, necessariamente, que ser a de
dotar ò Estado de uma infra-estru-
tura econômica, que projete o desen-
volvimento de Pernambuco para o fu-
turo, em bases sólidas. Ao mesmo tem-
po, cogita de construir um grande ter-
minai marítimo, com capacidade para
receber navios de até 300 mil tone-
ladas. Conjugado com esse terminal,
um distrito industrial, cuja produção
estaria voltada em grande parte para
a exportação. Considera decisivo para
o Estado uma indústria de fertilizan-
tes, que ficaria em condições de abas-
tecer toda a agricultura nordestina.
Finalmente, para o interior pretende
executar um programa integrado de
agricultura com a indústria.

O diretor de Promoção Industrial
de Pernambuco, Sr. Anchietá Hélcias,
há cerca de 20 dias que se encontra no
eixo Rio-São Paulo, tratando desses
assuntos de interesse do Governo de
Pernambuco. Orientação dada pelo
Governador a todo os seus auxiliares:
fazer tudo para cumprir o programa
de desenvolvimento que planejou, mas
sem que os custos dos investimentos
se reflitam sobre as futuras adminis-
trações estaduais.

Lance-livre

%i

0 O Ministro das Comunicações, Sr. Hi-
5.1.0 Corsetti, ia pela l.° de Março quan-
do avistou um camelô. Uma olhadela dis-
tarçada na mercadoria do ambulante foi
o bastante para que o Ministro desço-
brisse uma lamina de barbear que n&o se
encontra com facilidade. "Tenho que ape-
lar" — comentou com os amigos que o
acompanhavam, ao mesmo tempo em que
mandava seu assessor Machado "voltar lá
e trazer algumas que dêem para até o
fim do ano."
9 Nem bem acabava de tomar posse
na presidência da Riotur, o coronel Uze-
da já marcava sua primeira audiência,
concedida a Clóvis Bornay, que irá apre-
sentar-lhe duas sugestões interessantes a
respeito do Carnaval: 1 — como o baile
do Municipal Já nfto é o mesmo, sobre-
tudo no que diz respeito aos preços, que
d Governo faça um baile popular no Ma-
racanãzinho, durante os quatro dias, a
preços acessíveis, incluindo desfile de
fantasias; 2 — que as principais escolas
de samba repitam o desfile da Presiden-
te Vargas na Av. 28 de Setembro. Seria
uma forma de levar o Carnaval à Zona
Norte e também ao povo, Já que este, em
sua maioria, não pode comprar os ingres-
sos para as arquibancadas, devido ao seu
alto custo.
% O poeta Murilo Mendes, que retor-
nou ontem à Itália, dizia outro dia ao
Ministro Mário Gibson Barbosa que vol-
tara a lecionar História da Literatura
Brasileira nas Universidades de Roma e
de Pizza.
¦f Quando esteve aqui no Brasil, o aca-
dêmico francês Roger Calllois, que é gran-
de amigo de Di Cavalcanti, revelou a um
amigo ter o pintor lhe confessado que um
de seus sonhos é entrar para a Academia
Brasileira de Letras. Uma das coisas dc
que Roger Calllois mais gostou no Brasil,
e de que ninguém soube, foi da batida*,
de limão, de maracujá, enfim... batida.
E chegou a dizer aos acadêmicos daqui,
brincando, que, se fosse por ele, a Aca-
demla Francesa haveria de substituir o
chá por uma tremenda batida brasileira.
% Esta é curiosa: a cidade de Itaüna
do Sul', no interior do Paraná, está mor-

rendo. A cada censo, sua população di-
minui, o mesmo acontecendo com a sua
arrecadação. No entanto, apesar da ale-
gria do prefeito local de ver próximo o
fim do seu mandato, já existem nada
menos de seis candidatos à sua sucessão.
9 Dois cantores-compositores-pintores
lançam nos próximos dias seus novos
LPs. cada um apresentando na capa uma
pintura própria. São eles Dorival Caiml,
que tem a apresentar o seu disco um fi-
gurativo, e Luis Cláudio, que mostra em
seu álbum um aspecto de Ouro Preto.
0 Por falar em música popular, é real-
mente incrível a solidez do prestígio de
Roberto Carlos. Outro dia, um empresa-
rio procurou-o para convidá-lo a fazer
uma temporada num grande palco do Rio.
Roberto teve que recusar a proposta (ex-
celente, por sinal) simplesmente porque
sua agenda já está tomada até outubro
de 1973.

Na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, o Deputado Geraldo Quintão
apresentou um curioso projeto estabele-
cendo nova nomenclatura bovina, a fim
de simplificar a linguagem, tornando-a
acessível ao homem do campo, que, afi-
nal. é quem lida com animais. Assim,
propõe o deputado nomes como: vacas
solteiras, vacas com crias, bezerros e be-
zerras desmamadas, novilhos, novilhas,
reprodutores, bois carreiros.

O Senador Rui Santos entregou &
Editora José Olímpio os originais do seu
novo romance — Nossa Senhora dos Afo-
gados — cuja publicação deverá ocorrer
ainda este ano.

*# Á Associação Brasileira de Direito
Marítimo, presidida pelo professor José
Cândido Sampaio de Lacerda, reúne-se
amanhã, para prosseguir nos seus estu-
dos em torno do projeto de lei que
está elaborando sobre hipoteca naval.
9 Os sindicatos de produtores cinemato-
gráficos do Rio e de São Paulo, em reu-
niâo de seus dirigentes, decidiram firmar
posição de apoio ao INC, quanto à re-
solução que deverá baixar hoje, só per-
mitlhdo o aluguel dc filmes estrangeiros
aos exibidores que estejam em dia com a.
obrigatoriedade do filme nacional,
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Falta de
som canceM
concerto

A chuva e o abandono, da
Secretaria dc Cultura, qljie
não mandou ninguém para,
instalar o sistema de sorri,
foram as causas do cancé-
lamento do concerto que,,a
Orquestra da UFRJ iria pró-
mover ontem no Aterro .do
Flamengo. Os músicos e o
solista — pianista Joel Bejo
Soares — chegaram a ir ao
Teatro de Arena, mas tivo-
ram que voltar sob a chuva.

O maestro Florentinp
Dias, diretor da orquestra,
estava desapontado, mas
prometeu "não esmorecer.
O concerto vai 6e realizar,
mas só no dia 8, as 16 ho-
ras, aqui mesmo." Lamentou
também o azar e a omissão
da Secretaria, e informou
que o prejuízo pelo cancelar-
mento subiu a Cr$ 2 mil, por
causa do pagamento do so-
lista, que mora em Brasilia,
e do transporte dos instru-
mentos.

Ballet de
France vai %
a Salvador

Depois de nove apresen-
tações no Rio — a última foi
ontem à tarde — embarcam
hoje para Salvador os 40
integrantes do Grand Bãl-
let Classique de France, que
excursionarão até o dia 23
de outubro pelo Brasil, nu-
ma promoção da Embaixada
da França.

No Teatro Municipal, seus
últimos espetáculos chega-
ram a motivar a interven-
ção da policia por causa do
grande número de ingressos
conseguidos gratuitamente— com o carimbo de convi-
te — e que eram vendidos
junto à bilheteria, pela me-
tade do preço. Os empresa-
rios acusam a direção do
Teatro de distribuir os corl-
vltes aos vendedores ilegais,
já que sempre fica com
grande número de lugares
para oferecer a autorida-
des.

A "TOURNÉE"

O Grand Ballet Classique
de France e sua estrela'," a
bailarina Liane Daydé, dan-
çarão dias 26, 27 e 28'rio
Teatro Castro Alves, èm
Salvador; dia 29 seguéin
para Recife, onde estrelara
no dia seguinte, e depois
viajarão para Manaus. Dia
7 de outubro se apresenta-
rão em Brasilia para as ati-
torldades do Governo, e séU
programa no Brasil ainda
prevê espetáculos em Belo
Horizonte, dias 10 e 11; São
Paulo, do dia 12 ao dia 19;
e Porto Alegre, onde che-
garão no dia 20 para três
recitas. A tournée pela Amé-
rica do Sul inclui também
depois do dia 23, Montevi-
déu, Buenos Aires, Santia-
go, Bogotá, Caracas, e ain-
da o Panamá, Nicarágua e
México.

Nova Iorque
elogia filme
brasileiro "Z

Nova Iorque (AP-JB) .*-
O filme brasileiro O Caso
dos Irmãos Naves, está ém
cartaz há dez dias no cj-
nema do Carnegle Hall e
começou a interessar os cri-
ticos de Nova Iorque, <iúe
o consideram superior a òú-
trás obras cinematográficas
que tratam de excessos co-
metidos por governos. •

Em sua descrição do
terror físico, o filme alcan-
ça uma intensidade quase
sensual — opina Roger Gre-
espun, do The New York Ti-
mes, enquanto Andrew Sar-
ris, do semanário The \ü-
lace Voice, disse que "o re-
lato de um espetacular er-
ro judiciário no Brasil, h&
algumas décadas, fornece
algumas das mais mons-
truosas cenas de violência
oficial que jamais se viu
numa tela."

FANTÁSTICA
Não estou falando de

cenas com efeitos fant^sti-
cos — acrescenta Andrew
Sarris — mas sim de um ,
sentimento de desespero e
de impotência pela faltajâe
sentido da situação.

Para Martin Mitchell,..do
After Dark Magazine, "O
Caso dos Irmãos Naves é
muito superior a Z — filme
francês que descreve as vlp-
lências e injustiças de um
regime militar na Grécia,
cuja projeção, desde séu
lançamento, em 1968, "tol

proibida em alguns paiges
da Europa e América Lati-
na.
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Informe JB
Huniani/acão da cidade

Com o passar dos anos, não só a
fisionomia mas os próprios hábitos
urbanos do Rio vêm sofrendo profun-
das transformações, especialmente em
bairros da Zona Sul, como Copacaba-
na, Ipanema, Leblon e Gávea, Pouco
a pouco as áreas disponíveis estão
sendo ocupadas por edifícios de apar-
tamentos ou de escritórios, restando
pouquíssimas casas. As rarissimas ca-
sas ainda disponíveis foram ou estão
sendo ocupadas por colégios, boutiques
restaurantes e outras atividades co-
merciais paralelas, decorrência natu.
ral do crescimento da cidade. Em con-seqüência, está se restringindo, a ca-da dia, na Zona Sul do Rio, a faixaresidencial dos que ainda podem des-
frutar do prazer de morar numa casa,com quintal e mangueira. EmCopacabana ê quase que uma rarida-de uma casa, e em Ipanema e no Le-blon está começando a ocorrer o mes-mo. O último bairro que ainda restaa classe média é o da Gávea e adja-cências. Nos fins de semana, quandohá uma casa a ser alugada na ZonaSul, o que se observa é uma verda-deira romaria de pretendentes.Em todas as cidades modernas domundo o Governo desenvolve umapo-htica urbana de abertura de novasáreas reservadas aos que, embora ten-ao que enfrentar o problema da dis-tancia, tencionam continuar morandoem casas, longe do tumulto e do ar poluido dos grandes centros. Não seria ocaso de o Governo estimular, associa-ao com a iniciativa privada, uma po-litica dessa natureza lá para os ladosda Barra da Tijuca? Entre outras coi-sas esta seria uma forma de o Gover-no da Guanabara, por exemplo, re-cuperar, rapidamente, os investimen-tos que fez e continua fazendo, naconstrução de estradas e viadutos deacesso à Barra da Tijuca.

A galeria do Supremo
O Ministro Aliomar Baleeiro, pre-sidente do Supremo Tribunal Federal,anda entusiasmado com o andamentodas obras do anexo do STF. Dizia eleque já estão colocando o teto da quar-ta laje e que até dezembro teremos afesta da cumeeira.
No entanto, a mudança, mesmodos departamentos do Supremo parao anexo só se realizará dentro de umano, tanto por causa do problema dasinstalações como pelo excesso de ma-terial a ser transportado. "Só a biblio-teca — observou — tem 70 mil volu-mes."
Um detalhe curioso e que está me-recendo toda a atenção do Ministro éo que se refere à atualização da ga-leria com todos os ex-ministros doSTF, 123 na era republicana e poucomais de 100 no período imperial. Eo Sr. Aliomar Baleeiro está substituta-

do todos os retratos existentes porquadros a óleo. Para tanto, fez umcontrato com um jovem pintor, Ro-
manelli, residente em Brasília.— Como a verba é pouca — disse— o Romanelli poderá ir fazendo suas
pinturas tranqüilamente.

Diques em Botafogo
i

Um grupo de diretores do Iate
Clube do Rio de Janeiro está pen-sando em sugerir ao Governador Cha-
gas Freitas que examine a convenlênr
cia de estudar a construção de dois
diques na enseada de Botafogo, para
preservá-la das ressacas e das tem-
pestades. Com essa providência —
acreditam — a enseada de Botafogo
poderia ser transformada numa grande
garagem de barcos, que seria utiliza-
da por todos quantos possuem em-
barcação, mediante o pagamento de
uma pequena taxa. Seria uma forma
de estimular os esportes náuticos e o
próprio turismo no Rio.

Também entendem que na ensea-
da de Botafogo o Governo do Estado
poderia construir um cais para o es-
tabelecimento de uma linha de trans-
porte marítimo entre Botafogo e o
Aeroporto do Galeão, com vistas ao
atendimento dos passageiros dos vôos
internacionais, que assim ficariam

preservados do tumulto e do conges-
tionamento do tráfego do centro da
cidade.

No entanto, essas duas provldcn-cias representariam o sacrifício da
atual praia de Botafogo.

Os sobrados de azulejo
O prefeito de Sâo Luis, Sr. Ha-

roldo Tavares, encontrou um melo de
preservar as fachadas dos velhos so-
bradões coloniais de lá e de Alcanta-
ra, que vêm sofrendo, com o correr
dos tempos, a ação criminosa dos de-
predadores. Resolveu financiar a ins-
talação de uma fábrica de azulejos.

Dirigida por um especialista hún-
garo, a fábrica reproduz os desenhos
dos azulejos originais das sacadas de
São Luís e de Alcântara — que paraali foram levados pelos portuguesesnos séculos XVII e XVIII — e os fa-
brica utilizando a mesma técnica pri-mitiva.

Já para as novas casas que se
constróem na cidade, e em escala in-
dustrial, estão sendo fabricados azule-
jos com desenhos modernos.

Escapando à
inelegibilidade

Na cidadezinha de Riacho das Al-
mas, no interior de Pernambuco, Do-
na Maria José Monteiro, casada com
o prefeito local, acaba de conseguir,
pelo menos em primeira instância, fa-
zer valer sua candidatura à sucessão
do marido, embora a Lei Eleitoral a
torne inelegível para o cargo, em fa-
ce do casamento. E' que Dona Maria
é casada apenas no religioso, vivendo
somente, de acordo com a conceitua-
ção jurídica, em "estado de casamen-
to."

O fato já está sendo comentado
nos meios jurídicos. Embora legal,
acham uns, a candidatura de Dona
Maria fere os princípios que funda-
mentaram o artigo da lei (a influên-
cia política do marido na candidatura
da esposa). E isso — dizem os júris-
tas — abre uma exceção que pode não
repercutir com maior intensidade, porocorrer em cidade do interior, sem ex-
pressão no contexto nacional. Mas a
ocorrência de um caso análogo numa
capital, ou mesmo em relação a uma
governança estadual, iria tumultuar
o processo eleitoral brasileiro.

Por isso, acreditam esses júris-
tas que o episódio deverá ser objeto
de estudos por parte dos legisladores.

Eraldo e Pernambuco
O Governador de Pernambuco, Sr.

Eraldo Gueiros, esteve no Rio nos úl-
timos dias com uma única missão:
tratar com o presidente da Petrobras,
General Ernesto Geisel, da implanta-
ção de um pólo petroquímico em seu
Estado. O Governador paerte da pre-
missa de que a principal missão que
deverá realizar no posto que ocupa
terá, necessariamente, que ser a de
dotar o Estado de uma infra-estru-
tura econômica, que projete o desen-
volvimento de Pernambuco para o fu-
turo, em bases sólidas. Ao mesmo tem-
po, cogita de construir um grande ter-
minai (marítimo, com capacidade para
receber navios de até 300 mil tone-
ladas. Conjugado com esse terminal,
um distrito industrial, cuja produção
estaria voltada em grande parte para
a exportação. Considera decisivo para
o Estado uma Indústria de fertillzan-
tes, que ficaria em condições de abas-
tecer toda a agricultura nordestina.
Finalmente, para o interior pretende
executar um programa integrado de
agricultura com a indústria.

O diretor de Promoção Industrial
de Pernambuco, Sr. Anchieta Hélclas,
há cerca de 20 dias que se encontra no
eixo Rio-São Paulo, tratando desses
assuntos de interesse do Governo de
Pernambuco. Orientação dada peloGovernador a todo os seus auxiliares:
fazer tudo para cumprir o programade desenvolvimento que planejou, mas
sem que os custos dos Investimentos
se reflitam sobre as futuras adminls-
trações estaduais.

Lance-livre
O Ministro das Comunicações, Sr. Hi- *

Tino Corsetti, ia pela 1.° de Março quan-do avistou um camelô. Uma olhadela dis-
.arcada na mercadoria do ambulante foi
o bastante para que o Ministro desço-
brisse uma lamina de barbear que nâo se
encontra com facilidade. "Tenho que ape-
lar" — comentou com os amigos que o
acompanhavam, ao mesmo tempo em quemandava seu assessor Machado "voltar lá
e trazer algumas que dêem para até o
fim do ano."

Nem bem acabava de tomar possena presidência da Riotur, o coronel Uze-
da já marcava sua primeira audiência,
concedida a Clóvis Bornay, que irá apre-
sentar-lhe duas sugestões interessantes a
respeito do Carnaval: 1 — como o baile
do Municipal já não é o mesmo, sobre-
tudo no que diz respeito aos preços, queo Governo faça um baile popular no Ma-
racanâzinho, durante os quatro dias, a
preços acessíveis, incluindo desfile de
fantasias; 2 — que as principais escolas
de samba repitam o desfile da Presiden-
te Vargas na Av. 28 de Setembro. Seria
uma forma de levar o Carnaval à Zona
Norte e também ao povo, Já que este, em
sus maioria, náo pode comprar os ingres-
sos para as arquibancadas, devido*ao seu
alto custo.

O poeta Murilo Mendes, que retor-
nou ontem à Itália, dizia outro dia ao
Ministro Mário Gibson Barbosa que vol-
tara a lecionar História da Literatura
Brasileira nas Universidades de Roma e
de Pizza.
0 Quando esteve aqui no Brasil, o aca-
dêmico francês Roger Caillols, que é gran-de amigo de Dl Cavalcanti, revelou a um
amigo ter o pintor lhe confessado que um
de seus sonhos é entrar para a Academia
Brasileira de Letras. Uma das coisas de
que Roger Caillols mais gostou no Brasil,
e de que ninguém soube, foi da batida:
de limito, de maracujá, enfim... batida.
E chegou a dizer aos acadêmicos daqui,
brincando, que, se fosse por ele, a Aca-
demla Francesa haveria de substituir o
chá por uma tremenda batida brasileira,

Esta é curiosa: a cidade de Itaúna
do 8ul, no interior do Paraná, está mor-

rendo. A onda censo, sua população di-minui, o mesmo acontecendo com a suaarrecadação. No-entanto, apesar da ale-
gria do prefeito locai de ver próximo ofim do seu mandato, já existem nadamenos de seis candidatos à sua sucessão.

Dois cantores-composltores-pintores
lançam nos próximos dias seus novosLPs. cada um apresentando na capa uma
pintura própria. São eles Dorival Catml,
que tem a apresentar o seu disco um fi-
gurativo, e Luís Cláudio, que mostra emseu álbum um aspecto de Ouro Preto.

Por falar em música popular, é real-mente incrível a solidez do prestígio deRoberto Carlos. Outro dia, um empresa-rio procurou-o para convidá-lo a fazeruma temporada num grande palco do Rio.Roberto teve que recusar a proposta (ex-celente, por sinal) simplesmente porquesua agenda já está tomada até outubro
de 1973.

Na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, o Deputado Geraldo Quintãoapresentou um curioso projeto estabele-
cendo nova nomenclatura bovina, a fim
de simplificar a linguagem, tornando-a
acessível ao homem do campo, que, afl-
nal, é qUem lida com animais. Assim,
propõe o deputado nomes como: vacas
solteiras, vacas com crias, bezerros e be-
zerras desmamadas, novilhos, novilhas,
reprodutores, bois carreiros.

O Senador Rui Santos entregou &
Editora José Olímpio os originais do seu
novo romance — Nossa Senhora dos Afa-
gados — enja publicação deverá ocorrer
ainda este ano.
9 A. Associação Brasileira de Direito
Marítimo, presidida pelo professor José
Cândido Sampaio de Lacerda, reúne-se
amanhã, para prosseguir nos seus estu-
dos em torno do projeto de lei queestá elaborando sobre hipoteca naval.

Os sindicatos de produtores cinemato-
gráficos do Rio e de São Paulo, em reu-
niáo de seus dirigentes, decidiram firmar
posição de apoio ao INC, quanto à. re-
solução que deverá baixar hoje, só per-mltindo o aluguel de filmes estrangeiros
aos exibidores que estejam em dia com a
obrigatoriedade do filme nacional.
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Lo mais raçudo desta cidade.
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Relógio Noctex,
suiço, cromado,
pulseira aço

65/00 avista

Relógio Dinamic
cromado, garantido,
importação exclusiva
34/90 avista
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Falta de i|
som cancela
concerto

A chuva e o abandono^da
Secretaria de Cultura, ,g.ye
não mandou ninguém parainstalar o sistema de som,
foram as causas do cance-
lamento do concerto que-aOrquestra da UFRJ iria pro-mover ontem no Aterro do
Flamengo. Os músicos e-o
solista — pianista Joel Belo
Soares — chegaram a ir oo
Teatro de Arena, mas tive-
ram que voltar sob a chuva.

O maestro Florentino
Dias, diretor da orquestra,
estava desapontado, mas
prometeu "não esmorecer.
O concerto vai se realizar,
mas só no dia 8, as 16 ho-
ras, aqui mesmo." Lamentou
também o azar e a omissão
da Secretaria, e informdu
que o prejuízo pelo cancela-
mento subiu a CrS 2 mil,'f)Ôr
causa do pagamento do so-
lista, que mora em Brasilia,
e do transporte dos Instrú-
mentos.

Balletde
France vai tj
a Salvador

Depois de nove apreséfi-tações no Rio — a última foiontem à tarde — embarcáhi
hoje para Salvador os 40integrantes do Grand Bal-let Classique de France, qúeexcurslonarão até o dia "23
de outubro pelo Brasil, nú-
ma promoção da Embaixada
da França.

No Teatro Municipal, seus
últimos espetáculos chega-
ram a motivar a intervêíi-
ção da policia por causa do
grande número de ingresSôs
conseguidos gratuitamente— com o carimbo de con*W-
te — e que eram vendidds
junto à bilheteria, pela me-
tade do preço. Os empreáà-
rios acusam a direção do
Teatro de distribuir os con-
vites aos vendedores ilegais,
já que sempre fica com
grande número de lugáfes
para oferecer a autorldà-
des.

A "TOURNÉE"

O Grand Ballet Classique
de France e sua estrelada
bailarina Liane Daydé, dan-
çarão dias 26, 27 e 28 no
Teatro Castro Alves, 'ém.
Salvador; dia 29 seguem
para Recife, onde estréiam
no dia seguinte, e depois
viajarão para Manaus. Dia
7 de outubro se apresenta-
rão em Brasilia para as au-
toridades do Governo, e séu
programa no Brasil ainda
prevê espetáculos em Belo
Horizonte, dias 10 e 11; São
Paulo, do dia 12 ao dia 10;
e Porto Alegre, onde che-
garão no dia 20 para três
recitas. A tournée pela Amé-
rica do Sul inclui também
depois do dia 23, Montevi-
déu, Buenos Aires, Santla-
go, Bogotá, Caracas, e ain-
da o Panamá, Nicarágua e
México. "¦*-

Nova Iorque
elogia filme
brasileiro

¦• 

_*

Nova Iorque (AP-JB) '*—
O filme bi*asilelro O Caso
dos Irmãos Naves, está em
cartaz há dez dias no ci-
nema do Carnegie HalU- e
começou a interessar os cri-
ticos de Nova Iorque,' que
o consideram superior a ou-
trás obras cinematográficas
que tratam de excessos co-
metidos por governos.

Em sua descrição do
terror físico, o filme alcán-
ça uma intensidade quase
sensual — opina Roger Gre-
espun, do The New York Ti-
mes, enquanto Andrew Sár-
ris, do semanário The yil-
lace Voice, disse que "o re-
lato de um espetacular >er-
ro judiciário no Brasil, há
algumas décadas, fornece
algumas das mais mons-
truosas cenas de violência
oficial que jamais se viu
numa tela."

FANTÁSTICA
Não estou falando de

cenas com efeitos fantástl-
cos — acrescenta Andrew
Sarrls — mas sim de um
sentimento de desespero, e
de impotência pela faltar-de
sentido da situação.

Para Martin Mitchell, 'do
After Dark Magazine, "O
Caso dos Irmãos Naves, é
multo superior a Z — filme
francês que descreve as vio-
lências e injustiças de üm
regime militar na Grécia,
cuja projeção, desde seu
lançamento, em 1968, foi
proibida em alguns paises
da Europa c América Lati-
na.
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Chou En-lai
faz as honras
a Tanaka

I

:K -

is.-,*

Pequim e Tóquio (Reu-
-ters /Lati n-APP-UPI-APr
<-3B) — A República Popular
-'da China desfraldará a
-bandeira do Sol Nascente-para receber o ex-soldado

d« Infantaria do Exército
Imperial Japonês durante a

•ocupação da China, o Pri-
ume iro- Ministro Kakuei
. «Tanaka, de 54 anos, que
_chega hoje ao pais às

Ilh30m (hora local).
„r.- Tanaka — que será re-
oflebido no aeroporto de

Pequim'pelo ex-lider guerri-
lheiro na guerra contra o

-Japão, o Premier Chou En-
lai — ouvirá então os hinos
nacionais dos dois paises,

t)passará em revista uma
-guarda de honra do Exér-
^çito de Libertação, e seguirá"para a residência de es-

tadistas, nos subúrbios da
capital chinesa.

PRIMEIRO ENCONTRO

Antes de ser conduzido a
seus aposentos, o Primeiro-
Ministro j aponês passará
pela Praça da Paz Celestlaü,
no centro de Pequim, onde
gigantescos cartazes exor-
tam as massas, a se oporem
a um renascimento do mili-
tarlsmo japonês.

Duas horas após sua che-
Cada, os líderes dos paisca,
<jue há 35 ' anos mantêm'.uma 

gueira aberta ou fria,
manterão sua primeira reu-"nião formal no Grande Bu-
lão dos Povos. Ai será deci-

>-idida a duração e freqüência
dos encontros seguintes.

As 18h30m, Chou En-lair oferece um banquete a
Tanaka e ao Ministro de'Relações Exteriores do"Japão, 

Masayoshi Olra. Na
Ocasião, o Premier Japonês

l'.se desculpará, ante o povo
chinês, pela agressão de seu"'pais 

durante a captura da"Manchúria 
e a II Guerra,

,que resultou na morte de"milhões 
de chineses e na

devastação da China.
J- O programa de Tanaka" 

será anunciado diariamen-
$$ para torná-lo mais fie-
,'xivel, revelaram as autori-

$ades chinesas e japonesas.

Washington e a imprensa
James. Restou

do Tha N»w York Tlmn

H

Noruega sabe
"2 noite se
adere ao MCE

Washington — Acaba' de ser
revelado pelo suplemento llterá-
rio do Times, de Londres, que ¦
George Orwell escreveu um pre-
ráclo para Animal Farm sobre
a "liberdade da imprensa" que
até este mês nunca fora publi-
cado.

Nesse prefácio, Orwell defen-
dia o seu direito de publicar
idéias impopulares ou não orto-
doxas — especificamente,- suas
Idéias' anti-semitas durante a
última grande guerra, quando a
União Soviética era um dos Alia-
dos. Isso talvez seja relevante
agora nos EUA, por causa da
atual controvérsia sobre politi-
ca e Imprensa livre.

"A tolerância e a dignidade
acham-se profundamente enrai-
zadas na Inglaterra", escreveu
ele, "mas não são indestrutíveis,
e têm de ser mantidas vivas, em
parte através de um esforço
consciente... Se a liberdade tem
de fato alguma importância; en-
tão ela significa o direito de
se revelar ao povo aquilo que ele
não quer ouvir..."

Claro que isso é simplesmen-
te uma reformulação da famosa
declaração de Voltaire: "Discor-
do inteiramente do que você
diz, mas defenderei até a mor-
te o seu direito de dizê-lo." E,
embora essa idéia tenba sido
freqüentemente desafiada, tan-
to na Inglaterra como nos EUA,
e sempre condenada e envileci- ¦
da nos países totalitários, a cor-
respondência que me chega às
mãos durante a Campanha eléi-
toral nunca pareceu menos
complacente com o velho e du-
ro principio orwelliano do que -
nos dias que correm.

Seria tolice tirar conclusões
generalizadas do estado da opi-
nião pública na América, com
base em cartas escritas a jor-
nais e colunistas. Os que escre-
vem cartas públicas acham-se
em geral, por várias razões, en-
volvidos profunda e pessoalmen-
te com um lado ou outro, e por-
tanto não são exemplos típicos
dos eleitores indiferentes ou de-
siludidos, que provavelmente su-

. peram em- número os adeptos
entusiásticos do Presidente Ni-
xon ou do Senador McGovern.
Não obstante, as cartas que che-
gam a este jornal nos revelam
algo.

Se muitas delas dizem: "Dis-
cordo inteiramente do que você
diz e lutarei até a morte (de

preferência a sua) contra o seu
direito de dlzé-lo", a presunção
— que aos próprios olhos lhes '

parece ardentemente Virtuosa' —
é de que, se a nossa opinião di-
fere da deles, estamos não so-
mente errados como somos no-
civos. Devemos, portanto, ser
suprimidos ou destruídos como
um inimigo da República.'' 

Quem apoia integralmente o
candidato do missivista é um
observador "objetivo" e "sensa- .
to", mas quem discorda dele é.
um Imbecil "subjetivo" e "pai-
ciai", provavelmente a soldo da -
Oposição, ou subordinado às
instruções malévolas de um vi-
lão — o editor do jornal. '

A confusão sobre o principio
de Orwell é comparável, em
muitas dessas cartas, apenas à
confusão entre noticia e opinião,
à diferença entre o relato dire-
io dos acontecimentos nas pá-
ginas noticiosas e a coluna de
editoriais com a análise e pon-
tos-de-vista pessoais de jorna-
listas.

Raramente é mencionado nes- ¦
sas cartas o princípio básico so-
bre o qual Orwell escreveu e os
fundadores da República insis-
tiram em Filadélfia. Do lado re-
publicano, é raro alguém dizer:
"Sou a favor do Presidente e
vou votar nele, mas fico enoja-
dó com todos esses embustes i e
fingimentos.sobre o bombardeio
não autorizado, a escuta clan-
destina e invasão de escritórios,
os privilégios especiais concedi-
dos a cerealistas e produtores de
leite."

Os defensores de McGovern,
por sua vez, também não reco-
nhecem que, quando um homem
é designado por um Partido à
Presidência, ele tem de esperar
ser julgado com mais severida-
de pela imprensa, dada a sua
condição especial de Presidente
em potencial. Os entusiastas de
ambos os lados ficam sem saber
o que pensar quando num dia o
colunista elogia o Presidente
pela sua abertura histórica em
relação à China e, no outro, o
censura por causa da iniciativa,
não explicada, do Partido Re-
publicano, de colocar engenhos
de escuta clandestina no Parti-
do Democrata.

O mesmo acontece quando,
num dia, elogia McGovern por
insistir em acabar com a guer-
ra e reconciliar as raças e gera-
ções, e no outro o censura por

apoiar homens e políticas sejn
examinar detidamente o seu
passado e prováveis consequên-
cias.'.

Repetimos, os missivistas no-
dem não ser casos típicos, mas
pelo menos eles se dão ao tra--
balho de escrever e revelar suas
dúvidas sinceras, e são um
exemplo significativo da coníu-
são na nação sobre a tradição
de democracia do Ocidente1, so-
bre o processo político e. a res-
ponsabllidade da imprensa na
América, como parte integran-
te dele. <

"Há agora a tendência mui-
to disseminada para argumen-
tar", escreveu Orwell em seu
prefácio não publicado de Ani-
mal Farm, "que só podemos de-
fender a democracia por meto-
dos totalitários. Segundo essa
linha de argumentação, quem
ama a democracia tem de es-
inagar seus inimigos seja por que
meios for..." i

"A questão em foco é bas-
tante simples: Toda opinião, por
mais impopular ou tola que seja,
tèm o direito de ser externada?"
Faça-se a. pergunta desija for-
ma, acrescenta ele ao argumen-
tai' em favor do direito de se
opor aos métodos de Stalin, mui-
to embora ele fosse um Aliado
na última Grande Guerra, e
praticamente todos os intelec-
tuais ingleses responderão que
"sim." Mas dê-se à pergunta
uma forma concreta: "Que .tal
um ataque a Stalin? Isso não
merece ser debatido?" e a res-
posta será com maior frequên-
cia, "não." Nesse caso, a atual
ortodoxia é desafiada e assim,
o principio da liberdade de ex-
pressão se deteriora.

Esse tipo de coisa vem
acontecendo agora o tempo to-
do. A analogia histórica obvia-
mente não procede, mas1 o ve-
lho principio de Orwell ainda e
oportuno: "Se a liberdade tem
de fato alguma significação, en-
tão ela significa o direito de se
revelar ao povo aquilo que ele
não quer ouvir." E não são ape-
nas os missivistas de hoje que
te- iam preocupado Orwell. O que
o inquietava não era apenas o
poder dos Governos de suprimir
a Oposição, mas o "fato sinis-
tro", como ele o chamava, de
que a maior parte da supressão
da dissidência tendia a ser a
"oposição voluntária" ao "pensa-
mento não ortodoxo."

-veja a

amazoma
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de perto!
FABULOSO

CRUZEIRO
MARÍTIMO

a bordo do luxuoso "CRUISER"GRM0 n/m-ANKONA"
o 1.» VEZ NO BRASIL o

DIAS de enccntamenlo, pela costa
brasileira e rio Amazonas num
cruzeiro inesquecível até Manaus,
com escalas e excursões em SALVADOR,
RECIFE, FORTALEZA e BELÉM.

Luxo e conforto. Aristocrático
tratamento dos armadores gregos

Categorizada cozinha internacional,

BOITES* PISCINA «CINEMA
"DECKS" DE ESPORTES •
PLAY-GROUND
SALÕES DE JOGOS «BOUTJQUES

CABELEIREIROS • BIBLIOTECA

E mais: ZONA FRANCA - Onde o seu

dinheiro vale o triplo.

AR CONDICIONADO EM TODO O NAVIO

t Informações e reservas,
com seu Agente de Viagens, ou:

Província -Turismo e Viagens s a
Empresa do Sistema Financeiro Província
Registro Embratur N.o 86/R.S. - 261/GB. CAT. "A"

Av. Rio Branco, 156, s/loja 223/4-
Tel. 222-9590, 232-7827 e 224-0134 - RIO

')

MELHOR E
MAIS EM CONTA

PREÇOS, desde:

3.900,
PRESTAÇÕES,

„r,Os!o (ANSA-Reu-
, ,ters/Latin-JB) — Os eleito-
íi-xes noruegueses comparece-

ram ontem às urnas para
-decidir em referendum so-

• bre a adesão do pais ao
„ Mercado Comum Europeu.

• "As votações prosseguirão
,,,durante o dia de hoje e os

^resultados serão conhecidos
¦provavelmente à noite.

rt4'' De acordo com as últimas"cifras de uma pesquisa do
"Instituto Gallup, apenas":^$% dos noruegueses vota-
rão a favor e 52% contra a

^ incorporação, apesar do" 
pronunciamento do Primei-
ro-Ministro Trygye Bratelli.

Bratelli, lider do Partido
^Trabalhista e defensor da
adesão, confirmou que um
não poderia significar o
isolamento da Noruega do
Conselho Europeu. Caso os
resultados desse referên-
dum sejam negativos, não
está excluída a possibili-

- dade de uma crise politica
,wno país.

Barbados, vai
ensinar cedo

^controle natal
Bridgetown, Barbado

,ír,(UPI-JB) — No próxftno
ano, crianças de até 10 anos
de idade poderão começar

^-a aprender métodos de con-•"trole de nascimento nas es-
fjk -\ colas públicas de Barbados,

umas das nações mais den-
.isamente populosas do mun-

'<% do.
'?' O Primeiro-Ministro Errol

• 'Barrow prometeu dar todo
¦~:b apoio de seu Governo a
^um programa da Associação

de Planejamento • Familiar
para ensinar técnicas de

""Controle de nascimento nas
-'"escolas.

APELO DIRETO

Telofunken Dominante

216,30 mensais
OU 10 X 447,75

Preço Tolal .
4.477,50

Philips 585

90,20 mensais
ou 10 x 188,52

Preço Total

Como a densidade de
'-população de Barbados é

•«erca de 300 vezes maior
que á dos EUA, Barrow de-
cíarou que "ultrapassamos

""ó estágio em que devemos" 
procurar justificar progra-

"'Inas de controle de nas-
cimento. Qualquer apelo

•tóm de ser feito diretamen-'"te 
aos jovens, que devem*' 

ser informados sobre o.s'' fatos da vida."
-•"'Para 0 professor Edward

Banks, da Universidade de
UÜ& ...pntário, que participou de

*>% um seminário de planeja-'"mento familiar nesta cida-
•:'de, "Barbados não demora-' '¦'¦% ,nH 

a se juntar às sociedades
...desenvolvidas do mundo pe-
_jp progresso alcançado no' 

controle de população."

—' 
 

,

SUO mensais ^\Ssa. 
/!^PS&ÍHKj5Kti^L^ \ JÊÊÊ. «¦$¦ mK?«?m'

I A> lll \ ^âSÍSD^ ™"K TOR MtM0S / WL^J «6,40 mensaisHfBBH III,, <qp> \ nS*W* ^—^ / ^|^^ ou 10 x 223,87 r Te a ¦
L J\\\P\ \ iff oc IIFCFC PURA .^0VT7^w ^^ ^0^1

||Aa——^IHHIl- \ HlL OO PflLOCO ^^^V/T^Vyf--^ Co-tlnental 2001/15 2.238,70

To.,lunken(6.cn,)I4- \ ^^^ PICAR ^ ¦ ^í^ííííív Br.acmp j
IJaaJ 68,40 liinsils ^^^Ai^^ •ccu ÈÊ&Wtítfm "pSSH1 80,10 mensaisN^^^ 0U10 X 144,93^/Af K^l StH W/lftlíBnhm, ^==L-^ 754,10 OU 10 X 159,07

Cônsul 3400 - 334 litros „.... t—. 
,ffjKft~? X rilTBHIIB K/^/)wf 'M V&aW«C\ 

•«»»¦* Preço Total '

70,50 mensais 1.449,30 ^MTW _^_W lNIRUuH WJft^hLí/^^^^m 1^590,70
ou 10x143,73 ¦ i^ga8y)k%^ s*j*>^ sc\ míM/79ml^^m M*___W_W_\ semem.scco /(.^a-v,^ ^| «oocon
h«n ÍS^^lttWDDSÍ^ JmSfmF ífiHaWO mensais £mk-£wM r^^bJá8^?0

^1^ ^**E^ | lou 10X81,30 ^t^^M Si^^Nl

I5|^S[ Ptillipt 

S31 Mod.T (44 em) lll. ¦Sjj ¦ ¦ #¦> rS lllIMIIIllll H 8.130,20 I 5f^gj 'jsjjB 69,90 mensais t It PM I LL#U || (¦ > * > ~ >—<-• •^a:"*« I ^

IHIIRII ViH IV A IV«pwl Colorado 26" Í66 cml li ik^b

" íèís.ío 319,50 mensaisy ^^^^^^^^^^
II t^**mm\ ,"IS.SJK.2,32

I \t__\ I.* Pagamento daqui a 40 dias.

Brastemp 12 Super Luxo Colorado (61 cm) 24" • /T ^»87,00 mensais 76,20 mensais v Wm
OU 10X174,38 .OU 10 X156.71 w^

Preço Total Preço Total >¦¦¦>
.041801^ 1.567.16

Philips. K 191 (66 cm)
327,10 mensais
ou 10x760,00

Preço Total
7.600,00

I.* Pagamento daqui a 40 dias.

Liqüidificador
Batedeira
Aspirador Jr.
Secador de Cabelo
Circulador de Ar
Batedeira Jubileu
Aspirador de Pó
Enceradeira W1
Liqüidificador
Centrifuga

uj Ventilador Super Luxo
Ferro Autom^co
Grill
Batedeira

g Rádio Philips 071
co Eletrofone Philips

i vista 89,00
1 Vista 169,00
I Vista 275,00
A vista 107,00
I vista 439,00
I vista 201,00
I vista 275,00
Avista 249,00
I vista 113,00
I vista 212,00
A vista 339,00
A vista 56,00
A visla 149,00
Avista 195,00
Avista 69,00
A vista 259,00

Sj Toca-Disco Grunding Estéreo A vista

HELAL
Rua'da' Alfánd^a; 326 — Rüa Sete de Setembro. 145

Rua Buenos Alrésl 259--Rua Sào Francisco Xavier, 173

^ Ferro Tupy
Rádio Artel Super Luxo
Fogão Semer
Rádio Philco 463
Nautilus Super Luxo
Ventilador Faet 12"
Ventilador Contact 12"
Gravador 3302 Philips

Gravador 2400 Philips

Gravador 2205 Philips

PJpSpIll jBj|L 1;00a,i6U

3X 3l\
3X 58,1
3X 95,1
3X 38,1

. 3X151,1
3X 69,1 I
3X 95,1 1
3 X 86, I
3 x 39, I¦ 3 X 74,

3 X 117,
3X 21,
3 X 52,
3 X 67,
3X 24,
3X 89,
3X483,

3X 76,
3 X 67,
3X 36,
3.X 93,
3X 65, -3
3X96, t
3X149, J5U' l304, Jy

1.399
13,80

A Vista 219,00
A Vista 195,00
A vista 112,00
A vista 269,00
A vista 189,00
A vista 279,00
A vista 529,00
Grátis: 1 caixa acústica
A vista 1.490.00 • 3X
c/2 caixas acústicas
A vista 885.00 • 3 ¦
Grátis: 1 caixa acústica

.
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Chou En-lai
faz as honras
a Tanaka

... Pequim e Tóquio (Reu-
ters /Lati n-APP-UPI-AP-
JBi — A República Popular
da China desfraldará a"bandeira do Sol Nascente
pára receber o ex-so}dado
de Infantaria do Exército
Irtlperlal japonês durante a
ocupação da China, o Pri-

^íVe i r o - M i n istro Kakuei
Tanaka, de 54 anos, que

Nehega hoje ao pais às
-llh30m (hora local).
*"Tanaka — que será re-

•teebido no aeroporto de
Pequim pelo ex-líder guerri-

olheiro na guerra contra o
•Japão, o Premier Chòu En-
lal — ouvirá então os hinos
nacionais dos dois paises,

¦passará em revista uma
guarda de honra do Exér-

.cito de Libertação, e seguirá
-parn a residência de es-
.tadistas, nos subúrbios da
«apitai chinesa.

PRIMEIRO ENCONTRO
Antes de ser conduzido a' seus aposentos, o Primeiro-

Ministro japonês passará
pela Praça da Paz Celestial,
no centro de Pequim, onde
gigantescos cartazes exor-
tam as massas a se oporem
a um renascimento do mili-
tarismo japonês.

Duas horas após sua che-
gada, os lideres dos países,

-que há 35 anos mantêm
'uma guerra aberta ou fria,
>nv °rão sua primeira reu-
C6ii armai no Grande Sa-
-lão Uos Povos. Ai será deci-
<dida a duração e freqüência
"dos encontros seguintes.
-ti As 18h30m, Chou En-lal
¦oferece um banquete a
Tanaka e ao Ministro de
-Relações Exteriores do
Japão, Masayoshi Oira. Na
-ocasião, o Premier japonês'áe desculpará, ante o povo
^chinês, pela agressão de seu
"liais durante a captura da
Manchúria e a II. Guerra,

•que resultou na morte de
milhões de chineses' e na

¦ devastação da China.

PARTIDA
¦¦' o Premier Kakuei Tana-
ka partiu ontem com des-
tino a Pequim e mais de
350 pessoas, entre elas os
principais dirigentes dos
Partidos de Oposição e fun-
cionários do escritório co-

„mercial da China em Tó-"quio 
despediram-se do Pri-

^pieiro-MináBtro no aeropor-"to 
toteümacionai da capi-

,,tal japonesa. A saída foi
.âs 20hlton (hora do Rio)
,,de ontem, e Tanaka não
pfjèz qualquer pronuncia-

. -mento.
... Em Taipé, o Governo de
Formosa (ex-China Nacior

.nalista) anunciou que lan-
nçará uma campanha diplo-
mática em grande escala

.para evitar qualquer re-
¦trocesso, depois da visita
que iniciará hoje a Pequim,

-o* Primeiro Ministro japo-
nès Tanaka.

ir-

Noruega sabe
à noite se
adere ao MCE

Oslo (ANSA-Reu-
t'ers/Latin-JB) — Os eleito- -
res noruegueses comparece-
ram ontem às urnas para
decidir em referendum so-
ore a adesão do pais ao
Mercado Comum Europeu.

nA-s votações prosseguirão
.durante o dia de hoje e os
resultados serão conhecidos
provavelmente à noite.

De acordo com as últimas
-cifras de uma pesquisa do
.Instituto Gallup, apenas
48% dos noruegueses vota-
rão a favor e 52% contra a
Incorporação, apesar do"pronunciamento do Primei-
ro-Ministro Trygye Bratelli.

Colapso inata
Azcarraga, da
TV mexicana

JVIéxico (AP-JB) — Foi'"'Sepultado ontem no cerni-
"tério espanhol da Cidade do
"México o pioneiro do rádio

e televisão mexicanos, Emí-
lio Azcarraga Vldaurreta. O"

* 'Homem que criou o Telessis-
"tema Mexicano S. A. mor-

reu no Hospital Metodista
de Houston, Texas, vítima
de um colapso cardíaco, aos
77 anos.1,11 Em 1927, Azcarraga era
'representante da RCA Vic-
tor no México e tornou-se o

„}jilciador da indústria de
discos em seu país ao orga-

"nlzar um catálogo de can-" 
ções mexicanas e contratar
artistas já consagrados co-

<„mo Ricardo Palmerin, Guty
Gardenas e Agustln Lara.^ 

J3m 1930, fundou a Ra-
diodifusora XEW e, em se-

"guida, a XEQ, através das
quais estimulou a carreira
de outros artistas como Pe-

' "h4ro 
Vargas e Tonia, La Ne-

gra. Foi também o respon-"sável 
pela construção dos' 

estúdios cinematográficos
Churubusco e de várias sa-

~,las exlbldoras na capital
mexicana.

Washington e a imprensa

Washington — Acaba de ser
revelado pelo suplemento literi-
rio do Times, de Londres, que
George Orwell escreveu um pre-
fáoio para Animal Farm sobre
a "liberdade da imprensa" que
até este mês nunca fora publi-
cado.

Nesse prefácio, Orwell defen-
dia o seu direito de publicar
idéias impopulares ou não orto-'doxas — especificamente, suas
idéias anti-semitas durante á
última grande guerra, quando a
União Soviética era um dos Alia-
dos. Isso talvez seja relevante
agora nos EUA, por causa da
atual controvérsia sobre políti-
ca e imprensa livre.

"A tolerância e a dignidade
acham-se profundamente enrai-
zadas na Inglaterra", escreveu
ele, "mas não são indestrutíveis,
e têm de ser mantidas vivas, ein
parte através de um ' esforço
consciente... Se a liberdade tem
de fato alguma importância, en-
tão ela significa o direito de
se revelar ao povo aquilo que ele
não quer ouvir..."

Claro que isso é shnplesmen-
te uma reformulação da famosa
declaração de Voltaire: "Discor-
do inteiramente do que você
diz, mas defenderei até a mor-
te o seu direito de dize-lo." E,
embora essa idéia tenha sido
freqüentemente desafiada, tan-
to na Inglaterra como nos EUA,
e sempre condenada e envileci-
da nos paises totalitários, a cor-
respondência que me chega às
mãos durante a campanha elei-
toral nunca pareceu menos
complacente com o velho e du-
ro principio orwelliano do que
nos dias que correm.

Seria tolice tirar conclusões
generalizadas do estado da opi-
nião pública na América, com
base em cartas escritas a jor-
nais e colunistas. Os que escre-
vem cartas públicas acham-se
em geral, por várias razões, en-
volvidos profunda e pessoalmen-
te com um lado ou outro, e por-
tanto não são exemplos típicos
dos eleitores indiferentes ou dc-
siludidos, que provavelmente su-
peram em número os adeptos
entusiásticos do Presidente Ni-
xon ou . do Senador McGovern.
Não obstante, as cartas que che-
gam a este jornal nos revelam
algo.

Se muitas delas dizem: "Dis-
cordo inteiramente do que você
diz e lutarei até a morte (de

preferência a sua) contra o seu
direito de disè-lo", a presunção

 que aos próprios olhos lhes
parece ardentemente virtuosa —
é de que, se a nossa opinião dl-
fere da deles, estamos não so-
mente errados como somos no-
civos. Devemos, portanto, ser
suprimidos ou destruídos como
um Inimigo da República.

Quem apoia integralmente o
candidato do missivista é' um
observador "objetivo" e "sensa-
to", mas quem discorda dele é
um imbecil "subjetivo" e "par-
ciai", provavelmente a soldo da
Oposição, ou subordinado às
instruções malévolas de um vi-
lão — o-editor do jornal.

A confusão' sobre o principio
de Orwell é comparável, em
muitas dessas cartas, apenas à
confusão entre noticia e opinião,
à diferença entre o relato dire-
to dos acontecimentos nas pá-
ginas noticiosas e a coluna de
editoriais' com a análise e pon-
tos-de-vista pessoais de jorna-
listas.

Raramente é mencionado nes-
sas cartas o principio básico so-
bre o qual Orwell escreveu e òs
fundadores da República insis-
tiram em Filadélfia. Do lado re-
publicano, é raro alguém dizer:
"Sou a favor do Presidente e
vou votar nele, mas fico enoja-
do com iodos esses embustes e
fingimentos sobre o bombardeio
não autorizado, a escuta clan-
destina c invasão de escritórios,
os privilégios especiais concedi-
dos a cerealistas e produtores de
leite."

Os defensores de McGovern,
por sua vez, também não reco-
nbecem que, quando um homem
c designado por um Partido à
Presidência, ele tem de esperar
ser julgado com mais severida-
de pela imprensa, dada a sua
condição especial de Presidente

- em potencial. Os entusiastas de
ambos os lados ficam sem saber
o que pensar quando num dia o
colunista elogia o Presidente
pela sua abertura histórica em
relação à China e, no outro, o
censura por causa da iniciativa,
não explicada, do Partido Pie-
publicano, de colocar engenhos
de escuta clandestina no Parti-
do Democrata.

O mesmo acontece quando,
num dia, elogia McGovern por
insistir em acabar com a guer-
ra e reconciliar as raças e gera-
ções, e no outro o censura por
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apoiar homens e politlcas sem
examinar . detidamente o seu
passado e prováveis consequên-
cias.

Repetimos, os missivistas po-
dem não ser casos típicos, mai
pelo menos eles se dão ao tra-
balho de escrever e revelar suas.
dúvidas sinceras, e são üm
exemplo significativo da coníu-
são. na nação sobre a tradição
de democracia do Ocidente, so- ,
bre o processo político e a res-
ponsabilidade da imprensa na
América, como parte integrah-
te dele."Há agora a tendência mui-
to disseminada para argumen-
tar", escreveu Orwell em seu
prefácio não publicado de Ani-
mal Farm, "que só podemos de-
fender a democracia por meto-,
dos totalitários. Segundo essa
linha de argumentação, quem,
ama a democracia ,tem de es- ¦
magar seus inimigos seja por que
meios for..."

"A questão em foco é bas-
tante simples: Toda opinião, por •
mais impopular ou tola que seja,
tem' o direito de ser externada?"
Faça-se a pergunta dessa for-
ma, acrescenta ele ao argumen-
tar em favor do direito de se
opor aos métodos-dc Stalin. mui-
to embora cie fosse um Aliado
na última Grande Guerra, e
praticamente todos os intelec-
tuais ingleses responderão que
"sim." Mas dè-se à pergunta
uma forma concreta: "Que tal
um ataque a Stalin? Isso não
merece ser debatido?" e a res-
posta será com maior frequên-
cia, "não." Nesse caso, a atual
ortodoxia é desafiada e assim
o principio- da liberdade de ex-
pressão se deteriora,

Esse tipo de coisa vem
acontecendo agora o tempo to-
do. A analogia histórica obvia-
mente não procede, mas o ve-
lho principio de Orwell ainda e
oportuno: "Se a liberdade tem
de fato alguma significação, en-
tão ela significa o direito de se
revelar ao povo aquilo que de
não quer ouvir." E não são ape-
nas os missivistas de hoje que
te:iam preocupado Orwell. O que
o inquietava não era apenas, o
poder dos Governos de suprimir
a Oposição, mas p "fato sinis-
tro", como ele o chamava, de
que a maior parte da supressão
da dissidência tendia a ser a
"oposição voluntária" ao "pensa-
mento não ortodoxo."

3 saídas
DO RIO E SANTOS
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28 DE DEZEMBRO

23 DE JANEIRO

1 7 DE FEVEREIRO.

FABULOSO
CRUZEIRO

MARÍTIMO
a bordo do luxuoso "CRUISER"
6M6° n/m-ANKONA"

o 1.» VEZ NO BRASIL o

» r fe- - V^li

O DIAS de enccntamenlo, pela costa

brasileira e rio Amazonas num
¦cruzeiro inesquecível até Manaus,

com escalas o excursões em SALVADOR,

RECIFE, FORTALEZA, e BELÉM.

Luxo e conforto. Aristocrático

tratamento dos armadoreí gregos
Categorizada cozinha internacional.

BOITES» PISCINA «CINEMA

"DECKS"DEESPORTES»
PLAY-GROUND

SALÕES DE JOGOS «BOUTIQUES

CABELEIREIROS «BIBLIOTECA

E mais: ZONA FRANCA - Onde o seu

dinheiro vale o triplo.

AR CONDICIONADO EM TODO O NAVIO
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t Informações e reservas,

com seu Agente de Viagens, ou:

Província -Turismo e Viagens s a
Empresa do Sistema Financeiro Província
Registro Embratur N.o 86/R.S. - 261/GB. CAT. "A"

Av. Rio Branco, 156, s/loja 223/4-

Tel. 222-9590, 232-7827 e 224-0134 - RIO

: MELHOR E
MÁI.S.|M CONTA

I»rIçÒS, desde:

3.900,
PRESTAÇÕES,
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165,20 mensais!

Philco 9511 I HP"
112,10 mensais
OU 10 X 206,20

Preço Total
2.062,00

OU 10X129,61
Preço Total

1.296,10

58,70 mensais
OU 10X117,83

Preço Total
1.178,30 Philco B-2S9 Luxo (3| cm)

51,80 mensais
ou 10x102,51

Preço Total
1.025,10

Brastemp 12 Supor Luxo

87,00 mensais
OU 10 X 174,38

Preço Total

1.743,80

' Colorado (61 cm) 24"
76,20 mensais
ou 10 X 156,71

Preço Total
1.567,10

Colorado 26" (66 cm)
319,50 mensais
OU 10X742,32

Preço Total

7.423,20
1.* Pagamento daqui a 40 dias.

4*jL

Philips K 191 (66 cm) '

327,10 mensais
ou 10X760,00

Preço Total
7.600,00

I," Pagamento daoul a 40 dias.

HELAL
Rua da AlfárícJega; 326—Rua Sete de Setembro, 145

Rua Buenos Aires! 259 --'Ruü Sâo Francisco Xavier, 173

Semer n.» 3020

38,80 mensais
ou io x 81,30

Preço Tbtal

813,00

Liqüidificador
Batedeira
Aspirador Jr.
Secador de Cabelo

. Circulador de Ar
< Batedeira Jubileu
U Aspirador de Pó

§ Enceradeira W1
, Liqüidificador

Centrifuga
uJ Ventilador Super Luxo

Ferro Auiomüit
Grill
Batedeira

g Rádio Philips 071
v> Eletrofone Philips
m Toca-Disco Grunding Estéreo
§ Ferro Tupy

Rádio Artel Super Luxo
Fogão Semer
Rádio Philco 468
Nautilus Super Luxo
Ventilador Faet 12"
Ventilador Contact 12"
Gravador 3302 Philips

Gravador 2400 Philips

Gravador 2205 Philips

Admirai 1071 10.000 BTU

116,40 mensais
ou 10 X 223,87

Preço Total

2.238,70
Brastemp 731

80,10 mensais
ou 10 X 159,07

Preço Total

1.590,70

| I Telefunkan Dominante I I

gr ' ll|ü
I

. Telefunken Dominante

216,30 mensais
0U 10 X 447,75

Preço Total

4.477,50
Philips 585

90,20 mensais
ou 10 X 188,52

Preço Total

1.885,20

.. vista
I vista

vista
vista

I vista
A
I
ft
ft
ft

vista
vista
vista
vista
vista

89,80
169,80
275,00
107,00
439,00
201,00
275,00
249,00
113,00
212,00

3 X 3l\
3X 58,1
3X 95,1
3 X 38,1
3X151,1
3x 69,1
3X 95,1
3X 86,1
3X 39,1
3 X 74,1

ft Vista 339,00 3X117,
ft Vista 56,00 3 X 21,
ft Vista 149,00 3 X 52,
ft Vista 195,00 3 X 67,
ft Vista 69,00 3X 24,
ft Vista 259,00 3X 89,
ft Vista 1.399 3X483,

13,80
ft Vista 219,00 3 X 76,
ft Vista 195,00 3X 67,
ft Vista 112,00 3 X 36,
ft ViSta 269,00 3X 93,
ft Vista 189,00 3X 65,
ft Vista 279,00 3X 96,
ft ViSta 529,00 3X149,
Grátis: 1 caixa acústica
ft Vista 1.490.00 - 3X514,
c/2 caixas acústicas
ft Vista 885.00 - 3 - 304,
Grátis: 1 caixa acústica
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Vietcong dinamita prédio
xx era 4Ü CIVIS reformam Governo

Filipinas reabrem
comunicações e

l Saigon (AP-JB) — Quarenta .
civis na província de Quang Tri
íoram encerrados em um edificio
que, depois, íol dinamitado, porque
loram considerados pouco "aptos
para doutrlnamento." Mulheres e
íllhos presenciaram seus maridos e
pais serem fuzilados em grupos de
12, depois de "julgamentos popu-
lares" nas províncias de Blnh-Dlnh
e Kontum. Crime: falta de entu-
siasmo pelo tipo de libertação ofe- -
recido por Hanói.

Estes e outros relatos de atro-
cidades cometidas por comunistas
que se infiltram nas zonas ocupa-
das pelos inimigos reforçam a cren-
ça norte-americana de que nave-
ria "um banho deJsangue se os co-
munistas se apoderassem do Viet-
name do Sul." As autoridades dos

Estados Unidos se preocupam es-
peclálmente pelos assassinatos,
produtos de vinganças pessoais.

Segundo Informes norte-ame-
rlcanos sobre as atrocidades, "o^
despeito desempenha um papel im-,
portante no caso do guerrilheiro
que viveu na selva durante cinco
anos e, de repente, se encontra do-
no de um povo onde todo mundo
possui rádio e bicicleta. Assim, ha-
verá muito maior número de sen-
tenças de culpabilidade dos Julga-
mentos populares.""Até mesmo os norté-vietna-
mitas, que muitos consideram co-
mo mais disciplinados que os guer-
rllhelros, também sentem despeito
pois acreditam que chegam ao Viet-
name do Sul como libertadores e,
no entanto, todos fogem."

Os. que conseguem escapar são
a única fonte de informações sobre
as atrocidades e sobre as remoções
em massa de civis sul-vletnamltas.
para o Vietname do Norte. No en-'tanto, os Informes não podem ser
confirmados até que as áreas
ocupadas sejam recapturadas pe-
Ias tropas de Saigon.

, Alguns números, entretanto, já
são conhecidos. Desde o inicio da
ofensiva comunista, em março, as
autoridades já confirmaram assas-
stnatos de civis, 0 313 seqüestras e
5 277 feridos civis, nos incidentes
terroristas e em diversos tipos de1
atrocidades. Estes dados, estão 11-
mltados às zonas reconquistadas
recentemente, nada se sabendo das

., regiões ainda sob controle do Viet-
name do Norte,

Cambojano faz do coelho "kamikaze"

Phnom Penh (APP-JB) —
Qualquer pessoa que for desço-
berta comprando coelhos no Cam-
boja deverá ser denunciada e a po-
lícia promete recompensar o dela-
tor. de acordo com comunicado da
Presidência da República do pais,
distribuído ontem.

A guerra aos coelhos foi de-
sencadeada porque o Governo des-
cobriu que eles foram transformar,
dos em ''inconscientes guerrilheiros
suicidas pelos cambojanos verme-
lhos e, com isso, o poderoso arma-

mento de nossas tropas se torna
ineficiente ante à infiltração."

Segundo ò comunicado do Go-
verno, os coelhos, "armados com
uma carga de explosivos, são soltos
nas proximidades dos acampamen-
tos militares, onde se introduzem e
explodem." As informações indicam
que os colaboradores dos guerri-
lheiros pagam até 30 mil riels (Cr$
900,00) "por um futuro kamikaze."

Os bombardeiros B-52 dos Esta-
dos Unidos realizaram, nas últimas
24 horas, uma das mais violentas
incursões sobre o território norte-

vietnamita, lançando quase mil to-
neladas de bombas sobre zonas de
abastecimento das tropas comu-
nistas.

Enquanto isso, os caças super-
sônicos atacavam diversas áreas do
Vietname' do Norte, - inclusive vá-
rios objetivos a apenas 48 quilo-
metros de Hanól. Depois das mis-
soes, os pilotos informaram que
ocorreram gigantescos incêndios e
numerosas explosões secundárias
depois do bombardeio de um depó-
sito de munições nas imediações da
capital norte-vietnamita.
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Manilha (UPI-AP-Reu-
ters/Latin- AFP-ANSA-JB)
— O Governo ílliplno
anunciou ontem, dois dias -
após a decretação da lei.
marcial em todo o pais, a
liberação dos canais de co- •
municação com o exterior.-

O presidente Ferdinand
Marcos comunicou, a reor-
ganização geral de seu ga-
binete e assinou uma or-
dem reforçando o controle
policial sobre as armas de
fogo de.propriedade de par-
ticulares, segundo informa-
ção do assessor de lmpren-
sa do Governo, Francisco
Tatad.

Leis de
emergência

Tatad informou também
que, depois de uma breve
interrupção, todos os vôos
internos foram restabeleci-
dos. Os vôos Internacionais
prosseguem normalmente,
embora continue em vigor
a~proiblção imposta a to-
dos os filipinos de sair do
pais.

As leis de emergência
anunciadas por Ferdinand
Marcos no sábado in-
cluiam o controle dos meios
ds difusão e a censura pré-
via dos despachos noticio-
sos de agências estrangei-
ras, além da proibição de
greves, passeatas, manlfes-
tações e porte de armas
por civis.

üniorcmou-se que o Presi-
dente íilifolno ireuniu-se on-
tem com o seu gabinete pa-
ra tratar da "situação
atual" do pais, inclusive do.
aumento de preços dos ali-
mentos e de outros produ-
tos essenciais.

Marcos declarou oue o
Gabinete estava tomando
medidas para assegurar o
abastecimento e evitar que
a população comprasse em
grande escala, além de ins-
trair seus assessores econô-
micos paira que conferén-
ciassem com os agentes f i-
nanceiros, visando obter
seu apoio para o programa
de. reformas do Governo.

Tatad anunciou ainda

através de uma cadela de
rádio e televisão, que o Pre-
sidente Marcos ordenou a .
seus Ministros uma refor-
ma imediata dos' quadros

, governamentais, com. a cil-
mlmação de todos emprega-
dos incompetentes, como
medida inicial para uma
série de reformas de alto
alcance.

Governo explica^

Em comunicado divulgado
na Organização das Nações
Unidas, o Ministro das Re-
lações Exteriores das Flli-
pinas informou que o No-
vo Exército Popular "está
colocando em perigo o sis-
tema estabelecido, ínfluen-
ciando os estudantes e a
juventude e propondo a lu-
ta contra o feudalismo, o

- fascismo, a parcialidade da
justiça, os salários baixos
e a alta do custo de vida.

Ao explicar a decretação
da lei marcial, no sábado,
Ferdinand Marcos decla-
rou que pretendia impedir
a oueda do Governo,"ameaçado pelo Novo Exêr-
cito Ponular", organização
revolucionária marxista-
maoista que conta com a
participação ativa de cem _
mil homens . e mulheres.

Acrescentou que "vlolen-
. tos • combates" estavam

sendo travados em Lucon
— a maior ilha f lliplna —
e em Mindanao, situada ao
Sul do pais.

As autoridades governa-
mentais f llipinas Insistiram
ontem em Manilha que "o
pocüea* continua nas mãos
dos civis" e que a lei mar-
ciai não autorizava a In-'ervetnção militar, "exceto
re os ol"ls não fossem ca-
p^/zes de manter a ordem.".

Um dos jovnnis de Mani- '
'ha, o, Daily Express, vol-
tou a circular, após o fecha-
mento de todos os jornais
e estações de rádio e tele-
visão decretado no sábado.

¦ Os outros 15 jornais da ca-
pitai flliplna permanece-
rani fechados, da mesma
forma que sete emissoras
de televisão e dezenas de
estações de rádio.

KRAUSE JÓIAS EM IPANEMA
Com mais de um século de

tradição, a KRAUSE é uma
empresa em constante atuall-
zação. Talvez.por ispo, e por ter
evoluido sempre, acompanhai-
do as novas necessidades do
mercado, a KRAUSE continua
hoje a merecer a' pref erência
com que o público sempre a
distinguiu.

Quem passar pela Visconde
de Pirajá, 201-A, vai compro-
var a juventude dessa' empresa
secular. Ali, a KRAUSE está se
preparando para Inaugurar
brevemente a sua nova filial
de Ipanema, em cujas moder-
nas instalações será possível
encontrar o mesmo e tradicio-

nal atendimento que a empre-' sa vem dispensando a seus cil-
entes desde os temoos do Im-
pério. E que sempre caracteri-
zou tanto a loja da Ay. Copaca-
bana, esquina de Santa Clara,
quanto a filial de Salvador. ,

Agora, com suas novas insta-
lações, a KRAUSE vai oferecer
ao público mais uma opção de
comprar bem, no ramo de jóias,
relógios, cristais, prataria e
artigos para presente da me-
lhor qualidade. E vai provar,
com isso, que uma tradição de
100 anos pode perfeitamente
coexistir com os mais moder-
nos métodos de atendimento e
serviço.
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ESTA SEMANA

NO >I1MM»
HOJE, DIA 25

À margem dos debates da XXVII'
Assembléia-Geral das Nações Unidas, o
Secretario de Estado norte-americano,
William Rogers, janta, em Nova Iorque, <
com o Ministro das Relações Exteriores
da União Soviética, Andrei Oromyko.

Depois dè recesso de um ano, é
reiniciada a atividade universitária na
Bolivia, com 2 500 alunos fazendo os exa-
mes vestibulares para a Universidade de
San Andrés, em La Paz.

O Ministro da Defesa da Colôm-
bia, acompanhado de altos oficiais, inl-.
cia visita de rotina ao arquipélago colom-
biano de San Andrés e Providencia, no
Caribe.

A Orquestra Sinfônica norte-ame-
ricana patrocina debate entre o presi-dente da campanha do Partido Democra-
ta, Lawrence 0'Brien, e o presidente da
campanha republicana, Clark MacGre-
gor.

A Corte Especial de Justiça de Ra-
bat inicia o processo dos ex-Ministros
marroquinos, envolvidos no atentado
contra o Rei Hassan.

William Whitelaw, interventor
britânico na Irlanda do Norte, inicia
Conferência Pluripartidária numa ten-
tativa de encontrar uma solução para a
crise do Ulster.

AMANHÃ, DIA 26
O Papa Paulo VI faz 75 anos, em.

meio a profundas especulações sobre sua
possível renúncia.

O Presidente Juan Maria Borda-
berry envia ao Congresso uruguaio men-
sagem pedindo nova prorrogação da sus-
pensão das garantias constitucionais em
todo o país.

O Conselho Interamericano para
a Educação, Ciência e Cultura (CIECC),
da Organização dos Estados Americanos,
faz reunião extraordinária, em Washing-

• ton, para eleger o novo presidente de
sua Comissão Executiva. O escolhido se-
rá, provavelmente, o professor Pedro
Contreras Pulido, Vice-Ministro da Edu-
cação da Venezuela.

Em comemoração ao Sesquicen-
tenário da Independência-do Brasil, rea-
liza-se, na Abadia de Westminster, em
Londres, unia cerimônia de ação de gra-
ças e reconsagração. Será feita ainda
uma homenagem especial em memória
do Almirante Cochrane.

QUARTA-FEIRA, DIA 27
O Secretário de Estado William

Rogers se entrevista em Washington com
o Ministro dás Relações Exteriores da
França, Maurice Schumann. Logo de-
pois, o Secretário norte-americano recebe
seu colega britânico, Sir Alec Douglas
Home.

O Presidente Richard Nixon faz
discurso durante o almoço com o comitê
para levantamento de fundos para sua
campanha, em São Francisco.

QUINTA-FEIRA, DIA 28
Realiza-se, em Paris, a 161a. ses-

são da Conferência de Paz sobre a Guer-
ra do Vietname.

O Presidente Alejandro Lanusse
inicia viagem de dois dias às cidades ar-
gentinas de Paraná e Concórdia. Nesta
última, no rio Uruguai, o Chefe de Es-
tado deverá fazer comunicado sobre a
construção da represa e central' hidre-
létrica de Salto Grande.

O Presidente egípcio Anwar Sa-
dat pronuncia discurso pela passagem dp
aniversário de morte de Naisser, ocorrido
há dois anos.

SEXTA-FEIRA, DIA 29
O Ministro das Relações Exterio-

rés da Coréia do Sul, Yòng Shik Kim, é
o convidado de honra do almoço a ser
realizado no Clube Nacional de lmpren-
sa, em Washington.

Será encerrada, em Roma, reu-
nião da União Interparlamentária, que
tem a finalidade de promover os conta-
tos pessoais entre os membros dos diver-
sos Parlamentos dos países-membros e
a colaboração entre estas na§ões, além
de contribuir para a realização dos ott-
Jetivos da Carta das Nações Unidas.

SÁBADO, DIA 30
O Presidente Juan Velasço Alva-

rwiò inicia viagem de 10 dias pelo inte-
rior do Peru, por motivo do 49 aniversá-
rio da, revolução militar que o levou ao
poder, em 3 de outubro de 1968.

O Primeiro-Ministro japonês Ka-
kúel Tanaka encerra sua viagem a Pe-
quim. Na ocasião, será lançado comu-
nicado conjunto do Japão e China, anun-
ciando o restabelecimento das relações
diplomáticas entre os dois países.

Termina no Uruguai o segundo
período da suspensão dais garantias in-
dividuais.

!*"• \í ( . ', 'V;';DOMINGO, DIA 1.°
DE OUTUBRO

•—• O Governo argentino anuncia a
data das eleições presidenciais, que de-
vem ser realizadas no início de 1973.

— A República Popular da China co-
memora o 239 aniversário de sua cria-
ção. -m-.-^f
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Vietcong dinamita prédio
em que prendera 40 civis

Salgon (AP-JB) — Quarenta
civis na provincia de Quang Tri
íoram encerrados em um edificio
que, depois, íoi dinamitado, porque
íoram considerados pouco "aptos
para doutrinamento." Mulheres e
filhos presenciaram seus maridos e
pais serem fuzilados em grupos de
12, depois de "julgamentos popu-lares" nas provincias de Binh-Dlrih
e Kontum. Crime: falta de entu-
siasmo pelo tipo de libertação ofe-
recldo por Hanói.

Estes e outros relatos de atro-
cidades cometidas por comunistas
que se infiltram nas zonas ocupa-
das pelos Inimigos reforçam a cren-
ça norte-americana de que have-
ria "um banho de sangue se os co-
munistas se apoderassem do Viet-
name do Sul." As autoridades dos
Estados Unidos se preocupam es-
peclalmente pelos assassinatos,
produtos de vinganças pessoais.

Segundo informes norte-ame-

ricanos sobre as atrocidades, "o
despeito desempenha um papel im-
portanto no caso do guerrilheiro
que viveu na selva durante cinco
anos e, de repente, se encontra do-
no de um povo onde todo mundo
possui rádio e bicicleta. Assim,, ha-
verá multo maior número de sen-
tenças de culpabilidade dos julga-mentos populares."

"Até mesmo os norte-victna-
mitas, que muitos consideram co-
mo mais disciplinados que os guer-rilheiros, também sentem despeito
pois acreditam quo chegam ao Viet-
name do Sul como libertadores e,
no entanto, todos fogem."

Os que conseguem escapar são
a única fonte de informações sobre
as atrocidades e sobre as remoções
em massa de civis sul-vietnamltas
para o Vietname do Norte. No en-
tanto, os informes não podem ser
confirmados até que as áreas

ocupadas sejam recapturadas pe-
las tropas de Salgon.

Em Washington, o Secretário
de Defesa, Melvin Laird, condenou
ontem energicamente o Vietname
do Norte pelo que classificou de '11-
bertação seletiva de prisioneiros de
guerra norte-americanos" e a ten-
tatlva de utilizar seus familiares
como elementos de propaganda.Hanói libertou três oficiais norte-
americanos dos campos de prlslo-neiros de guerra, recentemente.

Os norte-vietnamitas exigiram
que os prisioneiros regressassem a
seu pais com suas famílias e acom-
panhados por membros de um gru-
po antlbcllcista norte-americano.

Despacho proveniente de Hong-
Kong indica que os três pilotos nor-
te-amerlcanos libertados por Ha-
nói pediram, ontem à noite, ao Pre-
sidente Nixon, que permita seu in-
gresso nos EUA escoltados por uma
delegação civil.

Filipinas reabrem
comunicações e
reformam Governo

Cambojano faz do coelho "kamikaze"
Phnom Penh (APP-JB) —

Qualquer pessoa que for desço-
berta comprando coelhos no Cam-
boja deverá ser denunciada e a po-licia promete recompensar o dela-
tor, de acordo com comunicado da
Presidência da República do pais,distribuído ontem.

A guerra aos coelhos foi de-
sencadeada porque o Governo des-
cobriu que eles foram transforma-

dos em "inconscientes guerrilheiros
suicidas pelos cambojanos verme-
lhos e, com isso, o poderoso arma-
mento de nossas tropas se torna
ineficiente ante a infiltração."

Segundo o comunicado do Go-
verno, os coelhos, "armados com
uma carga de explosivos, são soltos
nas proximidades dos acampamen-
tos militares, onde se introduzem e
explodem." As informações indicam

que os colaboradores dos guerri-
lheiros. pagam até 30 mil riels (Cr$
900,00» "por um futuro kamikaze."

Os bombardeiros B-S2 dos Esta-
dos Unidos realizaram, nas últimas
24 horas, uma das mais violentas
incursões sobre,o território norte-
vietnamita, lançando quase mil to-
neladas de bombas sobre zonas de
abastecimento das tropas comu-
nistas.

ENFIM, A MELHOR RECEITA DE FOGÃO
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Radiante
modelo 3010'

Manllha (UPI-AP-Reu-
ters/Latin- APP-ANSA-JB)
— O Governo filipino
anunciou ontem, dois dias
após a decretação da lei
marcial em todo o pais, a
liberação dos canais de co-
municação com o exterior.

O Presidente Ferdinand
Marcos comunicou a reor-
ganização geral de seu ga-
binete e assinou uma or-
dem reforçando o controle
policial sobre as armas de
fogo de propriedade de par-
ticulares, segundo informa-
ção do assessor de lmpren-
sa do Governo,. Francisco
Tatad.

Leis de
emergência

Tatad informou também
que, depois dc uma breve
Interrupção, todos os vôos
internos foram restabeleci-
dos. Os vôos internacionais
prosseguem normalmente,

.embora continue em vigor
a proibição imposta a to-
dos os flliplnos de sair do
pais.

As leis de emergência
anunciadas por Ferdinand
Marcos no sábado in-
cluiam o controle dos meios
de difusão e a censura pré*-via dos despachos noticio-
sos de agências estrangei-
ras, além da proibição de
greves, passeatas, manifes-
tações e porte de armas
por civis.

Informou-se que o Presi-
denite filipino reuniu-se on-
tem com o seu gabinete pa-ra tratar da "situação
atual" do pais, inclusive do
aumento de preços dos ali-
mentos e de outros produ-tos essenciais.

Marcos declarou que o
Gabinete estava tomando
medidas para assegurar o
abastecimento e evitar quea população comprasse em
grande escala, além de ins-
truir seus assessores econô-
micos pana que conferen-
ciassem com os agentes íi-
nancei-os, visando obter
seu apoio para o programa
de reformas do Governo.

Tatad anunciou ainda
através de tuna cadeia de

rádio e televisão, que o Pre-
sidente Marcos ordenou a
seus Ministros uma refor-
ma Imediata dos quadros
governamentais, com a eli-
mlnação de todos emprega-
dos Incompetentes, como
medilda iniciial para uma
série de reformas de alto
alcance.

Governo explica
Em comunicado divulgado

na Organização das Nações
Unidas, o Ministro das Re-
lações Exteriores das Fili-
pinas informou que o No-
vo Exército Popular "está
colocando em perigo o sls-
tema estabelecido, «Influen-
ciando os estudantes e a
juventude e propondo a lu-
ta contra o feudalismo, o
fascismo, a parcialidade da
justiça, os salários baixos
e a alta do custo de vida.

Ao explicar a decretação
da lei marcial, no sábado,
Ferdinand Marcos decla-
rou que pretendia impedir
a" queda do Governo,"ameaçado pelo Novo Exér-
cito Popular", organização
revolucionária marxista-
maoista que conta com a
participação ativa de cem
mil homens e mulheres.

Acrescentou que "violen-
tos combates" estavam
sendo travados em Lucon
— a maior Ilha ílliplna —
e em Mindanao, situada ao
Sul do país.
INTERVENÇÃO

O Presidente Ferdinand
Marcos decretou a inter-
venção das Forças Arma-
das das Filipinas nas três
companhias de aviação do
pais, nas usinas elétricas,
no serviço telefônico e na
repartição de águas, de
acordo com a lei marcial
Imposta na sexta-feira ao
pais.

Um memorando enviado
ao Ministro da Defesa, Juan
Ponce Enrique, o Presiden-
te Marcos argumenta que a
medida é necessária paraimpedir "possíveis atos ter-
roristas devido à presente
emergência nacional causa-
da por uma conspiração
comunista para derrubar o
Governo."

KRAUSE JÓIAS EM IPANEMA
Com mais de um século de

tradição, a KRAUSE é uma
empresa em constante atuali-
zação. Talvez por Isso, e por ter
evoluído sempre, acompanhan-
do as novas necessidades do
mercado, a KRAUSE continua
hoje a merecer a preferênciacom que o público sempre a
distinguiu.

Quem passar pela Visconde-
de Pirajá, 201-A. vai compro-
var a juventude dessa empresa
secular. Alt, a KRAUSE está se
preparando para inaugurar
brevemente a sua nova filial
de Ipanema, em cujas moder-
nas instalações será possívelencontrar o mesmo e tradicio-

nal atendimento que a empre-
sa vem dispensando a seus cli-
entes desde os tempos do Im-
pério. E que sempre caractevi-
zou tanto a loja da Av. Copaca-
bana, esquina de Santa Clara,
quanto a filial de Salvador.

Agora, com suas novas insta-
lações, a KRAUSE vai oferecer
ao público mais uma opção de
comprar bem, no ramo de jóias,relógios, cristais, prataria e
artigos para presente da me-
lhor qualidade. E vai provar,com isso, que uma tradição de
100 anos pode perfeitamentecoexistir com os mais moder-
nos métodosde atendimento e
serviço.

O MUNDO FICA MENOR
CADA QUINTA FEIRA.
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ESTA SEMANA

NO MUNDO
HOJE, DIA 25

À margem dos debates da XXVII
Assembléia-Geral das Nações Unidas, o
Secretario de Estado norte-americano,
William Rogers, janta, em Nova Iorque,
com o Ministro das Relações Exteriores
da União Soviética, Andrei Gromyko.

Depois de recesso de um ano, é
reiniciada a atividade universitária na
Bolívia, com 2 SOO alunos fazendo os exa-
mes vestibulares para a Universidade de
San Andrés, em La Paz.

O Ministro da Defesa da Colôm-
bia, acompanhado de altos oficiais, ini-
cia visita de rotina ao arquipélago colom-
biano de San Andrés e Providencia, no
Caribe.

A Orquestra Sinfônica norte-ame*
ricana patrocina debate entre o presi-dente da campanha do Partido Democra-
ta, Lawrence 0'Brien, e o presidente da
campanha republicana, Clark MacGre-
gor.

— A Corte Especial de Justiça de Ra-
bat inicia o processo dos ex-Ministros
marroquinos, envolvidos no atentado
contra o Rei Hassan.

William Whitelaw, interventor
britânico na Irlanda do Norte, inicia
Conferência Pluripartidária numa ten-
tativa de encontrar uma solução para a
crise do Ulster.

AMANHÃ, DIA 26
O Papa Paulo VI faz 75 anos, em

meio a profundas especulações sobre sua
possível renúncia.

O Presidente Juan Maria Borda-
berry envia ao Congresso uruguaio men-
sagem pedindo nova prorrogação da sus-
pensão das garantias constitucionais em
todo o pais.

O Conselho Interamericano paraa Educação, Ciência e Cultura (CIECC),da Organização dos Estados Americanos,
faz reunião extraordinária, em Washing-
ton, para eleger o novo presidente de
sua Comissão Executiva. O escolhido se-
rá, provavelmente, o professor Pedro
Contreras Pulido, Vice-Ministro da Edu-
cação da Venezuela.

Em comemoração ao Sesquicen-
tenário da Independência do Brasil, rea-
liza-se, na Abadia de Westminster, em
Londres, uma cerimônia de ação de gra-
ças e reconsagração. Será feita ainda
uma homenagem especial em memória
do Almirante Cochrane.

QUARTA-FEIRA, DIA 27
O Secretário de Estado William

Rogers se entrevista em Washington com
o Ministro dãs Relações Exteriores da
França, Maurice Schumann. Logo de-
pois, o Secretário norte-americano recebe
seu colega britânico, Sir Alec Douglas
Home.

O Presidente Richard Nixon faz
discurso durante o almoço com o comitê
para levantamento de fundos para sua
campanha, em São Francisco.

QUINTA-FEIRA, DIA 28
'

Realiza-se, em Paris, a 161a. ses-
sãrfda Conferência de Paz sobre a Guer-
ra do Vietname.

O Presidente Alejandro Lanusse
inicia viagem de dois dias às cidades ar-
gentinas de Paraná e Concórdia. Nesta
ultima, no rio Uruguai, o Chefe de Es-
tado deverá fazer comunicado sobre a
construção da represa e central hidre-
létrica de Salto Grande.

O Presidente egípcio Anwar Sa-
dat pronuncia discurso pela passagem do
aniversário de morte de Nasser, ocorrido
há dois anos.

SEXTA-FEIRA, DIA 29
O Ministro das Relações Exterio-

res da Coréia do Sul, Yong Shik Kim, é
o convidado de honra do almoço a ser
realizado no Clube Nacional de lmpren-
sa, em Washington.

Será encerrada, em Roma, reu-
nião da União Interparlamentária, quetem a finalidade de promover os conta-
tos pessoais entre os, membros dos diver-
sos Parlamentos dos países-membros e
a colaboração entre estas nações, além
de contribuir para a realização dos ob-
jetivos da Carta das Nações Unidas.

SÁBADO, DIA 30
O Presidente Juan Velasco Alva-

rado inicia viagem de 10 dias pelo inte-
rior do Peru, por motivo do 49 aniversá-
río da revolução militar que o levou ao
poder, em 3 de outubro de 1968.

O Primeiro-Ministro japonês Ka-
kuei Tanaka encerra sua viagem a Pe-
quim. Na ocasião, será lançado comu-
meado conjunto do Japão e China, anun-
ciando o restabelecimento das relações
diplomáticas entre os dois paises.

Termina no Uruguai o segundo

Seríodo 
da suspensão das garantias in-

ividuais.

DOMINGO, DIA 1.°
DE OUTUBRO

O Governo argentino anuncia a
data das eleições presidenciais, que de-
vem ser realizadas no início de 1973.

A República Popular da China co-
memora o 23° aniversário de sua cria-
ção.
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ESTA SEMANA

ISO PAIS
HOJE, DIA 25

Em Brasília, o Presidente Medi-
ci recebe em audiência os Ministros Mi-
litares, o Chefe do Estado-Maior das For-
ças Armadas e o Ministro Interino da
Fazenda, Flávio José Pécora.

Em São Paulo, instlação do IV
Congresso Ibero-Americano de Direito do
Trabalho e Previdência Social, na Uni- .
versidade Mackenzie, com a participação
de j mistas latino-americanos, espanhola,
portugueses e italianos.

Também em São Paulo o lança-
mento da 3a. edição da História do Bra*
sil do inglês John Armitage, publicada
pela primeira vez em Londres, em 1836. -
O livro focaliza o período de 1808 a 1831,
desde a chegada da família real até a
abdicação de D. Pedro I, e é considerado
um dos mais completos documentos so-
bre a libertação politica do Brasil; Edi-
ção da Livraria Martins Editora.

Editoração das Histórias em
Quadrinhos no Brasil é o tema central
da I Semana de Estudos de Editoração,
na Escola de Comunicação e Artes da
Universidade de São Paulo. Os debates
prosseguem até sexta-feira, quando Mau-
rício de Sousa fala sobre Legislação Bra-
sileira das Histórias em Quadrinhos.O investigador Astorige Correia '
de Paula (conhecido como Correinha,
foragido) tem audiência marcada pelo
juiz Benini Cabral, em São Paulo, para
responder a processo sobre o Esquadrão
da Morte. Caso não compareça, como
aconteceu em outras audiências marca-
das, Correinha poderá ter seu processo
encaminhado à revelia.

O ex-Governador da GuanabaraFrancisco Negrão de lima recebe o ti-
tulo de Cidadão Honorário, em Belo Ho-
rizonte. Em Niterói, Estado do Rio, rea-
liza-se no TRE o primeiro julgamento de
recurso interposto por candidatos veta-
dos à disputa das eleições de 15 de no-
vembro. Os juizes eleitorais decidirão so-
bre Gilberto Afonso Pires, candidato pe-
Ia legenda-3 da Arena à prefeitura de
São Gonçalo, impugnado pela justiça
eleitoral da cidade por falta de domici-
lio eleitoral.
AMANHÃ, DIA 26

De Brasília, o Presidente Médicl
viaja à Amazônia. Desce em Santarém
para visitar as obras da estrada Cuiabá-
Santarém e almoça no 89 Batalhão de
Engenharia e Construção. Segue à tar-
de para Belém do Pará.

Em Porto Alegre, dirigentes do
MDB gaúcho promovem homenagens a
memória de Francisco Brochado da Ro-

. cha, quê chefiou um dos gabinetes par-
íamentaristas do ex-Presidente João Gou-
lart e liderou o movimento pela realiza-
çâo do plebiscito que restabeleceu o re-
gime presidencialista. É o décimo anl-
versário de sua morte.

QUARTA-FEIRA, DIA 27
O Presidente Mediei visita Alta-

mira. Inaugura o trecho implantado da
Transamazônica e vai de Estreito a Ital-
tuba. Visita uma agrovila e pernoita
num motel ali construído pelo Incra.

Em Porto Alegre, com a partici-pação de 500 especialistas de vários Es-tados, incluindo a Guanabara, abertu-
ra da VIII Jornada Sul-Riograndense de
Ginecologia e Obstetrícia, que se desdo-
bra até sábado com conferências, apre-
sentação de temas livres e mesas-redon-
das.

Em Belo Horizonte: instalação do
I Congresso Médico de Uberaba; exibi-
ção dos filmes publicitários brasileiros
que participaram dos festivais de Canes
e Veneza em 1972, ria Associação Comer-
ciai; e partida de vinte famílias de co-
lonos mineiros, num total de 150 pes-soas, para a Amazônia, onde trabalha-
rão em agrovilas criadas pelo Incra em
Altamira,. Pará.
QUINTA-FEIRA, DIA 28

— O Presidente Mediei encerra sua
£¦% terceira visita à Transamazônica. Viaja

í pela manhã de Altamira a Belém, onde
apenas fica alguns instantes no aero-
porto, mudando para o BAC que o traz-de volta a Brasília.
SEXTA-FEIRA, DIA 29

Segue para Parati, no Sul flu-
minense, uma turma de técnicos da
Companhia de Turismo do Estado do
Rio para levantamento das possibilida-des turísticas das fazendas Parató-Mi-
rim, Patrimônio e Independência, paraonde serão transferidas as 176 famílias
de lavradores que atualmente moram
no Parque Florestal da Serra da Bacaí-
.na, transformada em reserva florestal.

SÁBADO, DIA 30
O Ministro da Saúde, Mário Ma-

chado de Lemos, viaja ao Chile para re-
presentar o Brasil na reunião dos Mi-
nistros da Saúde da América Latina.

—O Ministro Jarbas Passarinho
vai a Belo Horizonte visitar as obras do
Centro de Reabilitação de Crianças De-: feituosas.

Em Belo Horizonte, o cineasta
Joaquim Pedro de .Andrade fala sobre
o filme A Linguagem da Persuasão no
Palácio das Artes.
DOMINGO, DIA 1.°

O sociólogo francês Edgar Mo-
rin, diretor do Centro de Comunicação
de Massas da Universidade de Paris,
coordena o debate sobre Perspectivas do
Estudo de Comunicação no Brasil, no
Palácio das Artes, em Belo Horizonte.
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José Cribas foi ao DOPS pedir desculpas

Diretor paulista da Falch
surge sorridente após ter
desaparecido .por 38 hor;.

São Paulo (Sucursal) — Trinta e oito horas de-
pois ãe ter mobilizado toda a polícia paulista, preo-
cupado a familia e ter sido dado como vitima de
um seqüestro, uma vez que havia desaparecido mis-
teriosamente desde a noite de sexta-feira sem dei-
xar noticia alguma, o industrial paulista José Cri-
bas de Oliveira e Silva, diretor-presidente da In-
dústria de Chocolate Falchi, apareceu, no inicio da
tarde de ontem no DOPS, "para pedir desculpas
pelo susto que dei em todos, sem querer."

Um pouco nervoso, mas alegre e rindo muito
do susto que pregou em sua familia, à imprensa e
às autoridades policiais, o Sr. José Cribas de Oli-
veira e Silva disse que o engano se deu "porque, na
sexta-feira à noite, de repente me deu um estalo
e eu resolvi — logo após deixar a casa de meu
amigo João Negrini — dar uma checada a São Se-
bastião da Grama, onde pos.suo uma mina de
feldspato."

Carro quebrou
Trajando calça de lã cinza e paletó de camur-

ça azulado, sapatos pretos, camisa brarica e um
lenço colorido no pescoço, o industrial pediu des-
culpas aos fotógrafos e repórteres presentes "por-
que ainda não tive tempo de fazer "a barba e estou
parecendo mais um bicho do mato." .. ..

"'— "Só deste jeito mesmo é que ri.e_i nome sai
em jornal — acrescentou, antes de contar a histó-
ria de seu desaparecimento. Ressaltou que os fatos
ocorreram "absolutamente sem depender de minha
vontade, porque não calculava que eu já fosse tão
famoso assim a ponto de merecer a atenção da
imprensa."

Entre muitos sorrisos, apesar de um pouco ner-
voso com a quantidade, de pessoas que o ouviam
no DOPS, o Sr. José Cribas de Oliveira disse: "Ao
deixar a casa do seu amigo, João Negrini, no Pa-
caembu, por volta das 23hl5m de sexta-feira, esta-
va com intenção de passar pela casa de meu cunha-
do, na Rua Cândido Espinheira. Entretanto, mudei
de idéia quando liguei o carro. Tive um estalo e
resolvi seguir para São Sebastião da Grama, loca-
lidade próxima à Vargem Grande, a três horas da
capital, onde tenho uma mina de feldspato."

— Quando cheguei a Campinas, metade do ca-
minho — continuou — resolvi pernoitar na casa de
um amigo. Eram 2 horas da madrugada de sába-
do. De manhã, lá pelas 8h30m, fui para a mina,
mas antes pedi ao meu amigo que avisasse aò pes-
soai da Falchi onde eu estava. O recado foi deixa-
do com um faxineiro da empresa que se esqueceu
de transmiti-lo à; minha família. Mas só fiquei sa-
bendo disso hoje."

Segui tranqüilo para São Sebastião — acres-
. centou — mas, quando entrei em terrenos de mi-

nha propriedade, a uns 3 quilômetros da mina, meu
Dodge Dart quebrou! com defeito na tampa do dis-
tribuidor, mais ou menos às 10h30m. Ainda conse-
gui chegar até a mina, onde deixei o carro. .A pé

; voltei para a estrada, onde, sozinho, aguardei a
passagem de • um ônibus. Meia hora depois, passou
um do Expresso Caconde—São Paulo e eu pedi ao
motorista que comprasse para mim uma outra tam-

. pa de distribuidor em Campinas. Para Isto lhe dei
. Çr$ 100,00. Voltei para a mina, resolvi alguns ne-

gócios e aguardei a chegada da peça até as
16h30m.

Sem saber
A esta hora, enquanto toda a policia paulista

o procurava e sua familia passava por momentos
de grande expectativa, acreditando ter sido éle se-
questrado, o industrial iniciou a colocação de nova
tampa no distribuidor de seu Dodge, verde-metáli-
cò, conserto que demorou apenas 20 minutos.

Mais ou menos às 6 da tarde — prosseguiu.— iniciei minha viagem de volta para São Paulo." Cheguei a Campinas às 20 horas e, como méú ami-
go insistisse muito, resolvi pernoitar em sua casa
outra vez.

. —Hoje, de. manhã (ontem) antes de voltar pa-
ra Sâo.Paulo, o que ia fazer somente à! tarde, tele-
fonel para a fábrica e quem me atendeu foi um
dos diretores, Arnor Aguiar. Ele, então, me disse
que aqui todo mundo estava à minha procura e que
eu havia'sido, dado cotno seqüestrado. Revelou ele

- ainda qué minha familia estava muito preocupada.
. Desliguei o telefone e vim imediatamente para São

Paulo.. Aqui, passei rapidamente em minha resi-
déncia, à Rua Joaquim Eugênio de Lima, tranquili-
zel minha filha mais nova que espera um bebê e
vim direto para o DOPS, pedir desculpas e desfa-
zer o engano, inclusive; com a imprensa.

O industrial — ainda no DOPS, brincou mui-
to com todos os que o ouviam, repetiu sua história
oito vezes para muitos jornalistas que chegavam
atrasados, posou para os fotógrafos, deu explica-'
ções a duas emissoras de televisão e falou pelos
microfones de três emissoras de rádio.

Só espero — revelou — que de agora em di-
ante a Falchi cresça bastante, aproveitando toda
esta promoção provocada pelo meu desapareci-
mento.

S. Caetano
faz prevenção
contra câncer

São Paulo (Sucursal) —
Toda a população feminina
de São Caetano do Sul
(cerca de 40 mil mulheres)
será submetida a exames
ginecológlcos a partir de'
hoje, quando se inicia no
município a campanha de
prevenção e tratamento do
câncer glnecológlco promo-
vida pelo Instituto Brasi-
leiro de Estudos e Pesquisas
de Obstetrícia e Ginecolo-
gia.

Os exames têm o objeti-
vo de revelar o Índice real
do câncer glnecológlco no
pais, mediante amostragem
dos casos de câncer da ma-
ma e do colo uterlno.

Calçadas de
Brasília são
coni desenhos

Brasília (Sucursal) — No-
vas calçadas com desenhos
abstratos e geométricos es-
tão sendo feitas na princi-
pai avenida de Brasília pa-
ra que a exemplo das de
Copacabana, possam iden-
tlficar a cidade entre os tu-
ristas, facilitando também o
reconhecimento das quadras
que ainda é confuso para
os moradores.

Pedras portuguesas nas
cores branca e preta, vindas
da cidade de Sete Lagoas,
em Minas Gerais, estão
sendo colocadas na Quadra
507 Sul,

Lavrador sumido que achou
moedas vai se apresentar

Niterói (Sucursal) — Isa-
ias Justino Hotz — um dos
que encontraram 117 moe-
das de ouro em Duque de
Caxias, dia 7 — deverá se
apresentar esta semana ao
delegado Moacir B e 1 o t,
segundo informou ontem o
Sr. José Francisco de Al-
meldá Filho, que explora as
terras onde estavam enter-
radas as moedas.

O Sr. José Francisco de
Almeida Filho, esteve on-
tem pela manhã em sua
propriedade, na Fazenda
Capivari, em Xerém, 4*? Dis-
trito de Duque de Caxias,
onde queixou-se de que os
a c o nteclmentos seguintes
ao encontro das moedas
têm-lhe trazido muitos pro-
biemas, principalmente em
sua fazenda, "onde está
tudo descontrolado, com

muito serviço por fazer",
sem contar o prejuízo que
teve "com a perda de cerca
de 20 litros de leite diários."

Sobre a apresentação de
Isaias ao Sr. Moacir Belot,
esta semana, ele disse que
a noticia chegou ao seu co-/
nhecimento através de um
conhecido, que soube do
fato por intermédio do ir-
mão do desaparecido, o sol-
dado da PM da Guanabara,
Getúlio Hotz.

Ele ontem, de botas de
borracha, cano curto, cha-
péu de vaqueiro, inspecio-
nou a fazenda, a cavalo, e
levou um dos animais para
ser ferrado, providências
que tomou sempre assistido
pelos empregados Jorge Eu-
sébio dos Santos e Pedro
Teixeira de Morais — um

dos que encontrou as moe-
das.

PREOCUPAÇÃO

O Sr. José Francisco de
Almeida Filho revelou que
depois que foram encontra-
das as moedas em suas ter-
ras, seu empregado Pedro
tem andado muito preo-
cupado, não chegando mes-
mo a comer e dormir direi-
to. Ele disse que tem "pro»
curado animá-lo", pois seu
empregado "é um homem
multo humilde. Procuro
brincar um pouco com ele",
disse o posseiro,"lembrando-lhe que agora
está cheio do dinheiro, mas
ele continua preocupado
com toda esta agitação que
se está fazendo em torno do
caso."
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ALBA S/A - INDÚSTRIAS QUÍMICAS
Comunica, seu novo telefone

PBX 244-5922
Escritório: Av. Franklin Roosevelt, 137 - Gr. 707
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DOVA
MOSTRA OS PREÇOS
QUE NINGUÉM MAIS

PODE MOSTRAR:
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Conjunto Ideal
Standard Carina.
11 peças em diversas cores
para a beleza do seu banheiro

Apenas 198, à vista

Armário de
Luxo Goyana.
Classe em seu banheiro.

Apenas 70, à vista

Conjunto
de Metais
Industam.
Linha de luxo,
modelo Luanda,
Para lavatório:

à vista90,
Para bidê: L^T

9U| ã vista ^*"
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Pisos Decorados Ceramus.
Esmaltados em diversas cores e padrões.

A partir de 24,50 o ma

O PRAZO TAMBÉM É O MELHOR
COM CRÉDITO IMEDIATO.

SUPER OFERTA DOVA^1
Aquecedor Elétrico JMS
40 litros 22 1, à vista
60 litros 276, ,à vista ..

Ladrilho Pisomalte.
Em cores, liso ou
marmorizado. (15 x 7,5)
Apenas . 24,95
o m2 à vista ¦ ;

mConjunto de Metais
Decà Sexta vados.'
Para lavatório; 105,
Pará bidê;: 115,

Azulejos Céramus.
Decorados, em lindas
cores e padrões.
A partir dé 25,50
o. m2 à vista

Fogão Walljg de Luxo,
.4 bocas e tampa.
A partir de 298,

Pisos Vermelhos
(15x7,5).
Só 8, o m2 à vista

Azulejos Klabin
(11 x 11).
A partir de 11,95
o m2 à vista '

w
Aquecedor
Junkers.
Branco:

405,
Em cor:

437,
avista

à viitr

TEMOS TAMBÉM TODA A LINHA DE MATERIAL
PESADO PARA A SUA CONSTRUÇÃO, A PREÇOS
MENORES DO QUE TODA A CONCORRÊNCIA.

DDVA SA
MATERIAIS CARA CONSTRUÇÃO

CENTRO: ¦ Mk
Av. Almirante Barroso, 90 s/loja
SÀO CRISTÓVÃO:
Praça Padre Seve 28 (Largo da Igrejinha)
MEIER:
Rua Aristides Calre, 119
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Detetive morto por marginal
é sepultado no Rio em meio
ao pesar de muitos colegas

Com a presença do Secretário de Segurança,
General Antônio Faustino da Costa, do superlnten-
dente de Polícia Judiciária, delegado Luis Alexan-
dre Lafaiete Stockler, foi sepultado ontem no Cerni-
tério do Catumbi o detetive Paulo Sérgio da Costa
Oliveira, assassinado pelo marginal Juscelino oo-
mes, que também foi morto.

Durante o velório na noite de anteontem e ma-
drueada de ontem, os colegas do morto comenta-
vam que iriam solicitar das autoridades competen-
tes uma maneira melhor de'amparar as famílias dos
policiais que morrem no cumprimento do dever.
Dentre as centenas de policiais que compareceram
ao enterro, destacava-se o delegado Geraldo Trocou,
da 6a. DP, onde Paulo Sérgio era lotado.

Cova rasa

Operário
cai no
34.° andar

O operário Rosslnl de
Freitas Pereira, de 33 anos,
morreu na manhã de on-
tem ao cair da prancha do
elevador no 34.9 andar de
um edificio em construção
próximo à Rlo-Santos.

Rossinl trabalhava na
concretagem do 35.° andar.

Policial foi
baleado em
Cabo Frio

Segurança de edifícios vai
a debate com laudo pericial
sobre incêndio do iíndraus

São Paulo (Sucursal) — O laudo pericial sobre
as causas do incêndio do edifício Andraus, anexado
a um processo com nove volumes, será entregue
hoje à Justiça, mas sua divulgação só irá ocorrer
dentro de 15 dias, quando o inquérito retornar à Se-
cretaria de Segurança.

Segundo o delegado Vicente Franco Tolentino,
do Io Distrito, responsável pela tomada de depoi-
mentos, as investigações para determinar a origem
do fogo que destruiu o Andraus constituiram-se no
mais importante trabalho da Polícia Técnica pau-
lista, cujas conclusões poderão alterar o código de
segurança das construções nas grandes cidades.
PROVIDÊNCIAS

apostou que Jornalista que publicou 
~

não morria matéria contra Governador
e perdeu da Bahia será ouvido hoje

Ao contrário do que íoi
noticiado, o detetive não foi
sepultado no Mausoléu do
Policial, já que a familia
preíerlu enterrá-lo em co-
va rasa, junto a outros pa-
rentes. A missa de 7.° dia
está marcada para sexta-
feira, às 8 horas na igreja
Nossa Senhora da Salete,
no Catumbi.

O morto deixa viúva a
Sra. Vilma, e a filha Ana
Paula, de apenas um ano
de idade. Ele era casado há
dois anos e se destacava
entre os colegas pelo seu gé-
nio alegre e por ser despor-
tista entusiasmado, condu-
zindo seus amigos de ma-
neira brilhante no campeo-
nato de futebol criado pela

Scuderie Detetive Milton
Le Cocq. %

Paulo Sérgio foi taleado
pelo ma ginal Juscelino Go-
mes, quí rido lhe deu voz de
prisão por estar ele assai-
tando um casal na Avenida
Presidente Vargas, junto â
zona do baixo meretrício.
Juscelino não acatou as or-
dens do policial, fazendo
disparos contra ele, que foi
atingido por dois tiros, um
dos quais na espinha dor-
sal. Se vivesse, Paulo Sérgio
ficaria paralitlco da cintura
para baixo.

O marginal foi morto dois
dias após ter baleado o po-
licial, ao resistir a prisão,
em Nova Iguaçu. Juscelino
morreu ao dar entrada no
Hospital Getúlio Vargas.

Tráfego
O transito nas proximida-

des do Cemitério do Catum-
bl ficou congestionado por
alguns minutos, por causa
da multidão que acompa-
nhava o enterro. Policiais
de todas as delegacias do
Rio, chefes e diretores dos

órgãos de segurança esta-
vam presentes, e todos la-
mentavam a morte do po-
licial.

O enterro foi simples e
não houve discursos. Alguns
policiais foram acometidos
de crises nervosas e outros
chegaram a desmaiar.

Niterói (Sucursal) — O
investigador de policia Pau-
lo Roberto, lotado na l.a DD,
nesta capital, foi baleado na
madrugada de ontem em
Cabo Frio, por desconheci-
dos que dispararam de um
veiculo não identificado.

O policial estava abaixa-
do ao lado de seu carro,
tentando solucionar o def ei-
to' mecânico que minutos'
antes Interrompera seu pas.
selo em Cabo Frio. A bala
penetrou na coxa direita do
investigador, que foi remo-
vido para Niterói, a fim dc
ser submetido a uma peque-
na intervenção cirúrgica.

A agressão foi tão rápida
que nem a vitima e seu
companheiro conseguiram
identificar a placa do vei-
culo em cujo Interior esta-
vam os agresores.

Se em Niterói alguns co-
legas da vitima desconfiam
de bandidos que já tenham
sido presos pelo investiga-
dor, em Cabo Frio a policia
acredita que os disparos de-
vem ter sido desfechados
por um desses jovens turis-
tas que, durante as madru-
gadas, saem para fazer ai-
gazarras nas ruas.

O Instituto Brasileiro de
Segurança, desde fevereiro
vem promovendo sucessivas
reuniões de estudos, a fim
de reformular os dlsposl-
tivos de emergência dos
edifícios, com mais de sela
andares.

A entidade condenou, de
Imediato, as escadas exter-
nas, por considerar um re-
curso Ineficiente, perigoso e
antlestétlco, pois na maio-
ria des incêndios elas são
dominadas pelas chamas,
não permitindo a saida das
pessoas que se encontrem
no Edifício.

Na Guanabara, o Institu-
to Brasileiro de Segurança
conseguiu promover a apro-
vação de uma lei, em 1963,
pela qual se obriga a cons-
trução de caixas de escadas
a prova de fogo e de íiíma-
ça, que têm de ser apro-
vadas pelo Corpo de Bom-
belros para o habite-se.

As saidas de emergência
— recomendadas pelo Insti-
tuto — devem obedecer às
especificações da Associação
Brasileira de Normas Téc-
nicas, que Incluem escadas
internas incombustiveis,
com acesso através de por-
tas corta-fogo.

Essas escadas devem ser
dotadas de iluminação In-
dependente do sistema nor-
mal. A largura dependerá
do número de moradores ou
dos usuários do edificio.
Outra recomendação rela-
ciona-se com o acesso à
rua, para evitar atropelos
ou aglomerações.

Os técnicos em segurança
afirmam que as tragédias,
provocadas por Incêndios,"estão em estado potencial
nos edifícios altos da capi-
tal paulista." Decorridos se-
te meses do incêndio do
Edifício Andraus, a Prefei-
tura ainda não modificou a
legislação a respeito.

Constituiu uma comissão
fiscallzadora que, no entan-
to, teve sua atuação limita-
da às inspeções de extinto-
res ou das escadas comuns
para evitar bloqueios (mui-
tos edifícios tinham as es-
cadas fechadas em deter-
minados andares).

Com o encerramento da
fase policial do inquérito
sobre a origem do Incêndio
do Andraus, abre-se, tam-
bém, a possibilidade de uma
legislação mais rigorosa,
instruída pelo Instituto Bra-
sileiro de Segurança e As-
sociação Brasileira de Nor-
mas Técnicas.

São Paulo (Sucursal) ~-
Iracl Pereira dos Santos, de
36 anos, solteiro, foi morto
ontem, durante a madruga-
da, nas comemorações da
Festa do Divino, no bairro
Baruel, em Suzano.

Iracl foi atacado sucessl-
vãmente por cinco amigos
que haviam apostado ser
capazes de "acabar com a
sua vida." O golpe final lhe
foi dado por Natalino de
Sousa, vulgo Taio, que o gol-
peou por diversas vezes com
a sua peixeira;

Iracl participava das co-
memorações da Festa do
Divino, quando foi provoca-
do pelo grupo de amigos:
Ariston Sebastião dos San-
tos, Benedito do Carmo, Jo-
vlno Rangelda Silva, Roque
Paranhos, José Carlos Fer-
reira de Melo e Natalino de
Sousa. Todos o atacaram,
cada um por vez, até que
Natalino acabou por mata-
lo com a sua peixeira.

Salvador (Sucursal) — O redator-chefe do Jon-
nal da Bahia, jornalista João Carlos Teixeira Gomes,
será ouvido hoje às 14h30m no Conselho Permanerí-
te de Justiça da Aeronáutica em decorrência do pro-
cesso que lhe move o Governador do Estado com
base no Artigo 36 da Lei de Segurança Nacional, que
pela primeira vez é aplicado no Brasil.

A Auditoria da VI Região Militar aceitou no
último mês de agosto a denúncia feita pelo Gover-
nador, de que o jornalista tentou criar "uma imá-
gem distorcida e distante da realidade perante a
opinião pública" ao divulgar matéria acusando-o de
favorecer, em termos fiscais, uma empresa da qual
era acionista. . _

Sessão pública

..";*--,,

.;¦";*"''.¦ '¦ ?í'v

tif

mw- CÁ,NMi.f«> ZÒ % ¦ 
Z-

OtflUBRO^69 -.;m&e<fô '<¦¦:« ;¦".¦¦¦*-• ...'. -.. '¦ 
oSttít>?>Jt^*M-'*ite-tií,i)r«'i»"Ht.''t!_7';

* .,'¦•'" .. -íitwr*i«ii:-T<.kliot. (VltóKtiViMD)..
hjtfi'' ¦' ,v '" firinulhi i'iü !;•!«••„ w-IÍM" ii V tn*1;'
¦'¦' ;' :'¦"." ]i rnt(j,Wicrií«f,aíreíyr*PWOoQ.liriisíl;

«^nrenduiif^tatUiH-ti.ífc.ííilítòt1?

('Crumwbiifíi

rv rio
CANAL 13

\HKIi.-72

^M_, |\ KIO
• ( \\\l. S

MTI-MBItO 72

NOSSO OBJETIVO: 0 MODEM) MUSIIÜIKO D! TELEVISÃO

Irmão fere
o outro
a facada

São Paulo (Sucursal) —
Luis de Faria, de 23 anos,
apunhalou seu irmão.pelas
costas, com uma faca de
cozinha, na frente de sua
mãe. Dona Ana Faria, que
não agüentando a cena, des-
maiou. Ao acordar, soube
que seu filho Orlando, de
24 anos, estava ferido e o
outro foragido.

Dona Ana foi socorrida
por familiares que também
presenciaram a cena e le-
vada com Orlando, ainda
vivo, para o Pronto Socorro
de Santana. Em seguida
prestou declarações no 13.°
Distrito, explicando que os
filhos tinham um gênio
muito diferente e por isso
Luis já havia saído de ca-
sa, há alguns meses, para
morar com sua irmã casa-
da. Quando veio visitar a
mãe, encontrou o irmão
Orlando e começaram a
discutir. Depois de muitos
gritos, Luis, que estava ai-
coolizado, pegou uma faca
de cozinha e enfiou nas
costas do Irmão sem que os
presentes pudessem fazer
alguma coisa.

O jornalista João Carlos
Teixeira Gomes será inter-
rogado sobre as acusações
que lhe são imputadas em
sessão pública na Auditoria,
da VI Região Militar, pre-
sldlda pelo julz-audltor Má-
rio Gomes dos Santos Fl-
lho. Serão ouvidas também
as testemunhas de acusação
invocadas pelo Governador
do Estado, os Srs. Luís Via-
na Filho (ex-Governador
do Estado) e Wilson Lins.

O redator-chefe do Jor-
nal da Bahia será defendi-
do pelo advogado Heleno
Fragoso, que chegou ontem
a Salvador. O Artigo 36 da
Lei de Segurança Nacional
prevê pena de dois a seis
anos para quem ofende a
honra de uma série de aü-
toridades, entre as quais
Governadores de Estado.

O Conselho Permanente
de Justiça da Aeronáutica
tem como presidente o ma-
jor-aviador Silvio Brasjl
Gadelha e como membros o
prlmelro-tenente Luis Gon-
zaga • Pimentel Leite e os
segundo-tenentes 'Agnaldo
Bernardes dos Santos e Sér-
gio Esteves Marques. A de-
núncia contra o jornalista
foi feita pelo promotor An-
tônlo Brandão Andrade,
que também estará presen-
te.

O interrogatório estava
marcado inicialmente para
o dia 16 de agosto, mas foi
adiado para hoje por estar
o jornalista Teixeira Gomes
naquela oportunidade par-
tlclpando de um congresso
internacional em Miami,
sobre os problemas da ex-
pansão demográfica no
mundo.

LSDé
apreendido
em S. Paulo

São Paulo (Sucursall —
Disfarçados de faxineiros
do prédio 74 da Avenida Hi-
gienópolis, policiais do 4°
Distrito conseguiram reali-
zar ontem a maior apreen-
são de LSD já feita até hoje
em São Paulo. Eles desço-
brlram que o morador do
apartamento 501 • era um
grande traficante da droga,
com cerca de 400 comprimi-
dos de LSD em casa, pron-
tos para serem vendidos.

O traficante Ivanandor
Szmoke já havia vendido
vários comprimidos de LSD,
que trouxera dos Estados
Unidos, na Cidade Unlversl-
tárla (dois estudantes de
Engenharia compraram um

• total de 60 comprimidos).
Ele foi preso e o nome dos
viciados indicados por ele
estão sendo mantidos em
sigilo pela polícia.

No 4.° Distrito Policial, de
Inicio, Ivanandor negou que
fosse um traficante, mas
caiu em várias contradições
e acabou confirmando a
acusação dos policiais. Ele
revelou, então, que compra-
ra o LSD nos Estados Uni-
dos em julho, quando trou-
xe para o Brasil cerca de
500 comprimidos, compra-
dos por um dólar cada um e
vendidos por Cr$ 30,00 ca-
da. Disse também que seus
maiores compradores foram
estudantes da Universidade
de São Paulo.

Assaltado
teve língua
cortada

Niterói (Sucursal) — Car-
los Mangabeira da Silva,
solteiro, de 25 anos, entrou
na delegacia de Belfort Ro-
xo, em Nova Iguaçu e, em-
bora coberto de sangue —
evidenciando ter sofrido ai-
guma violência — não pode
explicar o que ocorrera,
porque os homens que o
assaltaram pouco antes ha-
viam cortado sua língua pe-
lá metade,

Ele foi recolhido em Vila
Paulina, Belfort Roxo, pelo
soldado da Policia Militar
do Estado do Rio, Jesué
Ferreira da Silva, que o
conduziu até a delegacia,
De lá foi levado iimedia-
tamente para o Hospital de
Nilópolis, onde com u m
aceno de cabeça confirmou
para os médicos ter sido
vitima de assalto.

Procuradoria pede ao STM
que mantenha prisão
perpétua para assassino

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar mani-
festou-se, em parecer, no sentido de ser mantida

pelo STM a sentença do Conselho Especial de Jus-
tica da Auditoria da 7a. Circúnscrição Judiciária
Militar do Recife, que no dia 30 de maio último con-
denou à prisão perpétua o réu Carlos Alberto Soa-
res, como incurso no Parágrafo Único do Artigo 28
da nova Lei de Segurança Nacional.

A chefia do Ministério Público opina, também,
no sentido de ser confirmada a sentença do Con-
selho quê condenou José Gercino de Saraiva Maia
a 12 anos de reclusão, e absolveu, por falta de pro-
vas, Francisco de Assis Barreto da Rocha Filho, Al-
berto Vinícius Melo do Nascimento e Marcelo Má-
rio de Melo. Os réus condenados tiveram ainda'-a
pena acessória de suspensão dos direitos políticos
por 10 anos, na forma do Artigo 74 do mesmo di:
ploma legal. i

O crime
Carlos Alberto Soares foi

sentenciado à prisão perpé-
tua porque confessou, du-
rante a fase do IPM, ser o
responsável e dirigente da
ação terrorista que resultou
no assassinato do tenente
da Aeronáutica Mateus Le-
vino dos Santos. A Procura-
doria afirma ainda em seu
parecer que não tinha a
menor dúvida de que Car-
los Alberto Soares foi autor
dos disparos contra o ofi-
ciai.

Segundo a denuncia, na
noite de 26 de junho de
1970 em Recife,- os acusados,
integrantes do PCBR "obje-
tivando mais uma expro-
priação de automóvel que
serviria de meio a outros
atos de terrorismo, lnclusl-
ve o seqüestro do cônsul
japonês, cercaram o carro
do tenente da Aeronáutica
Mateus Levlno dos Santos,
que se achava acompanha-
do de sua amiga Maria do
Socorro Silva, nas imedia-

ções da boate A Kancela,
na praia da Piedade, na]-
quela capital. Aproximan,-
do-se do Volkswagen do ca,-
sal, os terroristas de repen,-
te gritaram: "É um assai-
to!" Em face do esboço d|e
reação manifestado pelo te-
nente Lnvino, deram-lh.e
vários tiros, ferindo-o e ã
sua acompanhante. O te,-
nente Levino veio a falecer
dai a nove meses "após ine-
narrável martírio" — reve|-
Ia o parecer.

Conclui o Ministério PÚ-
blico: "A vista de tudo
quanto foi exposto, somos
pelo não provimento aos
apelos da defesa de Carlqs
Alberto Soares e José Geii-
cino Alves Mala, confirmai!,-
do a decisão de primeira
instância por seus próprios
e jurídicos fundamentos.".

Foi sorteado relator da
apelação o Ministro Amari-
lio Lopes Salgado. O revisor
será o Ministro Sílvio Mou-
tinho. »

Subversivo paulista
tem pena confirmada

A Procuradoria-Geral da
Justiça Militar emitiu pare-
cer opinando no sentido de
ser mantida pelo STM a
sentença do Conselho Per-
manente de Justiça da 2a.
Auditoria do Exército em
São Paulo, que no dia 14 de
março último condenou Elól
Martins da Silva e dois anos
e seis meses de reclusão co-
mo infrator do Artigo 43
da nova Lei de Segurança
Nacional.

Segundo a chefia do Mf-
nistérlo Público, Elól, "co.-
nhecldo de sobejo pelos Srs.
Ministros do STM", foi pré-
so quando regressou do
Uruguai (onde se homizia-
ra de 1965 a 1971) para rd-
organizar o extinto Partido
Comunista do Brasil na re"-
gião do ABC de São Paul{>,
usando, sucessivamente,-ôs
falsos nomes de Raul Dia>
da Costa, Aliplo Silva e'Au-
gustò. t

Confissão
Diz mais o parecer que

Elól retornou ao Brasil na.
clandestinidade, a 8 de abril
do ano passado, valendo-se
de documentos de identlda-
de falsificados. "Trata-se de
réu-confesso, que até hoje
não esconde o seu fanatis-
mo pelo comunismo e o seu
propósito de continuar na
milltancia do Partido, quan-
do e onde se fizer necessá-
rio." Elól tinha o seu nome
anotado "nas famosas Ca-
dernetas de Prestes."

Contestando as alegações
do advogado do réu, de que
ele voltou ao Brasil porque
"não suportava mais o exí-

lio", afirma a Procuradoria
Militar que a defesa se con,-
tradlz, já que assegura no
mesmo documento que o
acusado regressara "para
preparar uma atividade
subversiva futura, que não
chegou a ser realizada, ca'-
raoterizando assim merejs
atos preparatórios, lmpuni-
veis." Comenta o pareceu:
"A tese sustentada, como se
vê, peca pela base, não serí-,
do, pois, de acolher-se o
apelo da defesa." »

Foi sorteado relator da
apelação o Ministro Nélsoh
Barbosa Sampaio. O revisor
será o Ministro Oliveira
Sampaio.

tW|BPs_BBWtfftTOFt|Pf|.'l^#'' .'"* T -"¦*-'

¦'.'¦•/X- ';-!-.'¦ 
:rl

saaa ;5~. _ ¦'•'"' »i,,wi.wwijçp



* JOUNAt PO BRASIL D Segunda-feira, 25/9/72 D 1." Caderno 
EDUCAÇÃO - 15

¦ .¦ ¦ ';¦ - 
\

[Congresso de funcionários
. vai reunir em Porto Alegre
delegados de todo o Brasil

Porto Aleg-re (Sucursal) — Mais de mil dele-
gados de todo o país participarão do 8."' Congresso
Nacional dos Servidores Públicos, a ser realizado
nesta capital de 21 a 28 de outubro. Os principais
temas são a política salarial, o plano de classifi-
.cação do funcionalismo e o plano habitacional.

No dia do funcionário público — o último do
Congresso — a Confederação Nacional entregará
ao Presidente Mediei o primeiro diploma da recém-

'criada Ordem do Mérito Machado de Assis, conferi'-
da a quem presta relevantes serviços ao funciona-
Jismo público do pais.

Ponto
Segundo informou o pre-

sidente da comissão orga-
nizadora, Sr. Davi Henrique
Segai, todos os prefeitos e
Governadores dos Estados
já confirmaram que abona-
rão o ponto dos funciona-
rios que vierem a Porto Ale-
gre para o Congresso. Em-
hora o temário já esteja

abonado
elaborado, qualquer con-
gressista poderá apresentar
teses, que serão discutidas
em plenário. *

Com as teses aprovadas,
serão feitos relatórios ao
Presidente da República ou
aos Governadores, conforme
o assunto.

Presenças
A maior delegação será a

de São Paulo, com 400 pes-
soas. Da Guanabara, virão
150 delegados. O Ministro
do Planejamento, Sr. João
Paulo dos Reis Veloso, foi
convidado a falar sobre o
plano de classificação, en-
quanto o Ministro do Tra-
balho, Sr. Júlio Barata, e

o diretor administrativo do
pessoal civil da União, prof.
Glauco Lessa, foram convi-
dados a participar dos de-
mais trabalhos.

Os trabalhos do Congres-
so serão realizados no Cen-
tro de Convenções da Cida-
de Universitária da PUC.

Gravador expõe os últimos
trabalhos após ganhar em
Florença medalha de ouro

Depois de ter ganho medalha de ouro na Bie-
nal de gravura em Florença, Emanuel Araújo ex-
põe seus últimos trabalhos, um total de 31 peças,na Galeria Bonino, a partir das 21 horas de ama-
nhã. A grande inovação introduzida por Emanuel
no' campo relativamente restrito da gravura são
faixas de papel de arroz, gravadas, que entram e
saem de cortes feitos no papel.Sempre preocupado com a projeção de formas
nó espaço, libertando a gravura dá sua rigidez,
Emanuel está pesquisando constantemente, e já
pretende lançar mais uma inovação: "esculturas
de papel, era que a forma sai totalmente do pia-no."

Ritmo c co n tra ponto
um trabalho bastante dlfi-
cil que exige um papel ale-
mão, de fibra longa, que se
adapte à matriz de madei-
ra. O relevo fica em branco,
formando uma oposição
com a figura gravada, que
lhe fornece movimento, rit-
mo. A temática era geral-
mente figurativa, erótica.

Explicou Emanuel que a
idéia da forma qué se liber-
ta do plano faz parte de
uma tendência geral no
mundo das artes, mas, devi-
do a dificuldades técnicas,
a gravura pouco se presta
a este tipo de trabalho.

Nascido em Santo Amaro
da Purificação, na Bahia,
Emanuel freqüentou a Esco-
Ias de Belas-Artes de Sal-
vador durante dois anos,"mas aquilo era uma chatu-
ra." Passou a estudar num
curso livre de gravura, com
Henrique Osvald, e, já em
1965, expunha na Galeria
Bonino, pela primeira vez.
Não se preocupa em expor
seus trabalhos no exterior, e
prefere mosta*ar suas gravu-

. ras no Rio e em São Paulo.
— A idéia do relevo sam-

pre me perseguiu, e desde
1967 faço releves prensados,

Professor critica escolas Área biomédica inscreverá
15 mil candidatos e mais de
80% optarão por Medicina

', Dos 15 mil candidatos que até o dia 29 se ins-
creverão para o vestibular unificado da área blo-
médica, mais de 80% (cerca de 12 mil) optarão
por Medicina, disputando entre as 1 670 vagas ofe-
recldas.' Isso corresponderá à média de sete estu-
dantes para cada vaga.

Os dados foram obtidos durante pesquisa rea-
.lizada pfelo Curso Miguel Couto, um dos maiores
do Rio na preparação de estudantes candidatos a
vestibulares. As 530 vagas oferecidas pelas faculda-
des de Odontologia serão disputadas na base de
três por um.

As razões

e diz que alunos só sè
tornam médicos fora delas

Belo Horizonte (Sucursal) — Não basta co-
nhecer a Medicina para exercê-la, como. conhe-.
cer o automóvel não basta para guiá-lo. A inade-
quação, de nossas escolas médicas manifesta-se na
insegurança de nossos doutorandos. Eles são di-
plomados pelas escolas, mas só se tornam medi-
cos .fora delas. . i

A afirmação é do médico João de Freitas, pro-fessor titular da UFMG, autor do trabalho Princi-
pios Cardinais da Escola Médica, no qual defende
um modelo de escola médica de graduação, quetem por fim o médico geral, através de modifica-
ções nos currículos, inclusão da disciplina Mediei-
na Política e integração das disciplinas básicas nos
hospitais e ambulatórios.

Filosofia

Salário afasta os técnicos
de Prefeituras fluminenses

Niterói (Sucursal) '-— Os
baixos vencimentos pagos
áo funcionalismo municipal,
que na maioria das cidades
fluminenses não chegam a
atingir CrS 1 mil para o
maior padrão, são aponta-
dos como principais respon-
sáveis pela dificuldade de
atração de técnicos de ni-
•wl superior para o traba-
Ilio no serviço público mu-
nicipal.

O problema cria tam-
bém dificuldades às Prefei-
turas para seguir a nova
sistemática burocrática, exi-
gida pelos Tribunais de
Contas, principalmente no
setor contábil. Os cursos de
aprimoramento, embora
promovidos por organismos
estaduais, têm pouca utlll-
dade, pois o nivel de esco-
laridade da maioria dos
funcionários municipais é
baixo.

Cordeiro é um município
^médio do Estado dò Rio,"contando, atualmente, com
uma população de 13 228
habitantes. Conta com ex-
celente rebanho bovino e
importante centro agrope-
cuário, realizando mesmo a
maior exposição agropecuá-
ria do Estado. Sua Prefeitu-
ra paga, como maior venci--mento, Cr$ 700,00 a seu fun-
cionário mais graduado, se-
gundo resolução do prefei-
to, baixada esta semana,
reajustando os vencimentos
do funcionalismo.
.0 secretário da Prefeitu-

ra, um funcionário de car-

Um exemplo
go de confiança, ganha CrS
515,00, enquanto o diretor de
Fazenda tem uma gratifi-
cação de Cr$ 195,00, atribui-
da também ao diretor de
Obras — geralmente fun-
cionários requisitados da
administração estadual, que
só aceitam o posto por leva-
rem os seus vencimentos de
origem. O diretor de Educa-
ção ganha CrS 330,00, mes-
mo vencimento de uma
bibliotecária, enquanto as
professoras efetivas têm CrS
330,00 e as contratadas (a
maioria) menos de um sa-
lário mínimo, Cr$ 260,00.

Educadora mineira apela
a autoridades em benefício
das crianças superdotadas

Belo Horizonte (Sucursal) — A educadora
Helena - Antipoff, fundadora da Sociedade Pesta-
lozzi de Minas Gerais, para a educação de meno-
res excepcionais, defendeu ontem a necessidade de
as autoridades educacionais voltarem suas vistas
para a educação da outra espécie de crianças ex-
cepcionais — as bem dotadas.

Segundo ela, no interior do Estado, na zona
rural, principalmente, "há muitas crianças super-
dotadas que, sem escola apropriada, sem contato
com os modernos instrumentos educacionais, sem
um apoio sadio, enfim, acabam se marginalizando
e desperdiçando seu potencial de inteligência, sua
energia e sua imensa capacidade de criação."

Oí* bem dotados

Professor titular de Deon-
tologia Médica e Medicina-
Legal na UFMG, o médico
João de Freitas é, também;
autor do livro Metafísica da
Universidade, no qual faz
uma análise da universida-
de sob o ponto-de-vista fi-
losófico, com base em estu-
dos de Aristóteles e São To-
más de Aquino.

Na sua opinião, a Mediei-
na é uma ciência prática,
sendo a saúde o seu objeti-
vo formal.

— A ciência prática —
explicou — cpmpleta-se na
ação. O médico é feito de
competência e de experiên-
cia. Um médico apenas
competente não é um mé-
dico, porque dá pouco
mais da metade dele. Ora,
a experiência representa
aprendizagem ou treina-
mento obtido exclusiva-
mente na ação. Eis porque
não é possivel fazer um mé-
dico, se a Medicina não for
feita.

Segundo o professor João
de Freitas, as escolas mé-

dicas fazem absoluto des-
caso de seu programa.No programa- a escola
anuncia-se, dizendo o que-é, portanto, o que vai fazer.
A escola promete-se, por-tanto, compromete-se, pois
a promessa, deve ser cum-
prida. como a divida deve
ser paga.

No seu modelo para uma
escola médica de gradua-
ção, o professor João de
Freitas manifesta-se con-
trário à inclusão das cha-
madas disciplinas básicas
— Anatomia, Bacteriologia,
Histologia e outras — nos
currículos do curso médico,
como ocorre atualmente.

Na sua opinião, essas dis-
ciplinas não são considera-
das ramos da Medicina e,
sim, da Biologia, "ciência
precipuamente especulati-
va." Ele explica:

Claro, a Medicina é fei-
ta de conhecimentos bioló-
gicos. Todavia, isto não in-
flui,' porque Biologia e Me-
dicina sáó duas ciências
distintas, cada qual com
sua formalidade.

Para o professor Vitor
Nótrica, diretor do Curso
Miguel Couto, a preferên-
cia dos estudantes pela Me-
dicina tem várias explica-
ções: por ser esta carreira
á mais tradicional; por ser
a que, aparentemente, ofe-
rece mais vantagens ime-
diatas ao recém-formando
e, o que é pior, pelo desço-
nhecimento total que os es-
tudantes têm das outras
carreiras.

Lembrou o professor Vi-
tor Nótrica que o mercado
de trabalho para médicos e

dentistas no Rio e São Pau-
lo já está praticamente sa-
turado, limite máximo que
poderá ser atingido nos pró-ximos dois ou três anos, o
que trará maiores dlficul-
dades de emprego.

— A única solução a mé-
dio prazo seria, no decorrer
de 1973, a realização de um
trabalho de esclarecimento
sobre as demais carreiras e,
acima de tudo, sobre as
possibilidades imediatas e
futuras do mercado de tra-
balho de cada "uma no
Brasil.

Paulista denuncia falta
de' corpo docente

Dona Helena Antipoff
afirmou que os bem dotados
são uma elite que precisa de
tanto apoio quanto os ex-
cepcionais lnfradotados, pe-
los quais já se faz muita
coisa no país.— Agora — ressalta — é
a vez de olharmos com mais
carinho para os excepcio-
nais privilegiados, que ne-
cessitam de uma adequada
orientação educacional, sem
a qual não desenvolverão
plenamente a sua capaci-
dade.

Esses excepcionais — con-
tinuou — precisam de novos.
horizontes, de um melhor
contato com a nossa civili-
zação. Por isso, peço aos
sindicatos de trabalhadores,
aos núcleos municipais da
Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais, aos
clubes de serviço, enfim, a
todos os órgãos do interior,
que procurem nos encami-
nhar essas crianças, a fim
de que recebam a devida
orientação educacional.

São Paulo (Sucursal) —
O professor Renato Woiski,
da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de
Misericórdia, disse ontem
que as faculdades de me-
dicina brasileiras se ressen-
tem de um corpo doceníe"mas preparado, com uma
formação mais condizente
com a realidade nacional,
agravado ainda pela au-
sência de instalações ade-
quadas nas escolas."

O pronunciamento foi
feito durante a II Confe-
rência sobre Ensino de Pe-
diatria, que se realiza nes-
ta capital, com a participa-
ção de catedráticos e espe-

cialistas de quase todas as
73 faculdades de medicina
do país. Hoje está previsto,
durante todo o dia, reunião
cm plenário para aprecia-
ção dos quatro temas dis-
cutidos ontem-

Durante todo o dia de
ontem os grupos de traba-
lhos se reuniram no salão
de Convenções do Hotel
Danúbio a fim de discutir
os quatro temas básicos do
encontro: Residência; In-
ternato; Graduação e Mes-
traâo e Doutoramento e
Pesquisa. Hoje serão postos
em plenário a apreciação
das teses apresentadas em
torno desses quatro temas.

Vencedores do Festival de
Curta Metragem participam
de debates em B. Horizonte

Belo Horizonte (Sucursal) — Os vencedores do
II Festival Nacional de Curta-Metragem deste ano,
promovido pelo JORNAL DO BRASIL, participamhoje nesta capital de um debate sobre o problemado curta-metragem ho Brasil, dentro do programado 1.° Salão Brasileiro de Comunicação e Audio-
visual.

Os debates serão às 20 horas, no Palácio das
Artes, e deles deverão participar Osvaldo Caldeira,
Dileni Campos, José de Anchietá, Sérgio Santeiro
e Sérgio Muniz. A seguir haverá a apresentação dos
filmes Trabalhar na Pedra, Klaxon e Eu Sou a Vida,
Eu Não Sou a Morte, premiados no II Festival do
JORNAL DO BRASIL.

Exposição
Amanhã, no Palácio das

Arte.*., serão apresentados,
às 10 horas, filmes sobre a
TV-Educativa e, na Asso-
ciação Comercial de Minas,
às 10 e 22 horas, os do-
cumentários Memórias do
Cangaço, de Paulo Gil So-
ares, Raízes e Rezas entre
Outras Coisas, de Sérgio
Muniz e O Homem de Cou-
ro, de Paulo Gil Soares.

A abertura da exposição
das melhores fotos do con-
curso Imagem de Minas Ge-

rais, promovido pelo 1.°
Salão Brasileiro de Comuni-
cação e Audiovisual será
também amanhã, às 11 ho-
ras, no Palácio das Artes.

O programa do salão in-
clui ainda os filmes Varie-
tés, de E. A. Dupont, às
13h30m, e Sunrise, de Mur-
nau, às 17.horas, além da
conferência do escritor
Moacir Cirne, às 20 horas,
sobre A Narrctiva da Histó-
ria em. Quadrinhos.
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Os melhores clientes:
Os mais vorazes e insaciáveis consumidores.
Essas carinhas aí.
E, apesar da pílula, um mercado em franca
expansão. ,
A prova é o sucesso comercial da
Disneylândia, do Disneyworld. Terras com
que sonham todos os meninos e qüe sâo um
dos mais sérios e prósperos negócios dos
Estados Unidos.
A VASÇONCELÂNDIA é um projeto
economicamente perfeito. Estruturado por
equipes do mais alto gabarito: engenheiros,
arquitetos, professores, psicólogos,
economistas. Agora com a assessoria e
supervisão da COPAGRI - Companhia de
Planejamento e Administração Agro Industrial.
A 38 km do centro de São Paulo, em

Bonsucesso, no município de Guarulhos, a
VASÇONCELÂNDIA está sendo implantada
numa área de 1 milhão de metros quadrados
das mais bem dotadas pela natureza e... pelos
homens. Montanhas, lagos, riachos,
nascentes e matas, cercados por todos os
lados pela população de maior Renda'
per Capita do Brasi).
De reconhecido valor turístico, a
VASÇONCELÂNDIA é uma empresa registrada
na EMBRATUR.
Assim, você compra ações da
VASÇONCELÂNDIA e deduz, de sua
declaração de renda, 30% de seu investimento
Depois de gastar tanto para divertir filhos,
sobrinhos, afilhados ou netos, não é justo
que você passe a faturar sobre os prazeres
da infância?

Obras já realizadas
Motel, Restaurante, Pista de mini-carros,
Autorama, Barco de turismo. Cidade da
Criança, Cidade do Farwest.

Em construção
Estrada de ferro central da
VASÇONCELÂNDIA, Camping

Em fim de projeto
Monotrilho, Funicular, Patinarão no gelo,
Submarino, Disco Voador, O mundo de
Monteiro Lobato, Aquário gigante, Passado
presente e futuro.

Em planos
Muito, muito mais... ' ,

•Sfe O Brasil já tinha, em 1970, 30 milhões'de crianças e jovens.* Cerca de 60% dos
quais concentrados nos Estados de Minas,
Espírito Santo, Estado do. Rio, Guanabara,
São Paulo. Santa Catarina é Rio Grande do

.Sul. .:¦..;-,. .. ,,' . ¦ .*"... 
".

VASÇONCELÂNDIA
aprovada pelo .Banco Central do Brasil.

GEMEC A-68/1632
O reyislro signtlíça que se encontram em poder do Banco Central, para
consulta dós interessados, õs documentos e informações necessárias para
avaliação do risco e consequenle proteção dos interesses, do investidor.

Vendas:
RIO: Av. Rio Branco, 156 -, 8." andar

Tels.: 222-2269-224-1913
SÃO PAULO: Av. AngéHca, 2.277

Tels.: 257-4608 - 257-4595

grupo 820
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Congresso de funcionários
vai reunir em Porto Alegre
delegados de todo o Brasil

Porto Alegre (Sucursal) — Mais de mil dele-
gados de todo o país participarão do 8.v Congresso
Nacional dos Servidores Públicos, a ser realizado
nesta capital de 21 a 28 de outubro. Os principais
temas são a política salarial, o plano de classifi-
cação do funcionalismo e o plano habitacional.

No dia do funcionário público — o último do
Congresso —- a Confederação Nacional entregará
ao Presidente Mediei o primeiro diploma da recém-
criada Ordem do Mérito Machado de Assis, conferi-
da a quem presta relevantes serviços, ao funciona-
lismo público do país.

Segundo informou o pre-
sidente da comissão orga-
nlzadora, Sr. Davi Henrique
Segai, todos os prefeitos e
Governadores dos Estados
já confirmaram que abona-
rão o ponto dos funciona-
rios que vierem a Porto Ale-
gre para o Congresso. Em-
bora o temárlo já esteja

Ponto abonado
elaborado, qualquer con-
gresslsta poderá apresentar
teses, que serão discutidas
em plenário.

Com as teses aprovadas,
serão feitos relatórios ao
Presidente da República ou
aos Governadores, conforme
o assunto.

Gravador expõe os últimos
trabalhos após ganhar em
Florença medalha de ouro

Depois-de ter ganho medalha de ouro na Bie-
nal de gravura em Florença, Emanuel Araújo ex-,
põe seus últimos trabalhos, um total de 31 peças,
na Galeria Bonino, a partir das 21 horas de ama-
nhã. A grande inovação introduzida por Emanuel'
no campo relativamente restrito da gravura são
faixas de papel de arroz, gravadas, que entram ,e
saem de cortes feitos no papel.

Sempre preocupado com a projeção de formas
no espaço, libertando a gravura da sua rigidez,
Emanuel está pesquisando constantemente, e já
pretende lançai- mais uma inovação: "esculturas
de papel, em que a forma sai totalmente do pia-

Professor critica escolas Área biomédica inscreverá
e diz que alunos só se 15 mil candidatos e mais de
tornam médicos fora delas 80% optarão por Medicina

no:
Ritmo e contraponto

..A maior delegação será a
de São Paulo, com 400 pes-
soas. Da Guanabara, virão
150 delegados. O Ministro
do Planejamento, Sr. João
Paulo dos Reis Veloso, foi
convidado a falar sobre o
plano de classificação, en-
quanto o Ministro do Tra-
balho, Sr. Júlio Barata, e

Presenças
o diretor administrativo do
pessoal civil da União, prof.
Glauco Lessa, foram convi-
dados a participar dos de-
mais trabalhos.

Os trabalhos do Congres-
so serão realizados no Cen-
tro de Convenções da Cida-
de Universitária da PUC.

Nascido em Santo Amaro
da Purificação, na Bahia,
Emanuel freqüentou a Esco-
Ias de Belas-Artes de Sal-
vador durante dois anos,"mas aquilo era uma chatu-
ra." Passou a estudar num
curso livre de gravura, com
Henrique Osvald, e, já em
1965, expunha na Galeria
Boninò, pela primeira vez.
Não se preocupa em expor
seus trabalhos no exterior, e
prefere mostrar suas gravu-
ras no Rio e em São Paulo.

— A Idéia do relevo sem-
pre me perseguiu, e desde
1967 faço releves prensades,

um trabalho bastante difi-
cil que exige um-, papel ale-
mão, de fibra longa, que ,se
adapte- à matriz dc madel-
ra. O relevo fica em brataco,
formando uma oposição
com a figura gravada, que
lhe fornece movimento, rit-
mo. Á temática era geral-
mente figurativa, erótica.

Explicou Emanuel que a
idéia da forma que se liber-
ta do plano faz parte de
uma tendência geral no
mundo das artes, mas, devi-
do a dificuldades técnicas,
a gravura pouco se presta
a este tipo de trabalho.

Belo Horizonte (Sucursal) — Não basta co-
nhecer,«a-Medicina para exercê-la,. como conhe-
cer o automóvel não basta Dará guiá-lo..A inade-
quação dé nossas escolas médicas manifesta-se na
insegurança de nossos doutorandos. Eles ..são di-
plomados pelas escolas, mas só se tornam medi-
ços fora delas.

A afirmação é do médico João de Freitas, pro-
fessor titular da UPMG, autor do trabalho Princi-
pios Cardinais da Escola Médica, no qual defende
um modelo de escola médica de graduação, que
tem por fim o médico geral, através de modifica-
ções nos currículos, inclusão da disciplina Mediei-

! na Política e integração das disciplinas básicas nos
hospitais e ambulatórios.

Filosofia

Dós 15 mil candidatos que até o dia 29 se ins-
crèvèrãb para o vestibular unificado da área bio-
médica, mais de 80% (cerca de 12 mil) optarão
por Medicina, disputando entre as 1 670 vagas ofe-
recidas. Isso corresponderá à média de sete estu-
dantes para cada vaga.

Os dados foram obtidos durante pesquisa rea-"
lizada pelo Curso Miguel Couto, um dos maiores
do Rio na preparação de estudantes candidatos a '.'_
vestibulares. As 530 vagas'oferecidas pelas faculda-
des de Odontologia serão disputadas na base de
três por um. i

f

Salário afasta os técnicos
de Prefeituras fluminenses

Niterói (Sucursal) — Os
baixos vencimentos pagos
ao funcionalismo municipal,
que na maioria das cidade*
fluminenses não chegam a
atingir CrS 1 mil para o
maior padrão, são aponta-
dos como principais respon-
sáveis pela dificuldade de
atração de técnicos de ni-
vel superior para o traba-
lho no serviço público mu-

O problema cria tam-
bém dificuldades às Prefei-
turas para seguir a nova
sistemática burocrática, exi-
gida pelos Tribunais de
Contas, principalmente no
setor contábil. Os cursos de
aprimoramento, embora
promovidos por organismos
estaduais, têm pouca utili-
dade, pois o nível de esco-
laridade da maioria dos
funcionários municipais é;
baixo.nicipal.

Uni exemplo
Cordeiro é um município go de confiança, ganha Cr$

médio do Estado do Rio.
contando, atualmente, com
uma população de 13 228
habitantes. Conta com ex-
çelente rebanho bovino e
Importante centro agrope-
cuárlo, realizando mesmo a
maior exposição agropecuá-
ria do Estado. Sua Prefeitu-
ra paga, como maior venci-
mento, Cr$ 700,00 a seu fun

515,00, enquanto o diretor de
Fazenda tem uma gratlfi-
cação de CrS 195,00, atribui-
da também ao diretor de
Obras — geralmente fun-
cionários requisitados da
administração estadual, que
só aceitam o posto por leva-
rem os seus vencimentos de
origem. O diretor de Educa-

^mtí^máuMo^H^^^^ CrS 3?°'°0' m!f.
gundo resolução do prefei-
to, baixada esta semana,
reajustando os vencimentos
do funcionalismo.

O secretário da Prefeitu-
ra, um funcionário de car-

mo vencimento de uma
bibliotecária, enquanto as
professoras efetivas têm CrS
330,00 e as contratadas (a
maioria) menos de um sa-
lário mínimo, CrS 260,00.

Educadora mineira apela
a autoridades em benefício
das crianças superdotadas

Belo Horizonte (Sucursal) — A educadora
Helena Antipoff, fundadora da Sociedade Pesta-
lozzi de Minas Gerais, para a educação de meno-
res excepcionais, defendeu ontem a necessidade de
as autoridades educacionais voltarem suas vistas
para a educação da outra espécie, de crianças ex-
cepcionais — as bem dotadas.

Segundo ela, no interior do Estado, na zona
rural, principalmente, "há muitas crianças 'super-
dotadas que, sem escola apropriada, sem contato
com os modernos instrumentos educacionais, sem
um apoio sadio, enfim, acabam se marginalizando
e desperdiçando seu potencial de inteligência, sua
energia e sua imensa capacidade de criação."

Os bem «lotados
Dona Helena Antipoff

afirmou que os bem dotados
são uma elite que precisa de
tanto apoio quanto os ex-
cepcionais infradotados, pe-
los quais já se faz multa
coisa no pais.— Agora — ressalta — é
a vez de olharmos com mais
carinho para os excepcio-
nais privilegiados, que ne-
cessitam de uma adequada
orientação educacional, sem
a qual não desenvolverão
plenamente a sua capaci-
dade.

Professor titular de Deon- ,
tologla Médica e Medicina-
Legal na UFMG, o médico
João de Freitas é, também,
autor do livro Metafísica da
Universidade, no qual faz
uma análise da unlverslda-
de sob o ponto-de-vista fi-
losóflco, com base em estu-
dos de Aristóteles e São To-
más de Aquino.

Na sua opinião, a Mediei-
na é uma ciência prática,
sendo a saúde o seu objeti-
vo formal.

— A ciência prática —
explicou — completa-se na
ação. O médico é feito de
competência e de experiên-
cia. Um médico apenas
competente não. é_ um mé-
dlco, porque dá, pouco¦ mais da metade dele. Ora,
a experiência representa
aprendizagem ou treina-
mento obtido exclusiva-
mente na ação. Eis porque
não é possível fazer um mé-
dico se a Medicina não for
feita.

Segundo o professor João
de Freitas, as escolas mé-

dicas fazem absoluto des-
caso. de seu programa.— No programa, à escola

v anuncia-se, dizendo o que
é, portanto, o que vai fazer.
A escola promete-se, por-
tanto, compromete-se, poi?
a promessa deve ser cum-
prlda, como a divida deve
ser paga. .

No* seu modelo para uma
escola médica de gradua-
ção, o professor João de
Freitas manifesta-se con-
trárlo à inclusão das cha-
madas disciplinas básicas
— Anatomia, Bacterlologia,
Histologia é outras — nos
curriculos do curso médico,
como ocorre atualmente.

Na sua opinião, essas dis
clplinas não são considera
das.ramos da Medicina e
sim, da Biologia, "ciência
precipuamente especulatl-
va." Ele explica:

— Claro, a Medicina é fei-
ta de conhecimentos bioló-
gicos. Todavia, Isto não In-
flui, porque Biologia e Me-
dlcina são duas ciências
distintas, cada qual com
sua formalidade.

Para o professor Vitor
Nótrlca, diretor do Curso
Miguel Couto, a preferèn-
cia dos estudantes pela Me-
dlcina tem várias explica-
ções: por ser esta carreira
a mais tradicional; por ser
a que, aparentemente, ofe-
rece mais vantagens ime-
diatas ao recém -formando
e, o que é pior, pelo desço-
nheclmento total que os es-
tudantes têm das outras
carreiras.

Lembrou o professor Vi-
tor Nótrlca que o mercado
de trabalho para médicos e

As razões
dentistas no Rio e sáo Pau-
lo já está praticamente sa-
turado, limite máximo que
poderá ser atingido nos pró-
xlmos dois ou três anos, o,.,
que trará maiores dlflcul- -
dades de emprego.

— A única solução a mé-
dio prazo seria, no decorrer
dc 1973, a realização de um
trabalho de esclarecimento
sobre as demais carreiras e,
acima de tudo, sobre as
possibilidades imediatas e
futuras do mercado de tra-
balho de cada uma no
Brasil.

Paulista denuncia falta
de c o r p o docente

Esses excepcionais — con-
tinuou — precisam de novos
horizontes, de um melhor
contato com a nossa clvlll-
zação. Por isso, peço aos
sindicatos de trabalhadores,
aos núcleos municipais da
Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais, aos
clubes de serviço, enfim, a
todos os órgãos do interior,
que procurem nos encami-
nhar essas crianças, a fim
de que recebam a devida
orientação educacional.

São Paulo (Sucursali —
O professor Renato Woiski,
da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de
Misericórdia, disse ontem
que as faculdades de me-
dlcina brasileiras se ressen-
tem" de um corpo docente"mas preparado, com uma
formação mais condizente
com a realidade nacional,
agravado ainda pela au-
sência de Instalações ade-
quadas nas escolas."

O pronunciamento foi
feito durante a II Confe-
rêncla sobre Ensino de Pe-
diatria, que se realiza nes-
ta capital, com a participa-
ção de catedrátlcos e espe-

cialistas de quase todas as
73 faculdades de medicina
do pais. Hoje está previsto,
durante todo o dia, reunião
em plenário para aprecia-
ção dos quatro temas dis-
cutidos ontem.

Durante todo o dia de
ontem os grupos de traba-
lhos se reuniram no salão
de Convenções do Hotel
Danúbio a fim de discutir
os quatro temas básicos do
encontro: Residência; In-
ternato; Graduação e Mes-
trado e Doutoramento e
Pesquisa. Hoje serão postos
em plenário a apreciação
das teses apresentadas em
torno desses quatro temas.

Vencedores do Festival de
a- Curta Metragem participam

de debates em B. Horizonte
Belo Horizonte (Sucursal) — Os vencedores do

II Festival Nacional de Curta-Metragem deste ano,
promovido pelo JORNAL DO BRASIL, participam
hoje nesta capital de um debate sobre o problema
do curta-metragem no Brasil, dentro do programa
do 1.° Salão Brasileiro de Comunicação e Audio-
visual.

Os debates serão às 20 horas, no Palácio das
Artes, e deles deverão participar Osvaldo Caldeira, '
Dileni Campos, José de Anchieta, Sérgio Santeiro
e Sérgio Muniz. A seguir haverá a apresentação dos
filmes Trabalhar na Pedra, Klaxon e Eu Sou a Vida,
Eu Não Sou a Morte, premiados no II Festival do
JORNAL DO BRASIL.

Exposição
Amanhã, no Palácio das

Arte;., serão apresentados,
às 10 horas, filmes sobre a
TV-Educativa e, na Asso-
ciação Comercial de Minas,
às 10 e 22 horas, os do-
cumentários Memórias do
Cangaço, de Paulo Gil So-
ares, Raízes e Rezas entre
Outras Coisas, de Sérgio
Muniz e O Homem de Cou-
ro, de Paulq Gil Soares.

A abertura da exposição
das melhores fotos do con-
curso Imagem de Minas Ge-

rais, promovido pelo 1."
Salão Brasileiro de Comuni-
cação e Audiovisual será
também amanhã, às 11 ho-
ras, no Palácio das Artes.

O programa do salão In-
clui ainda os filmes Varie-
tés, de E. A. Dupont, às
13h30m, e Stmrise, de Mur-
nau, às 17 horas, além da
conferência do escritor
Moaclr Clrhe, às 20 horas,
sobre A Narrativa da Histó-
ria em Quadrinhos.
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Os melhores clientes
Os mais vorazes e insaciáveis consumidores.
Essas carinhas aí.
E, apesar da pílula,- um mercado em franca
expansão.
A prova é o sucesso comercial da
Disneylandia, .do Diáneyworld. Terras com
que sonham todos os meninos e qüe são um
dos mais sérios e prósperos negócios dos
Estados Unidos.
A VASCONCELÁNDIA é um projeto
economicamente perfeito. Estruturado por
equipes do mais alto gabarito: engenHeiros,
arquitetos, professores, psicólogos,
economistas. Agora com a assessoria e
supervisão da COPAGRI - Companhia de
Planejamento e Administração Agro Industrial.
A 38 km do centro de São Paulo, em

Bonsucesso, no município de Guarulhos, a
VASCONCELÁNDIA está sendo implantada
numa área de 1 milhão de metros quadrados
das mais bem dotadas pela natureza e... pelos
homens. Montanhas, lagos, riachos,
nascentes e matas, cercados por todos os
lados pela população de maior Renda
per Capita do Brasil.
De reconhecido valor turístico, a
VASCONCELÁNDIA é uma empresa registrada
na EMBRATUR.
Assim, você compra ações da
VASCONCELÁNDIA e deduz, de sua
declaração de renda, 30% de seu inveÊtimento
Depois de gastar tanto para divertir filhos,
sobrinhos, afilhados ou netos, não é justo
que você passe a faturar sobre os prazeres
da infância?

Obras já realizadas
Motel, Restaurante, Pista de mini-carros,
Autorama. Barco de turismo; Cidade da
Criança, Cidade do Farwest.

Em construção
Estrada de ferro central da
VASCONCELÁNDIA, Camping.

Em fim de projeto
Monotrilho, Funicular, Patinação no gelo,Yv
Submarino, Disco Voador, O mundo de
Monteiro Lobato, Aquário gigante, Passado
presente e futuro.

Em planos
Muito, muito mais...

«O 
Brasil já tinha, em 1970, 30 milhões

de crianças é jovens. Cerca de 60% dos
quais concentrados nos Estados de Minas,
Espirito Santo, Estado do Rio, Guanabara,
São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul.

VASCONCELÁNDIA
aprovada pelo Banco Central do Brasil

GEMEC A- 68/1632
O regiilro significa qua se oncontiam em poder do Banco Contrai, para
consulta do» intorossados,os documentos o informações necessárias para
avaliação do risco e consequonte proteção dos inlorosses do investidor.

Vendas:
RIO: Av. Rio Branco, 156 -8° andar

Tels.: 222-2269- 224,1913
SÀO PAULO: Av. Angélica, 2.277-

Tels.: 257-4608 -257-4595
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Justiça Eleitoral aprecia

esta semana processos de

impugnação no E. do Rio

Niterói (Sucursal) — Os
julgamentos dos processos
de impugnaç&o nas cornar-
cas do interior, por instru-
ção da Promotoria Pública,
seção apressados esta soma-
na pelos Juizes eleitorais, a
llm de que* o trabalho do
TRE seja facilitado na
apreciação de possíveis re-
cursos.

Há, em todo Estado do.
Rio, um total de 37 nomes
impugnados, eom a maioria
dos vetos atingindo can-
didatos a vereador. A Arena
tem mnloi* número de im-
pugnações do que o MDB e
isso é explicado como decor-
rência natural de um pro-
cesso que leva "lideres ma.-
cados" a procurarem abrigo

no Partido do Governo,
segundo os observadores po-
liticos,
RAZÕES

Quase todos os vetos pro-
postos,'contra candidatos a
prefeito e a vereador no in-
terior fluminense, são base-
ados no Decreto-Lei Federal
201, que prevê crimes de

responsabilidade para os
detentores de mandatos
municipais.

Entre os candidatos lm-
pugnados figuram os se-
gulntes que disputam as
eleiçõos de prefeito: Her-
mes Barcelos (Arena), An-
tôn!o Castro (Arena) e Ira-
puã Pimenta (MDB), em
Cabo Frio; Aloisio Castro

(Arena) e Luis Ramos
(MDB), em Parati; Aarão
Soares da Rocha (Arena),
cm Resende; Válter Mario-
tini (Arena) e Edwln Gui-
marães (MDB), em Barra
do Plraí, Aloir Vidal (Are-
na), em Magé; Gilberto
Afonso Pires (Arena), em
São Gonçalo; Argeu de OH-
veira (Arena), em São João

da Barra; e Milton Rodrl-.
gues Rocha (MDB), eni
Itaboral.

O MDB teve um dc seus
.candidatos à Prefeitura de
Nilópolis vetado, mas antes
mesmo da decisão da Jus-'tiça Eleitoral o Partido!
tomou a decisão dc subs-
titui-lo. Era ele o Sr. João
Batista da Silva.

A PRAZO VOCÊ NÃO PAGA NADA EM DEZEMBRO
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REFRIGERADOR CÔNSUL.
Super luxo. Nova Linha
Independência..
Entrada 120,00

g x 120,00
Total 1.200,00

REFRIGERADOR CLÍMAX
LUXO. Novo mod. Primavera
73. Azul, branco ou vermelho. i

sSS.

5':'. .'1',.!"

SE VOCÊ NÃO
APROVEITAR AS
VANTAGENS DA

MQMIBONZÂp.
PREPARE-SE PAR.A '

ENFRENTAR A CRÍTICA.

fl Min

REFRIGERADOR GENERAL
ELECTRIC LIBERTY LUXO.
Nova linha Armony.
Entrada 101,00

14 101,00
Total 1.515,00

REFRIGERADOR GELOMATIC
BEVERLY. Mod. luxo. Azul,
branco ou vermelho.
Entrada 52,00

30 52,00
Total 1.612,00

42 oo
/mensais VENTILADOR CONTACT

40 CM. Oscilante.

1900/mensais

_2£ &

TV-PHlLCO MISSISSIPI
(23). 59 CM. Circuito Espacial
Solid State.'
Entrada 78,00

23 78,00
Total 1.872,00

BONECA ROSANA.
Qualidade Atma.

00 à vista
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FAQUEIRO WOLFF com
53 peças, ern aço inoxidável.

86,00
vista

'y---__. •

NOVO REFRIGERADOR
CÔNSUL IGUAÇU. Amplo
congelador, porta magnética e
frio circulante.
Entrada 65,00

24 65,00
Total 1.625,00

^

j

m

a

GRAVADOR NATIONAL RQ
209 MS c/Auto Stop. Microfone-
embutido.
Entrada 50,00

19 50,00
Total 1.000,00

MAQUINA DE LAVAR
BRASTEMP. Automática luxo.
Nas cores branca ou azul.
Entrada 105,00

24 105,00
Total 2.625,00

NOVO STEREO GRUNDIG
BREMEN. Circuito Integrado.
Entrada 116,50

9 116,50
Total 1.165,00

M

MONARETA MONARK
DOBRAMATIC MIRIM"ÁGUIA DE OURO 72*

233,°° á vista"

RÁDIO MOTORADIO ALBION
Novo' mod. c/3 faixas. Funciona
c/pilha ou corrente elétrica.
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215,00 á vista

TV PHILCO RICHMOND
(23), 59 CM. Mod. luxo.
Circuito Espacial. Solid State.

•Entrada
9x

Total

149,00
149,00

1.490,00
RF £p9§j|

TV TELEFUNKEN SATURNO
(23). 59 CM. Novo mod.
"Circuito Germania"
Entrada 67,00

30 67,00
Total 2.077,00

-i

BATERIA ROCHEDO
MAYFAIR c/35 peças. Tampas
anodizadas na cor azul.
Entrada 24,00

19 24,00
Total 480,00

Máquina Remingtori-Ten
Forty.
Entrada ,60,00

19 60,00
Total 1.200,00

CÂMARA FOTOGRÁFICA
YASHICA MINISTER D 35 MM.
Fotòmetro CDS embutido.
Entrada 78,00

19 78,00
Total 1.560,00

ENCERADEIRA WALITA
CROMADA. com 3 escovas.
Entrada 26,50

19 26,50
Total 530,00

-

Ci.
%%%%%

RAD10F0NE ABC.
ISABELLA V. Mod. Alta
Fidelidade c/toca-dlscos au-
tomático è rádio de 4 faixas.
Entrada 67,00

24 67,00
Total 1.675,00

fnrj (D (D GO <P

FOGÃO SEMER RIVIERA.
Mod. luxo amplo forno c/visor.
Azul ou vermelho.

MOO/mensais

_".**
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À VISTA AINDA MAIS BARATOPACA.

-^ ,

TV PHILIPS LANCASTER
(24), 61 CM. Novo mod. c/tela
retangular com. visào ampliada.

Entrada 77,00
24 77,00
Total 1.925,00

NOVO TV ARTEL JÚPITER
(23), 59 CM. Tela panorâmica c/
"visão total"

49,oo
mensais

$ il \° F

Estabilizador Eletromar p/TV.

168,00
Bola de Couro Diana p/fute-
boi de campo.

38,00
Aparelho de Jantar "Flor de
Maçã"', com 42 peças. Por-
celana Real.
138,00
Batedeira Completa
Arno Super.

I59f00

Balança Certlnha Sunbeam.

39,00
Ventilador Ollmpus Spam.
30cm. - .

2Ò3.00
Forma p/PIzza Fulgor.

14,50
Velocípede Apoio Bandeirante.

79f00
Jogo de Mantlmentos"Rosinha".

9,80

És ?.

mm

mi

FOGÃO SEMER SUPER-
LUXO. Novo mod. Radiante.

Azul ou vermelho.
Entrada 61,50

9 61,50
Total 615,00

=_3_-

FOGÃO VALETE LUXO.
Novo mod. c/tampa e visor.
Entrada 15,00

24 15,00
Total 375,00

MÁQUINA ELGIN SUPER
AUTOMÁTICA, Novo mod.
Ultramatic 73. Cerze, caseia,
prega botões e faz inúmeros
trabalhos.
Entrada 53,00

23 53,00
Total 1.272,00

'TV"PHILCO ARKANSAS.
Mod. luxo. Circuito Espacial.
Solid State.

'Entrada 127,50
9x 127,50

Total 1.275,00

TV COLORADO RQ (24),
61 CM. Mod. luxo c/tela
panorâmica.
•Entrada 143,50

9 x 143,50
Total 1435,00

Cenim. C"impo Grande, Cop .cabana, Bangu, Benf.ca. Bonf.m. Bonsucesso,

Ipanema. Madureira, Meier, Penh,, Tijuca, Ramos, Vicente de Carvalho.,

Caxias. Nilópolis, Menti, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonça-o, Brasília, la-*

ATENÇÃO: as lojas de Ipanema, Copacabana e Tijuca permanecem^

abertas diariamente até 22 horas. __}
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MÁQUINA DE COSTURA
ELGIN. Novo mod. Orly.
Perfeição absoluta e super
resistente.

2| oo
/mensais
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Justiça Eleitoral aprecia

esta semana processos de

impugiiação no E. do Rio

Niterói (Sucursal) — Os
julgamentos dos processos
dc lmpugnação nas cornar-
cas do interior, por instru-
ção da Promotoria Pública,
serão apressados esta sema-
na pelos juizes eleitorais, a
fim de que" o trabalho do
TRE seja facilitado nn
apreciação de possíveis rc-
cursos.

Há, em todo Estado do
Rio, um total de 37 nomes
impugnados, com a maioria
dos vetos atingindo can-
dldatos a vereador. A Arena
tem maior número de im-
pugnações do que o MDB e
isso é explicado como decor-
rência natural de um pro-
cesso que leva "lídeves mar-
cados" a procurarem abrigo

no Partido do Governo,
segundo os observadores po-
litlcos.
RAZÕES

Quase todos os vetos pro-
postos, contra candidatos a
prefeito e a vereador no ln-
terior fluminense, são base-
ados no Decreto-Lei Federal
201, que prevê crimes dc

responsabilidade para os
detentores de mandatos
municipais.

Entre os candidatos lm-
pugnados figuram os se-
guintes que disputam as
eleições de prefeito: Her-
mes Barcelos (Arena), An-
tôn'0 Castro (Arena) ela-
puã Pimenta (MDB), em
Cabo Frio; Aloislo Castro

(Arena) e Luis Ramos
(MDB), em Parati; Aarão
Soares da Rocha (Arena),
em Resende; Valter Mario-
tini (Arena) c, Edwln Gui-
marães (MDB), em Barra
do Plrai, Alcir Vidal (Are-
na), em Magé; Gilberto
Afonso Pires (Arena), cm
São Gonçalo; Argeu de 01'-
veira (Arena), em São João

da Barra; e Milton Rodrl-
gues Rocha (MDB), em
Itaborai,

O MDB teve um de seus
candidatos à Prefeitura dc
Nllópolls vetado, mas antes
mesmo da "decisão da Jus-
ttça Eleitoral o Partido
tomou a decisão dc subs-'
tltui-lo. Era ele o Sr. 

'João
Batista da Silva,

A PRAZO VOCÊ PAGA NADA EM DEZEMBRO
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SE VOCÊ NÃO
wm.

REFRIGERADOR CQNSUL
v Super luxo. Nova Linha

' Independência..
Entrada 120,00

9x 120,00
Total 1.200,00

REFRIGERADOR CLÍMAX
LUXO. Novo mod. Primavera
73. Azul, branco ou vermelho.

42 oo
jmensais
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APROVEITAR AS
VANTAGENS DA

LIQUIBONZÃO
PREPARE-SE PARA

ENFRENTAR A CRÍTICA.

n
REFRIGERADOR GENERAL
ELECTRIC LIBERTY LUXO.
Nova linha Armony.
Entrada 101,00

14 101,00
Total 1.515,00

REFRIGERADOR GELOMATIC
BEVERLY. Mod. luxo. Azul,
branco ou vermelho.
Entrada 52,00

30 52,00
Total 1.612,00
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VENTILADOR CONTACT
40 CM. Oscilante.
IO 00
¦'/mensais

TV PHILCO MISSISSIPI
(23), 59 CM. Circuito Espacial
Solid State.'
Entrada ' 78,00

23 78,00
Total 1.872,00

BONECA ROSANA.
Qualidade Atma.

00 à vista
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59,

NOVO REFRIGERADOR
CÔNSUL IGUAÇU. Amplo
congelador, porta magnética e
frio circulante.

. Entrada 65,00
24 65,00

Total 1.625,00
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FAOUEIRO WOLFF com
53 peças, em aço inoxidável.

86,00
á vista

GRAVADOR NATIONAL RQ
209 MS c/Auto Stop. Microfone,
embutido.
Entrada 50,00

19 50,00
Total 1.000,00

MÁQUINA DE LAVAR
BRASTEMP. Automática luxo.
Nas cores branca ou azul.
Entrada - 105,00

24 105,00
Total 2.625,00

NOVO STÉREO GRUNDIG
BREMEN. Circuito integrado.
Entrada 116,50

9 116,50
Total 1.165,00
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TV PHILCO RICHMOND
(23), .59 CM. Mod. luxo.
Circuito Espacial. Solid State.
Entrada 149,00

9 x 149,00
Total 1.490,00

MONARETA MONARK
DOBRAMATIC MIRIM"ÁGUIA DE OURO 72"

233, á vista-

RÁDÍO MOTORÁDIO ALBION
Novo mod. c/3 faixas. Funciona
c/pilha ou corrente elétrica.

2Í5,00

p¦:¦.:-,

à vista
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TV TELEFUNKEN SATURNO
(23). 59 CM. Novo mod."Circuito Germania"
Entrada 67,00

30 67,00
Total 2.077,00

BATERIA ROCHEDO ,
MAYFAIR c/35 peças. Tampas
anodizadas na cor azul.
Entrada 24,00

19 24,00
Total 480,00

Máquina Remingtori Ten
Forty.
Entrada 60,00

19 60,00
Total 1.200,00

CÂMARA FOTOGRÁFICA
YASHICA MINISTER D 35 MM.
Fotòmetro CDS embutido.
Entrada 78,00

19 78,00
Total 1.560,00

ENCERADEIRA WALITA
CROMADA. com 3 escovas.
Entrada 26,50

19 26,50
Total 530,00

^7^=^^
RADIOFONE ABC
ISABELLA V. Mod, Alta
Fidelidade c/toca-discos au-
tomático e rádio dè 4 faixas.
Entrada 67,00

24 67,00
Total 1.675,00

.FOGÃO SEMER-RIVIERA.'
Mod. lu;;o amplo forno c/visor.
Azul ou vermelho.

14 00
/mensais
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A VISTA AINDA MAIS BARATOPACA.

TV PHILIPS LANCASTER
(24), 61 CM. Novo mod. c/tela
retangular com. visão ampliada.

Entrada 77,00 \
24 77,00
Total 1.925,00

NOVO TV ARTEL JÚPITER
(23), 59 CM. Tela panorâmica c/"visão total"

49,oo
mensais
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Estabilizador Eletromar p/TV.
168,00
Bola de Couro Diana p/fute-
boi de campo.

38,00
Aparelho de Jantar "Flor de'Maçã", com 42 peças. Por-
celana Real.
138,00
Eatedeira Completa
Arno Super,

159,00

Balança Certinha Sunbeam.

39/?°
Ventilador Olimpus Spam.
30cm.
203.00
Forma p/Pizza Fulgor.

14,50
Velocípede Apoio Bandeirante.

79,00
Jogo de Mantimentos"Rosinha"

9,

u
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FOGÁO SEMER SUPER-
LUXO. Novo rnod. Radiante.

Azul ou vermelho.
Enlrada 61,50

9 61,50
Total 615,00

+^s

MÁQUINA ELGIN SUPER
AUTOMÁTICA. Novo mod.

c/tampa e visor, (jltramatic 73. Cerze, casèia,
-* 15,00 prega botões e faz inúmeros

15,00 trabalhos.
375,00 Entrada 53,00

23 53,00
Total 1.272,00

FOGÃO VALETE LUXO.
Novo -mod,
Entrada

24 x
Total,

80

TV PHILCO ARKANSAS.
Mod. luxo. Circuito Espacial.
Solid State.
Entrada 127,50

9x 127,50
Total 1.275,00

TV COLORADO RQ (24),
61 CM. Mod. luxo c/tela
panorâmica.
Entrada 143,50

9 x 143,50
Total 1435,00

Poiifawamflzao
Centro, Campo Grande, Copacabana, Bangu, Benfica, Bonfim, Bonsucesso,
Ipanema, Madureira, Meier, Penha, Tijuca, Ramos, Vicente de Carvalho,
CaUias, NiIópolis. Menti, Niterói, Nova Iguaçu, Sáo Gonçalo. Brasília, Ta-/

gualmqa. i
ATENCÀO: as lojas de Ipanema. Copacabana e Tijuca permanecem'
abertas diariamente ató 22 horas.

_.-»¦.

il _-\*r%-__ \y _JL ___Jà•> ta__^s__-________^_______i_____iii__ií_____Íl^_Í_^__WHl

ar fer iHti
Ir t__^-__\

MÁQUINA DE COSTURA
ELGIN. Novo mod. Orly.
Perfeição absoluta e super
resistente.'

21 
00•¦¦mensais
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Xadrez na
Praia tem
seu campeão

Com uma grande partici-
pação de jogadores e muitos
assistentes, terminou on-
tem, com a vitória de Al-
fredo Pereira dos Santos, o
II Campeonato de Xadrez
na Praia, realizado na bar-
raça do Centro Educativo
de Xadrez, na Praia de Co-
pacabana.

A partida decisiva, entre
Alfredo e José Dalmo Fa-
ria de Almeida, do campe-

onato de três meses de du-
ração e 82 concorrentes, foi
disputada cm um dos 24
tabuleiros colocados na
areia, com os dois cercados
pelos espectadores, muitos
deles jogadores aguardando
o término de uma partida
para Iniciar a sua, o que dá
bem a medida do Interesse
que o xadrez vem dosper-
tando entre os cariocas.

Todos os fins de semana,

no'pavtlnão armado em Co-
pacabana pelo Centro Edu-
cativo dp Xadrez, uma me-
dia diária de 200 jogadores
disputa partidas nos tabu-
leiros colocados na areia da
praia. A idéia está sendo de-
senvolvida pelo Centro Edu-
cativo de Xadrez, e, devido
ao sucesso, novas barracas
serão colocadas na praia de
Copacabana, em Ipanema e
no Leblon. A previsão to-

tal das barracas nas praias
é de 10 locais, com 24 tabu-
leiros cada.

Para participar, seja dos
campeonatos como das par-
tidas normais, baista entrar
para sócio do Centro Edu-
cativo de Xadrez, apresen-
tando carteira de identlda-
de, endereço, dois retratos
3x4 e taxa mensal de CrS
20,00. As inscrições são fei-
tas no local.

Fluminenses Primavera Problema dos
preferiram
o frescobol

DIARIAMENTE DAS 9,30 AS 22 HORAS - SÁBADOS DAS 9 AS 18.30 HORAS

Sears CiisiiTiMSfil
da PrimdN&ca_

Compre Agora e Econgmize Ainda Mais!
Useas Facilidades do
CrédiSears.
lido Sem Entrada
CAMISA ESPORTE EM MALHA

De Cr$ 59,

.Malha de algodão mesclada, leve.ideal
para o verão. Corte e caimento

perfeitos, com gola esporte
pespontada e "patte" no

abotoamento. Fácil de
lavar e secar. Preta, marinho e

marron. Tams.: 44 a 52.

CALÇA ESPORTE
TERGAL

De Cr$ 70,

Tergal fantasia, tipo Terilene, leve,
não amassa e dispensa passar. Pa-
dronagem xadrez em modelo, arro-
jado de caimento perfeito. Vista com
zíper, cós largo e aviamentos em
nylon. Marron, bordo e cinza. Tams.:
38 a 52.

ÉModa 

Infantil. I Í\wk\^*Wi^'j2T

\\%\JW\È>\__V ^^í^*\w_w

wÊtf^m&IÊk mWà-m%+-7\ i_ i_

CAMISA ESPORTE ESTAMPADA ^^^tf^J^^BF i|(AÍI«â^\ JL
On amW&W®^í^flíj*? lMlm--mm-\ 4 IID.C45. 29, JHjisin flf «?¦L \\m\m^fr^—M^¦'¦¦'i:-""«í'"--ii" Ir r r /HHPvLJw m\\

Padronagem estampada azul, amarelo e la- MMM^-m_m-&¥ ÍPiaiíiíí*». r kv . ^^MWm-L \ V*I- _ _l _____,'" »fcf.'l__»_É______H_j_>* -«".'•f-' «M-'< lf- I i fi v lu ' *7\ / /___________¦___¦__ B> % .ranja em algodão sanfonzado - nao encolhe;A^:^jp|HHykf£'^ ;¦„-Itrflrilrn' ,:| L ^"^ /OBÇsX-Ai
Leve e confortável e de esmerado acabaJE^^^^^^^g.^ ij^íS.r1'!'? iMxéáW.- \*

J^m ÊÊI? WÊ 1ÊÊÊÍ

SHORTS EM HELANCA POLYESTER

DeCr$45, 3 O,
Para banho ou passeio, pois seu modelo é
clássico, com sunga de nylon. Indeformável,
seca rapidamente. Marinho,vermelho eazul.
Tams.: P.M.G.

Sears Vende Qualidade!
Satisfação garantida ou
seu dinheiro de.volta!

CAMISA EM MALHA SINTÉTICA

DeCr$69, 55,
Fio Rhodiela, climático, firme e durável.
Lava e seca rapidamente. Areia, ouro, cinza.
Tams.: 44 a 52.

BERMUDA JÉRSEI POLYESTER

DeCr$45, üb,

. Jdo sintético indeformável, aderente, lava
seca rapidamente. Cores inalteráveis: vi-

, marinho e ouro, Tams,: 80 a 100.

¦

Sears Praia de Botafogo, 400 - Tel. 246-4040

leva baianos

Niterói (Sucursal) — A
tranqüilidade dos adeptos
dos jogos proibidos — fres-
còbol, vôlei e futebol —
marcou este final de sema-
na nas praias da capital
fluminense, principalmente
as da baia de Guanabara,
enquanto nos municípios de
turismo as ruas estiveram
vazias, contrastando com os
últimos dois fins de semana
quando foi muito bom o
movimento.

. Piratinlnga, Itaipu, Ita-
coatlara tiveram mar bra-
vio, com as 'areias sem ba-
nhistas, que. preferiram,
principalmente os casais de
namorados, flcar.no tyterlorde seus próprios carros
olhando a paisagem valo-
rizada, pelo mar de muitas
ondas e o tempo fechado
com chuvas esparsas.

O QUADRO
Nos municípios de serra a

temperatura, à noite, teve
uma média de 11 graus, com
bastante umidade. O movi-
mento para Petrópolis, Te-
resópolls e Nova Friburgo,
no entanto, decresceu, ape-
nas, para o turismo flutu-
ante, porque as casas de
veraneio contaram com a
fidelidade de seus proprie-
tários.

O tempo foi bom para a
pesca praticada no litoral
fluminense de Itaipuaçu até
Saquarema. A maior con-
centração de pescadores
estava em Ponta Negra,
considerada pelos afieciona-
dos do esporte como de
maior piscosldade. Em ne-
nhum momento, no sábado
e domingo, o sol chegou a
constituir um convite parao banhode mar.

ESVAZIAMENTO

Os municípios da região
dos lagos foram os que mais
sofreram com o tempo nes-
te final de semana. O de-
saparecimento do sol e as
previsões de chuva a par-
tir de sexta-feira cancela-
ram os programas de final
de semana nos municípios
da região, que estiveram
vazios, com hóteis «e restau-
rantes com pouco movimen-
to, alguns fechando antes
do expediente normal.

A patrulha rodoviária da
PM fluminense, pelo pouco
movimento, teve o seu tra-
balho facilitado nas estra-
das de acesso aos munici-
pios de turismo da região
dos lagos. Assim mesmo
funcionou com seu sistema
de plantão de final de se-
mana, Iniciando, inclusive,
o patrulhamento perrria-
nente das vias de acesso às
praias litorâneas da capi-
tal do Estado.

SEM PROGRAMA _

Quem mais lucrou com o
tempo chuvoso registrado
na capital fluminense fo-
ram os cinemas. O Icarai,
que exibia o filme Opera-
cão França, premiado com
o Oscar este ano, teve fi-
las prolongadas sábado e
domingo, sendo seguido pe-
lo Cine Arte, da Reitoria da
Universidade, onde Marcello
Mastroianni e Sofia Loren
apresentavam o ameno Gi-
rassóis da Rússia.

Campo de São Bento, um
bom local para as crianças,
recebeu, como de costume,
os seus freqüentadores de
sábados e domingos, dando
vida ao parque público ali
existente. No Horto Botani-
co, da Secretaria de Agri-
cultura, os animais do mini-
zoo também receberam as
suas visitas, desta feita em
número maior, pela impôs-
sibllidade de opção de um
programa de banho de mar.

OS JOGOS

Ontem foi dia livre para
os jogos proibidos nas
praias da capital fluminen-
se. Futebol, vôlei e fresco-
boi foram praticados em
toda a extensão da praia
de Icarai, nas Flechas e Sa-
co de São Francisco, sem as
habituais reclamações dos
banhistas — que não exis-
tiam — e a intervenção da
policia.

Na praia dè Icarai, onde
estão as casas de chope que
se mantêm sempre cheias
quando o tempo é de praia,
o movimento foi muito pe-
queno, aumentando apenas
à noite, para o bate-papo,
já que Niterói é uma cida-
de de poucas opções de la-
zer, com sua população,
quando quer variar, sendo
obrigada a atravessar a
baia e esticar na Guana-
bara.

as praias
Salvador (Sucursal. — O

primeiro domingo de prima-
vera foi assinalado por uma
temperatura acima dos 30
graus e um sol forte, que
superlotaram as faixas de
praias desde Boa Viagem ao
Porto da Barra (na baia de
Todos os Santos) e do Fa-
rói a Arembepe (no ocea-
no), numa extensão de qua-
se 40 quilômetros.

O transito em toda a orla
maritima ficou engarrafa-
do durante boa parte da
manhã, apesar dos esforços
do Departamento de Tran-

. sito, que deslocou para a
Avenida Otávio Mangabeira
todo o-seu grupamento de
motociclistas, para orientar
o fiuxo dc veículos c elimi-
nar os pontos de congestio-
namento.

As praias mais procura-
das neste Inicio de tempo-
rada de verão continuam
sendo as do Porto da Bar-
ra, Placa Ford e Piatã. As
duas últimas são preferidas
pelos jovens.

elevadores
vai a Ibrahim

O Departamento de Edif 1-
cações encaminhará esta
semana ao Secretário de
Obras, Sr. Emílio Ibrahim,
três meses fora do prazo, o
relatório sobre o novo regu-
lamento para os 18 000 ele-
vadores da Guanabara. Em
seguida será enviado ao
Governador que o analisará
e sancionará o decreto.

A transformação do Ser-
viço de Instalação Meca-
nica do DED em Divisão,
com o aumento do número
de técnicos c maior autono-
mia na atividade, é uma
das medidas previstas na
nova .regulamentação, como
tan.btVn a exigência de cur-
so de especialização para os
técnicos das firmas fabri-
cantes, de instalação e con-
servaçáo de elevadores.

A elaboração de uma
nova regulamentação para
elevadores foi determinada
pelo Secretário de Obras,

Emílio Ibrahim, no dia 24
de maio deste ano, em con-
seqüência dos graves
acidentes que vinham ocor-
rendo, inclusive, com perdas
de vida.

!»

940 kHz
A Rádio onde há
mais música e
mais informação

oferece a seus clientes¦ sugestões práticas'* para o lar a preço de
combate

Só esta semana f« $
Sensacional variedade
de artigos para
comemorar as festas de
São Cosme e São Damião* Jpelos menores preços fj
da cidade. •

'.¦._c->_-i ^l__F

Relógio Walt Disney, impor-
tado. uma graça para o quar-
to das crianças. Funciona-
mento com corda e pêndulo.
À vista 90,00sr 79 nnCOMBATE ¦»fW*»

^mwr* * v^tf___________________H______^- •• y»ntmm\mmmmm/y _^s'n____B____/ -»*'.* -* _/*"____________H

Sh^bS^ÈIE^IIshÍ

Ralador com 4 faces, mais
eficiência na sua cozinha,
uso múltiplo para a cozinhei-
ra e a doceira.
À vista 1,95
PREÇO
DE
COMBATE 1,70

Estojo de saladeirinhas com
6 peças. Um mimo para em-
belezar a sua mesa.

•Â vista 7,90

-EÇ0 R 50COMBATE WfWW

^^^^~^m——^^£*^—a^^'^^

Enceradeira ARNO equipada
- 3 escovas, pedal e feltros.
À vista 289,00 ou 5 X 58,00
PREÇO

COMBATE fcuSJjUU

Jogo descanso para pratos
em fórmica, fantasia em lin-
do xadrezinho, marca Volpe.
À vista 0,00P°"EÇ0 6 50COMBATE WjW

______¦___!
.K^^^hh! _P^u_^_______I

Wf_ [W—M—\

Gh9_______í<>

Assento sanitário Plagon.
Higiênico. Em lindos tons
de verde, canário, rosa, azul
pastel e também branco.
À vista 11,00
°"EÇ0 9 S0COMBATE WfUU

éâfr^m
it Gabriel Habib laz sensacionais ofertas em comemoração

a SÍ0 COSME e SÃO DIMIÍ0. TUDO I PREÇO DE IflCADO

BONECA J0FER COM 25 CMS.
BOLA CARINHO N.' |
CESTA BEIJA FLOR
CARRO DE CORRIDA MIMO
TELEFONE MIMO
LÍNGUA DE SOGRA
CORNETA PLÁSTICA
APITO TRILAD0R
PIRULITOS
DOCES VARIADOS TAMANHO GRANDE

, BOLAS DE SOPRAR COM IMAGEM DE' 
DAMlAO,- ALÉM DE CENTENAS DE

ACEITAMOS CARTÕES DE

PTE C/12 9,00
PTE C/12 3,20
PTE C/12 6,60
PTE C/6 6,30
PTE C/12 12,00
PTE C/ 144 13,20
PTE C/12 4,60
PTE C/12 2,60
PTE C/50 2,20

CAIXA C/50 4,40

SÂO COSME SÂO
OUTRAS SUGESTÕES.

CRÉDITO

^p JVr1 '. ¦¦¦¦¦ '' )—*$

GABRIEL HABIB
..•.•.Cèltíó): Ruav'%ç^|a^'ga, 2*97 -

• Có^|5^^^fe^%ng< Cantor,
¦' .püâ:v*Si^Ueiria.;lí^r)rlpõé,-;;143." Aberto as sextas-feiras
. ;;-aJ$^s.':£$ horáâ. ^ÉTgt^çiohattiento' gratuito.

Âgiia' gelada è cafezinho para todos os fregueses.

Hf. ;..
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Xadrez na
Praia tem
seu campeão

Com uma grande partici-
pação de jogadores e muitos
assistentes, terminou on-
tem, com a vitória de Al-
fredo Pereira dos Santos, o
II Campeonato de Xadrez
na Praia, realizado na bar-
raça do Centro Educativo
de Xadrez, na Praia de Co-
pacabana.

A partida decisiva, entre
Alfredo e José Dalmo Pa-
ria de Almeida, do campe-

onato de três meses de du-
ração e 82 concorrentes, (oi
disputada em um dos 24
tabuleiros colocados na
areia, com os dois cercados
pelos espectadores, muitos
deles jogadores aguardando
o término de uma partida
para Iniciar a sua, o que dá
bem a medida do Interesse
que o xadrez vem desper-
tando entre os cariocas.

Todos os fins de semana,

no pavilhão armado em Co-
pacabana pelo Centro Edu-
cativo de Xadrez, uma mé-
dia diária de 200 jogadores
disputa partidas nos tabu-
leiros colocados na areia da
praia. A idéia está sendo de-
senvolvida pelo Centro Edu-
cativo de Xadrez, e, devido
ao sucesso, novas barracas
serão colocadas na praia de
Copacabana, em Ipanema e
no Leblon. A previsão to-

tal das barracas nas praias
é de 10 locais, com 24 tabu-
leiros cada.

Para participar, seja dos
campeonatos como das par-
tidas normais, basta entrar,
para sócio do Centro Edu-
cativo de Xadrez, apresen-
tando carteira de identldà-
de,' endereço, dois retratos
3x4 e taxa mensal de CrS
20,00. As Inscrições são fei-
tas no local.

Fluminenses Primavera Problema dos
preferiram
o frescobol

leva baianos elevadores
as praias

DIARIAMENTE DAS 9,30 AS 22 HORAS - SÁBADOS DAS 9 AS 18 30 HORAS

Grande\/fenda
da Pri mavera

Compre Agora è

Sears
Economize Ainda Mais!

UseasFralidadesdo
CrSdiSèars.
IjcbSem Entrada
CAMISA ESPORTE EM MALHA

DeCré 59,

.Malha de algodão mesclada, leve.ideal

para o verão. Corte e caimento

perfeitos, com gola esporte

pespontada e "patte" no
-^__¦ abotoamento. Fácil de

lavar e secar. Preta, marinho e
marron. Tams.: 44 a 52.

CALÇA ESPORTE
TERGAL

De Cr$ 70,

Tergal fantasia, tipo Terilene, leve,
não amassa e dispensa passar. Pa-
dronagem xadrez em modelo, arro-

jado de caimento perfeito. Vista com
zíper, ucós largo e aviamentos em
nylon. Marron, bordo e cinza. Tams.:
38 a 52.

l#7

Wfò,. de Moda Infantil. I WmSr\ *&$&$]o
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CAMISA ESPORTE ESTAMPADA £^^m0^ffêtefcF ÍK^r%ã^\ .* W.R
oe «45. 29, MwÈ^yffls?* flf *tBL fJ\W\

Padronagem estampada azul amarelo e la- MffijSBJMpiÈ. 5Í5t*KllÍ*' I ^_ / 
^^ü^t 

* V*ranja em algodão sanforizado - não enc0^e-M^MÍ^IÊgÊ^^ %*»*!*!*' L**A! /^P9^*^.\Leve e confortável e de esmerado ^^WbMM^ÊS^'! twS^u \\ttSÊh • 3L\
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SHORTS EM HELANCA POLYESTER

DeCr$45, O O,
Para banho ou passeio, pois seu modelo é

N clássico, com sunga de nylon. Indeformável.
seca rapidamente.-Marinho, vermelho.eazul.
Tams.: P.M.G.

Sears Vende Qualidade!
Satisfação garantida ou
seu dinheiro devolta!

CAMISA EM MALHA SINTÉTICA

*'."¦' DeCr$69, 55/
Fio Rhodiel.a, climático, firme e durável.
Lava e seca rapidamente. Areia, ouro, cinza.
Tams;: 44 a 52.

\ BERMUDA JÉRSEI POLYESTER

DeCr$45, üD/
Tecido sintético indeformável, aderente, lava
e seca rapidamente. Cores inalteráveis: vi-
nho, marinho e ouro. Tams.: 80 a 100.

Sears Praia de Botafogo, 400 - Tel. 2464040

Niterói (Sucursal) — A
tranqüilidade dos adeptos
dos jogos proibidos — fres-
cobol, vôlei e futebol —
marcou este final de sema-
na nas praias da capital
fluminense, principalmente
as da.baia dc Guanabara,
enquanto nos municípios de
turismo as ruas estiveram
vazias, contrastando com ps
últimos dois fins de semana
quando foi multo bom o
movimento.

Piratininga, Itaipu, Ita-
coatiara tiveram mar bra-
vlo, com as areias sem ba-
nhlstas, que preferiram,
principalmente os casais de
namorados, ficar no interior
de seus próprios carros
olhando a paisagem valo-
rizada pelo m%r de muitas
ondas e o tempo fechado
com chuvas esparsas.

O QUADRO
Nos municípios de serra a

temperatura, à noite, teve
uma média de 11 graus, com
bastante umidade. O movi-
mento para Petrópolis, Te-
resópolls e Nova Friburgo,
no entanto, decresceu, ape-
nas, para o turismo flutu-
ante, porque as casas de
veraneio contaram com a
fidelidade de seus proprie-
tários.

O tempo foi bom para a
pesca praticada no litoral
fluminense de Itaipuaçu até
Saquarema. A maior con-
centração de pescadores
estava em Ponta Negra,
considerada pelos af leciona-
dos do esporte como de
maior piscosídade. Em ne-
nhum momento, no sábado
e domingo, o sol chegou a
constituir um convite para
o banho de mar.

ESVAZIAMENTO

Os municípios da região
dos lagos foram os que mais
sofreram com o tempo nes-
te final de semana. O de-
saparecimento do sol e as
previsões de chuva a par-
tir de sexta-feira cancela-
ram os programas de final
de semana nos municípios
da região, que estiveram
vazios, com hóteis e restau-
rantes com pouco movimen-
to, alguns fechando antes
do expediente normal.

A patrulha rodoviária da
PM fluminense, pelo pouco
movimento, teve o seu tra-
balho facilitado nas estra-
das dè^acesso aos munici-
pios de' turismo da região
dos lagos. Assim mesmo
funcionou com seu sistema
de plantão de final de se-
mana, iniciando, inclusive,
o patrulhamento perma-
nente das vias de acesso às
praias .litorâneas da capi-
tal do Estado.

SEM PROGRAMA

Quem mais lucrou com o
tempo chuvoso registrado
na capital fluminense fo-
ram os cinemas. O Icarai,
que exibia o filme Opera-
ção França, premiado com
o Oscar» este ano, teve fi-
las prolongadas sábado e
domingo, sendo seguido pe-
lo Cine Arte, da Reitoria da
Universidade, onde Marcello
Mastroianni e Sofia Loren
apresentavam o,ameno Gi-

vrassóis da Rússia.
Campo de São Bento, um

bom local para as crianças,
recebeu, como de costume,
os seus freqüentadores de
sábados e domingos, dando
vida ao parque público ali
existente. No Horto Botani-
co, da Secretaria de Agri-
cultura, os animais do mini-
zoo também receberam as
suas visitas, desta feita em
número maior, pela impôs-
sibilidade de opção de um
programa de banho de mar.

OS JÓOOS

Ontem foi dia livre para
os jogos proibidos rias
praias da capital fluminen-
se. Futebol, vôlei e fresco-
boi foram praticados em
toda a extensão da praia
de Icarai, nas Flechas e Sa-
co de São Francisco, sem as
habituais reclamações dos
banhistas — que nâo exis-
tiam— e a intervenção da
policia.

Na praia de Icarai, onde
estão as casas de chope que
se mantêm sempre ch°las
quando o tempo 4 de praia,
o movimento foi muito pe-
queno, aumentando apenas
à noite, para o bate-papo,
já que Niterói é,uma cida-
de dé poucas opções de la-
zer, com sua população,
quando quer variar, sendo
obrigada a atravessar a
baía e esticar na Guana-
bara.

Salvador (Sucursal) — Ò
primeiro domingo de prima-
vera foi assinalado por uma
temperatura acima dos 30
graus e um sol forte, que
superlotaram as faixas de
praias desde Boa Viagem áo
Porto da Barra (na baia de"todos os Santos) e do Fa-
rola Arembepe (no ocea-
no), numa extensão de qua-
se 40 quilômetros.

O transito em toda a orla
marítima ficou engarrafa-
do durante boa parte da
manhã, apesar dos esforços
do Departamento de Tran-
sito, que deslocou para a
Avenida Otávio Mangabeira
todo o seu grupamento dé
motociclistas, para orientar
o fluxo de veiculos e ellmi-
nar os pontos de congestio-
namento.

As praias mais procura-
das neste inicio de tempo-
rada de verão continuam
sendo as do Porto da Bar-
ra, Placa Ford e Piatã. As
duas últimas são preferidas
pelos jovens.

vai a Ibrahim
O Departamento de Edlfi-

cações encaminhará esta
semana ao Secretário de
Obras, Sr. Emílio Ibrahlm,
três meses fora do prazo, o
relatório sobre o novo regu-
lamento para qs 18 000 ele-
vadores da Guanabara. Em
seguida será enviado ao
Governador que o analisará
e sancionará o decreto.

A transformação do Ser-
viço de Instalação ' Meca-
nica do DED em Divisão,
com o aumento do número
de técnicos e maior autono-
mia na atividade, é uma
das medidas previstas ra
nova regulamentação, como
també'm a exigência de çur-
so de especialização para os
técnicos das firmas fabri-
cantes, de instalação e con-
servação de elevadores.

A elaboração de uma
nova regulamentação para
elevadores foi determinada
pelo Secretário de Obras,
Emilio Ibrahim, no dia 24
de maio deste ano, em con-
seqüência dos graves
acidentes que vinham ocor-
rendo, inclusive, com perdas
de vida.

WMiliCTilHR
rj. oferece a seus clientes
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* sugestões práticas
%ff* para o lar a preco de4»%

[940 kHz]
A Rádio onde há
mais música e
mais informação
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t£kcOIVIBAT£
Só esta semana
Sensacional variedade
de artigos para
comemorar as festas de
São Cosme e São Damião*
pelos menores preços
da cidade.

Relógio Walt Disney, impor-
tado, uma graça para o quar-
to das crianças. Funciona-
mento com. corda e pêndulo.
À vista 90,00™*. jo «O
COMBATE./'•¦ *»*•

Pi I
WWW • >*>'¦'/*______%

Ralador com 4 faces, mais
eficiência na sua cozinha,
uso múltiplo para a cozinhei-
ra e a doceira.
À vista 1,95

-EÇ0 i 70
COMBATE ¦!¦«

Estojo de saladeirinhas com
6 peças. Um mimo para em-
belezar a sua mesa.
À-:vista 7,90 ."EEÇO 6 50COMBATE WfUU

A

^•^•^^^E^^^^ta^^*^

Enceradeira ARNO equipada
- -3 escovas, pedal e feltros.
À vista 289,00 ou 5 X 58,00
PREÇO ¦

COMBATE fcwSfiUU

Jogo descanso para pratos
em fórmica, fantasia em lin-
do xadrezinho, marca Volpe.
À vista 8,00™ço 6 50COMBATE VfVU

' ^^-' l
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Assento sanitário Plagon.
Higiênico. Em lindos tons
de verde, canário, rosa, azul
pastel e também branco.
À vista 11,00
S"EÇ° 9 50COMBATE *»«•

(ftPw
•fc Gabriel Habib faz senucionais ofertas em comemoração

a SÍO COSME e SÃO DlMlAO. TUDO B PRECO DE IIRCB00

BONECA J0FER COM 25 CMS. PTE. C/ 12 - 9,00
BOLA CARINHO N. PTE C/12 - 3.20.
CESTA BEIJA FLOR PTE C/12 - 6,60,
CARRO DE CORRIDA MIMO PTE C/6 - 6,30
TELEFONE MIMO PTE C/ 12 - 12,00
LINGUA DE SOGRA PTE C/144 - 13,20
C0RNETA PLÁSTICA PTE C/ 12 - . 4,80
APITO TRILADOR PTE C/12 - 2,60
PIRULITOS PTE C/50 - 2,20
DOCES VARIADOS TAMANHO GRANDE -CAIXA C/ 50 - 4,10

BOLAS DE SOPRAR COM IMAGEM DE SAO COSME E SAO

DAMIÀO,' ALÉM DE CENTENAS DE OUTRAS SUGESTÕES.

ACEITAMOS CARTÕES 0E CRÉDITO

¦..»¦¦>' |mEX| ^r_

rawsn-.ii
;'C;en|r'o.: Rua da*jÇ|fahljôgá'i 297

Copacabana: Süpef Shopping Center.

Rua' Siqueira Campos, 143. Aberto as sextas-feiras

ate as 22 horas. Estacionamento gratuito.
Água gelada e cafezinho para todos os fregueses
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JORNAL' DO BRASIL D Segunda-feira, 25/9/72 jg.JCatfeçnõ,

Fim de semana deixa saldo <*¦**"têm
_. um* **^ mais de
de 8 mortos e 46 feridos 40 vítimas

Os alunos da~Escola Mater Consolationis"''foram 
'em 

ve™ ao Caju levar seu adeus à colega

Operário de Santa Maria
bebe cachaça além da conta

Disparos da janela matam
na calçada moça que vinha
para casa depois da festa

A estudante Maria Ester Martinez Rodrigues,
de 17 anos, morreu na madrugada de ontem com
um tiro na nuca, disparado pelo português Joaquim
de Oliveira, um comerciante falido de 55 anos. O
criminoso fugiu.

A moça voltava da festa de aniversário de uma
amiga juntamente com seu irmão e um grupo de
iovens, e no seu caminho passou pela casa do por-
tuguês, na Rua Mário Piragibe, 59, Lins de Vascon-
celos, que minutos antes fora apedrejada por outro
grupo de jovens. Ouvindo passos na calçada, ele
abriu a janela e disparou três vezes seu revólver
contra Maria Ester e seus amigos. O crime ocorreu
às 3_.20m.

O crime não enlutou ape-
nas a família da vítima,
que mora na Rua Herácli-
to Graça, 208. Hoje não ha-
verá aula na Escola Mater
Consolationis, onde Maria
Ester estudava e era estima-
da por todos, alunos e pro-
fessores. Seus colegas estão
em pé de guerra, na caça
ao assassino, que teria fu-
gido para o Estado do Rio,
levando a mulher e duas fi-
lhas.

O comissário Fiúza, da

Caça ao assassino
2õ.a Delegacia Policial, qua-
lificou o crime de "estúpido
e sem precedentes." Seus
auxiliares estão fazendo to-
dos os esforços para captu-
rar o criminoso, que o co-
missário apurou ser um pés-
simo chefe de familia.

Ontem, ainda cedinho,
amigos, vizinhos e colegas
de estudo de Maria Ester
rondavam a casa do portu-
guès, com o firme propósi-
to de linchá-lo para depois
entregá-lo à policia.

Fatalidade

e quase degola desafeto
Porto Alec-re íSucursan — Deuois de ter sido

colocado fora de órbita no Bar Planeta, em Santa
Maria, nor ter inferido algumas garrafas alem das
oue estava habituado, o operário Mário da Silva
reentrou violentamente na atmosfera enfumaçada
do bar, com um facão de 60 centímetros na mao
direita, e outro de 40 na esquerda.

O resultado foi um pescoço quase decepado.
três mãos cortadas e a fuga desabalada dos demais
freauentado-.es do bar, ao verem o operário golpear
enfurecido, como se fosse uma figura-do outro mun-
do Muito triste, Mário da Silva exnlicou aos poli-
ciais aue ficara indignado por ter sido exmilso do
Planeta, considerado por ele um segundo lar.

Furioso, o operário foi ao
seu barraco buscar dois
grandes facões, e retornou
ao bar gritando: "do meu
planeta ninguém me expul-
sa". A violenta reentrada de
Mário resultou no quase
degolamento de Adil Men-
des. que está internado em
estado desesperador, além
de profundos cortes nas
mãos de outros três, e uma
debandada geral.

Ó fim de semana na região do Gran-
de Rio caracterizou-se pelo grande nú-
mero de desastres de transito, com o sal-
do de oito mortes e 46 feridos, entre
crianças e adultos, desde choques de
carros, derrapagens, \ a encontro de
ônibus.

Entre os mortos estão um menino,
de apenas cinco anos, atropelado na an-
tiga Estrada Rlo^-São Paulo; duas mu-
lheres, em acidente na Avenida Epltá-
cio Pessoa; um operário, em frente aos
transmissores da Rádio Nacional; e um
lavrador de 18 anos, vitimado na Ave-
nida Edson Passos. Entre os feridos, a
atriz Maria Cláudia, da televisão, ael-

• dentada na Delfim Moreira.

Menino
O menino Luís, de cinco anos, mor-'

reu ontem à tarde no Hospital Rocha
Faria, com traumatismo craniano e fe-
rlmentos por todo o corpo. Ele íol atro-
pelado pelo carro chapa BB-5283, era
frente à sua casa, na antiga Estrada
Rio-São Paulo, Km 39.

O motorista Roberto de Freitas Nas-
cimento conduziu o menino e seu pai, Sr.
João Maciel de Barros, para o hospital,
mas a pequena vitima morreu quando
recebia os primeiros socorros. A ocorren-
cia foi registrada na delegacia policial
de Itaguaí, Estado do Rio.

Mulheres
Duas das três mulheres que viaja-

vam no carro chapa DI-1105, morreram
ontem de madrugada quando o veículo,
desgovernado, foi de encontro a «ma ar-
vore na esquina da Avenida Epitácio
Pessoa com a Rua J. Seabra.

Eloisa Maria dos Santos Dias diri-
gia o carro, e tinha como acompanhan-
tes Ester de Oliveira e Maria José de
Oliveira Rodrigues e o irmão desta, Ell-
seu de Oliveira Rodrigues. Ester e Ma-
ria José morreram no Hospital Miguel
Couto, enquanto Eloisa e Eliseu sofre-
ram ferimentos graves e ficaram inter-
nados.

Maria Elizabete, que reside à Rua
Aquldabã. 200, depois de medicada no
Hospital Salgado Filho foi removida pa-
ra o Sousa Aguiar. E Ana Maria, de-
pois de medicada, retlrou-se. Ela é fl-
lha de um dos assessores do Ministro
Mário Andreazza, e reside à Rua Sá
Ferreira, 138.

Grupo de cineo
Cinco pessoas ficaram gravemente

feridas, madrugada de ontem, quando na
Rua Antônio José Bitencourt, em Nilo-
pólls, Estado do Rio, a kombi chapa GB-
GD-85-44, dirigida por Nauro da Silva
Couto, em alta velocidade, desgovernou-
se e foi de encontro ao prédio de nume-
ro 277, derrubando a coluna de susten-
tação do imóvel e ainda uma porta de
aço.

Além do motorista, saíram ainda fe-
ridos Luis Carlos da Silva, José Martins
Barbosa, Isalas Fonseca da Costa e WU-
son Lacerda Cruz, todos retirados das
ferragens do veiculo, por soldados do
Corpo de Bombeiros de Nilópolis, che-
fiados pelo sargento Ferreira e levados
para o Pronto-Socorro local.

Nauro e Isaias, em estado mais gra-
ve que as demais vitimas, foram remo-
vidos para o HCE. O fato foi registrado
pela Delegacia de Nilópolis.

Derrapagem

Operário

ta
em

SUPERBÈBEDO

Mário da Silva é muito
conhecido na cidade pela
sua extraordinária capa-
cidade de ingerir várias
garrafas de . cachaça e m
poucas horas. Mas, na ma-
drugada de ontem, passou
da conta e começou a que-
brar copos e garrafas do
Bar Planeta. Os demais fre-
que ntadores, perturbados
pelo superbeberrão, expul-
saram-no a pontapés.

O operário Severino Antônio da Cos-
de 53 anos, morreu atropelado ontem
frente aos transmissores da Radio

Nacional, na Avenida Brasil. Penha, pelo
carro chapa DE-9796, dirigido por Válter
Muniz da Cruz.

O motorista ainda tentou socorrer a
vítima, mas Severino já havia morrido,
sendo o corpo removido para o Instituto
Médico-Legal. O comissário Paulo Alves,
da 22a Delegacia, depois de tomar o de-
poimento de Válter, que alegou nao ter
culpa, liberou-o.

Carpinteiro

Quando convidada para
uma festa, Maria Ester cos-
tumava aprontar-se cedo.
Sábado, às 18 horas, ela
ainda não havia decidido
se ia à festinha ds aniver-
sário de uma amiga, na Rua
Vilela Tavares, ou ao Mara-
canãzinho, assistir ao Festi-
vai da Canção. Finalmente
decidiu-se pela festinha na
casa da amiga. Saiu em
companhia do irmão Eduar-
do e das suas amigas Gil-
da. de 17 anos, e Angela,
de 13.

Os parentes e vizinhos da
moça contam que ela, como
que por uma fatal premoni-
ção, andou se despedindo
não com o simples até mais
tarde, mas com adeus.

Na festinha, Maria Ester
dançou bastante e até ar-
ranjoú um namorado,' se-
gundo contou seu irmão.
Por volta das três horas,
ela e seu grupo, a que se
juntaram Carlos, Júlio, Jor-
ge e mais quatro rapazes,
voltavam para casa. Quan-
do se aproximaram do n°
59 da Rua Mário Piragibe,

esquina com Aquidabã, co-
meçaram os disparos dados
pelo dono da casa.

O primeiro tiro dispersou
o grupo, o segundo atingiu
a nuca de Maria Ester e o
terceiro quase atinge Eduar-
do, seu irmão, que correu
para socorrê-la. Logo jun-
tou gente em torno da jo-
vem, que estava ferida mor-
talmente. Suas amigas Àn-
gela e Gilda desmaiaram.
Levada para o Hospital Sal-
gado Filho, Maria Ester
morreu sem poder receber
os primeiros socorros medi-
cos.

O velório foi realizado na
eapeiinha da Escola Mater
Consolationis, na Rua Con-
selheirp Ferraz, 27, onde a
jovem estudava há sete
anos. No educandário jovens
estavam reunidos, num En-
contro Para Reflexão Sobre
a Vida, que foi imediata-
mente encerrado quando
chegou a noticia da morte
de Maria Ester,' que era di-
retora dò Departamento Es-
portivo da escola.

Comerciante de Realengo
reage a ataque, mata um
assaltante e fere outro

Três homens usando um Volkswagen verme-
lho não idenjã-icâ-io assaltaram ontem de manhã
a Padaria Colossal, na Rua Piraquara, 90-A, Rea-
lengo. Na fuga. o comerciante Marcos Sampaio dos
Santos Filho conseguiu matar a tiros um deles, Ro-
berto Nogueira, e ferir gravemente José Jackson.
que está no Hospital OHvério Kraemer.

O terceiro assaltante, Genílson, também co-
nhecido como Baixinho, conseguiu fugir no Volks-
wagen, estando com uma turma de policiais üa á_
Delegacia, sob a chefia do comissário Jorge Spen-
cer, à sua procura. O comerciante Marcos Sampaio
também fugiu, mas a polícia acredita que ele se
apresente nas próximas horas.

AVISOS RELIGIOSOS

Orminda Laruelle de Almeida
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Joaquim Amando Quaresma e demais pa-
rentes convidam as amigas para a missa
de 7.° dia, que em sufrágio de sua bo-
níssima alma, mandam celebrar na 3,°-feira,

dia 26, às 9 horas, na Igreja de N. S. da Conceição
e Boa Morte (Rua do Rosário esq. com Av. Rio
Branco). ^P

TIROS CERTEIROS
Os três bandidos imobili-

zaram o comerciante Mar-
cos Sampaio e sua empre-
gada Maria Eli dos Santos.
Do comerciante eles toma-
ram CrS 50,00 e da empre-
gada o cordão de ouro que
ela tinha ao pescoço. O car-
ro dos bandidos, estava pa-
rado um pouco distante da
padaria, para não despertar
suspeita.

. Quando Iniciaram a fuga,
os bandidos mandaram que
Marcos só saísse depois de
10 minutos, no que não fo-
ram obedecidos. O comerei-
ante, vendo que os assai-
tantes se afastavam, pegou
sua arma em uma gaveta
e fez vários disparos contra
os três. Roberto Nogueira
foi atingido no coração,
morrendo no local.
DOIS MORTOS

Niterói (Sucursal) — Fe-
rido na perna por um dis-

paro de um dos quatro as-
saltantes que acabavam de
assaltar o bar onde ele se
achava, um homem —- ain-
da não identificado pela po-
lícia de Nova Iguaçu —
sacou de sua arma e matou
dois dos assaltantes. Um foi
baleado na testa e o outro
no peito.-

O que levou o tiro na tes-
ta morreu ainda no Interior
do bar e foi identificado
como José Pereira dos An-
jos, solteiro de 24 anos, sem
rasidência. Ele tombou com
um revólver calibre 38 na
mão', com quatro cápsulas
deflagradas. O outro ban-
dido ainda tentou acompa-
nhar o resto do bando que
fugia, mas caiu morto na
calçada. O assalto foi con-
tra o bar do Sr; Manuel
Abraão de Carvalho, à
Avenida Vital Brasil, em
Austin.

Quando tentava atravessar a pista
do Aterro do Flamengo, na altura da
Rua Marquês de Olinda, foi atropelado
e morto por auto não Identificado o car-
pinteiro José Ribeiro da Silva (Rua
Paulo de Frontin, 405, apto. 601).

Devido ao atropelamento, no Aterro,
o transito ficou congestionado cerca dc
duas horas. O fato foi registrado pela
10a DP, cujos policiais, no local do aci-
dente, somente conseguiram apurar que
o carpinteiro fora atropelado por um
Volkswagen de duas portas e de cor azui.

Lavrador

O lavrador Antônio Júlio Pires, de
78 anos. morreu ontem à tarde, no cho-
que entre o Volkswagen GB ED-5364, em
Jue viajava, e o Opala GB. EG-0873*, na
Avenida Edson Passos, em frente ao nu-
mero 4200.

O acidente foi provocado pelo moto-
rista do Opala, Amauri de Almeida Mo-
reira, que, ao tentar ultra passar umyei-
culo não identificado, abalroou o Volks-
wagen, dirigido por Sidono Alves Pinto,
que vinha em sentido contrario.

Sidono, que é genro .*to fflo.to e "-
side na Estrada da Paz, 1474, noModa
Boa Vista, sofreu fratura do_ í/mur es-
querdo, contusões e escoriações .Amauri
sofreu contusões e escoriações enquanto
seu acompanhante Marco Antônio Arau-

o da Silva sofreu fratura da mandibula
e da tíbia esquerda. Todos foram me-
dicados no Hospital Sousa Aguiar.

Comerciário

Derrapou e a seguir colidiu com um
poste na Avenida Brasil, na altura do
Trevo das Margaridas, na madrugada
de ontem, a Variant chapa EI-54-41, di-
rígida por Djalma Vivas Araújo e na qual
viajavam ainda Olga Maria Cavalcante
e Marl Isabel Oliveira.

Árvore
Colidiu com uma árvore na madru-

gada de ontem, na Estrada Itanhangá,
na altura do número 122, na Barra da
Tijuca, o Volkswagen chapa RJ-FA-
70-96, dirigido em grande velocidade por
Paulo Edson Soares (34 anos, Rua Soa-
res da Costa, 180, Nova Iguaçu), que so-
freu várias contusões e escoriações.

No veículo, com Paulo, viajava Ar-
tur Felisberto Vieira (44 anos, Rodovia
Presidente Dutra Km 21) que também
'•e feriu. As vitimas foram medicadas no
HMC. A 16a. DP registrou a ocorrência.

Com fratura exposta na perna di-
reita, foi internado ontem no Hospital
Getúlio Vargas o operário Romlldo Ca-
valcantl de Sousa, atropelado por um
carro não identificado na Avenida Nilo
Peçanha, em frente ao número 250, em
Duque de Caxias.

Irmãs

Duas pessoas saíram feridas da co-
lisão entre o carro chapa DC-1460, con-
duzido por Antônio Júlio dos Santos, e
o taxi TA-1497, cujo motorista não foi
identificado, ocorrida ontem de manha
na Rua Fernandes Leão, em Vaz Lobo.

As vítimas, as irmãs Eunice e Arilda
Evangelista Frei, foram medicadas no
Hospital Getúlio Vargas, onde os me-
dicos constataram que elas sofreram ape-
nas escoriações.

Outro poste

GUIOMAR ABUD GIANNINI
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Frederico Giannini, filhos e genro, Nagih Abud e esposa, Manoel Abud,.es-

posa, filhos, genro e nora, Paulo César Abud e esposa, Gastao Giannin.,

esposa filhos, nora e genro, e Oswaldo Giannini, esposa e filhas agradecem

as manifestações de pesar recebidas pelo falecimento de sua querida esposa, mae, so-

qra filha irmã, cunhada e tia e convidam os parentes e amigos para a missa de /.

dia'que mandam celebrar por sua alma, amanhã, terça-feira, dia 26, às 11 horas, na

Igreja N. Sa. do Carmo, à Rua 1.° de Março.

Morreu na madrugada de ontem ao
dar entrada no Hospital Carlos Chagas,
o comerciário Ari Ferreira Costa (sol-
teiro, Rua Professora Franolsca Piia-
eibe 52, Jacarepaguá) que na Estrada
Marechal Alencastro Guimarães esquina
de Rua José da Mota, em Anchieta, di-
•iqindo o Volkswagen chapa ET-31-51,
perdeu o controle do veiculo que se cho-
cou contra um poste.

Com Ari viajava Milton Azevedo dos
Santos que sofreu contusões e escoria-
cões generalizadas e foi medicado no
Hospital Carlos Chagas, onde contou ao

- policial de plantão que o acidente deu-
se devido uma derrapagem. O fato íol
registo ado pela 31a. DP.

Menina
Maria Elizabete de Abreu, dé 10

anos, sofreu traumatismo do oranio, e
sua amiga, Ana Maria Calmon teve es-
coiiações e contusões, ao caírem da bl-
cicleta em que passeavam pela Rua
Aquldabã.

¦ o Sr. Hélio Muniz Gonçalves, resi-
dente na Rua da Passagem 163, casa 47,
levantou cedo e foi visitar parentes na
Gávea. Apanhou o táxi TA 76-13 e aca-
bou no Hospital Miguel Couto, com um
corte na cabeça e outro na mao esquer-
da E' que na altura do número 712 da
Rua Jardim Botânico, o carro foi jo-
gado contra o porte-n.» 1691/136 pelo
ônibus da linha 157 E. Ferro—Leblon,
chapa 40062.

Os motoristas Oto Heize (táxi) e Na-
tanael Gomes Barbosa (ônibus) nada so-
freram. Segundo depoimento do condu-
tor do ônibus foi a pista escorregadia a
causadora do acidente, que poderia ser
fatal se os carros estivessem em veloci-
dade alta.

Ônibus
Dois ônibus da mesma empresa --

Viacão Redentor — um que fazia a Ht
nha Barra da Tijuca-Cascadura nume-
ro de ordem 47 525 e outro da linha Fre-
cuesia—Pavuna, número de ordem 47 529,
colidiram na esquina da Rua Padre.Te-
lémaco com Avenida Ernani Cardoso,
causando ferimentos em seis passagei-
ros.

Os passageiros foram medicados no
Hospital Carlos Chagas, onde se Menti-
ficaram como Maria Jataranagua Pe-
reira, Amaral da Silva, Valdemar Perei-
ra da Cruz, Marco Antônio de Sousa,
Adalberto da Silva Braga é Cebelia dos
Santos Batista. Todos viajavam no om-
bus da- linha Barra—Cascadura. Os mo-
torlstas não foram identificados ate. a
noite, por policiais da 29a. DP.

Porto Alegre (Sucursal)
— Um morto, 42 feridos,
dos quais oito permanecem
hospitalizados, c danos
materiais em 56 veículos,
foram as conseqüências dos
37 acidentes de transito
ocorridos neste fim de
semana.

O acidente mais grave
ocorreu na Parada 47 da
Estrada para Gra-
vataí, quando um Volks-
wagen colheu o eletricista
Florlval Santos Asturl, de
24 anos, que morreu no lo-
cal. A Polícia Rodoviária,
agora, está procurando lo-
callzar o motorista, que
fugiu sem prestar assistên-
cia à vitima.

S. Paulo registrou
2 acidentes fatais
São Paulo (Sucursal) —

A brusca queda de tempera-
tura, agravado por chuvas
intermlnentes, e mais a
ameaça d e deslizamentos
nas estradas, são as causas
apontadas para a grande
redução de veículos nas ro-
dovlas paulistas, neste fim
de semana. Dois mortos foi
o saldo de apenas dois
acidentes, num Estado em
que os desastres automobi-
listicos nos fins de semana
chegam a eliminar até 16
pessoas, com mais de 50 fe
ridos.

Um deslizamento na Via
Anchieta, na altura do Km
41, tornou o tráíego precá-
rio na área, mas dado o
pequeno número de veículos
no retorno à capital, não
chegou a haver o menor
congestionamento. Na Via
Dutra também o movimen-
to de veículos permaneceu
normal, embora a Patrulha
Rodoviária Federal re-
comendasse pelo ráàio
moderação aos motoristas,
já que ó "asfalto se encon-
trava úmido e deslizante."

Onze são
acidentados
na Baixada

Niterói (Sucursal) — On-
ze pessoas ficaram feridas
em acidentes de transito
ocorridos ontem na Baixa-
da Fluminense, sendo que
em um deles um caminhão
do Ministério da Fazenda
projetou-se de uma ponte
defronte à Refinaria Duque
de Caxias, com o motoris-
ta e duas crianças, uma de
12 e* outra de cinco anos,
que ficou muito ferida.

Em Nilópolis, uma kombi
com cinco pessoas perdeu a
direção e colidiu com a fa-
chada de um escritório cu-
mérclal, saindo feridos to-
dos os seus ocupantes. D.s
11 feridos de ontem, três
foram vitimas de atropela-
mentos — um em Belfort
Roxo' e outro, duplo, em
São João de Meriti.

Carro oficial

O carro oficial chapa IS-1241, dirigi-
do por Antônio Felipe dos Santos, caiu
de uma pequena ponte na Rodovia Wash-
ington Luís, altura do Km 10,5, em Du-
que de Caxias, ferindo seus dois filhos,
José Felipe dos Santos Neto, de 12 anos,
e Antônio Felipe dos Santos Filho, de
seis anos.

Os dois meninos foram atendidos no
Hospital Getúlio Vargas e sofreram ape-
nas escoriações pelo corpo.

ALYRIA LEMOS DE AZEVEDO
(FALECIMENTO)

+ 
Sua família consternada participa seu falecimento.
0 enterro sairá hoje> dia 25, às 12,00 horas, da

Capela Real Grandeza n.° 2 para o Cemitério de Sao João

Batista. »

ir ia
embalsamar
o marido

São Paulo (Sucursal) —
Neurótica de guerra e fa-
lando multo pouco o portu-
guês, a Sra. Braun Irmã,,
húngara, explicou ontem á
policia de Diadema, que
queria apenas embalsamar o
corpo de seu marido, e por
isso o conservou em casa,
náo avisando a ninguém de
sua morte, ocorrida há qua-
tro dias.

O forte cheiro que saia
da casa da Rua Felipe dos
Santos, sem número, no
Bairro de Vila Nuevo, em
Diadema, fez com que os
vizinhos avisassem a poli-
cia. O corpo do jardineiro
Kureilio Pall, de 64 anos.
foi encontrado em estado
de decomposição, mas não
apresentava nenhum sinal
de violência, devendo ser
autopsiado hoje, para se ve-
rificar a causa de sua mor-

•te.

Ladrão rouba
comissário
na delegacia

Niterói (Sucursal) — O
comissário Sousa, assistên-
te do delegado de Angra dos
Reis, Sr. Aureliano César,
ficou sem sua Japona, o re-
volver e CrS 100,00, roubados
dentro da delegacia, na

. manhã de ontem.
A" delegacia precisava de

uma faxina e ele retirou do
xadrez o preso João Batista
Desldérlò, assaltante a mão
armada, encarregando-o da
tarefa, enquanto ia tomar
café em um botequim pró-
ximo. Quando voltou, o co-
missário não encontrou
mais a japona, o revólver, o
dinheiro que deixara na
gaveta de sua mesa, e nem
seu faxineiro, que fugiu.
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Os alunos da Escola Mater Consolationis foram evi peso ao Caju levar seu adeus à colega

Disparos da janela matam
na calçada moça que vinha
para casa depois da festa

A estudante Maria Ester Martinez Rodrigues,
de 17 anos, morreu na madrugada de ontem com
um tiro na nuca, disparado pelo português Joaauim
de Oliveira, um comerciante falido de 55 anos. O
criminoso fugiu.

A moça voltava da festa de aniversário de uma
amiga juntamente com seu irmão e um grupo de
jovens, e no seu caminho passou pela casa do Dor-
tuguês, na Rua Mário Piragibe, 59 Lins de Vascon-
celos, que minutos antes fora apedrejada nor outro
grupo de jovens. Ouvindo passos na calçada, ele
abriu a janela e disparou três vezes seu' revólver
contra Maria Ester e seus amigos. O crime ocorreu
às 3h20m.

Caca

Operário de Santa Maria
bebe cachaça além da conta

_>

e quase degola desafeto
Porto Alegre (Sucursal) — Depois de ter sido

colocado fora de órbita no Bar Planeta, em Santa
Maria, por ter inserido algumas çarrafas além das
oue estava habituado, o operário Mário da Silva
rèentrou violentamente na 

"atmosfera 
enfumaçada

do bar, com um facão de 60 centímetros na mão
direita, e outro de 40 na esquerda.

O resultado foi um oescoço auase decepado.
três mãos cortadas e a fuga desabalada dos demais
freouentadores do bar, ao verem o.operário golpear
enfurecido, como se fosse uma figura do outro mun-
do. Muito triste, Mário da Silva exolicou aos poli-
ciais que ficara indignado oor ter sido expulso do
Planeta, considerado por ele um segundo lar.

ao assassino
O crime não cnlutou ape-

nas a familia da vitima,
que mora na Rua Herácli-
to Graça, 208. Hoje não ha-
verá aula na Escola Mater
Consolationis, onde Maria
Ester estudava e era estima-
da por todos, alunos e pro-
fessores. Seus colegas estão
em pé de guerra, na caça
ao assassino, que teria fu-
gido para o Estado do Rio/
levando a mulher e duas fi-
lhas.

O comissário Fiúza, da
Fatal

Quando convidada para
uma festa, Maria Ester cos-
tumava aprontar-se cedo.
Sábado, às 18 horas, ela
ainda não havia decidido
se ia ã festlnha de anivèr-
sário de uma amiga, na Rua
Vilela Tavares, ou ao Mara-
canãzinho, assistir ao Fssti-
vai da Canção. Finalmente
decidiu-se pela festlnha na
casa da amiga. Saiu em
companhia do irmão Eduar-
do e das suas amigas Gil-
da, de 17 anos, e Angela,
de 13.

Os parentes e vizinhos da
moça contam que ela, como
que por uma fatal premoni-
ção, andou se despedindo
não com o simples até mais
tarde, mas com adeus.

Na festlnha, Maria Ester
dançou bastante e até ar-
ranjou um namorado, se-
gundo contou seu irmão.
Por volta das três horas,
ela e seu grupo, a que se
juntaram Carlos, Júlio, Jor-
ge e mais quatro rapazes,
voltavam para casa. Quan-
do se aproximaram do n°
59 da Rua Mário Piragibe,

25.a Delegacia Policial, qua-
lificou o crime de "estúpido
e sem precedentes." Seus
auxiliares estão fazendo to-
dos os esforços para captu-
rar o criminoso, que o co-
missário apurou ser um pés-
simo chefe de familia.

Ontem, ainda cedinho,
amigos, vizinhos e colegas
de estudo de Maria Ester
rondavam a casa do portu-
guês, com o firme propósi-
to de linchá-lo para depois
entregá-lo à policia.

idade
esquina com Aquidabã, co-
meçaram os disparos dados
pelo dono da casa.

O primeiro tiro dispersou
o grupo, o segundo atingiu
a nuca de Maria Ester e o
terceiro quase atinge Eduar-
do, seu irmão, que correu
para socorrê-la. Logo jun-
tou gente em torno da jo-
vem, que estava ferida mor-
talmente. Suas amigas Ari-
gela e Gilda desmaiaram.
Levada para o Hospital Sal-
gado Filho, Maria Ester
morreu sem poder receber
os primeiros socorros medi-
cos.

O velório foi realizado na
capelinha da Escola Mater
Consolationis, na Rua Con-
selhelro Ferraz, 27, onde a
jovem estudava Tiá sete
anos. No educandário jovens
estavam reunidos, num En-
contro Para Reflexão Sobre
a -Vida, que foi imediata-
mente encerrado quando
chegou a noticia da morte
de Marta Ester, que era di-
retora do Departamento Es-
portivo da escola.

SUPERBÊBEDO

Mário da Silva é muito
conhecido na cidade pela
sua extraordinária capa-
cidade de ingerir várias
garrafas de cachaça em
poucas horas. Mas, na ma-
drugada de ontem, passou
da conta e começou a qus-
brar copos e garrafas do
Bar Planeta. Os demrls frü-
que ntadores, perturbados
pelo superbebsrrão, expul-
saram-no a pontapés.

Furioso, o operário foi ao
seu barraco buscar dois
grandes facões, e retornou
ao bar gritando: "do meu
planeta ninguém me expul-
sa". A violenta reentrada de
Mário resultou no quase
degolamento de Adil Men-
des. que está internado em
estado desesperador, além
de profundos cortes nas
mãos de outros três, e uma
debandada geral.

O íim de semana na região do Gran-
de Rio caracterizou-se pelo grande nú-
mero de desastres de transito, com o sal-
do de oito mortes e 46 feridos, entre
crianças e adultos, desde choques de
carros, derrapagens, a encontro de
ônibus.

Entre os mortos estão um menino,
de apenas cinco anos, atropelado na an-
tiga Estrada Rio—Sâo Paulo; duas mu- ,
lheres, em acidente na Avenida Epltá-
cio Pessoa; um operário, em frente aos
transmissores da Rádio Nacional; e um
lavrador de 78 anos, vitimado na Ave-
nida Edson, Passos. Entre os feridos, a
atriz' Maria Cláudia, da televisão, aci-
dentada na Delfim Moreira.

Menino
O menino Luis, de cinco anos, mor-

reu ontem à tarde no Hospital Rocha
Faria, com traumatismo craniano e fe-
rlmentos por todo o corpo. Ele foi atro-
pelado pelo carro ehapa BB-5283, em
frente à sua casa, na antiga Estrada
Rio—São Paulo, Km 39.

O motorista Roberto de Freitas Nas-
cimento conduziu o menino e seu pai, Sr.
João Maciel de Barros, para o hospital,
mas a pequena vitima morreu quando
recebia os primeiros socorros. A ocorrên-
cia foi registrada na delegacia policial
de Itaguaí, Estado do Rio.

Mulheres
Duas das três mulheres que viaja-

vam no carro chapa DI-1105, morreram
ontem de madrugada quando o veículo,
desgovernado, foi de encontro a uma ár-
vore na esquina da. Avenida Epitácio
Pessoa com a Rua J. Seabra.

Eloísa Maria dos Santos Dias diri-
gia o carro, e tinha como acompanhan-
tes Ester de Oliveira e Maria José de
Oliveira Rodrigues e o Irmão desta, Eli-
seu de Oliveira Rodrigues. Ester e Ma-
ria José morreram no Hospital Miguel
Couto; enquanto Eloísa e Eliseu sofre-,
ram ferimentos graves e ficaram inter-
nados.

Operário
O operário Severino Antônio da Cos-

ta, de 53 anos, morreu atropelado ontem
em frente aos transmissores da Rádio
Nacional, na Avenida Brasil, Penha, pelo
carro chapa DE-9796, dirigido por Válter
Muniz da CnVz.

O motorista ainda tentou socorrer a
vitima, mas Severino já havia morrido,
sendo o corpo removido para o Instituto
Médlco-Legal. O comissário Paulo Alves,
da 22a. Delegacia, depois de tomar o de-
poimento de Válter, que alegou não ter
culpa, liberou-o.

AVISOS RELIGIOSOS

Orminda Laruelle de Almeida
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Joaquim Amando Quaresma e demais pa-
rentes convidam as amigas para a missa
de 7.° dia, que em sufrágio de sua bo-
níssima alma, mandam celebrar na 3.a-feira,

dia 26, às 9 horas, na Igreja de N. S. da Conceição
e Boa Morte (Rua do Rosário esq. com Av. Rio
Branco). (P

Comerciante de Realengo
reage a ataque, mata um
assaltante e fere outro

Três homens usando um Volkswagen verme-
lho não identificado assaltaram ontem de manhã
a Pa_arià Colossal, na Rua Piraouara. 90-A, Rea-
lèngo. Na fuça, o comerciante Marcos Sampaio-dos
Santo? Filho conseguiu matar a tivos um deles, Ro-
berto Nogueira, e ferir gravemente José Jackson.
que está no Hosoital Olivério Kraemer.

O terceiro assaltante, Genüson, também co-
nhecido como Baixinho, conseguiu fugir no Volks-
wagen, estando com uma turma de policiais da 33a
Delegacia, sob a chefia do comissário Jorge Spen-
cer, à sua procura. O comerciante Marcos Sampaio
também fugiu, mas a polícia acredita • que ele se
apresente nas próximas horas.

paro de um dos quatro as-
saltantes que acabavam de
assaltar o bar onde ele sg
achava, um homem — aln-
da não identificado pela po-'
licia de Nova Iguaçu —
sacou de sua arma e matou
dois dos assaltantes. Um foi
balsado na testa ^e o outro
no peito.

O que levou o tiro na tes-
ta morreu ainda no interior
do bar e foi Identificado
como José Pereira dos An-
jos, solteiro de 24 anos, sem
residência. Ele tombou com
um revólver calibre 38 na
mão, com quatro cápsulas
deflagradas. O outro ban-
dido ainda tentou acompa-
nhar o resto do bando qua
fugia, mas caiu morto na
calçada. O assalto foi con-
tra o bar do Sr. Manuel
Abraão de Carvalho, à
Avenida Vital Brasil, em
Austiri,

TIROS CERTEIROS
Os três bandidos imoblli-

zaram o comerciante Mar-
cos Sampaio e sua empre-
gada Maria Eli dos Santos.
Do comerciante elss toma-
ram CrS 50,00 e da empre-
gada o cordão de ouro que
ela tinha ao pescoço.'O car-
ro dos bandidos estava pa-
rado um pouco distante da
padaria, para não desp?rtnr
suspeita.

Quando iniciaram a fuga,
os bandidos mandaram que
Marcos só saísse depois de
10 minutos, no que não fo-
ram obedecidos. O comerei-
ante, vendo que os assai-
tantas se afastavam, pegou
sua arma era uma gaveta
e fez vários disparos contra
os três. Roberto Nogueira
foi atingido no coração,

• morrendo no local.
DOIS MORTOS

Niterói (Sucursali — Pc-
rido na perna por um dis-

GUIOMAR ABUD GIANNINI
(MISSA DE 7.° DIA)

? 

Frederico Giannini, filhos è genro, Nagib Abud e esposa, Manoel Abud, es-

posa, filhos, genro e nora, Paulo César Abud e esposa, Gastão Giannini,
esposa, filhos, nora e genro, e Oswaldo Giannini, esposa e filhas agradecem

as manifestações de pesar recebidas pelo falecimento de sua querida esposa, mãe, so-

gra, filha, irmã, cunhada e tia e convidam os parentes e amigos para a missa de 7.°

dia que mandam celebrar por sua alma, amanhã, terça-feira, dia 26, às 11 horas, na

Igreja N. Sa. do Carmo, à Rua 1.° de Março.

Carpinteiro
Quando tentava atravessar a pista

do Aterro do Flamengo, na altura da
Rua Marquês de Olinda, íol atropelado
e morto por auto não identificado o car-
pinteiro José Ribeiro da Silva (Rua
Paulo de Frontin, 405, apto. 601).

Devido ao atropelamento, no Aterro,
o transito ficou congestionado "cerca de
duas horas. O fato foi registrado pela
10a. DP, cujos policiais, no local do aci-
dente, somente conseguiram apurar que
o carpinteiro fora atropelado por um
Volkswagen de duas portas e de cor azul.

Lavrador
O lavrador Antônio Júlio Pires, de

78 anos, morreu ontem à tarde, no cho-
que entre o Volkswagen GB ED-5364, em
que viajava, e o Opala GB EG-9373, na
Avenida Edson Passos, em frente ao nú-
mero 4200.

O acidente foi provocado pelo moto-
,rista do Opala. Amauri de Almeida Mo-
reira, que, ao tentar ultrapassar um vei-
culo não identificado, abalroou o Volks-
wag?n, dirigido por Sidono Alves Pinto,
que vinha em sentido contrário.

Sidono, que é genro do morto, e re-
side na Estrada da Paz, 1474, no Alto da
Boa Vista, sofreu fratura do fêmur es-
querdo, contusões e escoriações. Amauri
sofreu contusões e escoriações enquanto
seu acompanhante Marco Antônio Arau-
jo da Silva sofreu fratura da mandibula
e da tibia esquerda. Todos foram me-
dltíados no Hospital Sousa Aguiar.

Comerciário
Morreu na madrugada de ontem ao

dar entrada no Hospital Carlos Chagas,
o comerciário Ari Ferreira Costa (sol-
teiro, Rua Professara Francisca Pira-
glbe, 52. Jacarepaguá) que na Estrada
Marechal Alencastto Guimarães,esquina
de Rua José da Mota, em Anchieta, di-
rigindo o Volkswagen chapa ET-31-51,
perdeu o controle do veiculo que se cho-
cou contra um postei

Com Ari viajava Milton. Azevedo dos
Santos que sofreu contusões e escoria-
ções generalizadas e foi medicado no
Hospital Carlos Chagas, onde contou ao
policial de plantão que o acidente deu-
se devido uma derrapagem. O fato foi ,
registrado pela 31a. DP.

Atriz
• Ao perder o controle da Variant

chapa EB-QO-81. que dirigia em alta ve-
locidade pela Avenida Delfim Moreira,
madrugada de ontem, a atriz de tele-
visão Marta Cláudia de Sousa Santos
rso_.efoa. Esteada do Tambá, 401, apt.
103). na esquina da Rua Rita Ludolfo,
no Leblon, derrapou com o veiculo que
colidiu com dois outros ali estaciona-
dos.

Os autos atingidos pelo carro da
atriz foram o Volkswagem EC-47-52, e
o Galaxie placa CC-20-01, pertencentes
a Edith Antònla Adolfdne Thlllebrand
e Pedro Tomas Bass, respectivamente.
A 14a. DP, que tomou conhecimento do

fato, "autuou em flagrante Maria Cláu-
dia, que sofreu contusões e escoriações
e foi medicada no HMC.

- Menina
Maria Elizabete de Abreu, de 10

anos, sofreu traumatismo do crânio, c
sua amiga, Ana Maria Calmon teve es-
corlações-e contusões, ao caírem da bi-
olcleta em que passeavam pela Rua
Aquidabã. \

Maria Elizabete, que reside à Rua
Aquidabã, 200, depois de medicada no
Hospital Salgado Filho foi removida pa-
ra o Sousa Aguiar. E Ana Maria, de-
pois de medicada, retirou-se. Ela é fi-
lha de um dos assessores do Ministro
Mário Andreazza, e reside à Rua Sá
Ferreira, 138.

Grupo de cinco
Cinco pessoas ficaram gravemente

feridas, madrugada de ontem, quando na
Rua Antônio José Bitencourt, em Nilo-
polis, Estado do Rio, a kombi chapa GB-
GD-85-44, dirigida por Nauro da Silva
Couto, em alta velocidade, desgovernou-
se e foi de encontro ao prédio de nume-
ro 277, derrubando a coluna de susten-
tação do imóvel e ainda uma porta de .
aço.

Além do motorista, sairam ainda fe-
ridos Luis Carlos da Silva, José Martins
Barbosa, Isalas Fonseca da Costa e Wll-
son Lacerda Cruz, todos retirados das
ferragens do veiculo, por soldados do
Corpo de Bombeiros de Nilópolis, che-
fiados pelo sargento Ferreira e levados
para o Pronto-Socorro local.

Nauro e Isaias, em estado mais gra-
ve que as demais vitimas, foram remo-
vidos para o HCE. O fato foi registrado
pela Delegacia de Nilópolis.

Derrapagem
Derrapou e a seguir colidiu com um

poste na Avenida Brasil, na altura do
Trevo das Margaridas, na madrugada
de ontem, a Variant chapa EI-54-41, di-
rigida por Djalma Vivas Araújo e na qual
viajavam ainda Olga Maria Cavalcante
e Mari Isabel Oliveira.

Árvore •
Colidiu com uma árvore na madru-

gada de ontem, na Estrada Itanhangá,
na altura do número 122, na Barra da
Tijuca. o Volkswagen chapa RJ-FA-
70-96, dirigido em grande velocidade por
Paulo Edson Soares (34 anos, Rua Soa-
rr*s da Costa, 180, Nova Iguaçu), que so-
freu várias contusões e escoriações.

No veiculo, com Paulo, viajava Ar-
tur Fellsberto Vieira (44 anos, Rodovia
Presidente Dutra Km 21) que também
se feriu. As vítimas foram medicadas no
HMC. A 16a. DP registrou a ocorrência.

Com fratura exposta na perna dl-
reita, foi internado ontem no Hospital
Getúlio Vargas o operário Romlldo Ca-
valcantl de Sousa, atropelado por um
carro não identificado na Avenida Nilo
Peçanha, em frente ao número 250, em
Duque de Caxias.

Irmãs
Duas pessoas sairam feridas da co-

lisão entre o carro chapa DC-1460, con-
duzido por Antônio Júlio dos Santos, e
o taxi TA-1497, cujo motorista não foi
identificado, ocorrida ontem de manhã
na Rua Fernandes Leão, em Vaz Lobo.

As vitimas, as irmãs Eunice e Arllda
Evangelista Frei, foram medicadas no
Hospital Getúlio Vargas, onde os mé-
dlcos constataram que elas sofreram ape-
nas escoriações.

Outro poste
O Sr. Hélio Muniz Gonçalves, resi-

dente na Rua da Passagem 163, casa 47,
levantou cedo e foi visitar parentes na
Gávea. Apanhou o táxi TA 76-13 e aca-
bou no Hospital Miguel Couto, com um
corte na cabeça e outro na mão esquer-
da. E' que na altura do número 712 da
Rua Jardim Botânico, o carro foi jo-
gado contra o poste n.° 1691/136, pelo
ônibus da linha 157 E. Ferro—Leblon,
chapa 40062.

Os motoristas Oto Heize (táxi) e Na-
tanael Gomes Barbosa (ônibus) nada so-
freram. Segundo depoimento do condü-
tor do ônibus foi a pista escorregadia a
causadora do acidente, que poderia ser
fatal se os carros estivessem em veloci-
dade alta.

Ônibus
Dois ônibus da mesma empresa —

Vlação Redentor — um. que "fazia a li-,
nha Barra da Tijuca—Cascadura, nume-
ro de ordem 47 525 e outro da linha Fre-
guesia—Pavuna, número de ordem 47 529,
colidiram na esquina da Rua Padre Te-
lémaco com Avenida Ernani Cardoso,
causando ferimentos em seis passagei-
ros.

Os passageiros foram medicados no
Hospital Carlos Chagas, onde se identi-

í ficaram como Maria Jatáranaguá Pe-
reira, Amaral da Silva, Valdemar Perei-

. ra da Cruz, Marco Antônio de Sousa,
Adalberto da Silva Braga e Cebelia dos
Santos Batista. Todos viajavam no ôni-
bus da linha Barra—Cascadura. Os mo-
toristas não foram identificados até a
noite, por policiais da 29a. DP.

Carro oficial
O carro oficial chapa IS-1241, dirigi-

do por Antônio Felipe dos Santos, caiu
de uma pequena ponte na Rodovia Wash-
ington Luis, altura do Km 10,5, em Du-
que de Caxias, ferindo seus dois filhos,
José Felipe dos Santos Neto, de 12 anos,
e Antônio Felipe dos Santos Filho,. de
seis anos.

Os dois meninos foram atendidos no
Hospital Getúlio Vargas e sofreram ape-
nas escoriações pelo. corpo.

ALYMA LEMOS .DE AZEVEDO
(FALECIMENTO)

+ 
Sua família consternada participa seu falecimento.
0 enterro sairá hoje, dia 25, às 12,00 horas, da

Capela Real Grandeza n.° 2 para o Cemitério de São João
Batista.

Porio Alegre (Sucursal)— Um morto, 42 feridos,
dos quais oito permanecem
hospitalizados, o danos
materiais em 56 veiçiiios,

i foram as conseqüências dos
37 acidentes de transito,
ocorridos neste fim de
semana.

O acidente mais grave,'
ocorreu na Parada 47 da
Estrada pura Gra-
vatai, quando um Volks-
wagen colheu o eletricista •

>Florlval Santos Asturi, de '
24 anos, que morreu no lo-
cal. A Policia Rodoviária, ¦
agora, está procurando lo-
calizar o motorista, que
fugiu sem prestar asslstéh-
cia à vitima.

S. Paulo registrou \
2 acidentes fatais
São Paulo (Sucursali — '

A brusca queda de tempera- •
tura, agravado por chuvas
Intermlnentes, o mais a
ameaça d e deslizamentos
nas estradas, são as causas
apontadas para a grande
redução de veículos nas ro-
dovias paulistas, neste fim
de semana. Dois mortos foi
o saldo dc apenas dois
acidentes, num Estado em.
que os desastres automobi-
lísticos nos fins de semana
chegam a eliminar até 16
pessoas, com mais de 50 fe
ridos.

Um deslizamento na Via
Anchieta, na altura do Km
41, tornou o tráfego precá-
rio na área, mas dado o
pequeno número de veículos
no retorno à capital, não
chegou a haver o menor
congestionamento. Na Via
Dutra também o movimen-
to de veículos permaneceu
normal, embora a Patrulha
Rodoviária Federal re- -
comendasse pelo rádio
moderação aos motoristas,
já que o "asfalto se encon-
trava úmido e dsslizante."

Na madrugada ae ontem,
no Km 611 da Raposo Tava-
res, deis carros particulares
colidiram, matando o pas-
sageiro Fernando de Olivei-
ra, morador em . Presidente
Venceslau. No Km 9 da Via
Anchieta, o Volks CW-2251,
chapa de São Paulo, ao tra-
legar em alta velocidade,
capotou violentamente. O
carro era dirigido pelo es-
tudante Sérgio Sérvulo Lei-
te de Abreu. 22 anos. re-
sidente em Caraguatatuba.

Viajavam no veículo El-
za Vari Gomes. 20 anos, ,
Maurício Iegata, 26 anos e
Ne ide Kocjkoc. Testemu-
nhas afirmaram que o vei-
culo perdeu o controle e
capotou ao tentar desviar-
se de uma Kombi que es-
tava à sua frente. Elza Vari
Gomes ficou entre' o carro
e o solo, morrendo a cami-
nho do Hospital Heliópolis,
enquanto o motorista e os
outros passageiros per-
manecem internados.

A Policia Rodoviária atri-
biiiú a grande redução de
'jarros no retorno à capital,
neste fim de semana, à que-
da de barreiras e desli-
zamentos, nas rodovias,
principalmente na Via An-
chieta. A brusca mudança
de tempo, com a chegada
de uma frente fria, com
chuvas, em toda a região de
São Paulo, teria sido tam-
bém uma das causas da
permanência do paulista na
capital.

Onze são
acidentados
na Baixada

¦Niterói (Sucursal) — On-
ze pessoas ficaram feridas
em acidentes de transito
ocorridos ontem na Baixa-
da Fluminense, sendo \ que
em um deles um caminhão
do Ministério da Fazenda
projetou-se de uma ponte
defronte à Refinaria Duíiue
de Caxias, com o motoris-
ta e duas crianças, uma de
12 e outra de cinco anos,
que ficou muito ferida.

Eni Nilópolis, uma kombi
com 'cinco pessoas perdeu a
direção e colidiu com a fa-
chada de um escritório co-
mercial, saindo feridos to-
dos os seus ocupantes. Dos
11 feridos de ontem, três
foram vítimas de atropela-
mentos — um em • Belfort
Roxo e outro, duplo, em
São João de Meriti. ¦

Quando seguia pela Ro-
dovia Rio—Petrópolis, na
pista de subida, o CÍievro-
let do Ministério da Fazen-
dá, de placa IF 12-41 (GB),
dirigido por Antônio Felipe
dos Santos, residente na
Rua João Pinto, 16, em Xe-
rém, Duque de Caxias, der-
rapou no asfalto molhado
quando cruzava o viaduto
existente sobre o retorno
em frente à Refinaria Du-
que de Caxias, no Km 11.
qucb:ou a amurada de pro-
teção e caiu sobre um can-
teiro de obras de conserva-
ção da estrada do Departa-
-mento Nacional de Éstra-
das de Rodagem — de uma
altura dc cinco metros.
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ESTA SEMANA

A V l-CO\0>IIV
HOJE, DIA 25

Em Washington tem inicio a
reunião anual do Fundo Monetário In-
ternacional, encarregada, agora, de de-
bater as modificações a serem introduzi-
das no sistema monetário mundial.

A Associação Comercial de Bra-
silia reúne-se coni. o Conselho de Admi-
nistração da Bolsa de Goiânia pára exa-
minar os problemas pendentes para a
criação da Bolsa do Centro-Oeste.•¦— O Ministro da Indústria e do Co-
mércio, Sr. Marcus Vinícius Pratini de
Morais, instala às 18 horas, na Assem-
bléia Legislativa de Porto Alegre, a VIII
Coiiferència Brasileira de Seguros Pri-
vados e Capitalização. O encontro en-
cerra-se na sexta-feira.

Em Brasilia uma missão eco-
nômica belga de alto nivel inicia uma
série de contatos oficiais com autoriáa-
des e empresários brasileiros.

O presidente do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico, Sr. Mar-
cos Pereira Viana, assinará em Belo Ho-
rizonte contrato de empréstimo com o
Banco de Desenvolvimento de Minas Ge-
rais, no valor de CrS 100 milhões.

No Leme Palace Hotel, no Rio,
realiza-se, às 19h30m, reunião plenária
do Instituto Brasileiro de Executivos Fi-
nanceiros, com palestra do vice-presiden-
te e diretor consultivo do Chase Manhat-
tan Bank, States Mead.

AMANHÃ, DIA 26
A missão econômica belga estará

em São Paulo para manter contato com ;
o Governador Laudo Natel e participar
de debates 7ias Federações ãa Indústria
e do Comércio.

Patrocinada pela Carteira de Co-
mércio Exterior (Cacex) do Banco áo
Brasil, realiza-se em Recife uma mini-
exposição de artigos nordestinos produ-
zidos pelas indústrias de confecções, di-
rígida a um grupo de empresários norte-
americanos da rede de lojas Macy's.

Será aberta a VI Exposição Agro-
pecuária da cidade de Visconde do Rio
Branco, em Minas Gerais, reunindo cria-
dores de diversos municípios da Zona da
Mata.

QUARTA-FEIRA, DIA 27
A Federação e o Centro das In-

dústrias do Estado de São Paulo, jun-
tamente com o Instituto de Organização
Racional do Trabalho, realizam, no São
Paulo Hüto7i Hotel, um simpósio nacio-
nal sobre trading companies. O encontro
encerra-se na sexta-feira.

O Conselho de Administração da
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro reú-
ne-se para debater, entre outros assun-
tos, questões relativas ao registro de ope-
radores e à custódia de títulos.

QUINTA-FEIRA, DIA 28
Em Igaraçu, Recife, inauguram-

se as instalações da Alumínio S/A Ex-
trusão e Laminação (ASA), em soleni-
dade marcada para as 16 horas e quecontará com a presença do Ministro do
Interior, General José Costa Cavalcanti,
representando o Presidente da Repúbli-
ca. O empreendimento é o maior finan-ciado pela Sudene em Pernambuco e re-
presenta um investimento global de Cr$
211 milhões.

A missão econômica belga será
recebida pela diretoria ãa Confederação
Nacional da Indústria.

Os Governadores nordestinos par-ticiparão da reunião do Conselho Delibe-
rativo da Superintendência de Desenvol-
vimento do Nordeste (Sudene), presidi-da pelo Ministro do Interior, que vai dis-cutir a aprovação de 16 projetos indus-
triais e cinco agropecuários no valor to-tal de Cr$ 342 milhões.

SEXTA-FEIRA, DIA 29
O presidente do Banco ão Nor-

deste do Brasil, Sr. Hilberto Mascarenhas' Silva, inaugurará a nova agência metro-
politana do estabelecime7ito em Salvador,
Bahia.

O Governador de São Paulo, Sr.
Laudo Natel, inaugurará a I Feira In-
dustrial e Comercial de Campinas, queterá a participação de 120 indústrias
paulistas e de outros Estados. Promovida
pela Prefeitura da cidade e tendo a cola-
boração do Ministério da Indústria e do
Comercio, a mostra encerra-se no dia 14
de outubro.

Com a presença do Ministro da
Agricultura, Sr. Luís Fernando Cirne
Lima, será assinado em São Paulo um
convênio destinado a promover o consu-
mo de aves de pequeno porte, criando-se
uma nova mentalidade junto aos consu-
midores.

A missão econômica belga será
recebida pela diretoria da Confederação
Nacional do Comércio.

SÁBADO, DIA 30
Será inaugurada a Central de

Abastecimento do Ceará no Distrito In-
dustrial de Mondubim, construida pelaCia. Brasileira de Alimentação e Minis-
tério da Agricultura, com aJparticipação
do Governo do Estado.

DOMINGO, DIA 1
Será i7iaugurada a Central de

Abastecime7ito do Estado do Rio por seu
preside7ite, Edmundo Campeio, atual Se-
cretário de Agricultura do Estado da
Guanabara.

Usina de Itaipu só espera
a última decisão jurídica

Brasilia (Sucursal) — O presidente da
Eletrobras, Sr. Mário Bahrlng, disse que
a empresa bra_ileirorparaguala pura a
construção e a exploração da Hldrelétri-
ca de Itaipu (ex-Sete Quedas) só será
constituída depois que se definir a situa-
ção jurídica do projeto, o quo deverá
dar-se em meados.do ano que vem, com
a celebração de um tratado entre os dois
paises interessados.

Ambos os Governos, entretanto, já
examinam a. constituição da empresa a
ser formada com a participação igualitá-
ria da Eletrobras e da Administración
Nacional de Eletrlcidad (ANDE), do Pa-
raguai. No momento, a comissão mlxta
técnica brasllèiro-paraguala ultima a re-
visão de um relatório sobre os locais es-
tudados para a construção da represa,
no rio Paraná.
CONVERSAÇÕES v

Com base nesse relatório é que se
iniciarão, a nivel diplomático, os enten-
dimentos entre o Brasil je o Paraguai pa-ra a construção da usina. Nessa fase
surgirá a decisão sobre a realização do
empreendimento, um dos maiores do

mundo no gênero, que deverá entrar em
funcionamento por volta de 1980/81 e,
depois de concluído, produzirá acima de
12 milhões de quilowatts.

Também nessa fase é que se dará a
escolha definitiva do local onde se ergue-
rá a barragem. A escolha estará entre
Santa Maria, 15 quilômetros abaixo de
Sete Quedas, e Itaipu, 13 quilômetros
acima de foz do Iguaçu. Já se tem como
certo, entretanto, que a eleição final ra-.
cairá sobre Itaipu, onde uma represa de
131 metros de altura deverá elevar o
nivel do rio Paraná até o nivel superior
de Sete Quedas, 200 quilômetros acima,
formando até ali um lago de 1400 quilo-
metros quadrados, que se ligará com o
lago natural acima dos saltos.

Os estudos dc viabilidade já se con-
centram em Itaipu, onde estão definidos
e balizados quatro eixos alternativos pa-
ra a construção da barragem. Esta, em
todas as hipóteses previstas, deverá ter
aproximadamente sete quilômetros de
extensão, dos quais cinco em território
brasileiro, sendo esta também a relação
entre as áreas a serem inundadas nos
dois paises.

IDEG afirma que pequenas Mestrado de
e médias indústrias do Rio Economia tem
terão novas perspectivas 22 do Rio

Novas perspectivas deverão ser abertas com vis-
tas ao desenvolvimento da pequena e média indús-
tria, que caracteriza a Guanabara, graças às me-
dídàs previstas no I Plano de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, db Governo federal, e à atenção queo Governo estadual vem dando ao desenvolvimento
industrial do Estado.

A previsão consta de uma análise do Instituto
de Desenvolvimento da Guanabara, onde se comen-
ta que a possibilidade de fortalecimento da pequenae média indústria ganha mais substancia com os
esforços dos próprios empresários, que, através do
IDEG, elaboram um programa de assistência técni-
ca no setor.

Argentina enfrenta os problemas
José. Leal Filho

Brasilia (Sucursal) — A Argentina
está vivendo duplo problema em relação
ao aproveitamento econômico do rio Pa-
ranà: enquanto vê ignoradas suas ob-
jeções sobre a construção da hidrelétrica
brasileiro-paraguaia de Itaipu (ex-Sete
Quedas), esbarra nas condições que o
Paraguai impõe para a construção da
usina de Yaciretà-Apipé, uns 200 quilo-metros abaixo de Fos do Iguaçu.

De certo modo, a projetada constru-
ção das duas hidrelétricas configura pro-blemas que se correlacionam. C o m
menos de 500 mil quilômetros quadrados,
o Paraguai vai perder pelos menos 400
quilômetros quadrados de suas melhores
terras com a edificação da represa de
Itaipu, em condomínio com o Brasil,
obra que já se tem como certo que será
iniciada no ano que vem. Em Yaciretáj
Apipé, os argentinos querem que os pa-raguaios aceitem perder mais 1 500 quilo-
metros quadrados de terras da mesma
qualidade.
SEGURANÇA NACIONAL

O Paraguai declarou problema de
segurança nacional a definição de seu
projeto com a Argentina. Há cinco alter-
nativas já dimensionadas para a obra,
mas todas, em matéria dc área o ser
inundada, desfavorecem o Paraguai,
cujas terras junto ao local escolhido são
mais baixas que as do lado argentino.

Dias atrás, o Paraguai estabeleceu
uma dificuldade séria para a solução do
problema, ao declarar que nenhuma das
alternativas já estudadas lhe serviain,
por serem lesivas a sua segurança nacio-
nal. Embora recentemente os Presiden-
tes Stroessner e Lanusse tenham assina-
do em Buenos Aires um protocolo, no

qual se declaravam interessados no rá-
pido início das obras, parece que algum
tempo ainda se passará alé que uma
sexta alternativa, menos desfavorável ao
Paraguai, surja como denominador
comum.

POSIÇÃO ESTRATÉGICA

As perspectivas de aproveitamento
do rio Paraná colocam o Paraguai mima
posição altamente estratégica em rela-
ção à antiga controvérsia sobre a utili-
zação da bacia do Prata, em que são par-
tes interessadas aqueles paises mais- o
Brasil, a Bolívia, a Argentina e o Uru-
guai. O Governo paraguaio, pela voz do
Chanceler Raul Sapena Pastor, declarou
recentemente a neutralidade de seu paisem face da controvérsia, pois o Paraguai,
no que se refere à bacia não é nação ri-
beirinha dc curso inferior nem de curso
superior, ao contrário dos dois principais
litigantes, o Brasil e, com o apoio do
Uruguai, a Argentina.

Os argentinos sustentam que o Bra-
sil não pode fazer obras importantes em
seus rios platinos sem consultar os pai-ses a jusante. O Brasil não aceita a vali-
dade jurídica dessa exigência e vai tran-
quüamente elaborando c executando
seus planos na bacia. O Paraguai, queagora entra na história como o fiel da
balança, recusa uma e outra posições,
afirmando qile terá uma atitude especi-
fica para cada problema especifico. Mas
num ponto se coloca francamente ao la-
do do Brasil: está seguro de que a cons-
trução de Itaipu não causará o menor
prejuízo a quem quer que seja e, por is-
so. não têm cabimento as objeções ar-
gentlnas em relação à obra.

FALHAS PRINCIPAIS

Para efeito de localização,
o estudo aponta como
pequena e média indústria
todas aqueles que empre-
gam menos de 100 opera-
rios. No Rio, elas represem-
tam 90% do total das fábri-
cas cariocas. Entre 2 664 Iii-
dústrias existentes no Rio
no ano passado, apenas 281
empregavam mais de 100
operários.

As principais com menos
de 100 operários são as li-
gadas a madeira e mobili-
árlo, couros e peles, meta-
lúrgica, vestuário e cal-
çados, minerais não metáli-
cos, gráfica e editoras e
produtos plásticos. E suas
falhas principais, segundo o
IDEG, são as seguintes:

ai Estrutura organizado-
nal inadequada, não cons-
tituindo uma base de ad-
ministração capaz de ga-
rantir melhor aprovei-
tamento dos recursos da
empresa e das oportuni-
dades do mercado;

b) a maioria das funções
administrativas são conce-
tradas na pessoa do diri-
gente máximo, existindo
um insignificante grau de
delegação de poderes e de
descentralização adminis-
trativa;

c) a divisão de tarefas é
feita de forma imprecisa e,-
quase sempre, improvisada.
Essa improvisação reflete-se
no grau de capacidade ócio-
sa dos equipamentos, atraso
nas entregas, insuficiência
de estoques, baixo controle
de qualidade, limitação de
espaço etc; e

d) incapacidade de cap-

tação de recursos, através
de linhas de crédito oficial.

Ura dos problemas prin-
clpais da pequena e média
indústria, em conseqüência,
é a permanente dificuldade
de obtenção de crédito ban-
cario, porque o pequeno in-
dustrial geralmente não
.possui patrimônio próprio,
utilizando-se de prédios alu-
gados e não desfrutando de
tradição e conceito no setor
financeiro. O que não acon-
tece com as enípresas de
grande porte.

Outro problema,' gerado
pela falta de recursos téc-
nicos para elaboração de
projetos e dificuldades cm
oferecer garantias, é o de
acesso às fontes de crédito
oficial. E, sem financiamen-
to, fica mais difícil poder se
expandir e se modernizar.
O estudo do IDEG aponta
ainda as dificuldades dessas
empresas em se adaptarem
e cumprirem as legislações
tributária e trabalhista:

— O pequeno e médio
empresário defronta-se com
sérios problemas para colo-
car seus produtos em um
mercado cada vez mais
exigente e competitivo, por
não contar com recursos
técnicos e financeiros que
lhe permita desenvolver
novas técnicas de comercia-
lização — diz o estudo,
apontando também que os
equipamentos, técnicas e
processos de produção da
pequena e média indústria
são, na maioria, obsoletos e
acarretam custos operacio-
nais excessivos e baixa qua-
lidade dos produtos.

Brasília (Sucursal) —
Vinte e dois candidatos do
Rio foram selecionados para
o curso de mestrado em Eco-
nomla que a Universidade.
de Brasilia oferecerá no ini-
cio do próximo ano e que
no dia 28, às 8 horas, no
IPEA, farão provas de In-
glês e Economia Brasileira.

Ps candidatos chamados
são: Angela Ganem, An-
tónio Caetano Filho,
Antônio da Costa Araú-
Jo Rocha Furtado, Artur-
André do Vale Freitas,
Cláudio Monteiro Conside-
ra, Eliana Anastásia Car-
doso, Flávio Pinheiro de
Castelo Branco, Glorinha
Ruas de Miranda, João An-
tónio de Moura e Cunha
Neto, João Fernando Se-
bastião Charnaux Serta, Jo-
sé Batista de Costa Filho,
José Breno Bueno Salomão,
José Carlos Sousa de Oli-
veira, Houbert de Almeida
Mauro, Leandro Bento de
Assis, Leonardo Porto G_-
delha, Luís Sampaio Mala,
Maria Meneses do Amaral,
Martin Oscar Smolka, Pau-
lo Antônio de Oliveira Go-
mes, Ricardo Alberto Bils-
chowski e Sidnei Reis
Santos. .
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Aos senhores empregadores e
a quem mais interessar possa

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL, SENAC - Administração Regional no

- Estado da Guanabara, diante do aparecimento de
declarações de escolaridade primária grosseiramen-
te falsificadas, com assinaturas inexplicavelmente re-
conhecidas em Tabelião, envolvendo o nome. da
Entidade e de seu Diretor Regional, MARCELLO
BRASILEIRO DE ALMEIDA, faz público que o SENAC
na Guanabara hão fornece tais declarações e nunca
as forneceu.

O Departamento Regional do SENAC já está
de posse.de alguns exemplares'dessas declarações,
encaminhadas por empregadores cautelosos que,
não acreditando em sua validade, tiyeram a inicia-
tiva de exigir "visto" da Instituição.

Rio. de Janeiro, 19 de setembro de 1972.

VICTOR D'ARAUJO MARTINS
Presidente dó Conselho Regional

SECRETARIA DE SAÚDE DO
ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDAÇÃO DE SAÚDE AMAURY
DE MEDEIROS - FUSAM

AVISO
A Fundação de Saúde Amaury de Medeiros co-

munica à Indústria e ao Comércio especializado no
ramo que fará realizar no dia 10 (dez) de outubro
do corrente ano, tomadas de preços para aquisição
de instrumentos e equipamentos para laboratórios
de produção de vacinas compreendendo congelado-
res, centrífugas, máquinas de imprimir ampolas, má-
quinas de pipetar, etc,

Os interessados ainda não inscritos deverão
inscrever-se no cadastro de fornecedores da FUSAM
onde receberão os editais, silo à Praça Osvaldo Cruz,
s/n.° - Recife - PE.

Recife, 18 de setembro de 1972.
J. Edilberto R. da Silva

Departamento de Material
— Diretor —
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SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO ^

PAGAMENTO DO DIVIDENDO N 2 105
A partir do dia 4 de outubro próximo será iniciado, através das agências do BANCO BIG-UNIVEST S.A., abaixo

designadas, o pagamento do 105 2 Dividendo, relativo ao 1 - semestre de 1972, à razão de CrS 0,1 1 (onze centavos) por
ação, sqbreo capital social de Cr$ 720.000.000,00.

DISTRIBUIÇÃO DO ATENDIMENTO

Observadas as disposições deste aviso, os Srs. acionistas poderão, diariamente, no horário de 9 às 11 e 13:30 às
17 horas, utilizarem-se das seguintes agências do BANCO BIG-UNIVEST S.A.

Agência Central Rua da.Quitanda, 80/80-A
Agência Rio Branco Av. Rio Branco, 86
Agência São Bento Rua Conselheiro Saraiva, 28 - A
Agência Catete Rua do Catete, 357
Posto de Atendimento-Copacabana Rua Siqueira Campos, 16-A
Agência Rairiha Elizabeth Av. N.S. de Copacabana, 1362
Agência Haddock Lobo Rua Haddock Lobo, 181 -A

ACIONISTAS - PESSOAS FlSICAS
Detentores de ações ao portador ou nominativas, representados ou não por procuradores, serão atendidos, indis-

tintamente, por quaisquer das agências supramencionadas.

ACIONISTAS - PESSOAS JURÍDICAS
Atravésde seus procuradores, serão atendidos pela Agência São Bento, sita na rua Conselheiro Saraiva, 28-A.

IMPOSTO DE RENDA (NA FONTE)
SOBRE O DIVIDENDO

AÇÕES AO PORTADOR AÇÕES NOMINATIVAS
Anonimato .'. 15% Seni opção ;. Isento
Identificado Isento Com opção (dec. lei 427)...'. 15%
Identificado c/opção (dec, lei 427) 15% RESIDENTES NO EXTERIOR,.... 25%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- As pessoas físicas, como de costume, receberão de volta, no ato, as cautelas apresentadas e os dividendos a que têm
direito,

- Será indispensável a apresentação do documento de identidade e, quando se tratar de ações nominativas e ações ao
portador identificadas, do CPF ou CGC.

- As cautelas deverão ser apresentadas em ordem numérica crescente. ¦¦

- Os Bancos e demais pessoas jurídicas, receberão os impressos e a orientação para o seu preenchimento no Depar-
tamento de Ações da Companhia,

- A partir do dia 6 de novembro vindouro, o atendimento em questão passará a ser efetuado somente na Agência Cen-
trai do BIG-UNIVEST, na rua da Quitanda, 80/80-A, diariamente, no mesmo horário acima indicado.

6-0 pagamento dos dividendos e bonificações anteriores, alô o dividendo n- 104, bem como outros assuntos de inte-
resse dos Srs, acionistas, deverão ser tratados, a partir da data deste aviso, no Departamento de Ações daCompanhia,
na rua Candelária, 66, diariamente, das 8 às 11 e das 13:30 às 15 horas.

7 - No período de 2 a 16 de outubro, ficarão suspensos os desdobramentos, transferências e conversões de ações,.
8'-Os acionistas que nào receberem o presente dividendo, dentro do prazo de 120 dias previsto na lei 5.589, de

3,7.1970, estarão sujeitos à retenção, na fonte, do respectivo imposto de renda de 15Í6, como beneficiários de rendi-
mento não identificado,

• '' Rio de Janeiro, 22 de setembro do 1972

D. Holland
Vlce-Presidente

'•¦¦¦¦'¦'
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XA ECONOMIA
HOJE, DIA 25

Em Washington tem inicio a
reunião anual do Fundo Monetário In-
ternacional, encarregada, agora, de de-
bater as modificações a serem introduzi-
das no sistema monetário mundial.

A Associação Comercial ãe Bra-
silia reúne-se com o Conselho de Admi-
nistração da Bolsa áe Goiânia para exa-
minar os problemas pendentes para a
criação da Bolsa do Centro-Oeste.'•— O Ministro da Indústria e do Co-
mércio, Sr. Marcus Vinícius Pratini de
Morais, instala às 18 horas, na Assem-
bléia Legislativa de Porto Alegre, a VIII
Conferência Brasileira de Seguros Pri-
vaáos e Capitalização. O encontro en-
cerra-se na sexta-feira.

Em Brasilia uma missão eco-
nômica belga de alto nivel inicia uma
série de contatos oficiais com autorida-
des e empresários brasileiros.

O presidente do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico, Sr. Mar-
cos Pereira Viana, assinará em Belo Ho-
rizonte contrato de empréstimo com o
Banco áe Desenvolvimento ãe Minas Ge-
rais, no valor de CrS 100 milhões.

No Leme Palace Hotel, no Rio,
realizá-se, às 19h30m, reunião plenária
do Instituto Brasileiro de Executivos Fi-
nanceiros, com palestra do vice-presiãen-
te e diretor consultivo do Chase Manhat-
tan Bank, States Mead.

AMANHÃ, DIA 26
A missão econômica belga estará

em. São Paulo para manter contato com
o Goiiernador Laudo Natel e participar
de debates nas Federações da Indústria
e do Comércio.

Patrocinada pela Carteira de Co-
mércio Exterior (Cacex) do Banco do
Brasil, realiza-se em Recife uma mini-
exposição de artigos nordestinos produ-
zidos pelas indústrias de confecções, di-
rigida a um grupo de empresários norte-
americanos da rede de lojas Macy's.

Será aberta a VI Exposição Agro-
pecuária da cidade de Visconde do Rio
Branco, em Minas Gerais, reunindo cria-
dores ãe diversos municípios da Zona da
Mata.

QUARTA-FEIRA, DIA 27
A Federação e o Centro das In-

dústrias do Estado de São Paulo, jun-
tamente com o Instituto ãe Organização
Racional do Trabalho, realizam, no São
Paulo Hilton Hotel, um simpósio nacio-
nai sobre trading companies. O encontro
encerra-se na sexta-feira.

O Conselho de Administração da
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro reú-
ne-se para debater, entre outros assun-
tos, questões relativas ao registro ãe ope-
radores e à custódia de titulos.

QUINTA-FEIRA, DIA 28
Em Igaraçu, Recife, inauguram-

se as instalações'da Alumínio S/A Ex-
trusão e Laminação (ASA), em soleni-
dade marcada para as 16 horas e que
contará com a presença ão Ministro do
Interior, General José Costa Cavalcanti,
representando o Presidente da Repúbli-
ca. O empreendimento é o maior finan-
ciado pela Sudene em Pernambuco e re-
presenta um investimento global ãe Cr$
211 milhões.

A missão econômica belga será
recebida pela diretoria da Confederação
Nacional da Indústria.

Os Governadores nordestinos par-ticiparão da reunião do Conselho Delibe-
rativo da Superintendência de Desenvol-
vimento áo Nordeste (Sudene), presidi-da pelo Ministro do Interior, que vai dis-
cutir a aprovação de 16 projetos indus-
triais e cinco agropecuários no valor to-
tal de Cr$ 342 milhões.

SEXTA-FEIRA, DIA 29
O presidente do Banco do Nor-

deste do Brasil, Sr. Hilberto Mascarenhas
Silva, inaugurará a nova agência metro-
politana do estabelecimento em Salvador,
Bahia.

O Governador de São Paulo, Sr.
Laudo Natel, inaugurará a I Feira In-
dustrial e Comercial de Campinas, que
terá a participação de 120 indústrias
paulistas e de outros Estados. Promovida
pela Prefeitura ãa cidade e tendo a cola-
boração do Ministério da Indústria e do
Comércio, a mostra encerra-se no dia 14
de outubro.

Com a presença do Ministro da
Agricultura, Sr. Luís Fernando Cirne
Lima, será assinado em São Paulo um
convênio destinado a promover o consu-
mo de aves de pequeno porte, criando-se
uma nova mentalidade junto aos consu-
midores.

A missão econômica belga será
recebida pela diretoria da Confederação
Nacional do Comércio.

SÁBADO, DIA 30
Será inaugurada a Central de

Abastecimento áo Ceará no Distrito. In-
dustrial de Mondubim, construída pela
Cia. Brasileira áe Alimentação e Minis-
tério da Agricultura, com a partici_iação
do Governo do Estado.

DOMINGO, DIA 1
Será inaugurada a Central de

Abastecimento do Estado do Rio por seu
presidente, Edmundo Campeio, atual Se-
cretário áe Agricultura do Estado da
Guanabara.

Usina de Itaipu só espera
a última decisão jurídica

Brasília (Sucursal) — O presidente da
Eletrobrás, Sr. Mário Bahrlng, disse quo
a empresa brasllelro-paraguala para a
construção e a exploração da Hldrelétri-
ca de Itaipu (ex-Sete Quedas) só será
constituída depois que se definir a situa-
ção jurídica do projeto, o que deverá
dar-se cm meados do ano que vem, com
a celebração de um tratado entre os dois
paises interessados.

Ambos os Governos, entretanto, j,ã
examinam a constituição da empresa a
ser formada com a participação igualitá-
ria da Eletrobrás e da Administración
Nacional de Eletrlcidad (ANDE), do Pa-
raguai. No momento, a comissão mixta
técnica brasileiro-paraguaia ultima a re-
visão de um relatório sobre os locais cs-
tildados para a construção da represa,
no rio Paraná.
CONVERSAÇÕES

Com base nesse relatório é que se
inioiarão, a nivel diplomático, os enten-
dimentos entre o Brasil e o Paraguai pa-
ra a construção da usina. Nessa fase
surgirá a decisão sobre a realização do
empreendimento, um dos maiores do

mundo no gênero, que deverá entrar cm
funcionamento por volta de 1080/81 o,
depois dc concluído, produzirá acima de
12 milhões de quilowatts.

Também nessa fase é que se dará a
escolha definitiva do local onde se ergue-
rá a barragem. A escolha estará entre
Santa Maria, 15 quilômetros abaixo de
Sete Quedas, e Itaipu, 13 quilômetros
aoima de foz do Iguaçu. Já se tem como
certo, entretanto, que a eleição final ra-
cairá sobre Itaipu, onde uma represa de
131 metros de altura deverá elevar o
nivel do rio Paraná até o nivel superior
de Sete Quedas, 200 quilômetros acima,
formando até ali um lago de 1400 quilo-

. metros quadrados, que se ligará com o
lago natural acima dos saltos.

Os estudos de viabilidade já se con-
centram em Itaipu, onde estão definidos
e balizados quatro eixos alternativos pa-
ra a construção da barragem. Esta, em
todas as hipóteses previstas, deverá "ter
aproximadamente sete quilômetros de
extensão, dos qviais cinco em território
brasileiro, sendo esta também a relação
entre as áreas a serem Inundadas nos
dois paises.

IDEG afirma que pequenas Mestrado de
e médias indústrias do Rio Economia tem
terão novas perspectivas 22 do Rio

Novas perspectivas deverão ser abertas com vis-
tas ao desenvolvimento da pequena e média indús-
tria, que caracteriza, a Guanabara, graças às me-
didas previstas no I Plano de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, do Governo federal, e à atenção queo Governo estadual vem dando ao desenvolvimento
industrial do Estado.

A previsão consta de uma análise do Instituto
de Desenvolvimento da Guanabara, onde se comen-
ta que a possibilidade de fortalecimento da pequenae média indústria ganha mais substancia com os
esforços dos próprios empresários, que, através do
IDEG, elaboram um programa de assistência técni-
ca no setor.

Argentina enfrenta os problemas
José. Leal Filho

Brasilia (Sucursal) — A Argentina
está vivendo duplo problema em relação
ao aproveitamento econômico do rio Pa-
raná: enquanto vê ignoradas suas ol>-
jeções sobre a construção da hidrelétrica
brasileiro-paraguaia ãe Itaipu (ex-Sete
Quedas), esbarra nas condições que o
Paraguai impõe para a construção da
usina de Yaciretá-Apipé, uns 200 quilo-
metros abaixo de Foz do Iguaçu.

De certo modo, a projetada constru-
ção das duas hidrelétricas configura pro-
blemas que se correlacionam. C o m
menos de 500 mil quilômetros quadrados,
o Paraguai vai perder pelos merws 400
quilômetros quadrados de suas melhores
terras com a edificação da represa de
Itaipu, em condomínio com o Brasil,
obra que já se tem como certo que será
iniciada no ano que vem. Em Yaciretá-
Apipè, os argentinos querem que os pa-
raguaios aceitem perder mais 1 500 quilo-
metros quadrados dc terras da mesma
qualidade.
SEGURANÇA NACIONAL

O Paraguai declarou problema de
segurança nacional a definição de seu
projeto com a Argentina. Há cinco aller-
nativas já dimensionadas para a obra.
mas todas, em matéria dc área a ser
inundada, desfavorecem o Paraguai,
cujas terras junto ao local escolhido são
mais baixas que as do lado argentino.

Dias atrás, o Paraguai estabeleceu
uma dificuldade séria para a solução do
problema, ao declarar que nenhuma das
alternativas já estudadas lhe serviam,
por serem lesivas a sua segurança nacio-
nai. Embora recentemente os Presiden-
tes Stroessner e Lanusse tenham assina-
do em Buenos Aires um protocolo no

qual se declaravam interessados no rá-
pido inicio das obras, parece que algum
tempo ainda se passará até que uma
sexta alternativa, menos desfavorável ao
Paraguai, surja como den o mi na dor
comum.

POSIÇÃO ESTRATÉGICA

As perspectivas de aproveitamento
do rio Paraná colocam o Paraguai numa
posição altamente estratégica em rela-
ção à antiga controvérsia sobre a ulili-
zação da bacia do Prata, em que são par-
tes interessadas aqueles paises mais o
Brasil, a Bolivia, a Argentina e o Uru-
guai. O Governo paraguaio, pela voz do
Chanceler Raul.Sapena Pastor, declarou
recentemente a neutralidade de seu -pais
em face da controvérsia, pois o Paraguai,
no que se refere à bacia não é nação ri-
beirinha de curso inferior nem de curso
superior, ao contrário dos dois principais-
litigantes, o Brasil e, com o apoio do
Uruguai, a Argentina.

Os argentinos sustentam que o Bra-
sil não pode fazer obras importantes em
seus rios platinas sem consultar os pai-
ses a jusante. O Brasil não aceita a vali-
dade jurídica dessa exigência e vai iran-
quilamente elaborando e executando
seus planos na bacia. O Paraguai, que
agora entra na história como o fiel da
balança, recusa uma e outra posições,
afirmando que terá u'ma atitude especi-
fica para cada problema especifico. Mas
num ponto se coloca francamente ao la-
do do Brasil: está seguro de que a cons-
trução de Itaipu não causará o menor
prejuízo a quem quer que seja e, por is-
so, não têm cabimento as objeções ar-
gentinasem relação àobra.

FALHAS PRINCIPAIS

Para efeito de localização,
o estudo aponta como
pequena e média indústria
todas aqueles que empre-
gam menos de 100 opera-
ries. No Rio, elas represem-
tam 90% do total das fàbri-
cas cariocas. Entre 2 664 in-
dústrias existentes no Rio
no ano passado, apenas 281
empregavam mais de 100
operários.

As principais com menos
de 100 operários são as 11-
gadas a madeira e mobill-
árlo, couros e peles, meta-
lúrgica, vestuário e cal-
çados, minerais não metáli-
cos, gráfica e editoras e
produtos plásticos. E suas
falhas principais, segundo o
IDEG, são as seguintes:

a) Estrutura organizado-
nai inadequada, não cons-
tituindo uma base de ad-
minlstração capaz de ga-.
rantir melhor aprovei-
tamento dos recursos da
empresa e das oponuni-
dades do mercado;

bi a maioria das funções
administrativas são conce-
tradas na pessoa do diri-
gente máximo, existindo
um insignificante grau de
delegação de poderes e de
descentralização adminis-
tratlva;

c) a divisão de tarefas é
feita de forma imprecisa e,-
quase sempre, improvisada.
Essa improvisação reflete-se
no grau de capacidade ócio-
sa dos equipamentos, atraso
nas entregas, insuficiência
de estoques, baixo controle
de qualidade, limitação de
espaço etç.; e

d) incapacidade de cap-

tação de recursos, através
de linhas de crédito oficial.

Um dos problemas prin-
cipais da pequena e média
indústria, em conseqüência,
é a permanente dificuldade
de obtenção de crédito ban-
cario, porque o pequeno ln-
dustrial geralmente não
possui patrimônio próprio,
utilizando-se de prédios alu- -
gados e não desfrutando de
tradição e conceito no setor
financeiro. O que não acon-
tece com as empresas de
grande porte.

Outro problema, gerado
pela falta de recursos téc-
nicos para elaboração de
projetos e dificuldades em
oferecer garantias, é o de
acesso às fontes de crédito
oficial. E, sem íinanciamen-
to, fica mais dificil poder se-
expandir e se modernizar.
O estudo do IDEG aponta
ainda as dificuldades dessas
empresas em se adaptarem
e cumprirem as legislações
tributária e trabalhista:

— O pequeno e médio
empresário defronta-se com
sérios problemas para colo-
car seus produtos em um
mercado cada vez mais
exigente e competitivo, por
não contar com recursos
técnicos e iinanceiros que
lhe p e r m i ta desenvolver
novas técnicas de comercia-
lização — diz o estudo,
apontando também que os
equipamentos, técnicas e
processos de produção da
pequena e média indústria
são, na maioria, obsoletos e
acarretam custos operacio-
nais excessivos e baixa qua-
lidade dos produtos.

Brasilia (Sucursal) —
Vinte e dois candidatos do
Rio foram selecionados para
o curso de mestrado em Eco-
nomia que a Universidade
de Brasilia oferecerá no ini-
cio do próximo ano e que
no dia 28, às 8 horas, no
IPEA, farão provas de In-
glês e Economia Brasileira.

Os candidatos chamados
são: Angela Ganem, An-
tônio Caetano Filho,
Antônio da Costa Araú-
jo Rocha Furtado, Artur
André do Vale Freitas,
Cláudio Monteiro Conslde-
ra, Eliana Anastásia Car-
doso, Flávio Pinheiro de
Castelo Branco, Glorlnha
Ruas de Miranda, João An-
tônio dc Moura e Cunha
Neto, João Fernando Se-
bastião Charnaux Serta, Jo-
sé Batista de Costa Filho,
José Breno Bueno Salomão,
José Carlos Sousa de Oli-
veira, Houbert de Almeida
Mauro, Leandro Bento de
Assis, Leonardo Porto Ga-
delha, Luis Sampaio Mala,
Maria Meneses do Amaral,
Martin Oscar Smolka, Pau-
lo Antônio de Oliveira Go-
mes, Ricardo Alberto Bils-
chowski e Sidnei Reis
Santos.
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^ Ponha todo í
! o calor do verão |num presente.

Visite nosso
Depto. dc Presentes.
Tudo em 7 meses

iguais sem entrada,
eo 1.° pagamento
só 30 dias depois. ^

Av. Copacabana, esq. de Sta. Clara'
i; Aberta ás 3.as, 5." c 6." reiras jpv- alé ás 22 horas e sábados até 18 b.-ât
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morder é fundamental.
Como estão seus dentes? Mantenha-os cm dia, com financiamento da
fortaleza. *v

^FORTALEZA
^^^J S/A Crédito, Financiamento « Invealimentoa.

O NOME.DIZ TUDO
Rua da Assembléia 40, 8.° andar - Fones: 231-2893 e 231-3132

Aos senhoras empregadores e
a quem mais interessar possa

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL, SENAC — Administração Regional no
Estado da Guanabara, diante do aparecimento de
declarações de escolaridade primária grosseiramen-
te falsificadas, com assinaturas inexplicavelmente re-
conhecidas em Tabelião, envolvendo o nome da
Entidade e de seu D'(retor Regional, MARCELLO
BRASILEIRO DE ALMEIDA, faz público que o SENAC
na Guanabara não fornece tais declarações e nunca
as forneceu.

O Departamento Regional do SENAC já eslá
de posse de alguns exemplares dessas declarações,
encaminhadas por empregadores cautelosos que,
não acreditando em sua validade, tiveram a inicia-
tiva de exigir "visto" da Instituição.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1972.

VICTOR D'ARAUJO MARTINS
Presidente do Conselho Regional

l^=J COMPANHIA DE CIGARROS SOUZA CRUZ V—^J
^""""""""«^^^«^^^ C.G.C. 

Ns33.009.911/001 ^^-^^^«¦-'"""^^"^¦"^^«¦^^^ 
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO
ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDAÇÃO DE SAÚDE AMAURY
DE MEDEIROS - FUSAM

AVISO
A Fundação de Saúde Amaury de Medeiros co-

munica à Indústria e ao Comércio especializado no
ramo que fará realizar no dia 10 (dez) de outubro
do corrente ano, tomadas de preços para aquisição
de instrumentos e equipamentos para laboratórios
de produção de vacinas compreendendo congelado-
res, centrífugas, máquinas de imprimir ampolas, má-
quinas de pipetar, etc.

Os interessados ainda não inscritos deverão
inscrever-se no cadastro de fornecedores da FUSAM
onde receberão os editais, sito à Praça Osvaldo Cruz,
s/n.° — Recife - PE.

Recife, 18 de setembro de 1972.
J. Ediliierto R. da Silva

Departamento de Material
— Diretor —

(i>
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PAGAMENTO DO DIVIDENDO N 2 105
A parlir do dia 4 de outubro próximo será iniciado, através das agências do BANCO BIG-UNIVEST S.A., abaixo

designadas, o pagamento do 105 - Dividendo, relativo ao 1 - semestre de 1972, à razão de Cr$ 0,11 (onze centavos) por
ação, sqbreo capital social de Cr$ 720.000.000,00.

DISTRIBUIÇÃO DO ATENDIMENTO

Observadas as disposições desto aviso, os Srs. acionistas poderão, diariamente, no horário de 9 às 11 e 13:30 às
17 horas, utilizarem-se das seguintes agências do BANCO BIG-UNIVEST S.A.

Agência Central Rua da Quitanda, 80/80-A
Agência Rio Branco Av. Rio Branco, 86
Agência São Bento Rua Conselheiro Saraiva, 28 - A
Agência Catete Rua do Catete, 357

, Posto de Atendimento-Copacabana Rua Siqueira Campos, 16-A
Agência Rainha Elizabeth Av. N.S. de Copacabana, 1362
Agência Haddock Lobo Rua Haddock Lobo, 181 -A

ACIONISTAS - PESSOAS FÍSICAS
Detentores de ações ao portador ou nominativas, representados ou não por procuradores, serão atendidos, indis-

tintamente, por quaisquer das agências supramencionadas.

ACIONISTAS - PESSOAS JURÍDICAS
Através de seus procuradores, serão atendidos pela Agência Sâo Bento, sita na rua Conselheiro Saraiva, 28-A.

IMPOSTO DE RENDA (NA FONTE)
SOBRE O DIVIDENDO.

AÇÕES AO PORTADOR AÇÕES NOMINATIVAS
Anonimato 15% -Sem opção Isento
Identificado Isento Com opção (dec. lei 427) 15%
Identificado c/opção (dec. lei 427) 15% RESIDEN! ES NO EXTERIOR 25%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- As pessoas físicas, como de costume, receberão de volta, no ato, as cautelas apresentadas e os dividendos a que têm
direito.

- Será indispensável a apresentação do documento de identidade e, quando se tratar de ações nominativas e ações ao
portador identificadas, do CPF ou CGC

- As cautelas deverão ser apresentadas em ordem numérica crescente.

- Os Bancos e demais pessoas jurídicas, receberão os impressos e a orientação para o seu preenchimento no Depar-
lamento de Ações da Companhia.

- A partir do dia 6 de novembro vindouro, o atendimento em questão passará a ser efetuado somente na Agência Cen-
trai do BIG-UNIVEST, na rua da Quitanda, 80/80-A, diariamente, no mesmo horário acima indicado.

6-0 pagamento dos dividendos e bonificações anteriores, até o dividendo u- 104, bem como outros assuntos de inte-
resse dos Srs, acionistas, deverão ser tratados, a partir da data deste aviso, no Departamento de Ações daCompanhia,
na rua Candelária, 66, diariamente, das 8 às 11 e das 13:30 às 15 horas,

7 - No período de 2 a 16 de outubro, ficarão suspensos os desdobramentos, transferências e conversões de ações..

8--Os acionistas que não receberem o presente dividendo, dentro do prazo de 120 dias previsto na lei 5.589, de
3.7.1970, estarão sujeitos à retenção, na lonte, do respectivo imposto de renda de 15%, como beneficiários de rendi-
mento nào identificado.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1972

D. Holland .
Vice-Presidente
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ém"Made in
fírasil"

Ot produtos brasileiros
começaram a invadir o
mundo, mas a falta de
uma política de market-
ing e os parcos reeur-
sos de industriai nacio-
nal, aliados da pouca
experiência no mer-
cado internacional, fa-
zem com que a marca
Made in Brazil seja
pouco conhecida do

consumidor estrangei-
ro, embora esteja sem-
pre em quase todas as
prateleiras das grandes
lojas de Londres, Nova
Iorque, Paris, Roma, ou.
Buenos Aires. Existe do
móvel de luxo ao fei-
jão, do automóvel à
goiabada, maquina de
escrever, banana, su-
cos de fruta e ate cha-

rutos. Entretanto, co-
nhecido mesmo conti-
nua sendo o café, cuja
qualidade é usada tam-
bém como apelo de
venda para o produto
de outras procedên-
cias, através de anún-
cios apresentando baia-
nas e tangos com lin-

guagem castelhana-
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Na Itália há de tudo más só
o café tem a sua promoção

Em Paris, as jóias estão presentes em todas as lojas elegantes

Franceses não indicam a origem

i1

Paris — Made in Brazil não c uma
marca conhecida na França. Isso
porque, em média, cerca de 80% de
nossas exportações para esse pais são
representadas por quatro matérias-
primas: o café, minérios,, algodão em
rama e óleo de mamona. Além disso,
os importadores de produtos manufa-
turados brasileiros colocam no mer-
cado essas mercadorias com etiquetas
e embalagens francesas, geralmente
sem a menor indicação de origem.

O único produto que utiliza a re-
ferência Brasil, sistematicamente, evi
suas embalagens e propaganda, é o
café. Vendido, geralmente, sob a for-
ma de mistura de cafés de diversas
origens (de vários paises africanos)
preparada na França, quase sempre
vem impressa na embalagem, com
grande destaque, a porcentagem de
café Brasileiro que contém a 'marca.

POUCOS MANUFATURADOS

Como a quase totalidade de nos-
sas exportações para a França com-
preendem matérias-primas, a parte
relativa aos produtos manufaturados
é quase insignificante.

Dos 20% que restam da nossa'
pauta ãe exportação para a França,
uma boa parte é preenchida pelo cou-
ro, mas não pelos artigos manufatu-
rados. Assim, os poucos sapatos e boi-
sas importados pelos franceses do
Brasil são colocados no mercado com
etiquetas francesas, sem a menor re-
ferência à origem do produto.

Na Europa, os melhores sapatos
são os italianos e os espanhóis. Por
essa razão, é bastante possível que os
poucos sapatos brasileiros ve7iâidos na
França sejam apresentados como
produtos da Itália ou da Espanha.

Uma coisa parecida ocorre, por
exemplo, com as máquirias de calcular
IBM vendidas na França. Um bom
número delas são fabricadas no Bra-
sil mas vendidas na França sem qual-
quer referência ao lugar dc fabrica-
ção.

Luiz Gonzaga Larquê
Da Sucursal

Por outro lado, um produto que •
não é brasileiro, apesar de ser fabri-
cado com matéria-prima importada
do Brasil, procura dar a impressão, em
sua publicidade, de ser totalmente
Made in Brazil. Trata-se das cigarri-
lhas Reinitas, fabricadas com 'fumo
brasileiro na França, que promete aos
fumantes "todo o Brasil em 20 peque-
nos charutos." A idéia que seus fabri-
cantes fazem do Brasil, entretanto, é
bastante estranha, pois para ilustrar
a publicidade recorreu-se a duas fi-
guras de mexicanos.
PRODUTOS OCASIONAIS

Ocasionalmente pode-se encon-
irar, em certas épocas e em alguns
poucos supermercados, latas de cas-
tanha dc caju e de palmito com a re-
ferência "produto originário do Bra-
sil." A importação desses produtos,
porém, não ê grande nem constante,
e assim pode-se ficar durante vários
meses sem encontrá-los, no mercado
francês.

Os móveis brasileiros fizeram há
algum tempo uma tímida aparição na
França, mas hoje em dia é pratica-
mente impossível encontrar-se um à
venda, pelo menos com uma indica-
ção de origem.

De tempos em tempos pode-se
achar em alguns supermercados cer-
tas frutas — especialmente laranjas
— com a indicação "do Brasil." Por
outro lado, apesar áa França impor-
tar concentrado de suco de laranja do
Brasil, nunca se encontra um suco de
laranja com indicação de que foi pre-
parado com matéria-prima'brasileira.

Afora isso, pode-se ver, em algu-
mas joalherias, jóias, cinzeiros e pe-
sos de mesa feitos com pedras semi-
preciosas brasileiras. Neste caso, po-
rém, a indicação "pedras do Brasil" è
sempre colocada com destaque ao la-
do do produto. Isso porque, para o
público francês, e o europeu em ge-
ral, o Brasil é ainda um pais exótico,
que só exporta café e produtos de ar-
tesanato.

1 yy

cer-
Caixa Econômica Federal

jo.as»eiiao
CENTRAL

AMANHÃ, 26.de setembro, às 13 horas.

EXPOSIÇÃO das 9 às 12: horas.

Cautelas do Serviço CENTRAL de Penhores.

Com juros pagos até julho de 1972.

SALÃO DE LEILÕES - Rua São Bento, 29.

Roma — Na Itália, especialmente em
Roma e Milão, um brasileiro pode en-
conlrar até farinha, feijão e cachaça —
"autenticamente cariocas", segundo o
vendedor — mas o único anúncio de
produto nacional que encontrará será
sempre o de café do Brasil. Nas ruas,
nas estradas, na televisão e no cinema,
este será um apelo publicitário cons-
tante e insistente.

Seguindo uma tradição dc quase dois
séculos, o torrefador italiano, mes7tio
aquele que trabalha quantidades mini-
mas de café brasileiro, continua promo-
vendo o seu produto recorrendo à ima-
gem de boa qualidade que se criou em
turno do grão importado do Brasil. Ele
crê que, assegurando ao consumidor es-
sa procedência do seu café, resolveu o
problema de qualificação e afirmação da
sua marca.

DISTORÇÕES

O cômico e melancólico dessa pro-
moção, que tantas vezes irrita a sensi-
bilidade e o nacionalismo dos brasileiros,
surgem com os símbolos e as expressões
utilizados pela propaganda do café do
Brasil. Os mais discretos dizem que ele
é "ei mejor dei mundo." Os menos ajas-
tados da realidade dizem que é um café
paulista ou carioca. Os mais irritantes
e ignorantes promovem o café brasileiro
recorrendo a "sombreros", a bigodes ou"panchitos" mexicanos.

Um dos maiores anunciantes da TV
e dos Intervalos das salas de cinema co-
mercial — um certo café paulista, pro-
duzido pela torrefação Lavazza — há

Araújo Netto
Correspondente

dots anos apresenta filmes publicitários
que tem sempre dois personagens cen-
trais: uma boneca de trancas e cara rc-
donda, chamada Carmencita, sempre cm
apuros, e o seu infalível salvador, nada
mais nada menos do que um guapo ban-
doleiro, armado até os dentes, coberto
por um poncho e um sombrelro, rápido
no gatilho, disparando mil tiros por se-
gundo, infalível e forte como o café bra-
silelro.

Outros, pretendendo abrasileirar-se
desde a etiqueta do café que vendem,
identificam-no como Café Bueno —
promovido ao som de uma batucada e
pela ginga dc uma mulata vestida dc
baiana. Deformações que seriam insigni-
ficant.es se, na Itália, a imagem brasi-
leira fosse menos confusa. Se a maioria
dos italianos já soubesse, por exemplo,
que o brasileiro nâo fala espanhol e que
Buenos Aires nâo é uma das cidades
principais do país de Pele, Garrincha,
Dom Hèlder Câmara e F.ittipalái, quatro
nomes e personalidades muito popula-
res para os italianos.

Deformações que poderiam ser fácil-
mente evitadas, se o grande escritório
de IBC em Miíão que, teórica e prati-
camente. deveria orientar melhor a pro-
paganda do café fosse mais atento e ze-
loso na assistência aos torrefadores ita-
liados. Sem publicidade, nos supermer-
cados e nos grandes magazines popu-
lares da Itália c fácil encontrar-se uma
razoável variedade de artigos fabricados
no Brasil ou com matérias brasileiras:
óleos, ceras, conservas, toalhas, lençóis,
sem falar nos procuradissimos, caros e
raros violões.
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Na Rua Florida, em Buenos Aires, aparece o café em.anúncio grande

Argentina prestigia o brasileiro
Jayme Dantas

Buenos Aires — O Brasil é o segundo
fornecedor da Argentina (depois dos Es-
tádos Unidos) e seu quarto cliente im-
portador, ¦ mesmo depois de abril deste
ano, quando foram suspensas aqui as
importações de produtos não essenciais.

Mas brasileiros que há muito residem
em Buenos Aires recordam que, "mesmo
nos tempos áureos", jamais houve artí-
gos do Brasil nas lojas argentinas à dis- _
posição dos fregueses na área do consu-"
mo doméstico. É que o grosso das impor-
tações que a Argentina faz do Brasil è
constituído dos chamados produtos tra-
dicionais (café, cacau, madeiras, mine-
rios, chapas de ferro etc), que seguem
do cais para as fábricas.

A COMPETIÇÃO

Nas lojas propriamente ditas ê mais
fácil encontrar eletrodomésticos impor-
tados do Japão, perfumes, secadores de
cabelo e comèsticos da linha Revlon tra-
zidos da França, uísque da Escócia, ali-
mentidos enlatados, da Alemanha, e até
saiqs e vicias com a etiqueta Mary

Correspondente

Quant, realmente fa-brícadas na Ingla-
terra.

Procurando com bastante cuidado é
possivel distinguir alguns artigos de
cutelaria, emboras quase sempre na linha
de facas de cozinha, para frutas ou as
trabalhadas e especiais que usam os ca-
çadores e pescadores. Essas geralmente
são de marca Hércules.

Nos supermercados a grande popu-
laridade está na castanha de caju en-
latada no Brasil, encontrada em quase
toda parte de Buenos Aires. Não é im-
possível achar sucos de abacaxi, caju
ou maracujá, da marca nordestina
Maguari, e bananas, naturalmente (1,5
milhão de cachos por ano). Algum fei-
jão preto, em casas especializadas, é
tido como de procedência incerta.

As máquinas de escrever Olivetti,
embora de teclado adaptado, são por
vezes brasileiras e aparecem nas vitri-
nos. Mas o brasileiro que mora na Ar-
gentina tem saudade mesmo é de goia-
báda, que todos juram não existir. Os
mais experientes, porém, sabem onde"tem, mas, custa mil c duzentos pesos
a laia",

FMI, na hora
das críticas

N. D. Spinola
Editor de Ee.nomla de JB

Washington' — O Fundo Monetário Internado-
nal (FMI) inicia hoje seu periodo anual de sessões
com os discursos do presidente da Diretoria Execu-
Uva. Pierre Paul Schweltzer, e do Banco Mundial
'BIRD), Roberto McNamara. O discurso de Mc-
Namara é uma dura critica à redução do fluxo de
recursos dos paises ricos para os pobres.

O presidente do BIRD critica também a má âls-
tribuiçâo dc renda nas áreas em desenvolvimento.
McNamara, cujo pronunciamento sé será feito às
ti horas de hoje,' afirma que em 10 paises com uma
renda per capita média de USS 275,00 (Cr$ 1650,00,*
nível de que o Brasil está muito p/óxlmo), os 40%
mais pobres da população recebem uma renda por
capita de apenas USS 80,00 (CrS 480,00).

ASCENSÃO DOS POBRES ' £¦'

O discurso de McNamara funcionará como um
elemento a mais no lento processo de pressão dos
paises pobres para adquirirem maior presença nes
decisões que envolvem o sistema monetário inter-
nacional e, por via de conseqüência, o comércio ex-
terior.

Já é praxe nestes ciclos de debates a distribui-
ção de documentos e informes onde se destacam o
fraco desempenho das economias subdesenvolvidas,
a fração maior que os paises industrializados detêm
no comércio, o custo financeiro dos empréstimos ex-
ternos e a pouca capacidade das nações de menor
peso para influir nas decisões dos organismos inter-
nacionais.

Mas a emergência de uma linguagem mais cri-
tica em torno dos problemas de distribuição de ren-
da significa, também, a aproximação de pontos de
vista de economistas outrora divergentes. A rigor,
sé poderia dizer que a teoria econômica é cada vez
menos ortodoxa, embora ainda seja difícil âistin-
guir entre o humanismo bem endereçado e o sim-
pies oportunismo político.

NÓS E OS OUTROS

Assim, quando McNamara faz uma referência
explicita íw Nordeste brasileiro como região proble-
mática, há aí um eco dos estudos de Fishlow sobre
distribuição de renda, que causaram tanta celeuma
num passado recente no Brasil. E' preciso entretan-
to distinguir o que se passa neste pais do que acon-
tece com as economias de outras áreas em desen-
volvimento, cujas perspectivas de longo prazo são
realmente desanimadoras, o que em grau maior
tem, portanto, inspirado as criticas dos organismos
internacionais de ajuda.

O fato é que, enquanto bloco, o Brasil está ain-
da alinhado nos 24 que resultaram da última reu-
nião do UNCTAD. Mas enquanto se eleva até o gru-
po dos 20, cuja primeira reunião ocorrerá nesta
quinta-feira, demonstra outra estrutura e outras
perspectivas de expansão interna e externa de siia
economia.

O GRUPO DA UNCTAD

Ontem pela manhã, reuniu-sè em nivel técnico
o grupo dos 24 paises, formado na última UNCTAD,
¦sara formular as bases em que pleitearão reformas
no sistema monetário. Tais pretensões serão trans-
mitidas pelos novos membros do Grupo dos 20. Este

grupo é a ampliação das antigas 10 nações desen-
volvidas, em cujo âmbito eram tomados as decisões
mais importantes ligadas ao cambio e ao comércio
exterior, o que representou, nos últimos anos, num
relativo esvaziamento do poder de decisão da Junto
de Diretores do FMI.

Com a pressão desenvolvida pelos paises pobres,
que se julgaram marginalizados nas decisões dos ri-
cos, o Grupo dos 10 foi ampliado, ai incluindo-se o

Brisil, três outros latino-americanos e representan-
tes dè outras partes do mundo em desenvolvimento..

Um documento de trabalho dado a conhecer
ontem por um dos delegados mostra onde se tem

concentrado, até aqui, as atenções dos peritos do

grupo da UNCTAD, presidido pelo venezuelano Car-
los Rafael da Silva, e onde o Brasil é representado

por Paulo Lira, diretor de cambio do Banco Central.

Os estudos feitos pelos peritos mostram um

quadro desfavorável de evolução da liquidez inter-
nacional, isto é, das fontes de reservas em moedas

fortes qua lastreiam o comércio exterior. Concen-
tramente -diz o estudo - cerca de 44% do aumen-
to na liquidez oficial regíàrada em 1971 se acumu-
laram na Alemanha e no Japão. Além disso, uma

proporção maior üinda de liquidez aliciai, que exce-
de os haveres a longo prazo, concentrou-se também
iicsses paises.

Efeitos práticos? A escolha da Alemanha para
o lançamento de títulos brasileiros no exterior, por
exemplo. Trocando em miúdos o aumento de dis-

ponibilidades de recursos em um determinado pais
faz com que se oriemtem para lá certos fluxos
financeiros e giros externos de divisas. No caso es-

pecifico do lançamento de bônus brasileiros,, houve
uma mudança de politica da endividamento, na
medida em que o Governo passa a preferir emprés-
thnos de longo prazo em lugar dos ingressos de re-
cursos a curto prazo pelos mecanismos tradicionais
manejados pelo setor privado.

O grupo conclui que a criação dos Direitos ESr
peclais de Saque (uma moeda' escriturai criada pà-
ra substituir o ouro e o dólar) é o melhor meio pa-
ra se facilitar no futuro o desenvolvimento
do comércio e das transações com capitais. E acres-
centa que um dos principais objetivos da reforma
do sistema monetário mundial sara implantar o
compromisso internacionalmente aceito dc que se
promova, como conseqüência, o desenvolvimento
econômico das nações mais pobres. De um ponto-de-
vista pragmático, essa pretensão obteria eco se os
Direitos Especiais de Saque servissem, por exemplo,
como se pretende, para aumentar os recursos dis-
poniveis das agenciais Internacionais de fomento.
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66'Made in
Brasil"

Os produtos brasileiros
começaram a invadir o
mundo, mas a falta de
uma política de market-
ing e es parcos recur-
sos do industrial nacio-
nal, aliados da pouca
experiência • no mer-
cado internacional, fa-
zem com que a marca
Made in Brazil seja
pouco conhecida do

consumidor estrangei-
ro, embora esteja sem-
pre em quase todas as
prateleiras das grandes
lojas de Londres, Nova
Iorque, Paris, Roma ou
Buenos Aires. Existe do
móvel de luxo ao fei-
j5o, do automóvel i
goiabada, máquina de
escrever,, banana, su-
cos de fruta e até cha-

rutos. Entretanto, co-
nhecido mesmo conti-
nua sendo o café, cuja
qualidade é usada tam-
bém como., apelo de
venda para o produto
de outras procedên-
cias, através de anún-
cios apresentando baia-
nas e tangos com lin-

guagem castelhana
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Em Paris, as jóias estão presentes em todas as lojas elegantes

Franceses não indicam a origem

Paris — Made in Brazil não ê uma
marca conhecida na França. Isso
porque, em média, cerca de 80% de
nossas exportações para esse pais são
representadas por quatro matérias-
primas: o café, minérios, algodão em
rama e óleo dc mamona. Além disso,
os importadores de produtos manufa-
tarados brasileiros colocam no mer-
cado essas mercadorias com etiquetas
e embalagens francesas, geralmente
sem a menor indicação de origem.

O único produto que utiliza a re-
ferência Brasil, sistematicamente, em
suas embalagens e propaganda, é o
café. Vendido, geralmente, sob a for-
ma de mistura de -cafés de diversas
origens (de vários paises africanos)
preparada na França, quase sempre
vem impressa na embalagem, com
grande destaque, a porcentagem de
café Brasileiro que contém a 'marca.

POUCOS MANUFATURADOS

Como a quase totalidade de nos-
sas exportações para a França com-
preendem matérias-primas, a parte
relativa aos produtos manufaturados
é quase insignificante.

Dos 20% que restam da nossa
pauta de exportação para a França,
uma boa parte é preenchida pelo cou-
ro, mas não pelos artigos manufatu-
rados. Assim, os poucos sapatos e boi-
sas importados pelos franceses do
Brasil são colocados no mercado com
etiquetas francesas, sem a menor re-
ferência à origem do produto.

Na Europa, os melhores sapatos
são os italianos e os espanhóis. Por
essa razão, é bastante possível que os
poucos sapatos brasileiros vendidos na
França sejam apresentados como
produtos da Itália ou 'da Espanha.

Uma coisa parecida ocorre, por
exemplo, com as máquinas de calcular
IBM vendidas na França. Um bom
número delas são fabricadas no Bra—
sil mas vendidas na França sem qual-
quer referência ao lugar de fabrica-
ção.

Luiz Gonzaga Larqué
Da Sucursal

Por outro lado, um produto que
não é brasileiro, apesar de ser fábri-
cado com matéria-prima importada
do Brasil, procura dar a impressão, em
sua publicidade, de ser totalmente
Made in Brazil. Trata-se das cigarri-
lhas Reinitas, fabricadas com 'fumo
brasileiro na França, que promete aos
fumantes "todo o Brasil em 20 peque-
lios charutos." A idéia que seus fabri- .
cantes fazem do Brasil, entretanto, é
bastante estranha, pois para ilustrar
a publicidade recorreu-se a duas fi-
guras de mexicanos.
PRODUTOS OCASIONAIS

Ocasionalmente pode-se encon-
trar, em certas épocas e em alguns
poucos supermercados, iatas de cas-
tanha de caju e de palmito com a re-
ferência "produto originário do Bra-
sil." A importação desses produtos,
porém, não é grande nem constante,
e assim pode-se ficar durante vários
meses sem encontra-los, no mercado
francês.

Os móveis brasileiros fizeram hà
algum tempo uma timida aparição na
França, mas hoje em dia é pratica-
mente impossível encontrar-se um à
venda, pelo menos com uma indica-
ção de origem.

De tempos em tempos pode-se
achar em alguns supermercados cer-
tas frutas — especialmente laranjas
— com a indicação "do Brasil." Por
outro lado, apesar da França impor-
tar concentrado de suco de laranja do
Brasil, nunca se encontra um suco de
laranja com indicação de que foi pre-
parado com matéria-prima brasileira.

Afora isso, pode-se ver, em algu-
mas joalherias, jóias, cinzeiros e pe-
sos de mesa feitos com pedras semi-
preciosas brasileiras. Neste caso, po-
rim, a indicação "pedras do Brasil" è
sempre colocada com destaque ao la-
do do produto. Isso porque, para o
público francês, e o europeu em ge-
ral, o Brasil é ainda um pais exótico,
que só exporta café e produtos de ar-
tesanato.

Itália anuncia com destaque
promocional café do Brasil

Roma — Na Itália, especialmente em
Roma c Milão, um brasileiro pode en-
contrar até farinha, feijão e cachaça —
"autenticamente cariocas", segundo o
vendedor — mas o único anúncio de
produto nacional que encontrará será
sempre o de café do Brasil. Nas ruas,
nas estradas, na televisão e no ciiiema,
este será um apelo publicit,ário cons-
tante e insistente.

'. Seguindo uma tradição de quase dois
séculos, o torrefador italiano, mesmo
aquele que trabalha quantidades mini-
mas de café brasileiro, continua promo-
vendo o seu produto recorrendo à ima-
gem de boa qualidade que se criou em
tOrno do grão importado do Brasil. Ele
crê que, assegurando ao consumidor es-
sa procedência do seu café, resolveu o
problema de qualificação e afirmação da
sua marca.

DISTORÇÕES

O cômico e melancólico dessa pro-
moção, que tantas vezes irrita a sensi-
btlid,ade e o nacionalismo dos brasileiros,
surgem com os símbolos e as expressões
utilizados pela propaganda do café do
Brasil. Os mais discretos dizem que ele
é "ei mejor dei mundo." Os menos afãs-
tados da realidade dizem que é um café
paulista ou carioca. Os mais irritantes
e ignorantes promovem o café brasileiro
recorrendo a "sombreros", a bigodes ou"panchitos" mexicanos.

Um dos maiores anunciantes da TV
e dos intervalos das salas de cinema co-
mercial — um certo café paulista, pro-
duzido pela torrefação Lavazza — há

roep.
Caixa Econômica Federal

lôiasieiiao
CENTRAL

AMANHÃ, 26 de setembro, às 13 horas.

EXPOSIÇÃO das 9 às 12 horas.

Cautelas do Serviço CENTRAL de Penhores.

Com juros pagos até. julho de 1972.

SALÃO DE LEILÕES - Rua São Bento, 29.

Araújo Netto
Correspondente

dois anos. apresenta filmes publicitários
que tem sempre dois personagens cen-
trais: uma boneca de trancas e cara re-
donda, chamada Carmencita, sempre cm
apuros, e o seu infalível salvador, nada
mais nada menos do que um guapo ban-
doleiro, armado até os dentes, coberto
por um poncho e um sombreiro, rápido
no gatilho, disparando mil tiros por se-,
gando, infalível e forte como o café bra-
sileiro.

Outros, pretendendo abrasileirar-se
desde a etiqueta do café que vendem,
identificam-no como Café Bueno —
promovido ao som de uma batucada e
pela ginga de uma mulata vestida de
baiana. Deformações que seriam insigni-
ficantes se, na Itália, a imagem brasi-
leira fosse menos confusa. Se a maioria
dos italianos já soubesse, por exemplo,
que o brasileiro nâo fala espanhol e que
Buenos Aires não é uma das cidades
principais do pais de Pele, Garrincha,
Dom Hélder Câmara e Fittipaldi, quatro
nomes e personalidades multo popula-
res para os italianos.

Deformações que poderiam ser fácil-
mente evitadas, se o grande escritório
de IBC em Milão que, teórica e prati-
camente, deveria orientar melhor a pro-
paganda do café fosse mais atento e ze-
loso na assistência aos torrefadores ita-
llanos. Sem publicidade, nos supermer-
cados e nos grandes magazines popu-
lares da Itália é fácil encontrar-se uma
razoável variedade de artigos fabricados
no Brasil ou com matérias brasileiras:
óleos, ceras, conservas, toalhas, lençóis,
sem falar nos procuradissimos, caros e
raros violões.
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Na Rua Florida, em Buenos Aires, aparece o café em anúncio grande

Argentina prestigia o brasileiro

Buenos Aires — O Brasil é o segundo
fornecedor da Argentina (depois dos Es-
iados Unidos) e seu quarto cliente im-
portador, mesmo depois de abril deste
ano, quando foram suspensas aqui as
importações de produtos hão essenciais.

¦Mas brasileiros que há multo residem
em Buenos Aires recordam que, "mesmo
nos tempos áureos", jamais houve artí-
gos do Brasil nas lojas argentinas à dis-
posição dos fregueses na área do consu-
vio doméstico. Ê que o grosso das impor-
lações que a Argentina faz do Brasil é
constituído dos chamados produtos tra-
dícíonais (café, cacau, madeiras, mine-
rios, chapas de ferro etc), que, seguem
do cais para as fábricas.

A COMPETIÇÃO

Nas lojas propriamente ditas é mais
fácil encontrar eletrodomésticos impor-
tados do Japão, perfumes, secadores de
cabelo e comésticos da linha Rcvlon tra-
zidos da França, uisque da Escócia, ali-
mentidos enlatados, da Alemanha, o até
saias c meias com a etiqueta Mary

Jayme Dantas
Correspondente

Quant, realmente fabricadas na Iiígla-
terra.

Procurando com bastante cuidado é
possível distinguir alguns artigos de
cutelaria, emborai quase sempre na linha
de facas de cozinha, para frutas ou as
trabalhadas e especiais que usam os ca-
çadores e pescadores. Essas geralmente
são dc marca Hércules.

Nos supermercados a .grande popu-
laridade está na castanha de caju en-
latada no Brasil, encontrada em quase
toda parle de Buenos Aires. Não é im-
possível achar sucos de abacaxi, caju
on maracujá, da marca nordestina
Mai/uari, e bananas, naturahnente (1,5
milhão de cachos por ano). Algum fei-
jão preto, em casas especializadas, é
tido como de procedência incerta.

As máquinas de escrever Olivetti,
embora de teclado adaptado, são por
vezes brasileiras e aparecem nas vitri-
nas, Mas o brasileiro que mora na Ar-
gentina tem saudade mesmo è de goia-
liada, que todos juram nâo existir. Os
mais experientes, porém, sabem onde"tem, mas, custa mil e duzentos pesos
a lata".

FMI, na hora
das críticas

IS. D. SpinoUt
Editor de Eesnemie de JB

Washington — O Fundo Monetário Internado-
nal (FMI) inicia hoje seu período anual de sessões
com os discursos do presidente da Diretoria Execu-
Uva, Pierre Paul Schweltzer, e do Banco Mundial
(BIRD), Roberto McNamara. O discurso de Mc-
Namara é uma dura critica à redução do fluxo dc
recursos dos paises ricos para os pobres.

O presidente do BIRD critica também a má dis-
tribuição de renda nas áreas em desenvolvimento,
McNamara, cujo pronunciamento só será feito às
11 horas de hoje, afirma que em 10 paises. com uma
renda per capita média de US$ 275,00 (Cr$ 1650,00,
nivel de que o Brasil está muito próximo), os 40%y
mais pobres da população recebem uma renda per
capita de apenas VS$ 80,00 (Cr$ 430,00). ,

ASCENSÃO DOS POBRES ' "' ' 
fi

O discurso de McNamara funcionará como um
elemento a mais no lento processo de pressão dos
paises pobres para adquirirem maior presença nas
decisões que envolvem o sistema monetário inter-
nacional e, por via de conseqüência, o comer do cx-
terior.

Já ê praxe nestes ciclos de debates a distribui-
ção de documentos e informes onde se destacam o
fraco desempenho das economias subdesenvolvidas,
a fração maior que os paises industrializados detêm
no comércio, o custo financeiro dos empréstimos ex-
ternos e a pouca capacidade das nações de menor
peso para influir nas decisões dos organismos inter-
nacionais.

Mas a emergênda de uma linguagem mais cri-
tica em torno dos problemas de distribuição de ren-
da significa, também, a aproximação de pontos de
vista de economistas outrora divergentes. A rigor,
se poderia dizer que a teoria econômica é cada vez
menos ortodoxa, embora ainda seja difícil distiii-
guir entre o humanismo bem endereçado e o sim-
pies oportunismo político.

NÓS E OS OUTROS

Assim, quando McNamara faz uma referência
explicita ao Nordeste brasileiro como região proble-
mática, há ai um eco dos estudos de Fishlow sobre
distribuição de renda, que causaram tanta celeuma
num passado recente no Brasil. E' preciso entretan-
to distinguir o que se passa neste pais do que acon-
tece com as economias de outras áreas em desen-
volvimento, cujas perspectivas de longo prazo são
realmente desanimadoras, o que em grau maior
tem, portanto, inspirado as criticas dos organismos
internacionais de ajuda.

O fato é que, enquanto bloco, o Brasil está ain-
da alinhado nos 24 que resultaram da última reu-
nião da UNCTAD. Mas enquanto se eleva até o gru-
po dos 20, cuja primeira reunião ocorrerá nesta
quinta-feira, demonstra outra estrutura é outras
perspectivas de expansão interna e externa de sua
economia.

DIVERGÊNCIAS

Os problemas monetários internacionais emiti-
ram comunicados separados, e em alguns pontos di-
vergentes. O primeiro grupo, o das 10 nações mais
ricas do mundo, foi lacônico e recomendou que con-
tinuem os estudos em nível técnico para a refor-
ma do sistema.

Já o grupo das 24 nações pobres pediu medi-
das capazes de aumentar o fluxo de financiamento
ao seu desenvolvimento, reafirmou sua posição no
sentido de reclamar uma maior participação nas
decisões sobre o câmbio ou comércio exterior e, fi-
nalmente, alinhou-se com o Fundo Monetário In-
ternacional ao apoiar os direitos espedais de sa-
quês como q melhor forma de suprir o mundo, no
futuro, dos recursos necessários para o desenvol-
vimento do comérdo e do fluxo de capitais entre
as nações.

PREVISÕES

A assembléia anual do Fundo Monetário Inter-
nacional e do Banco Mundial, que se inicia hoje,
contará com a presença do Presidente Nixon, se-
gundo informações oficiais.

As cartas colocadas na mesa pelos 10 mais
ricos, ontem, e uma entrevista relâmpago do novo
Secretário Norte-Americano do Tesouro, George
Schultz, não deixam entrever medidas concretas
para solucionar o impasse monetário criado. nos
últimos anos.

Os paises em desenvolvimento, ao emitirem seu
comunicado ontem à noite, montaram alguns pa-.
rágrafos sobre o comunicado do grupo dos '10, este,
com uma lauda apenas, só menciona de concreto
a autorização para que continuem os peritos a bus-
car uma fórmula capaz de melhorar as relações fi-
nanceiras internadonais. Dá também certa impor-
tância ao fato de que começarão os estudos no co-
mitê ad hoc da Junta de Governadores do FMI
(uma extensão simultaneamente do fundo do grupo
dos 20) à qual caberão os estudos finais em nivel
técnico sobre a reforma.

Um pequeno conflito entre grupos se esboçou
ontem. O grupados 24 é resultante da UNCTAD. Al-
guns delegadas — os africanos por exemplo — pre-
tenderain que os membros do novo grupo dos 20, a
se formar esta semana reunindo os 10 mais riços
e dez outros paises em desenvolvimento, fosse re-
presentativo da UNCTAD. Dessa- forma, os novos
representantes no grupo dos 20 estariam amarra-
dos à UNCTAD para tomar decisões.

No comunicado dos 24 deu-se particular im-
portáncla ao falo de que a Junta de Governadores
estabeleceu um comitê para examinar a reforma
do sistema monetário internacional. Neste grupo, o
Brasil esteve representado pelo presidente do Ban-
co Central, Sr. Hernane Galvéas, pelo diretor Paulo
Lira e pelo representante do Brasil no FMI Sr. Ale-
xandre Kafka.

I
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Os projetos são primeiro feitos em miniatura; a solução em tamanho natural e imediata

Código de Bebidas vai
estimular lançamento de
outros sucos de frutas

São Paulo (Sucursal) — As fábricas de bebidas
terão dificuldades para encontrar o guaraná em
quantidade suficiente, mas poderão promover novos
lançamentos de bebidas à base dos sucos de caju,
maracujá e goiaba, aproveitando a grande produ-

. ção dessas frutas.
A opinião é do presidente da Comissão Técnica

de Citricultura, da Federação da Agricultura do Es-
stado, Sr. Francisco Senra, ao salientar a urgência
da regulamentação do Código Nacional de Bebidas,
com a adição obrigatória dos sucos naturais nos
refrigerantes.
SAFRAS E INRETERESSES

— Essa exigência já é cum-
prida na Alemanha, Itália
e Argentina — afirmou o
Sr. Senra — apesar das sa-
iras de frutas não corres-
ponderem & produção brasi-
leira. Dez por cento de
sucos naturais constluem
dosagem minima para as-
segurar a boa qualidade do
refrigerante.

— No caso brasileiro —
prosseguiu o representante
dos citrlcultores — há quese considerar, também, o
contínuo aumento da safra
de laranjas: de 25%, este
ano, quando foram colhidas
42 milhões de caixas.

Temos suco de laranja
para suprir a demanda do
mercado externo e ainda
fornecer às fábricas de
bebidas, sem nenhum com-
promeümento de qualquer
setor.

Entende o presidente da
Comissão de Citricultura,
da Paesp, que com a vigên-
cia do código, o guaraná,
deixará de ser o refrigeran-
te mais consumido no pais
cerca de 2 bilhões de li-
tros por ano), porque a fru-

ta não existe na quantidade
necessária.

Mas, haverá o aprovei-
tamento da uva, caju, ma-
racujá, goiaba e limão, com
o revigoramento d a fru-
ticultura, a instalação de
complexos agrolndustrjais
e, principalmente, üm grân-
de benefício ao público, que
se livrará dos bromados —
componente básico da fór-
mula de fabricação dos re-
frigerantes — concluiu o
Sr.. Francisco Senra.
REGULAMENTAÇÃO

Brasília (Sucursal) — O
Ministério da Agricultura
está com toda a sua aten-
ção voltada para o proble-
ma do uso de adição de
sucos artificiais de frutas
em refrigerantes. Os téc-
nicos do Ministério aguar-
dam, apenas, que o Código
Nacional de Bebidas seja
assinado, pelo Presidente
Mediei, para regulamenta-
lo, imediatamente.

Com relação ao projeto,
que exigia 10% de suco na-
tural nos refrigerantes, os
técnicos esclareceram que
no Código essa taxa não foi
fixada, por entenderem que
ela deva ser flexível.

Um tempo injusto
para a segurança

Juarez Bahia
São Paulo (Sucursal) —

As autoridades federais e
particularmente o Conselho
de Desenvolvimento Indus-
trial acreditam que em 12
anos os 600 itens de segu-
rança previstos pela Associ-
ação Brasileira de Normas
Técnicas terão sido incorpo-
rados no carro de fabri-
cação nacional tornando-o
um veículo seguro.

Se o consumidor tiver de
esperar tanto tempo até o
último componente, coitado
dele. Pode acontecer mesmo
que ao fim desse periodo o
mundo já tenha saido da
era do automóvel e quecidades como São Paulo e
Rio de Janeiro estejam
começando a absorver
novos sistemas de transpor-
tes.

Por que essa avaliação áe
12 anos? Atribuída a um ai-
to funcionário, se verdadei-
ra, só pode merecer a quali-
ficação de ingênua. Como
esperar mais de uma déca-
da para ter 600 itens no ve-
iculo, se a Puma, ao expor-
tar o S-l 600, introduziu em
menos de seis meses 50 nor-
mas de segurança exigidas
pela lei suíça?

Teme-se que haja na fis-
calização e no controle da
segurança do veiculo uma
impertinente ou injustifi-
cada interferência do
poder público. Mas este é
um {temor imprópio. Se
numa época de clara pre-
sença estatal no domínio da
economia o consumidor não
contar com a vigilância dos
mecanismos oficiais, v a i
contar com o quê?

Não sejamos tão pes-
simistas. Em menos de 12
anos a indústria automobí-
listica se terá convencido
da necessidade ãe proáuzlr
veículos seguros. Muito an-
tes, as autoridades federais
terão chegado à evidência
de que uma comissão fede-
ral para a segurança do ve-
iculo e uma comissão fede-
ral de proteção ao ambiente
são indispensáveis ao país.
E muito antes, ainda, os le-
gisladores terão estabele-
cido os meios para uma
ação pelo carro seguro.

Futuro próximo
Não temos ainda estudos

especializados e permanen-

tes sobre transportes d o
futuro, porém o que vem
sendo feito na Faculdade de
Engenharia Industrial d e
São Bernardo é algo quedeveria animar as autori-
dades a iniciativas menos
tímidas e mais eficientes no
campo da produção automó-
bilistica.

E' claro que não nos refe-
rimos à estrutura da pro-
dução, cujos resultados são
positivos e tém a cercá-los
uma preocupação gover-
namental. 'Estamos pensan-
do na infra-estrutura, no
conjunto de medidas e
materiais que afetam dire-
tamente o consumidor

O consumidor, primaria-
mente e a criatura humana
como fim. Nisso também
pensou o professor Rigober-
to Soller, o projetista que
comandou seus alunos na
construção áo Talav —
trem aerodinâmico de alta
velocidade, "O automóvel é
uma máquina absurda —
afirma ele — uma máquina
obsoleta e ultrapassada".

Naturalmente a visão do
estudioso está concentrada
no futuro. Mas, trata-se do
futuro próximo, pois ele vê
o veiculo no fim do seu ci-
cio revolucionário e não no
começo ou na metade. Cri-
ses de mercado, sazonais é
verdade, como as que
afetam as grandes indús-
trias na Europa e nos Es-
tados Unidos, podem ser
mais do que simples fenô-
menos passageiros, podem
ser sifiais ãe queda de con-
sumo e de produção.

E então, come ficamos?
Vamos esperar que seiscen-
tos itens ãe segurança
sejam introduzidos no vei-
culo num espaço de dose
anos? Seria muita i7icompe-
tència z também muita fal-
ta de sensibilidade, porque
afinal de contas, quando se
fala em segurança do veicu-
lo não se fala dc um assun-
to isolado, mas de um as-
pecto de segurança ão irá-
fego, da segurança fisica e
material do tráfego — um
C07nplexo que inclui tran-
sito, transportes, estradas,
sinais e ainda educação,
além ãa vida humana.

Novo sistema monta
estrutura de lojas
em apenas 5 dias

São Paulo (Sucursal) — Um moderno sistema
para montagem de estruturas, que reduz o tempo
de montagem de uma loja de 45 para cinco dias
e pode ser empregado na confecção de estantes
para o lar e escritórios, será lançado quarta-feira
em São Paulo e dentro de um mês no Rio pela
Prodis S. A. Indústria de Móveis, Instalações e
Empreendimentos.

Criado há 10 anos na Alemanha por Hans Stae-
ger, o Sistema Técnico do Espaço (da expressão
alemã Raum Technik System) emprega três sé-
ries diferentes de coneotivos e chapas de diversos
materiais (vidro, compensado de madeira, fórani-
ca ou acrílico), possibilitando redução do custo e
do tempo de montagem das estruturas, além de
grande variedade de opções em formas.

REPRESENTAÇÃO NO BRASIL

O Sr. Erhart Wagner, diretor da Prodis, ob-
teve licença da Staeger KG Raumtechnik para fa-
brleação dos coneotivos e chapas que compõem
o sistema RTS, e o Brasil será o único pais, além
da Alemanha e Japão, a produzi-los. A empresa
obteve ainda representação para a venda do pro-
duto na América do Sul e já está entrando em en-
tendünentos com diversos paises para exportação.

O sistema é completamente revolucionário
e apresenta um custo abaixo daquele proporcio-
nado pela montagem de estruturas no sistema tra-
dicional, com utilização de madeira de lei, alu-
minio, ferro ou outros materiais. Todos os elemen-
tos necessários para a montagem de uma loja no
sistema RTS podem ser transportados numa ca-
mioneta Kombi enquanto nos demais casos é ne-
cessário empregar caminhões.

LANÇAMENTO

Na próxima quarta-feira o sistema RTS será
lançado em São Paulo durante coquetel no Buffet
Colonial, onde serão montadas vitrinas, Displays
e estantes mostrando a versatilidade de empre-
go do sistema. O consumidor que desejar ter em
sua residência estantes ou armários desse tipo po-
de adquirir as peças desmontadas e montá-las em
casa, utilizando iun martelo de borracha e um ti-
ra-pinos que acompanham o material. Quatro ele-
mentos completos, necessários para a montagem
de quatro cubos de 40 cm por 40 cm., custarão Cr$
300,00. As chapas são em três tamanhos: 40 cm x
40 cm., 40 cm. x 20 om. e 40 cm. x 80 om.

— Arquitetos e decoradores criam as mais di-
versas estruturas, esgotando as inúmeras possibi-
lidades de montagem oferecidas pelo nosso siste-
ma. Com o emprego de chapas de vidro, os artl-
gos expostos ficam mais em evidência dentro das
lojas porque a armação praticamente desaparece.
Os artigos ficam como que flutuando no espaço,
concluiu o Sr. Erhart Wagner.

Fabricantes projetam um
esforço para expandir
o consumo de biscoitos

São Paulo (Sucursal) — "Está saindo do forno
uma nova geração de biscoitos." Com este argumen-
to, modernas embalagens e uma estratégia de ven-
das reestruturada, a Nestlé lança esta semana uma
campanha para ampliar em 30% suas vendas de
biscoitos até dezembro e cem isso aumentar o con-
sumo nacional do produto, atualmente calculado
em 134 mil toneladas anuais.

. O interesse da empresa em iniciar uma agres-
siva politlca de marketing no setor de biscoitos, em
que novos recursos estão sendo colocados ã dispo-
sição do consumidor, deverá provocar indêntlca in-
vestida comercial das oito concorrentes, responsa-
veis pela colocação de boa parte da produção na-
cional no mercado.

CONSUMO

O brasileiro, em média, consome 1200 gramas
de biscoito por ano: cinco vezes menos que o argen-
tino, metade do que consome o mexicano, tanto
quanto o colombiano e apenas 200 gramas a mais
que o chileno. O consumo per capita no Brasil, con-
siderado baixo pelos industriais do setor, deverá,
porém, aumentar em relação a outros países da
América Latina, chegando ao fim deste ano a 1400
gramas. O cálculo é feito com base na tendência do
mercado verificada a partir do ano passado.

Do total de 134 mil toneladas de biscoitos con-
sumidos em 1071, apenas 49 mil representaram pro-
dutos considerados de primeira qualidade, repar-
tidas entre nove grandes marcas. O restante é pro-
duzido e comercializado por empresas menos conhe-
cidas, çóm atuação restrita a mercados regionais.

No Rio de Janeiro, 61% da população consome
biscoitos todos os dias; 24% pelo menos uma vez por
semana e 11% uma vez a cada duas semanas. Em
São Paulo, o comportamento do consumidor não é
muito diferente. Enquanto 56% consomem o produ-
to todos ós dias, 30% o fazem uma vez por semana
e os mesmos 11% uma vez a cada duas semanas.

Para os industriais do ramo, esse comportamen-
to vem sofrendo alterações, graças principalmente
ã melhoria de qualidade dos biscoitos nacionais e
às novas estratégias de vendas, em um campo, onde
a concorrência, desde alguns anos, passou a act-n-
tuar-se.

CADEIRAS DE RODAS
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Mercada
e consumo

Mil máquinas automáticas
para cigarros e bombons
serão instaladas no Rio

Mil máquinas automáticas para a vend» t*
chocolates, cigarros e bombons serio instaladas no
Rio a partir da próxima semana. Duas mil dp-'--
máquinas já operam em São Paulo. A mesma f»n-
presa espera instalar em ambas as cidades mámv"-
nas para a venda de café e refrigerantes, como ocor-
re nas principais cidades do mundo.

A Ser-o-Matic (Leonidas Bório, Alcântara Ma-
chado, Bozzano-Simonsen e Ricardo Amaral) jáinstalou máquinas desta espécie em grandes empre-
sas (Aços Vilares, Olivetti e outras), bem como
em hospitais e escolas.
"LEASINO"

As máquinas operam em
regime de leasing, ficando
a empresa instaladora com
a responsabilidade de manu-
tenção e recebendo um alu-
guel mensal da empresa on-
de a máquina é instalada.
A s mercadorias vendidas
através das máquinas são
financiadas pela empresa
instaladora a prazo de 60
dias.

No Rio, um grande grupo
bancário iniciará nestes
dias um esquema de traba-

lho semelhante ao da Serv-
o-Matic. O fato mostra o
promissor mercado que as
vending machines represen-
tam, pois nos EUA elas
faturam mais do que a In-
dústria automobilística.

A Volkswagen,. com um
consumo diário de 105 mil
cafezinhos, a Ford, a Oene-
ral Motors, Pirelli, Mer-
cedes, Clba e o Banco Itaú-
América são algumas das
empresas que utilizam
máquinas automáticas parao fornecimento de mercado-
rias a seus empregados.

iF *%.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

(í£j)
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.

ELETROBRÁS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DS-02-A/72

PRÉ-QUALIFICAÇÃO PARA OBRAS CIVIS DO

PROJETO SOBRADINHO

(EDITAL II)

A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
- CHESF, procederá à seleção prévia de Firmas ou de Consórcios
de Firmas Nacionais, às quais serão solicitadas propostas-para a
execução, sob o regime de empreitada por preços unitários, das
obras civis do Projeto Sobradinho, no Sub-Médio São Francisco,
aproximadamente a 40 Km a montante das cidades de Juazeiro e
Petrolina.

sao:
As' características principais das obras a serem contratadas

Barragem de enrocamento e diques com um volume esti-
mado de 15 milhões de metros cúbicos. . .
O sistema extravasor, com um comprimento total de 215
metros, os muros e a eclusa somam um volume total de
concreto estimado em 650.000 metros cúbicos.
Equipamento: Com relação a equipamento, esta fase da
concorrência compreende apenas a instalação de peças
embutidas e a execução de redes de aterramento.

Poderão apresentar-se para a pré-qualificação exclusivamen-
te empresas construtoras nacionais, isoladamente ou consorcia-
das (consórcio, no máximo, de duas firmas), de reconhecida tradi-
ção no ramo de construção civil, que demonstrem ter experiência
anterior em serviços similares de grande vulto, dispor de capaci-
dade técnica, pessoal qualificado e recursos adequados, de modo
a assegurar a execução das obras dentro dos prazos estabelecidos,
observadas as normas e especificações exigidas, as quais, por sua
natureza, estarão sujeitas a um rigoroso controle de qualidade.

As empresas que participarem isoladamente desta pré-
qualificação deverão possuir um capital mínimo de Cr$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros). Em caso de cons-
tituiçáo de consórcio cada firma componente deverá possuir um
capital mínimo de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros).

O presente edital substitui o que foi anteriormente publicado
em maio do corrente ano.

As "Instruções 
para Apresentação de Documentos de Pré-

Qualificação" estarão à disposição dos interessados a partir de
26 do corrente, no seguinte endereço:

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
DIRETORIA COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
DIVISÃO DE. PROCESSAMENTO DE AQUISIÇÕES
Rua Visconde de Inhaúma, 134 -15.° andar
Telefone: 223-8329
Rio de janeiro, Gb.
ZC-05.

Os invólucros contendo os documentos de pré-qualificação
serão recebidos no endereço acima até às 10:00 horas do dia 10
de novembro de 1972.
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Mani vence e garante participação em GP nos EUA
Venabre é
ganhador
em S. Paulo

São Paulo (Sucursal) —
Venabre venceu com faci-
lidade o clássico Presiden-
te Carlos Paes de Barros.
disputado ontem à tarde em
Cidade Jardim, na distan-
cia de 1 800 metros, assina-
lando o bom tempo de lm
49s3/10, mostrando que está
preparado para o Grande
Prêmio Derby Paulista, pro-'. 
gramado para o dia 12 de
novembro, com a dotação

ide Cr$ 200 mil.
Com a prova de ontem, o

.filho de Zenabre alcançou
•sua quinta vitória, obtendo
:a importância de CrS 150
¦ mil em prêmios. Ao final
da carreira, Venabre e seu
jótjuei, Albenzio Barroso,

•foram aplaudidos pelo pú-
bllco.

BOA CONDUÇÃO
í

No inicio da prova, Tá-
cito alcançou a dianteira,'seguido por Dístico, Vena-
bre e Unrelenting. As po-
slções não se modificaram' até a metade da reta opôs-
ta, quando Dístico assumiu' a primeira colocação, vindo
a seguir Tácito, Venabre e

; Unrelentlng, este a dois cor-
pos de distancia dos três
primeiros.

A partir dai, Albenzio
Barroso começou a forçar
Venabre, levando-o para a
primeira colocação na en-
trada da reta final. Ucello,
que estava bem' atrás, co-
meçou a progredir, amea-
çando o filho de Zenabre e
deixando Unrelentlng para
trás. Tácito e Dístico, que
ainda ocupavam posições
intermediárias, acabaram'¦ esmorecendo.

Faltando 200 metros para
o encerramento da prova,
Venabre se destacou che-
gando ao disco com três' 
corpos de vantagem sobre o
segundo colocado, Ucello,
vindo a seguir Unrelenting'
e Nicho. O tempo de Vena-
bre ficou a cinco décimos
abaixo do recorde local e a
um décimo da marca de Te-
lina, conseguida no penúl-
timo clássico realizado no
Hlpódromo Paulistano, no
dia 16 de setembro.

O RESULTADO
Clássico Presidente Carlos

Paes de Barros — 1800 me-
tros — Grama — Cr$ 20 mil.

1« Venabre, A. Barroso, 56
2? Ucello, O. Nobre, 56
3? Unrelenting, E. Amorim, 56
4» Nicho, J. P. Martins, 56
5' Tabardo, C. Taborda, 56
6? Terminus, D. V. Lima, 5G
7? Laborioso, A. Masso, 56
8? Ducos, M. A. Carvalho, 56
9? Dístico, U. Bueno, 56

10? Tácito, W. Mazalla, 56
Tempo do vencedor: lm49s

3/10. Vencedor: Cr$ 0,16.
Placés: Cr$ 0,11 e CrS
0,11. Treinador: João Godói.

1? Páreo — Distancia 1600
metros — Grama — Cr$ 10
mil.
1» Sonhada, L. A. Pereira, 56
2? Coupe de Soleil, A. Bar, 56

Tempo: lm46s. Vencedor: ..
Cr$ 1,47; Dupla: (28) Cr$ 1,01;
Placés: Cr$ 0,93 e Cr$ 0,21.

2? Páreo — Distancia 1400
metros — Grama — Cr$ 8 mil.
1' Alarcos, A. Barroso, 57

2? Evian, S. Iodice, 54
Tempo: Im26s3/10. Vence-

dor: Cr$ 1,94, Dupla: (12) Cr$
,3,24. Placés: Cr$ 0,26 e CrS
, 0,49.

3? Páreo — Distancia 1000
.metros — Grama — Cr$ 10• mil.V Puori Série, E. Gonç., 53
.2' Urchin, A. Barroso, 53

Tempo: 59s6/10. Vencedor:
Cr$ 0,25. Dupla: (24) Cr$ 1,29.

Placés: Cr$ 0,20 e Cr$ 0,34.
4? Páreo — Distancia 1000metros — Grama — Cr$ 8 mil.

1? Veratin, J. C. Ávila, 57
2? Marrom, R. Machado, 57

Tempo: 58s9/10. Vencedor:
Cr$ 0,88. Dupla: (27) CrS 5,77.
Placés: Cr$ 0,52 e Cr$ 0,49.

5" Páreo — Distancia 1400
metros — Grama — Cr$ 7 mil.
1? Tamerlão, J. C. Ávila, 58
2? Canducho, MA. Carv., 58

Tempo: Im24s6/10. Vence-
dor: Cr$ 0,78. Dupla: (68) CrS
2,69. Placés: CrS 0,28 e CrS ...
0,23.

V> Páreo — Distancín 1400
metros — Areia — Cr$ 7 mil.' 1» Don Avaré, A. Barroso, 55
29 Brivido, S. Vera, 58

' Tempo: Im30s4/10. Vence-
dor: Cr$ 0,28. Dupla: (25) Cr$
1,30. Placés: Cr$ 0,22 e Cr$ ...
0,64.

8? Páreo — Distancia 1400
metros — Areia — CrS 7 mil." 
19 zimbral, M. A. Carv., 58' 2? Pandelita, E. O. Lima, 55

i
Tempo: Im32s8/10. Vence-'dor: CrS 0,41. Dupla: (36) CrS'2,53. Placés: Cr$ 0,37 e Cr$ ...

0,30.
, 9? Páreo — Distancia 1200
metros — Areia — Cr$ 7 mil.
1? Vigência. J. O. Sousa, 58

129 Camerana, C. G. Tosta, 55
Tempo: Iml7s8/10. Vence-

i dor: CrS 0,60. Dupla: (17) CrS
6,79. Placés: CrS 0,42 e CrS
1,07. Movimento de portões: ...
Cr$ 1909,80. Movimento de
apostas: Cr$ 1730 370,00.
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Mani galopou algum tempo na quarta colocação, por dentro, mas em rápidos galões perseguiu Luccarno, até dominá-lo

Taifu tem muita
chance de obter
mais um triunfo

Taifu, e m excepcionais
condições de treino, é o
favorito dos observadores
no handicap extraordinário
programado para esta noite
no Hipódromo da Gávea,
apesar.de carregar 62 quilos
e conceder vantagem na es-
cala de peso aos adversa-
rios, em número de seis. An-
tônio Ricardo voltará a pl-
lotá-lo na melhor prova da
reunião, quando tentará le-
vá-lo a obter mais uma
vitória.

Maniceira também osten-
ta boa forma técnica e já
abordou com destaque a
distancia de 2100 metros,
devendo decidir a segunda
colocação com Bufo — que
terá o considerável reforço
de Clarius — e Anfion, ago-
ra mais ambientado e com
perfeita adaptação à raia
de areia.
DUPLA 14 '

Com as chuvas o cavalo
Propulsor perdeu um pouco
a chance no páreo de aber-
tura, crescendo a dos com-
petidores Ledar, Platão, La-
bi e Telebom. Melhorando
de corrida para corrida, Te-
lebom pode obter a vitória,
sendo bem indicada a dupla
com Ledar, também em
progressos.
FAVORITA

Palude e Vivara em re-
c e n t e apresentação ter-
minaram separadas por
pequena diferença, na luta
pela dupla, com ligeira van-
tagem para Vivara, que
seguiu muito bem mas no
segundo páreo pode cair
ante à descendente d e
Itamaraty, que tem perdido
provas por peripécias. As
restantes são mais fracas e
Kaiolu é a que tem mais
condições para obter o ter-
ceiro posto. Ródia desenvol-
ve o máximo no terreno
seco.

Mikonós depende da par-
tida para vencer o terceiro
páreo, em 1 300 metros. Lar.
gando em condições d e
igualdade dificilmente será
batido, ainda que s e j a m

enormes as esperanças em
Momo — de turma melhor
— El Torrito e Ulhan, de
volta muito bem preparado
por Edio Coutinho. Que-
chant é irregular e Vaquero
teria maiores possibilidades
na raia seca.
CHANCE

Mar Sal vai atuar com
muita chance de vitória nos
mil metros do quarto páreo,
principal mente depois
que a raia ficou pesada.
Mas a sua tarefa será das
mais dificies, eis que Jerar-
ca, Enigma, Quá-Quá e
Bob's Dilema são outros
concorrentes d e respeito.
Enigma, que não rendeu o
esperado no derradeiro
compromisso, corre nova-
mente cercado das esperan-
ças de seus responsáveis e,
desde que desenvolva o que
sabe, dará muito trabalho
aos adversários. Teixeirinha
está colocado em compa-
nhia mais fortp
DEVE GANHAR

Lola Negra corre com
muito desembaraço no ter-
reno pesado, e tendo pela
frente caminho livre dificil-
mente perderá o sexto pá-
reo, em 1300 metros, des-
pontando Boipeba como a
grande adversária, pois o
aumento da distancia em
relação à exibição anterior
pode beneficiá-la ainda que
largue da cerca interna, o
que não é muito bom em se
tratando de uma égua que
não é veloz. Arajana, Meru
e Venlees a seguir.
PROVAS DIFÍCEIS

Os páreos que formam o
oetting se apresentam equi-
librados, dificultando u m
prognóstico. No sétimo, An-
trim, Red Storm, Fiord, Es-
py e Sir Agaró se destacam,
valendo registrar o excelen-
te trabalho de Espy. A ter-
ceira chave está reforçada
e pode dominar a competi-
ção. Hldromel e Clinton são
os mais cotados nas provas
finais.

Eduardo Le Mener percebeu
vitória de Mani nos 800m
pela disposição ritmada

Eduardo Le Mener revelou após a reaVz^po
do GP Doutor Frontin, na repesagem, oue nns ROO
metros, pela me'lhor desenvoltura de Ma"\ pei"1^-
beu que derrotaria Luccarno. Afirmou cii,n rn ¦"¦-
cio do direito assumiu a primeira colocacS- p» «ni»".-
mo observando que o adversário não reagia, não
deixou de instigar Mani até sair vencedor.

Muito satisfeito e antecipando sua presença,
nos Estados Unidos, para montar Mani no Washig-
ton D.C. Internationa), disse que vai começar a
aprender inglês, tendo escolhido um professor par-ticular, em São Paulo. Pretende viajar possuindo
pelo1 menos um vocabulário suficiente para se fa-
zer entender.
APENAS RECEIO

Explicou Le Mener que
Mani correu mal no GP São
Paulo não porque estivesse
sentido, mas apenas receoso
de correr em terreno muito
duro e, por isso mesmo, já
esperava que na raia pesa-
da do GP Doutor Frontin,
atuasse com destaque.

Jorge Pinto era um jóquei
emocionado na repesagem
e sofria com a derrota de
Fenomenal, declarando que
o castanho somente tinha
perdido por ter sido presa

- de hemorragia, porque em
condições normais, pela
facilidade com que acompa-
nhava a carreira, teria ga-
nho.

PROGRAMA DE HOJE

PRIMEIRO MREO - AS 19H45M - 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - DASTUR - l'U"4/3

1-1 ledar, G. _AIV«» ¦ ¦ • •
2 Fair Bank, G. Meneses

2-3 Propulsor, F. Pereira F9 1
Pkcolino, F. lemos . 6

3-5 Zarcl, N. Santos ... 2
6 Platão, G. Fagundes . 5

4-7 Labi, O. Cardoso .... 7
Bomcloy, N. Correrá . 9

57
54
58
54
58
58
57
56" Telebom, G. F. Almeida 8 57

29 (14) llloi e Telebom
59 (14) Torero e Fio de Ouro
59 (14) lllos • Ledar
79 (11) Torero e Fio de Ouro

119 (14) Tiziano e Intaclus
I 79 (14) lllos e Ledar
1119 (14) Marimba e Massapé
I 5? (14) Teixeirinha e Mocambo
I 39 (14) lllos e Ledar

1 300
I 300
1300
1 300
1 400
1 300
1 300
1 OOO
1 300

AP
AL
AP
Al
AP
AP
GL
AL
AP

1'22"2
1'22"3
l'22"2
1'22"3
1 '29"4
1'22"2
1'18"2
1'02"1
1'22"2

W. G. Oliveira
T. R. Gomes
W. Al lano
C. Pereira
Z. D. Guedes
E. Coutinho
O. Cardoso
B. Figueiredo
idem

SEGUNDO PAREÔ - AS 20H15M - 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - DASTUR - l'18"4/5

l-l Vivará, J. Machado . 57 39 ( 7) Balatiza e Folha de Ouro 1 300 GL 1'20" 0*B Looes2 Brasiliana, C R. Carvalho 57 ! 149 (14) Diagonal e Quizarra ' 1030 AL 1'03"1 E. C Pereira2-3 Palude, L. Maia .... 57 I 39 (14) Diagonal e Quizarra 1 000 AL T'03" J b' Silva4 Recôndita, R. Marques 57 | 139 (14) Diagonal e Quizarra 1030 AL 1'03"1 C I P Nunes3-5 Arengueira, P. Fontoura 57 | 79 (11) Estudiosa e Vivará 1 300 AP 1 '25" A. Nahid6 Ródia, A. Ramos .... 57 I 79 (10) Dársena e Camona 1 300 AP 1'23"2 l. A. Gomes4-7 My Mclody, N. Correrá 57 I 129 (12) Mochlca e Funé 1000 AL 1'03"2 Z. D GuedesKaiolu, J. Rei 57 I 79(12) Dagarl e Estudiosa 1300 AL 1'24" W. AlianoÓtica, J. Julião .... 57 ! 79 (14) Diagonal e Quizarra 1 000 AL 1'03"1 S. D'Amore
_! _____

TERCEIRO PAREÔ - AS 20H45M _ 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - DASTUR - l'18"4/5

1-1 El Torrito, P. Alves . 57 29 ( 6) Virago e Sentiment 1 000 AL 1'01"3 W. G. Oliveira2 Arruler, F. Maia .... 57 19 ( 8) Olifa e Ricochete 1 200 AL 1'15"1 M. Mende»2-3 Mikonós, G. F. Almeida 57 49 (10) Virago a El Torrito 1 200 AP 1'I4"3 G. Feüó4 Quecrsant, F. Meneses 57 49 ( 6) Virago e El Torrito I 000 A,L 1'0I"3 W. Pedersen3-5 Olalm, C. Pensabem . 57 19 ( 9) Safado e Mosteiro 1 000 AP 1 '03"I J. E. Sousa6 Vaquero, J. M. Silva 57 79 (12) Newport e Amoroso j 1 500 AP l'34" N. Pires4-7 Momo, O. Cardoso . 57 69 ( 6) Flckle e Mr. Cadir I 1 500 GL 1'32"2 O. CardosoEndrigo, J. Santos . 57 69 ( 7j Jonquil e Félix 1 600 AP 1'42"4 M. F. Neves
Ulhan, F. Pereira F9 . 57 69 ( 9) Cruz Diablo e Newborry | 1 500 AP l'36"l E. P. Coutinho

I

QUARTO PAREÔ - AS 21H1SM - T 000 METROS - RECORDE - AREIA - JABURU _ l'00"1/5

1-1 Mar Sal, A. Ramos . 58 | 29, (13) Xuxu Beleza e Faniz 1 303 AL 1'2I"2 Z. D. Guedes"Mar Olá, L. Maia ... 52 I 3? (11) Teixeirinha c Mocambo 1000 AL l'02"l A. V. Neves
2-2-Jerarce, D. Gulgnonl . 55 | 89 ( 8) Entonado e Bob's Dilema 1 000 AL 1'01"3 H. Tobias

3 Teixeirinha, G. Meneses 56 : 19 (11) Mocambo e Mar Olá 1000 Al 1'02"1 C. I. P. Nunes
3-4 Enigma, E. Ferreira .. 55 I 49 I 8) Entonado e Bob's Dilema 1 OCO AL 1'0I"3 C. Pereira

Quá-Quá, F. G. Silva 58 ! 129 (12) Eing Bird e Mar Egcu 1 300 AL 1'21"2 C. Tourinho
Exodus, F. Meneses . 54 | 69 ( 8) Ben Belo o El Chile I 600 AL 1'41"4 J. Burioni

4-7 Bob's Dilema, F. Esteves 56 ! 29 ( 8) Entonado e Intaclus 1 COO Al T '01 "3 F. Abreu
Paraíso, V. Gonçalves 10 58 | 79 ( 8) Entonado e Bob's Dilema 1 003 AL 1'01"3 G. Ulloe
Mios, L. Caldeira ... 56 1129 (13) Xuxu Beleza e Mar Sal 1300 AL 1'21"2 A. C. lema

QUINTO PAREÔ - AS 21H45M - 2100 METROS - RECORDE - AREIA - MÍSTICO - 2'13"
(HANDICAP - FESTA ANUAL DA ARVORE)

1-1 Taifu, A. Ricardo ... 62
2-2 Maniceira, J. Porlllho 59

3 Jonquil, J. Machado . 50
3-4 Anfion, G. Meneses . 53

5 Caroatá, J. Pinto ... 56
4-6 Bufo, A. Ramos .... 53" Clarius, G. F. Almeida 51

I 19 ( 6) Escoteiro e Galhardete 1 600 AL 1'40"4
1129 (18) Altier e Bangu (SP) 1 6O0 GL l'37"l
I 19 ( 7) Félix e Notável 1 600 AP 1'42"4
I 99(10) Leônico II e Tiziano 3C0O. Gl 3'08"
! 119 (14) Leônico II o Tiziano 2 OCO GP 2'02"3
I 49 (10) Místico e Galhardete 2 100 AP 2*13"
1109(14) leônico II e Tiziano 2 000 GP 2'02"3

I

' Z. D. Guedes
I W. T. Sousa
! O. B. Lopes
! A. P. Silva
3 J. 5. Silva
I A. Nahid
I idem

SEXTO PAREÔ AS 22H15M 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - DASTUR - 1'18"4/S

1-1 Boipeba, A. Ramos . 57
2 Keka, P, Rocha .... 57

2-3 Lola Negra, A. Garcia 57
4 Kambela, C. Pensabem 57

3-5 Arajana, l. Januário . 57
Eringa, J. M. Silva . 57
Quilxi, D. Guignoni . 10 57

4-B Meru, A. Sanlos .... 57
° Afane, E. Ferreira ... 55

10 Venless, R. Ribeiro . 57

1 
"~ I

79 (12) Quarusca c Tramontana 1 000 AL 1'02"2 I P. Morgado
I 79 ( 9) Grccn Mil o Grey One 1 300 'AP 1'22"3 I B. Figueiredo
I 59 (12) Quarusca e Tramontana 1 000 AL 1'02"2 I W. Aliano
! 19 (12) Norpa e Yapanga 1 200 Al H6"l I R, Costa

19 ( 9) Venless e Nlnon 1 300 Al 1'22"4 I A. P. Silva
59 (10) Água de Mel e B. Sociely 1 403 AP 1'39"2 I F. P. lavor

1129 (12) Quarusca c Tramontana I 000 Al 1'02"2 I F. Abreu
! 19 (10) Filomena e Rendada 1 400 AP 1'30"2 | M. Sousa
I 19(ll)Falr Fina e Macia 1200 -M> 1'I5"2 I C. Pereira
I 39 ( 6) Blue Sociely e Yakan 1 600 AP 1'43"3 I J. A. Limeira

StTIMO PAREÔ - AS 22H50M - 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - DASTUR - l'18"4/5 - BETTINO)

1—1 Antrim, P. Alves . . .H. Paradlsc, J. Aliaga
Arpcsani, J. Brizola . .

2-3 Red Slorm, R. Marques
N. et Blanc, J. M. Silva
Float, L. Maia ....

3-6 Fiord, F. Esteves . . .
Espy, J. Castro ....
Sir Agaró, J. Pedro F9
Aplauso, J. Pinto . . .

4.10 El Roy, G. F. -Almeida
11 Zurei, A. Ramos . . .
12 Zaroli, R. Ribeiro . . .
13 Alcinus, F. Meneses . .

57
12 57

57
57
57

14 57
11 57

8 57
10 57
13 57

29 (10) Yagoro o Red Slorm 1 000 AL !'02"4 Z. D. Guedes
49 (12) Flagon e Hazim 1 500 AL 1'36" idem
89 (12) Flagon e Hazim 1 SCO Al 1'36" G. Morgado
39 (10) Yagoro e Anlrln 1 003 AL 1'02"4 C. I. P. Nunes
89 ( 9) Aiot o Happy Paradise 1 300 AP 1'24" F. P. Lavor
99 (12) Acchito e Don Sabino 1 200 Gl 1'I2"2 A. Vlielra
49 01 Talisbar e Anlrln 1300 AP l'23" A. Miranda
59 (11) Talisbar e Antrin 1300 AP 1'23" P. Morgado
79 (13) Bergamo e Night Hawk 1 200 GL 1*13" 'As Correia
79 (13) Belson e Yagoro I 000 AL 1'03"2 S. Morales
39 (12) Flfgon e Hazim 1 500 Al 1 '36" M. Mondes
79 ( 9) Aiel e Happy Paradise 1 300 AP 1*24" W. Pedersen
59 (10) Yagoro e Antrin I OOO AL l'02"4 A. V. Neves
59 (12) Acchito e Don Sabino 1200 Gl l'12"2 idem

OITAVO PAREÔ AS 23H20M 1 300 METROS RECORDE - AREIA - DASTUR - 1'U"4/5 - BETTINO

I —1 Hidromol,
Egoísta,
Entonte,

2-4 Cleópalra
Xandoca
Jala, F.

3 7 Bcnflflor.
Xr-notina,
Hiléia, J.

10 Ce-mpeira,
A 11 Anscáta,

12 Mil Coloi" Dezena," Bonaguô,

A. Ricardo .
A. Ramos . ,
J. Machado .
, L. Maia .

F. Maia . .
Esteves ....

R. Marques .'J. Porlllho .
Juilíão . . .
F. Lemos . .

J. Pinto . . .
es, J, Castro .
G. F. Almoida

C. R. Carvalho

57
12 57
11 58
13 57

57
57

14 57
58
59
57
56
55

10 .58
56

39 (10) Conquistada e Clcópatra 1 300 AP
59 (10) Conquistada e Cleópalra I 300 AP
19(9) Jornada e Eriléia 1 303 AP
29 (10) Conquistada e Hidromol 1 300 AP
89 ( 9) Cruz de Ouro e . Volvei 1 400 GL
89 (10) Conquistada c Clfópatra 1 300 AP
49 ( 9) Cruz de Ouro e W. Velvel I 400 GL

1 5o í 9) Cruz de Ouro o W. Valvet: 1 4O0 Gl
89 (10) Epicure e Crack Bell 1 200 AL
89 ( 8) Rndoirc e Mlrenga 1 000 AL
49 ( 8) Radoire e Miçanga I COO AL

l 3? ( 9) Cruz de Ouro e W. Velvol 1 400 . GL
1109 (10) Fataka o Cleópalra 1 30O AL
I 79 ( 8) H. Medilation e Mandchúrl» 1 600 AP

•24"4
24**4
23"3
24"4
26"
24"4'26"

'26" .'17"2
'01 "4
'01 "4
'26"
23"l'43"4

P. Morgado
A. AraújoO. B. lopos .
J. S. Silva
R. Costa
W. AlianoO. J. M. Dias
H. Tobias
J. W. Viana
C. Câmara
M. F. Neves5. D'Amoro
S. D'AmoroA. Correia

Mani, um filho de
Waldmeister, venceu na
tarde de ontem o OP
Doutor Frontin, em pis-ta de grama pesada,2 400 metros, garantindo
a sua participação no
Washington D.C. Inter-
national, a 11 de novem-
bro, em Laurel Park,
Maryland, EUA.

Luccarno comandou
as ações desde a partida,

NONO PAREÔ - AS 23H30M - 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - DASTUR - i*!S"4/5 - BETTINO

1 — 1 Xambrino, A. Ramos . 7
Blue, V. Gonçalves . 9
Ruído, D. Guignoni

2-4 Oqul, P, Alves . .
Mostardelro, A. Garcia 1
Brometo, N, Santos . 2

3-7 Rofacomar, Excluído . 5
Clinton, J.. Podro F9 . ¦. 6
Xodó Araby, G. F. Alm. 8

4-10 Van, A. Ricardo .... 11
11 Zé Avestruz, J. Machado 5" Last Shot, G. Alves . 3

57
57

10 57
12 56

57
56
£5
58
55
57
56
56

29 (10) Sem e Oqul
89 (10) Ben Omar c Obolião
59 ( 8) Utomar c Bon Sens
39 (10) Sem o Xambrino
99 (12) Blzantlado e Clinton
89 ( 8) Japlra o Golden lord19 ( 7) Plalero e Ma|us
99 (10) Dorllle o Maeltu
49 ( 8) Utomar e Bon Sens
59 (10) Sem o Xambrino'109 (11) Teixeirinha e Mocambo
69 ( 8) Litomar e Bon Sens

1 300 AL 1'22"2 A. Correia
1 300 Al 1*21" W. T, Sousa
1 000 AP 1 '03" A. Nahid
1 300 Al 1'22"2 J. C. Ume
1 600 AP 1'43"4 C. Tourinho
1 300 AL 1'22"3 P. F. Campos
1 600 AL 1'42"2 C. I. P. Nunes
1 600 Al 1'43"1 J. A. limeira
1 000 AP 1*03" B. Figueiredo
1 300 AL 1'22"2 '¦¦ E. C. Pereira
1 000 Al l'02"l F. Abreu
1 000 AP 1*03" Idom

 NOSSOS PALPITES 

1. Telebom — ledar — Platão 5. Taifu — Anfion — Maniceira
2. Paluda - Vivara - Kaiolu 6- *•<¦'• Nb9" ~- ^•P"1" ~ Vonl(,os

7. Flord — Eipy — Anlrlm
3. Mikonós - El Torrito - Momo 8 Hidrom(1| _ Anac.ia - Ententt
4. Mar Sal — Enigma — Bob'« Dilema 9. Clinton — Xambrino - Mostardstiro

mas o jóquei de Mani,
Eduardo Le Mener Fi-
lho, percebeu logo quenão poderia deixar o
competidor galopar co-
mo mais gosta. Lançou
seu pilotado em perse-
guiçao a Luccarno, do-
mlnando-o na reta de
chegada com um corpo,
e meio de vantagem, as-
sinalando 2m30s, crava-
dos.

Fenomenal íoi 3.°
O cavalo Fenomenal,

ganhador do GP Brasil,
obteve a terceira coloca-
ção e poderia chegar
mais perto, se não fosse
acometido de violenta
hemorragia, que o afãs-
tou da realização do GPBento Gonçalves dia 19

Riode outubro, no
Grande do Sul.

Gonçalino Feijó de Al-
meida merece um capi-
tulo à parte, pois condu-
ziu quatro ganhadoresda reunião: Sing Bird,
Telequá, Graveto e Mi-
canga.

Outros resultados

to m " "J"? ~ ' Í0Q """" ~ Pi,": *' - r'im><" CrS 8 mil19 Namooca, E. Ferreira n ' 
n n ,1 «m29 Norpa, G. F. Almeida ........::.•.'.•.•.•.'.•'.''' 57 o'Í_ o'?r'39 Pola Be a, J. Pinto |í !?'_! ,í &_

49 M.d.,A.'Santo, .:::;::;;;:.;¦•••• 57 022 01159 Surtaxé, A. Ramos  
|í 2'íí }* °.f. *

69 Vapanai, F. Pereira F9  o_2 53 o ai79 Acreana J. Pedro F9 57 §0? 24 Ofl?
«9 Diagonal, R. Marque. .•..;... f3 f$ JJJ <

34 0,59
4* VI .

(6) O^tíHsííS 
* 2oí/_.COS?,^Jcn,P01 ,m20»*'/5 ~ Vencedor: '

Olador. H.,a, São Miguel - Proprietário, S.ud Plac.rd - Trllnído?: 
" 

F.7. '

19 Monet, O. Cardoso 157 no* 10 n»i
IS _u™bG't aÍ"1s ::..:::::::::::: i 0,21 i 0$J? íurco, G .F. Almeida «a 5 ,<_ .. X_549 Happy Wlnner, A, Hodeeker .... 56 033 22 S'3859 Ucrlmo, F. Perelr» F9 J57 063 23 1 1769 Morfeu, l. Mala ....*................ 

?'5| Xl]Z
Dom Patrício, C. Pensabem 55 l',14 33 1_6_

89 Uranus, S. Bastos 55 9^ _g 'f*^
44 0>4

Não correu: Harlo.

Diferenças: 2 corpos • viriçs corpo» - Tempo: Tm21s3/5 - Vencedor: (1)
Crí 103 614,00. MONET - M. C. 5 anos - SP - Coararito e Mona - Cria-dor: Paulo Barreto do Sã Pinto - Proprietário: Stud Monet - Treinador: V.Aliano.

3? PAREÔ - T 300 metros - PiiU: AP - Prêmio: CrS 7 mil
19 Sing Bird, G. F. Almeida  58 014 12 0 3029 Intaclus, P. Lemos  49 0,51 13 0^63 ¦39 Mar Egeu, A. Garcia  54 o 37 14 2 2949 Palalinado, U. Meirclos  54 1 32 22 08959 Quinante, J. Machado  52 0Í56 23 0J769 Evenlall, J. M. Silva  51 i_53 24 o 71

33 1,26
34 1,76

Nâo correram: Bob's Dilema e Xuxu Beleza.

,„ Pi,fí"!nç„: v,ários corPos e 2 1/2 corpos - Tempo: 1m20sl/5 - Vencedor:
(3) 0,14 - Dupla: (23) 0,17 - Placés: (3) 0,10 e (6) 0,11 - Movimento dopareô: Cr$ 86 194,00. SING BIRD - M. A. 5 anos - RS - Empenho eAzmara — Criador: Haras Mundo Novo — Proprietário: Roger Guedon —
Treinador: G. Feijó.

4? PAREÔ - ] 600 metros - Pista: AP Prímlo: CrS mil
19 Apron, J. Pedro F9 56 0,19 11 1,11
29 Zicm, G. Almeida 56 0,26 12 0,20
39 Lobuno, U. Meireles 56 1,98 14 034
49 Daylon, G. Meneses 56 0,26 22 1^25
59 El Paço, M. Sanlos 56 2,33 24 0,22

69 Sir Brave, P. Alves 56 1,24 44 121

Não correram: Nambi e lloyd.

Diferenças: 1 corpo e 3 corpos — Tempo: 1m42s - Vencedor: (3) 0,19• - Dupla: (24) 0,22 - Placés: (3) 0,11 • (8) 0,13 - Movimento do páreo:CrS 114 666,00. APRON - M. C. 3 anos - PR - Hlbernian Bluss e Sororoca- Criador: Luis Gurgel do Amaral Valente — Proprietário: Stud Pharas —
Treinador: J. A. Limeira.

5? PARÍO - 2 400 metros - Pista: GP - Prêmio: CrS 40 mil
(GRANDE PRIMIO DOUTOR FRONTIN)

19 Mani, E. le Mener  58 0,23 11 2,31
29 Luccarno, G. Meneses  61 0,26 12 0,34
39 Fenomenal, J. Pinto (')  61 0,25 13 0,32
49 Yakei, P. Alves  58 2,00 14 0,59
59 El Zumbi, A. Santos  58 3,37 22 3,25

69 Tiziano, J. Machado  61 2,83 23 0,37
79 Quioco, A. Ricardo  58 0,55 24 0,69

89 Baccardi, G. F. Almeida  58 0,55 33 1,90
34 0,57
44 5,72

(•) Teve hemorragia.

Diferenças: 1 1/2 corpo e 1 1/2 corpo - Tempo: 2m30s - Vencedor: (5)
0,23 - Dupla: (23) 0,37 - Placés: (5) 0,15 e (3) 0,15 - Movimento do páreo:
CrS 135 015,00. MANI - M. C. 4 anos - BR - Waldmeister c Urgência -
Criador: A. J. Peixoto de Castro Jr. — Proprietário: Zélia G. Peixoto d»
Castro — Treinador: M. de Almeida,

69 PAREÔ - 1 (00 metroí - Pista: AP Prêmio: CrS mil
19 Xlmarrão, F. Pereira F9 56 0,34 11 1,48

29 Pascal, P. Alves 56 0,42 12 0,42
39 Ouro Azul, F. Esíeves 56 1,08 13 1,09
49 Matutino, E. Ferreira 56 0,31 14 0,33
59 Erentin, J. Reis 56 1,33 22 0,59
69 Estrago, A. Ramos 56 1,31 23 1,49
79 Rofalá, J. Pinto 56 1,41 24 0,30
89 Ollban, G. Meneses 56 0,31 33 6,65
99 Erótico, F. G. Silva 56 5,14 34 0,85

Não correu: Nacume. »

Diferenças: paleta e 2 corpos — Tempo: 1m42s — Vencedor: (4) 0,34 —
Dupla: (24) 0,30 - Placés: (4) 0,22 e (9) 0,27 - Movimento do Páreo: CrS
138 067,00. X1MARRAO - M. C. 3 anos - SP - Morumbi e Oiola - Cria-
dor: Remonta do Exército — Proprietário: Joaquim M. Magalhães Jr. — Trei-
nador: R. Costa.

7? PAREÔ - T 200 metros - Pista: AP - Prêmio: CrS mil
19 Telequá, G. F. Almeida 58 0,19 11 4,64
29 Ercchim, J. Pinto 58 0,35 12 0,63
39 Amarguilo, P. Rocha .' 57 0,19 13 1,49
49 lanl, L. Carlos  58 0,59 14 0,52
59 Zauré, J. Machado 54 0,85 22 0,54
69 Bonfri, P. Teixeira 57 0,35 23 0,94
79 Farnol,' C. Gomes 58 4,07 24 0,20
89 Tenaz, R. Marques 50 6,95 33 6,05
99 Rcnardler, L. Caldeira 50 8,93 34 0,68

109 Mandaguarl, J. Barbosa 56 2,42 44' 0,89
119 Tamoshl, P. Alvos 58 0,35
129 Hankino, F. Maia 58 2,77

Não correram: Cardin, Prodigioso e Fio de Ouro.

Diferenças: 1/2 corpo o 1 corpo - Tompo: Imlós - Vencedor: (10) 0,19Dy?L_.!Sí' A?9«MiPI,ri.,! "01 °'13 e <6) °'19 - Movimen'» do páreo. CrS136 058,00. TELEQUÁ - M. C. 5 anos - RS - Telescópio e Quelyta - Cria-
dor: Paulo I, Mércio Silveira - Proprietário: Stud Shangri-lá - Treinador: B.Figueiredo.

89 PAREÔ - Mil metros - Piala: AP - Prêmio: CrS mil
19 Graveto, G. F. Almeida 54 0,43 11 172

29 Oconsul, J. Pinto 55 0,97 12 037
39 Hemingway, L. Sanlos 55 0,55 13 o'41
49 Obellão, P. Alves 57 0,35 14 075
59 Brat, J. F. Fraga 52 2,17 22 0,85
69 Sarau, A. Ramos 58 0,30 23 0 31
79 Apagador, J. M . Silva 56 3,64 24 0 85
89 Bon Sens, F. lemos 49 1,15 33 104'
99 Kc-Tão, A. Garcia 56 2,05 34 0,81

109 Ubalã, S. Bastos 55 0,71 44 3,14
119 Queime, J. Machado 56 3,85
129 Lo Fanlastic, U. Meireles -. 55 0,71
139 Por Bacco, B. Alvos 56 0,35

Retirado: Desafio.

. Diferenças: cabeça e 1/2 corpo - Tempo: lm01s2/5 — Vencedor: (4) 0,43
- Dupla: (24) 0,85 - Placés: (4) 0,25 o (10) 0,66 - Movlmünto do páreo:
CrS 124 754,00. GRAVETO - M. C. 6 anos - PR - Sllfo e Vaia - Criador:
Luís Gurgol do Amaral Valente — Proprietário: Rubens Miranda Magalhães —
Treinador: C. Rosa. ,,

9? PAREÔ - Mil metros - Piita: AP - Prêmio: CrS 7 mil
19 Mi;anga, G. F. Almeida 58 0,25' 11 1,77
29 Gran Lady, C. Pensabom 52 0,92 12 0,30
39. Japlra, A. Santos 55 0,97 13 0,39
49 Estrelda, A. Garcia 58 0,34 14 0,54
59 Hot Panls, L. Mala 54 1,55 22 0,77
69 Jatada, R. Marques 46 1,65 23 0,64
79 Ingayá, M. Alves 54 0,62-24 0,43
89 Glra-Gira, l. Caldoira 54 0,61 33 4,99
99 Colmy, J. Podro F9 56 6,45 34 1,20

109 .Sabra, J. M. Silva 51 0,94 44 1,92
119 Conquistada, J. F. Fraga 53 4,15

Diferença: vários corpos e 3/4 de corpo - Tempo: lm01s4/5 — Vencedor:
(I) 0,25 - Dupla: (14) 0,54 - Placés: (1) 0,19 e (9) 0,25 - Movimento do pá-
roo: CrS 122 258,00. MIÇANGA - F. A. 5 anos - RS - Emplr* e Miudinha

. - Criador: Cândido José de Godol Bezerra - Proprietário: Stud Meus Neto» -
Treinador: G. Ulloa,

Movimonto do apostas  CrS 1124 659,00

RESULTADOS DOS CONCURSOS

66 vencedoresBolo de sete pontos
Rateio: Cr$ 222,79
Betting duplo — 4 vencedores
Rateio: Cr$ 8.010,99
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DRIBLAR FORLAN FOI TAREFA FÁCIl PARA PAULO CÉSAR

São Paulo
aplaude

e premia
o talento de
Paulo César

Olha, nunca fui de analisar
a atuação de um jogador. Prefiro
falar do time todo. Mas agora abro
uma exceção: Paulo César. Ele deu
um nó no Forlan e provou que é o
melhor do Brasil mesmo.

Nas palavras de Zagalo ao che-
gar no Rio, ontem à noite, o reco-
nhecimento do técnico. Nos pre-
sentes que o jogador carregava —
uma televisão e dois rádios — a
confirmação dos paulistas.

Sem saber o que o seu técnico
falava, Paulo César, sorriso nos lá-
bios, um pequeno hematoma no
olho esquerdo, vestindo calças qua-driculadas e-jaqueta de couro, dava
atenção às crianças que queriamcumprimentá-lo.

Foi difícil, sabe? Eles pare-
ciam loucos, só queriam dar ponta-
pés. Mas tenho de me acostumar,
o Pele que o diga. Não adianta cho-
rar.

Ele preferia não comentar sua
atuação. Fazia questão de elogiar o
time, considerando injusto o em-
pate. Entretanto, seus companhei-
ros não deixavam de reconhecer que
ele foi o melhor da partida.

Com o Paulinho jogando as-
sim, vou ficar rico só recebendo
prêmios. Ele está demais — dizia
Mineiro, o massagista.

Na mão direita, uma televisão.
Na esquerda dois rádios. Prêmios
que as emissoras de rádio e televi-
são de São Paulo lhe deram como
o melhor.

Entretanto, embora com todos
os elogios, os pedidos de autógrafos
e os prêmios, Paulo César só tinha
uma preocupação: o tempo no Rio,
hoje.

Será que vai dar praia? Que
chova e faça frio em São Paulo está
certo, mas aqui não dá. São Pedro
está por fora. Quero curtir um sol-
zinho porque vou ficar muito tem-
po sem freqüentar a patota da
Montenegro. Agora o negócio é lá
para o Norte.

E, caminhando com dificulda-
de, demonstrando estar sentindo os
efeitos dos pontapés que levou e o
peso dos prêmios ganhos, ele deixou
o aeroporto. Atrás de si, uma mui-
tidão de admiradores. Entre eles,
Zagalo, seu técnico.
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A DIFICULDADE FOI SÓ NA HORA DE CARREGAR OS PRÊMIOS

-M mmw$^ xiÊm mwÈi
_______¦__________,..';*¦•¦ flB À

flflà__^____''':--' ^^__l "' ¦ j_^___^___Bi
Né^ flir^^^^^flflB BP^PSI B

_K"X' _H B^b ^H _Rr~ !¦¦¦

I^^ÍSB B Br-' ^____
flrapMÍÍÍ^j^ '7. , J_fl __K^ 

'* ^-jií^-^^H ^Bk' ^CT_«_v&^XjM&y» fl B '***- ^^^B BL 4_§s»''>_IÍr.-^Eág-Par fl B:_ST ^>:_____B BL
^H^MffMBpa j B^**" -'ia ?*^ f_| fl |^^i&.^.

__' 
'^ÉS^ ____! 

IL' _rw*' V B iHfe^^ áB
»•. l____k _fl If T_B*%~_F fl 

^^1 
jf^^^ ___i_4kK7;7w 1P-^____________________B <__-—'•* ___________¦___. 1 K^':__l ¦m wKMxÊ&W, Wmmu wmWW}':''' _fl ____ BB II II

fl fcnf «é "iJB Bkn m\ W flB flfl
fl B_K^_fl fl _i ET^- fl ^t l_ ___________________fl__H

fi}\^_j B^''^B __i _I
NO SORRISO DE ROSE, O MAIOR INCENTIVO DE PELE

Rose5 ò orgulho de torcer pelo Bolão
Mi /iíeira de trás, os radinhos de pi-

lha iam contando o drama de Fittipaldi
no Canadá, os resultados da loteria, o
andamento das outras partidas. E ela, no
meio da tribuna de honra do Maracanã,
prestando atenção a tudo. Mas cada vez
que o Bolão, lá no campo, fazia uma jo-
gada, era hora de esquecer o resto. Tor-
cia, aplaudia, reclamava. Era um custo
para se acalmar.

De repente, lâ vem ele. Bola domi-
nada, o drible desconcertante, a joga-
da imprevisível — e o passe completa-
mente torto. Bem pertinho, um gran-
dalhão se levanta, vitorioso:

Esse negão já era.
Ela sõ fez olhar de lado, como quem

diz: "Vamos ver."
. Não custou muito. E a jogada foi

genial. O estádio aplaudia. Ela disfarçou
e procurou o grandalhão em sua cadeira.
Estava lá, meio bobo. Cocava a cabeça:

É, o cara é fogo.
Pudera. Aquele era o Bolão, seu ma-

rido. Ela voltou a assistir ao jogo, com
um sorriso orgulhoso. O Bolão. Que os
outros conhecem como Pele.

Rose é àquele tipo de mulher que
jamais ficaria deslocada num estádio de
futebol. Ontem, ao lado da esposa de
Marcai, o quarto-zagueiro reserva, era
simplesmente mais uma torcedora, igual
a tantas espalhadas pelo resto do Mara-
cana. Vibrando com tudo, interessada no
jogo. Nem mesmo quando um dos jogos
do Santos, em Trinidad, terminou no
maior tumulto, com a polícia intervindo
na base da bomba de gás lacrimogêneo,
ela chegou a se incomodar: "Isso tam-
bém faz parte da vida do jogador, o queé que a gente vai fazer? A mulher tem
que encarar tudo normalmente, nâo po-
de ser daquele tipo chato, toda cheia de
preocupações. Senão, sõ atrapalha."

— Vamos lá, Bolão!
Pele avançando novamente, levando

uma falta, revidando de leve. Ela enten-
de, sabe de tudo. Ri. Lá embaixo, Ar-
mando Marques, empertigado, chama
sua atenção, o dedo em riste. E ela, aqui
em cima: "Não sei o que esse cara quer
com meu marido."

Agora Cláudio caí no chão, conlun-
ãido. Um torcedor, numa fileira mais

atrás, ao lado de Zezé Moreira, comenta
que "eles agora vão apelar para a cera."
Ela ouve, não gosta. A mulher de Marcai
concorda com a cabeça, quando ela diz:"Esse aí não sabe de nada. O Cláudio è
um dos sujeitos mais sérios do futebol."

O jogo acabou. O Santos perdeu. "Pa-
ciência." Seu marido jogou mal? "Ah, o
time todo jogou mal. E deixaram ele so-
zinho, lá no meio. Assim não dá, por
mais que ele se esforce." A mulher de
Marcai concorda de novo. Na verdade,
todo mundo concorda.

O encontro está marcado para o es-
(acionamento. Quinze minutos, 20, nada
do Bolão. De repente, uma barulheira
danada, uma correria, um pequeno tu-
multo. São os artistas do FIC, querendo
tirar fotos ao lado de Pele, Depois, mais
um querendo autógrafo, outro pedindo
uma entrevista, um terceiro atrás ape-
nas de papo.' Ele chega correndo, ela pula fora do
carro, abre a poria, fecha de novo. Ele
está seguro. Agora fi só dela.

O seu Bolão. Que os outros 'conhe-
cem como Pele.

PRÓXIMA
RODADA
QUARTA-FEIRA:
Remo x Coríntians, em Belém
Nacional x Botafogo, em Ma-

naus
ABC x Grêmio, em Natal
Ceará x Atlético, em Fortaleza
Náutico x Portuguesa, em Re-

cife
Brasil x América, em Maceió
Sergipe x América mineiro,

em Aracaju
Coritiba x Vitória, em Curitiba
Bahia x Flamengo, em Salva-

dor
Palmeiras x Internacional, em

São Paulo
Fluminense x Cruzeiro, no Rio

QUINTA-FEIRA:
Santos x. São Paulo, em São

Paulo
Santa Cruz x Vasco, em Recife

COLOCAÇÕES

CHAVE A PG PP GP GC

5

5

5
5
5

5

10 5

Vasco 5
lnlorn.icion.il 4

São Paulo 5

Bahia 5

América (Rio) 5

Sergipe 5

CHAVE PG PP GP GC J

Coritiba 8

Cruzeiro 7

Palmeiras 6

Remo 6

Flamengo 5

Náutico 3

ABC 2

CHAVE PG PP GP GC J

Coríntians 5

Sanla Cruz I

Nacional .¦. ' 5

Botafogo 5

Portuguesa 4

Atlético 5

CHAVE PG PP GP GC i

Fluminense 2

Ceará 3

Grêmio 3

América (MG) 5
Santos 6

Vitória 6

Brasil 7

2
3
2
2
4
3
6
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Koch vence fácil e Lemann só estréia esta manhã
\Wfm\ _» ' ' •* ''""£' '*' *SSÊa—i—W!IÊÈmWltèíi&-' .MÜ ¦ u 'J 

f '* - ' ¦_£_^'i___&_j________^ ; l( I" I l-: : 1 • i a '¦ S "*•**_*
§?¦» ^" __ _. 'i It Mi"i' j "»f"i_Tl—mi ^'____l_____'tft_____i' i^_i__B____i______M f'f'*fy*,^':i7;" ______<¦» .-__-___________-»MB___Li»__aM .»_________¦¦*| • j^fc^M ' ^Wi ^> Ü B ^^ t^^ ^^IÊBm» ___r*TrB ^MteiM wyHB |l^M •Ri** mu

WÊJêB flfc^1-^ ^^xB B>a _H_____I _______ ___#.II____J flfli___^ IftV^ ___m_MrPrl Hm ____^í HH *^_Il H H
__._______! _____r^_______l ___¦ ¦'^mW-iMmm^MwmvK^mtmwc^mmmm-m-^-^mn^m\^mJmm\
fl 9P^''^^V h^H ^^E fl ^^^____l ____¦_!______ _____F^^____________

fl£^fl^i^B._______Flfl _______ÉH BT^fc/fl Mt^j. ______

K /^¦nmífl a j___é2I_ÍK fl* ¦______£__, _____k____fl fl ^Bn^*2ií*m-i_lBI^? Jfli fl ____¦_¦¦PW__L >_____P____r* ÍH VS9 WmHISBimI ____•____ ¦£¦& iinwia ¦.Hijnnn_BM|Bik^ZJ^w ¦
^¦^1 Btiu Hwfl IMBÜfl Bl W'HV''íiI BP-H^iV^I^hm fl'1 |^g

___________ _^^^vi___ fl i^lfl- fl !?fl B'^'^luÉfln ^^^m^^kAv ____L______n___ ¦ flfl
^^B fl^_w________ „. .af »^^1 _________á______r^l nP_______________A'Í_____r.__________i ™^^ V- A ,^^M _____L^___j______y ^^ ^_P4___p ^^B ^P^^ W ______llfl___________________________ ______rnRw_H r^____ ______T-'':^___1 V________b34__H _____^^_K___9 _Pí!5«ríí^"-'' ¦'!____!__.A/^.&ywS __________________í______i_L __________l______IW——__f^™^___PPw-''l" ___¦ ______________ra__B_____________H H_______k. ¦ Brf^H Ií«JKVt^Mrflflm;'Vifl P1^^ . _________ v^____fl _____________ flte________________________flr^ ^ ^pi W ár^^r___________________________ i Si — ___"|^____^-___l' mBjU.*-- Jl _______ Bi^^^ ______________ _k_F^____I Kk * r 1_#

HjpRVsi j^É_____L. " ^_E__fl ' ______r*l ______¦ mW*w Jámm*? J_\*É—\
___B ____PPT 18. ¦ li™ -*___¦ Hit ^ívTBiH ______^j_^fò_k_____lÍ_________B'':':'m_B _P™vT. ' "$£__¦! __wp^-'_íí*____________B.______¦BV___r_____i_fl jÍLsÀv ;*T_fc ¦ í ™o' ______F ^ '_____¦___¦_______ ___B"'':'-''Tr^~'irm__P~'- ir '^"""^"fl^Bkl MPr^*<-;: _t- '_mmm^$^Sfâü^&^<^^Mr^!mmm*

___^______u?^"* _9___JwÍ_.*^1___l _BP^^^^^ _____________________í______________f^# ______¦ ¦ Ê__________________J E______r ^^_f ' -*^_________!___f'—"^ __________ ^^^^^" _______ÉÍ^^^^ ¦ S ^^___V ^____
V_________t__ íSilíSB B^W**^^ ._____É__________________P _m_KS_4j3__________________________i_b______^ ' "*^ BH ".'¦'.' ____|(B^^-.. ¦_____!___ B í_4f^i___lMH)» Ep-'. •üS"*u^ ______*__¦ _________ s|^^%.. 

i~,n iipii" -í^jEf ________ ___________m________H

i^v/^p»;• **?-.iHflBWffiffiM ^S!^?! ¦5**vB ^^ r >j»|l V i_ii_l Bl

i_______f Bf_3_____." iB ________fl_____*______l __W*^~ ______________B ^^r'_________! •_____¦ ^biJ ' B-Bà-N H_ri_U___L\iTl__R! bb
___H____ BB.: '. ^^^H ^™B):'¦ ví„.t¦" ¦v.^^flP' ,-t ¦ "fl ¦.______________i_______fl_HÉ________É_B'____B ^^^^Bn_LVi&\^_i__rBHBJ|__H^*_ ^^BWl _B__nK__9H_l^Br ^ - _______¦ # -____C__t ____________________________ «_____L^____B ~*^' .^~_______r *^w»hj__3 H _B KKKf&Iggbt ¦ Hffi J_B______j'lF'wTr _PflV:" -<fl Jl HJH M ¦ -v_| fl 3l\í_l

B_^_Ü__k. JH M____ 'C\vl _fl 1 ^^MmmmmY'' '%^L 
> 

'__¦ ' '%^^H____________B * 
W^Ê_w ^BBBfll __^P^^I»______ti4 '1_^___^ _____¦ li ^nlT?_l^_________________l _^____l

B ¦__§__& __B _B_L.: Ilt______r * ^flft (áiáe^B - * ___n_^_Éflr': "' **•' ^_P^^i____F ' "<Êm : ^mw^^-^^^^^^mm^^Xm BV » as^a____oB9_t_ Ji____________H
BB^™J_§^ "Bn_B^BJHw8!™iL w_B ' SsfciJ ' BWfl fl j_B__L'^f;_. : ]_/_______ -4 ^S» __^ V f/_____¦ KflS i_»fl

E^« B|P^it!_PiM_!V6ff^ .a j • _,^BpB____________r*"'"^ U R''i^ 
*:_r^í 

__r_______n_fl__l^â___^__n B B

CçSí^.*'-* '^@Sd ÍSK__^^j_________& j_h_____BÍÍbb_bg_L,^*TbW^^B ____» ^^^É_________l ______bMm¦^'^^w lfl__^ _?__MBÍ __EI
BBBB^BBi,^^!^^-^.»"^^^^^^j-éBSÊS-m-i^^-iri-mWts- _í ____________r____l __¦ ^^flfl^LÍ__B^B»-"-iljp"T*j->y_j^! 3^^^^^ ^______hP^^^^^B

Recife (Sucursal 1) —
Thomas Koch e Carlos
Alberto Kirmayr, dois
dos favoritos ao titulo,
estrearam muito bem no
Campeonato Brasileiro
Aberto de Tênis, o pri-
meiro derrotando o baia-
no Pedro Silva por 6-0,
6-1 e 6-0, e o outro o
gaúcho Marco Waner,
por 6-0, 6-2 e 7-5.

O carioca Jorge Paulo
Lemann, atual campeão
Brasileiro, deveria en-
frentar ontem Paulo
Farani, de Brasília, mas
seu jogo foi adiado para
hoje porque ele não pôde
chegar a tempo no Re-
cife devido a um aciden-
te com sua mulher, que
o acompanharia na via-
gem.

Nervoso como sempre

Apesar de todo o es-
forço de Pedro Silva,
Thomas Koch venceu
como quis a sua primei-
ra partida. Grande pú-
blico aplaudiu as joga-
das do gaúcho que, to-
davia, pouco ligou para
isso, já que reclamou
muito dos ajudantes,
que demoravam em en-
tregar-lhe as bolas, além
de mostrar-se aborrecido
com os espectadores, que
conversavam muito du-
rante o jogo.

O paulista Carlos Al-
berto Kirmayr, que já
se encontrava há uma
semana no Recife, tam-

bém fez excelente fipre-
sentação e ganhou ain-
da a simpatia do públi-
co, mostrando-se sém-
pre alegre e imponente
com sua cabeleira e bar-
ba louras.

Kirmayr demonstrou
boa técnica e realizou
grandes jogadas contra
Marco Wener, e seu jogo
foi elogiado inclusive pe-
los demais jogadores
presentes. Thomas Koch,
que assistiu parte da
partida de Kirmayr, fez
vários sinais de aprova-
ção às jogadas do pau-
lista.

A revelação

Divididos em três áreas de luta, os 130 judocas infantis e infanto-juvenis realizaram uma boa competição no final do Carioca de Jxidô

ário Guimarães em dupla
com Mibieli conquista
Taça Humberto de Almeida

A dupla formada pelos golfistas Mário Guima-
rães e Paulo Mibieli de Carvalho conquistou ontem,
no campo do Gávea, a taça Humberto de Almeida,
com um total de 275 tacadas net — 136 no sábado e
139 ontem — para os 36 buracos.

Em segundo lugar ficaram John Kitchenman e
Caio Sylla. com 279 tacadas net, vindo depois a du-
pia formada por Angus Hiltz e Nauroz Khan, com
284 net. A temporada do golfe carioca prosseguiráamanhã, no Gávea, com a disputa da rodada final
da taça Brazil Herald que foi iniciada quinta-feira
passada no Itanhangá.

A dúvida

Judô chega ao
fim com lutas
entre infantis

Contando com a partici-
pação de golfistas de nove
paises da América do Sul —
Brasil, Argentina, Bolívia,
Chile, Colômbia, Equador,
Peru, Uruguai e Venezuela
— começará na próxima
sexta-feira em São Paulo a
taça Los Andes, que é o
campeonato continental de
golfs amador por equipes.

No setor masculino, os
nove paises estarão repre-
sentados enquanto no fe-
minino já confirmaram
suas participações Brasil,
Argentina, Chile, Colômbia
e Peru.

O Brasil terá Jaime Gon-
zalez, Ricardo Rossi, Carlos
Sózio, Douglas Mac Faria-
ne e João Barbosa Correia
entre os homens, e Iolanda
Figueiredo, Ingrld Bucchi,
Eml Nomura e Glta Grant,
entre as mulheres, sendo

que ainda há uma dúvida
quanto à participação de
Ricardo Rossi devido a pro-
blemas com a Confedera-
ção Sul Americana.

Rossi, natural da Argen-
tina, veio para o Brasil há
uns 15 anos como proflssio-
nal, mas aqui retornou a
categoria amador, pois dei-
xou de participar, durante
cinco anos, de competições
de profissionais, obedecen-
do assim o regulamento do
golfe.

Para participar da taça
Los Andres pelo Brasil po-
rém, Rossi tinha de se na-
turalizar brasileiro, o que já
fez, surgindo porém um
problema de última hora: o
regulamento da taça Los
Andes não permite que ne-
nhum ex-profisslonal nela
tome parte, o que Impediria
a participação de Rossi.

O Campeonato Carioca de
Judô foi encerrado, ontem
à tarde, no Clube Munici-
pai, com a realização das
competições por equipes de
infanto-juvenis, infantis se-
nior e infantis júnior, con-
tando com a participação
de 30 lutadores.

Os Judô-Clubes Mehdi
(campeão Infanto-juvenil),
Cordeiro (infantil sênior) e

ASA (infantil júnior), fo-
ram os destaques de uma
competição em que, apesar
da pouca idade dos concor-
rentes, apresentou um Dom
índice técnico. A Academia
Gama Filho, embora só te-
nha conseguido uma tercei-
ra colocação, ontem, rece-
beu seu troféu pela conquis-
ta do titulo carioca da tem-
porada, contagem geral.

Brasil ganha do Japão mas
chance de classificação
no xadrez é muito remota

Skopie, Iugoslávia (UPI-JB) — O Brasil, em-
bora tenha conseguido ontem a sua secunda vitó-
ria consecutiva nà XX Olimpíada de Xadrez, ven-
cendo o Japão por 3,5 a 0,5, tem apenas uma re-
mota chance de se classificar para a fase final da
competição, depois da realização da sexta rodada.

Os resultados de ontem pelo grupo do Brasil
foram os seguintes: Peru 3x0 Chipre, com uma
partida suspensa, Inglaterra 2x0 Síria, com duas
partidas suspensas, Iugoslávia 1x2 Suíça, com uma
partida suspensa e Brasil 3,5 x 0,5 Japão.

Suíça surpreende

Mas a maior revela-
ção da rodada de ontem
foi o carioca Roberto
Carvalhais. Com uma
técnica aprimorada.Car-
valhais superou a força
do gaúcho Roberto Mar-
cher e o derrotou por
6-2, 6-2 e 6-3.

Carvalhais foi viva-
mente aplaudido e con-
siderado pelos jogadores
e técnicos como uma
das principais figuras do
campeonato, crescendo
mesmo para um dos fa-
voritos ao título de sim-
pies masculina.

Nos demais resultados,
o carioca, Paulo Koeler
superou o baiano Rômu-

Io Valadares por 7-5, 6-4
e 6-3; o pernambucano
Fred Muniz venceu o
o baiano Enéas Costa
por 6-1, 6-0 e 6-1; o ca-
rioca Márcio Pascual a
Cláudio Silva, de Brasi-
lia, por 6-0, 6-0 e 6-4; o
paulista Flávio Arezon a
Emílio Romero, de Per-
nambuco, por 7-5, 4-6,
3-6, 6-0 e 8-6; o paulista
Elício Silva a Ponce
Leon, do Ceará, por 6-2,
6-3 e 6-4; o paulista João
Soares ao gaúcho Luís
Morandi por 6-4, 6-4, 1-6
e 6-1; e Ivo Ribeiro, do
Paraná, a Flávio Silva,
de Brasília, por 6-1, 6-0
e 6-1.

Boas filiais

Rita Bezerra de Melo
termina em 2.° no
Hipismo na Venezuela

Caracas (AFP-JB) — A brasileira Rita Bezerra
de Melo, montando Aguaribay, sagrou-se vice-cam-
peã do I Torneio Internacional de Hipismo Femi-
nino da Venezuela, logo atrás da norte-americana
Terry Rudd, com Grillo.

Adriana Zechini, da Venezuela, e Dorothee Po-
lhman, da Alemanha Ocidental, ocuparam as colo-
cações seguintes, mas sem ameaçar a superiorida-
de da brasileira e da norte-americana. O coronel
Juan Manuel Suere, representando o Presidente Ra-
fael Caldera, foi o encarregado de entregar os tro-
féus.

No C.P.O.R.

A melhor luta desta úl-
tlma rodada foi entre Mac-
kenzle e Mehdl, decidida
após um empate em nume-
ro de vitórias. Para chegar
ao título Infanto-juvenil —
13 a 15 anos — os judoistas
dirigidos por Jorge Mehdl
venceram os do Hermany,
Mlfune, Cordeiro e, final-
mente, Mackenzie. Estes ul-
•timos se apresentaram com
uma equipe mais baixa fisi-
camente, tendo derrotado o
ASA, Milton Ribeiro e Ren-
Sel-Kan. O time do Mehdi
formou com José Roberto,
Marco Antônio, Evandro e
Carlos Eduardo.

Igualmente difícil foi a
decisão dos Infantis sênior
— 10 a 12 anos de idade —
entre Cordeiro e Ren-Sei-

Kan, cabendo a vitória à
equipe do primeiro, que for-
mou com Peter, Helvécio,
Renato, Sérgio e Amadeu.
Os campeões venceram o
Bonsucesso, Ferreira Viana,
AABB e Ren-Sei-Kan.

Entre os infantis-júnior
— 7 a 9 anos — a ASA,
que derrotou seguidamente
o Avany Magalhães, Milton
Ribeiro, Gama Filho e Ma-
mede, formou com Tércio,
Sílvio, Alexandre, Marcos e
Gustavo.

Após. as lutas foram en-
tregues os prêmios aos ju-
dô-alubes campeões da
temporada: Gama Filho
(geral, faixas pretas e ro-
xas), Marechal Hennes (até
verde)" e Flamengo (juve-
nil).

Pelo Brasil, Eugênio Ma-
ciei German venceu a Miy-
saka, Francisco Trois a
Matusumoto, Peter Toth a
Takahasi, enquanto Amai-
do Nóbrega empatava com
Gonda.

A Iugoslávia, a grande,
favorita do Grupo II, e que
vinha liderando com faci-
lidade, poderá ter a sua
participação bastante difi-
cultada se o seu melhor jo-
gador, o Grande Mestre
Svetzovar Glicoric, perder a
partida suspensa contra o
suíço Hug, o que daria uma

aossurpreendente vitória
suíços por 3 a 1.

A colocação, faltando
além das três partidas sus-
pensas apenas a última ro-
dada (Brasil x Suíça, Peru
x Iugoslávia, Inglaterra x
Chipre e Síria x Japão) é
a seguinte: 1.° — Iugoslá-
via, 19 pontos (uma partida
suspensa); 2." — Peru, 17,5
(1); 3.° — Suíça, 16,5 (1);
4.° — Brasil, 14; 5.° — In-
glaterra, 13 (2); 6.° — Ja-
pão, 5,5; 7° — Chipre, 4,5
(1); 8.o — Siria, 3,0.

Simples feminina

Inauguração
São Paulo (Sucursal) —

Com a presença do cônsul-
geral do Japão em São
Paulo, Sr. Massao Ito, foi
inaugurada ontem a sede
própria da, Associação de
Go.Brasil Kiln, uma espé-
cie de xadrez orental e que
foi trazido para o Brasil
por membros da colônia ja-
ponesa. \

Para a Inauguração vie-
ram dois professores japo-
neses, a Sra. Sátiro Kada-
ma, do 2.° grau (os melho-
res são do 10.° grau) e um
dos melhores jogadores do
mundo, Kaoru Uwamoto, de
70 anos, € que é do 9.°
grau. A sede está localiza-
da na Avenida Liberdade,
286, 2.° andar.

Na individual femini-
na as cariocas também
se saíram muito bem.
Regina Ferreira derro-
tou a baiana Cristiana
Brito por 6-2 e 6-1 e íris
Riedel ganhou da paulis-
ta Ana Cleto por 6-2 e
6-3.

Em outros resultados,
Suzana Peterson venceu
a paulista Laura Fará-
chi por 6-2 e 6-3 e Aírton
Cunha, de São Paulo,
eliminou o gaúcho Mo-
reira por 6-2, 6-1 e 6-3.

A nota triste de on-
tem aconteceu com o
gaúcho Ricardo Bernd,
que estava bastante co-
tado n a competição.

Bemd vencia o baiano
Jorge Abreu Filho por
dois sets a um, quando
torceu o tornozelo e teve
de abandonar a quadra.
Sua contusão foi grave e
deverá permanecer um
mês com o tornozelo en-
faixado, estando, assim,
fora do campeonato.

Com a contusão de Ri-
cardo Bernd, Edson
Mandarino talvez não
participe da prova de
duplas. Com a desistên-
cia de Koch, Mandarino
ia formar ao lado de
Bernd e agora pensa
que não há mais condi-
ções de conseguir-lhe
novo parceiro.

Natação encerra Torneio de Aprendizes

Cristina Beloni, montan-
do Tupan, e o capitão Pau-
Io Cunha com Barbarela,
foram os vencedores das
provas hípicas realizadas
ontem à tarde na pista do
Centro de Preparação de
Oficiaiè da Reserva (CPOR).

As provas, que homena-
geavam a corporação e seu
comandante, tiveram bem
índice técnico, especlalmen-
te a segunda, onde um em-
pate entre três cavaleiros
exigiu uma nova passagem
para definir as primeiras
colocações.

O concurso teve a parti-
cipação de 40 concorrentes,
representando a Sociedade
Hípica Brasileira, Polícia
Militar do Estado da Gua-
nabara e Comissão de Des-
portos do Exército e fez
parte do calendário da Fe-
deração Hipica Metropoli-
tana.

O tempo frio e chuvoso
não impediu a presença de
numerosa assistência, que
participou ativamente, ln-
centivando os cavaleiros
que, por sua vez, elogiavam
a perfeita organização do
concurso.

Os resultados foram os
seguintes: Prova Coman-
danbe do CPOR — 1<?) ca-
pitão Paulo Cunha (Barba-
rela); 21?) empatados, capi-
tão Carlos Torres (Fla-Flu)
CDE e capitão Paulo Agra-
eões (Sacramento) CDE;
39) Cristina Beloni (Tupã)
SHB; 4<?) major Carlos San-
toro (Ciúme) PMEG. Prova
CPOR do Rio de Janeiro —
19) Cristina Beloni (Tupan)
SHB; 21? Carlos Alberto Pi-
nheiro de Freitas (Saman-
ta) SHB; 39) major Ari Ca-
nave (Kevclation) CDE; 49)
Júlio Pedroso de Lima Ne-
to (Zunzum) SHB.

Foi encerrado ontem, na piscina âo Guanabara,
o VII Torneio de Aprendizes de Natação, categoria
infantil, para meninos e meninas nascidos em 1960
e 1961.

A competição não tem vencedor coletivo nem
são computados os tempos visando recordes, pois a
Federação não quer que os garotos sejavi forçados
pelos seus técnicos.
RESULTADOS

As provas de sábado foram as seguintes:
50 metros, borboleta, categoria A (nascidos em

1961) — vencedora: Simone Duarte (Flamengo),
40s — 50 metros, livre, categoria B (nascidos em
1960) — vencedor: Marcos Roberto (Flamengo), 32s
— 50 metros, costas, categoria A — vencedora: Ana
Lúcia '(Flamengo), 43s8d ¦— 50 metros, peito, cate-
goria A — vencedor: José Guedes (Tijuca), 42sld —
50 metros, costas, categoria B — vencedora: Môni-
ca Salgueiro (Botafogo), 41s2ã — 50 metros, peito,
categoria B — vencedor: Carlos Miranda (Tijuca),
40s8d — 50 metros, borboleta, categoiia B — ven-
cedor: Carlos Miranda (Tijuca), 40sSd — 50 metros,
borboleta, categoria B ¦— vencedora: Ana Teresa
Albuquerque (Flamengo), 38s8ã — 50 metros, livre,
categoria A — vencedor: Ricardo Vilela (América),
32s8ã.

Ontem, as provas apresentaram o seguinte re-
sultado:

50 metros, peito, categoria B — veiicedora: Ana
Rosa Costa (Gama Filho), 44s3d — 50 metros, cos-
tas, categoria B — vencedor: Eduardo Ruedas Neto
(Olaria), 38s2d — 50 metros, peito, categoria A —
vencedora: Maria Teresa Albuquerque (Flamengo),
45s7d — 50 metros, costas, categoria A — vencedor:
Antônio Almeida (América), 39s9d — 50 metros, li-
vre, categoria B — vencedora: Maria Del Cueto
(Flamengo), 35s3d — 50 metros, borboleta, catego-
ria B — vencedor: Carlos Carmo (Gama Filho),
36s2d — 50 metros, livre, categoria A — uejicedora:
Eliane Freire (Grajaú), 36s4d — 50 metros, borbo-
leta, categoria A — vencedor: Boli Machado (Gua-
nabara) 37s2d.
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JB também no quatro-sem

Fia sanha fácilJ
Mesmo perdendo duas das três

provas em que teve adversários, o
Flamengo acabou vencendo a re-
gata de ontem, sétima do Cam-
peonato Carioca de Remo, poisnos outros quatro páreos suas guar-nições completaram o percursosozinhas, já que nenhum clube se
inscreveu para disputá-las.

Com este resultado o Flamengo
assegurou praticamente a con-
qulsta do campeonato, pois sua
vantagem sobre o Botafogo passoua ser de nove primeiros lugares,
mas nem isso alegrou seus torce-
dores, que se mostravam decep-
cionados com a fraca atuação de
sua equipe.

Decepção

A única vitória conseguida peloFlamengo num páreo em que teve
adversário ocorreu no oito e, mes-
mo assim, contra o Guanabara,
cuja guarnição é bem inferior. O
Botafogo só se apresentou no dois-
com e no quatro-com e em am-
bas conseguiu a primeira coloca-
ção.

Os torcedores que estavam na
garagem do Flamengo se mostra-
vam decepcionados com as duas
derrotas e não escondiam a decep-
ção.

— Isto não pode continuar. OFlamengo só consegue a primeiracolocação nos páreos em que nãotem adversários. Assim não tem
graça ser campeão carioca poisaté eu que tenho 60 anos consigouma vitória — dizia um torcedor
já idoso, logo após o Botafogo ven-
cer o dois-com.

A atração

A grande atração da regata foia guarnição de Dois Com do Bo-tafogo, formada por Maurício deAssis Castro e Guilherme de Oli-

veira Campos, que embora perten-
çam à categoria de juvenil, mos-
traram muita categoria e vence-
ram o conjunto do Flamengo, querecentemente representou o Brasil
nos Jogos Luso-Brasileiros.

Este conjunto vem se tornando
como a grande revelação do remo
carioca, pois mantém uma invenci-
bllldade de oito competições, ven-
cendo sempre com multa técnica
adversários de categorias mais ai-
tas.

O técnico Pavão, do Botafogo,
ficou multo satisfeito com o rendi-
mento de Dois Com e explicou quese esta guarnição tivesse disputado
o Campeonato Mundial de Juvenis,
teria chegado à final com muita
chance de vitória.

— Estes dois meninos são mui-
to dedicados, de bom nível inte-
lectual e foi uma pena que o CND
não os enviasse para o mundial —
comentou Pavão.

Resultados

.. Os resultados de ontem foram
os seguintes:

1.9 Páreo — Quatro Com de Ju-
niores: vencedor — Botafogo, com
Jorge Ramirez Penayo, Edson Fi-
gueiredo Menezes, Roberto Augus-
to Batista, Roberto Grijó Ferraz e
Adão Silva (timoneiro); 2.9 Fia-
mengo, com Francisco José Ferrei-
ra Diniz, Vicente Paulo Resende,
Jairo Moreira, Carlos César Sam-
paio e Nilton Alonso (timoneiro).
Tempo: 6m58s. Diferença: um
barco.

2.° Páreo — Dois Sem de Se-
niors: vencedor: Flamengo (único
concorrente), com Milton Teixeira
e Edilson da Cunha Bezerra. O
tempo não foi registrado.

3.° Páreo — Single-Skiff de
Seniors: vencedor: Flamengo (úni-

regata e é quase campeão no remo
co concorrente), com Gilberto Ge-
rhardt. O tempo não foi registrado.

4.° Páreo — Dois Com de Ju-
niors: vencedor: Botafogo, com
Maurício de Assis Castro, Guilher-
me de Oliveira Campos e Ademir
dos Santos (timoneiro); 2.° Fia-
mengo, com Natal Nery Beal, Nil-
son Rissi e Nilton Silva Alonço (tl-
moneiro). Tempo: 7m52s. Diferen-
ça: bico de proa. Esta prova apre-
sentou um final emocionante e
quando as duas guamiçôes cruza-
ram a chegada ninguém sabia quem
havia vencido até o resultado ser
anunciado pelo árbitro geral.

5.° Páreo -- Quatro-Sem de
Seniors: vencedor: Flamengo, (úni-
co concorrente), com Dindo Fer-
nandes, Isidoro Cendrão, Antônio
Toth e Celenio Martins. O tempo
não foi registrado.

6.° Páreo — Double-Skiff de
Juniors: vencedor: Flamengo (úni-
co concorrente), com José Carlos
Vieira e Luis Otávio Chaves. O
tempo não foi registrado.

7.° Páreo — Oito de Juniors:
vencedor — Flamengo, com Carlos
Henrique Freire, Carlos Alberto
Monteiro, Antenor Manoel Alves,
Roque Petri. Paulo Perez Rego, Jo-
sé Alfredo Zaldan, Carlos Abdalla
e Roberto Santinoni; 2.° Guanaba-
ra. Tempo: 6m25s. Diferença: três
barcos.

Com a regata de ontem, a cias-
sificação geral ficou assim: l.°Flamengo, com 28 primeiros, 18
segundos e um terceiro; 2.° Bota-
fogo, com 19 primeiros, 14 segun-dos e um terceiro; 3.° Guanabara,
com um primeiro, sete segundos enove terceiros; 4.° São Cristóvão,
com um terceiro e um quarto lugar.

A próxima regata, oitava e an-
tepenúltima do Campeonato Cario-ca de Remo será disputada no dia22 do próximo mês.

-Pesca dá prêmios aos-
seus campeões infantis
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O Iate Clube do Rio de Ja-
neiro ofereceu um coquetel on-
tem pela manhã, quando fez a
entrega dos prêmios aos vence-
dores do I Corso Infantil e II
Torneio dc Pesca de Cais Infan-
til e Juvenil.

O corso, disputado por crian-
ças até 14 anos, teve seu percur-so em torno das ilhas Tijuca c

Pai e Mãe. A diretoria do clube,
entusiasmada com o sucesso dos
dois torneios, pretende breve-
mente promover o I Campeonato
Infantil de Pesca de Oceano.
RESULTADOS

A colocação final do corso
foi a seguinte: 1° Lancha Mai-
rixdvã Briggs, A. Briggs, J.
Briggs e M. Vinhal); 2.P Lancha

TAÇAS PARA OS CAMPEÕES

Kabião (Tobias Rotier, José
Márcio Reis, Ricardo Lima e
Alaor Campos); 3° Lancha Ara-
toca (Sebastião Kastrup, G. Kas-
trup, J. Assunção e M. Barroso).

No torneio de pesca de cais,
os primeiros colocados foram:Marcela Ribeiro e Paulo Tibal
(infantil) e Rita Lima e Ricar-
do Lima (juvenil).

Voleibol juvenil, uma
demonstração de força

José Roberto Alves
Os bons resultados obtidos

pelo voleibol principal do Brasil
nas últimas Olimpíadas não fo-
ram uma demonstração isolada
dos progressos deste esporte no
pais. Isso ficou mais do que com-
provado agora, poucos dias atrás,
quando os juvenis, moças e rapa-
zes, venceram o Campeonato Sul-
Americano sem perderem um set
sequer.

E as outras equipes não eram
fracas, nem vieram mal prepara-
das. As duas equipes brasileiras,
masculina e feminina, é que fo-
ram muito bem orientadas pelos
treinadores Ivã Silva e Pedro Bu-
zatto, respectivamente, e se apre-
sentaram sempre de maneira ar-
rasaáora. Se entre os homens se
destacou o jogador William, entre
as moças havia um pequeno des-
taque para Silvia e Gláucia, por
ter esse time, quase todas o mes-
mo nível técnico.

A equipe masculina passou
facilmente por todos os seus ad-
versários, sem que fosse preciso
que o técnico Ivã Silva pedisse
tempo. Começava sempre arraza-
dora. Um bloqueio na rede quase
perfeito, e quando a bola passava
ou era espirrada, os jogadores de
fundo de quadra a defendiam
sempre procurando levantá-la pa-
ra o corte imediato.

Jogadas de ataque tinham
muitas variações. Subidas mexi-
canas eram indefesáveis — joga-
da em que o cortador bate violen-
tamente na bola, quando ela ain-
da está subindo sobre a cabeça do
levantador.

Suas cortadas eram sempre
com fintas bem treinadas. Assim
que defendiam um ataque do ad-
versário, um jogador da zona de
defesa se infiltrava para levantar
para os seus três companheiros do
ataque. Ficava, quase sempre, de
costas para a quadra adversária.
Os cortadores, um à sua esquerda,
outro à frente e à direita, corriam
cruzando à sua frente e subiam
simultaneamente para cortar, co-
mo se a bola fosse para os três. O
levantador sempre passava a bola
para o que estava livre; sem blo-
queio. Essa jogada, as vezes, en-
ganava até o próprio torcedor.

A melhor formação brasilei-
ra, que era'Mauro, José Elias, Jo-
sé Roberto, Emerson, William e
Carlos Roberto, era sempre esca-
lada inicialmente pelo técnico Ivã
Silva.

Uma prova da boa condição
dos rapazes do Brasil: o pouco
tempo que gastavam para liqui-
dar uma partida: Uruguai, 32
minutos; Colômbia, 44 minutos;
Argentina (a que mais demora-
ram), 53 minutos; Peru, 45 mi-
nutos; e a final com o Chile, em
36 minutos.

O técnico Ivã Silva ainda ti-
nha no banco de reservas Fernan-
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do, Bernard, Cadu, Vitorio, De-
raldo e Ávila, que quando entra-
vam não diminuíam o ritmo da
equipe.

A equipe feminina também
foi' muito bem preparada pelo
técnico Pedro Buzatto, seu auxi-
liar-técnico, o alagoano Poroca,
e mais uma equipe de prepara-
dores físicos da Academia Mili-
tar das Agulhas Negras, em Re-
sende, onde se hospedaram, fora
a equipe médica do Hospital da
Companhia Siderúrgica Nacional,
em Volta Redonda, onde os joga-
dores fizeram os exames.

Também tinham excelentes
jogadas estudadas no ataque,
mas o seu forte era a defesa. Um
bloqueio certo e que subia no
tempo exato, e quando a bola
passava, as de defesa não a dei-
xavam cair de maneira alguma,
sendo o fator principal do suces-
so dessa seleção juvenil.

Todas as seleções que enfren-
taram, também ganhavam rapi-
damente de 3 sets a 0 e mais, com
uma parcial de 15x0. O que evi-
dençia a força defensiva dessa
equipe.

Venceram as argentinas em
32 minutos, as chilenas em 30 e
a decisão, com as peruanas, de-
morou 46 minutos, quando ga-
nharam o último set por 15x0.

, As titulares, que sempre
disputaram os dois primeiros sets
de cada partida e todo o jogo con-
tra as peruanas, foram Angélica,
Sílvia, Carla, Eliana, Rejane e
Glaucia. As excelentes reservas
foram Sandra, Sônia, Deise, An-
gélica dos Anjos, Ethel e Titila.

Ambas as equipes se apresen-
taram em jogos-treinos contra
equipes de primeira divisão da
Guanabara e venceram. Aí está a
prova de excelente condição téc-
nica alcançada.

Búlgara
salta
l,94m

Zagreb (AFP-JB) — A
búlgara Jordânia Blago-
eva, medalha de pratanos Jogos Olímpicos de
Munique, bateu ontem o
recorde mundial de salto
em altura, com l,94m,
durante uma competição
de atletismo disputada
nesta cidade.

O recorde anterior per-tencia, dividido, à aus-
tríaca Guseen Bauer e à
alemã ocidental Meisert,
com l,92m. Blagoeva
conseguiu a nova marca
após três tentativas.

Merckx
vence no
ciclismo

Barcelona, (ANSA-JB)O belga Eddy Merckx
dominou ontem a corri-
da ciclística de Mont
Juicm, na Espanha, ven-
cendo tanto a parte in-
dividual como também

junto com seus três
companheiros — a por
equipes.

Na prova individual,
Merckx cobriu o percur-
so de 10 quilômetros em
18m46s; seguido pelos
espanhóis José Manuel
Fuente e Pedro Torres.
Já na prova por equipes,
os belgas venceram com
o tempo de 37m53s.

Frazier
se exibe
em Madri

Madri (AFP-JB) — O
campeão mundial dos
pesos-pesados, Joe Fra-
zier, dará uma exibição
de boxe em seis assaltos
tendo como adversário o
pugilista argentino «Go-
yo Peralta, no próximo
dia seis nesta cidade.

OFICINA da
STO. AMARO

a mais barata!
Os melhores proços da
praça.Condução grátis.

iciT
SANTO AMARO
DE AUTOMÓVEIS

Atende melhor

Av. Brasil, 2.520
fonos: .248-7747

228-3536,
228-3953 o 228-5677.
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Ot jogador** «uroptui co.
maçam hojt om Amitardi,
na Holanda, uma atiomblAia
qua podará ficar histórica:
vão unir os diveriot «indica-
tos para lutar contra a loi do
passo, quo acusam da vio-
lar a Declara;» Universal
dos Direitos Humanos. O
Campeonato Italiano tev*
ontem sua primeira rodada,
com duas surpresas: os em*
pates do Cagliari • do In-
ternazionale. O campeio do

wÊ_\

ano passado porém, o Ju*
ventus, jogou bem e conse*
guiu uma vitória do 2 a 0
sobro o Bologna, no campo
do advarsárlo. Bettega, nt*
volaçio da última têmpora*
da quo acabou tendo quo
se internar por causa do um
princípio de tuberculose,
voltou ao time. O brasileiro
Mazzola, Altafini para os
italianos, quo havia sido
contratado para seu lugar,
ficou na reserva, com a dig*
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nidade de seus 35 anos. E
a coluna Libero nos di ainda
conta dos resultados na Ar*
gentina o no Uruguai, além
de diversos outros paises
europeus. Fora isso temos
as desventuras do técnico
norte-americano de basque*
te responsável pela única
derrota do pais nas Olim*
piadas e a presença já pra.
ticamente garantida do Mé-
xico na Copa do Mundo de
1974.

JOSÉ INÁCIO WERNECK

A 

Copa do Mundo de 1974 continua
a todo vapor. O México pratica-
mente já assegurou sua presen-
ça na Alemanha ao sair vencedor

do sub-grupo um da CONCACAF sobre o
Canadá e os Estados Unidos. Agora os¦mexicanos terão que entrar num torneio
com os ganhadores dos outros cinco sub-
grupos.

Mas os nomes dos possíveis adversa-
rios — Suriname, Haiti, Jamaica, Costa
Rica, Guatemala — não são de assustar
ninguém.

AGORA 

que corridas de automóveis
estão realmente na moda vamos
ver se conseguimos um pouco
mais de profissionalismo nas

transmissões e comentários sobre as
provas.

Os desempenhos até agora são de fa-
zer qualquer espectador recolher-se aos
boxes e desistir em definitivo de seu
esforço auditivo. Milhas são irradiadas
como quilômetros, os detalhes técnicos
mais simples são ignorados e, a julgar-se
pela pronúncia de alguns locutores, pa-
rece que toda uma nova geração de pilo-
tos entrou de súbito nas pistas.

Más a melhor e ontem ainda foi a
daquele locutor que, daqui do Brasil mes-
mo, bradou:

— Ainda não sabemos se vai ou não
haver o Grande Prêmio do Canadá. To be
or not to be!

AS 

Ilhas Virgens justificam plena-
mente seu nome: nas Olimpíadas
de Xadrez na Iugoslávia não con-
seguiram até agora marcar um

mísero meio-ponto. O escore é: 24 derro-
tas em outras tantas partidas.

O 

técnica Kanela pode se consolar
em seu infortúnio com o destino
igualmente amargo de seu cole-
ga norte-americano Henry lha.

Vm veterano de muitas glórias, Iba está
agora ouvindo os maiores desaforos peladerrota frente à União Soviética. O qua-lificativo mais delicado que tem ouvido
nos últimos dias é "anacrônico".

Henry Iba, diga-se de passagem, deu
ao basquete americano três medalhas de
ouro nas Olimpíadas.

-. _ Mark Spitz apesar de tudo não
L consegue ser popular. Há pouco,
JTj em Munique, teve diversos peque-nos entreveros com seus compa-
nheiros de equipe, inclusive um muito
amargo com Stan Genter, que nadou
com éle os revezamentos de 4 x 100 e
4 x 200 metros nado livre.

As lembranças que deixou com os
que o acompanharam ao México, em
1968, não parecem ser também das mais
agradáveis. Dizem mesmo que foi porcausa de brigas que Spitz naquela oca-
sião perdeu o controle emocional e aca-
bou fracassando em suas principais
provas.

Agora, quatro anos depois, os res-
sentimentos continuam. Doug Roussel,
que venceu a prova dos 100 metros gol-
finho no México contra o favorito Spitz,
disse o seguinte ao ser perguntado na se-
mana passada sobre o sucesso que este
afinal alcançou:

— Pena que não tenha acontecido a
um sujeito mais simpático.

GUNTER 

Netzer acaba de ser eleito
o melhor jogador do ano pela im-
prensa alemã. Ele conseguiu
nada menos do que 417 votos en-

tre 694 eleitores. Gerd Muller ficou em se-
gundo lugar com 127 e Beckenbauer em
terceiro com 102.

Campeonato Italiano começa
com boa vitória do Juventus

Roma (ANSA-JB) — O
Campeonato Italiano de 72/73
começou ontem com oito parti-
das, uma boa exibição do Juven-
tus, campeão do ano passado,

O Juventus jogou com Zoíf,
Spinosi e Marchetti; Furino, Mo-
rinl e Salvadore; Causio, Cuc-
cureddu, Anastasi, Capello e
Bettega. O brasileiro Altafini
(Mazzola) comprado pelo Juven-

Já o Cagliari, embora em
seu próprio campo, não conse-
guiu ir além de um empate de
0 a 0 contra o medíocre Atalan-
ta, começando a arriscar assim
mais cedo do que se supunha
o emprego de seu temperamen-
tal treinador, Edmondo Fabri.

O Cagliari jogou com Alber-
tosi, Martiradonna e Polettm;
Cera, Nicolai e Tomasini; Do-

As demais partidas não
apresentaram surpresas. O Ter-
nana, promovido da Segunda Di-
visão, estreou com uma boa
atuação, apesar da derrota de
1 a 0 para o Napoli, no campo
deste.

O Milan, jogando em casa,
impôs 4 a 0 com toda facilida-
dc ao medíocre Palermo. O ca-
pitão Rivera fez os dois primei-
ros gols, seguido por Prati e

contra o Bologna, e a surpresa
dos empates do Cagliari e Inter
frente ao Atalanta e Lazlo, res-
pectivamente.

O jogo mais disputado e

emocionante foi aquele entre
Juventus e Bologna. A equipe
campeã só conseguiu sua vitória
por 2 a 0 no segundo tempo,
com gols de Causio e Anastasi.
Bettega, artilheiro e revelação

Ritmo tardio
tus há poucos meses, ficou na
reserva, ao lado do goleiro Pi-
loni.

O Bologna contou com Ada-
ni, Roversin e Fedele; Capora-
le, Cresci e Gregori; Filippl, Bul-

garelli, Savoldi, Vleri e Lan-
dini.

Jogando no campo do ad-
versário, o Juventus só pôde
impor seu ritmo depois que, com
muita sorte, marcou um gol lo-
go no primeiro minuto do se-

Ameaça cedo
menghini, Nene, Gori, Brugnera
e Riva. O Atalanta contou com
Pianta, Maggioni e Divina; Scl-
rea, Vianello e Picella; Carelli,
Bianchi, Pellizaro, Ghio (Ver-
nacchia aos 35 minutos do se-
gundo tempo) e Pirola.

O técnico Invernizzl, do In-
ter, que vem com sua posição
abalada já desde a temporada
passada, é outro cujo emprego

não durará muitos domingos
mais se seu time continuar com
a atuação que mostrou frente ao
Lazio. Pois a verdade é que, em-
bora com jogadores muito mais
famosos e caros, o Inter se viu
no fim da partida obrigado a
se defender com unhas e den-
tes dos ataques da equipe da
casa. Por sorte sua, o marcador
ficou mesmo em 0 a 0.

Sem surpresa
Chiarugi. O Palermo não teve
nada a mostrar; nem sequer
tentou.

Outro time que venceu com
sobras foi o Torino, vice-cam-
peão da temporada 71/72, que
derrotou o Lanerossi Vicenza
por 3 a 0, gols de Toschl e Fos-
sati no primeiro tempo e Agro-
pi no último minuto da par-
tida.

O jogo foi disputado no
campo do Torino, que contou
com Sattolo, Lombardo e Fos-
sati; Mozzlnin, Zecchini e Agrop-
pi; Rampanti, Ferrini, Pulici
(Pui aos 31 minutos do segun-
do tempo), Sala e Toschi.

Vicenza: Bardin, Stanzlal e
De Petri; Ripari, Berni e Fer-
rante; Vendrame, Poli (Berti aos
40 minutos do primeiro tempo),

do time, que no ano passado ti-
vera que se internar em um sa-
natório com um princípio de tu-
berculose, reapareceu muito
bem e inclusive fez um gol anu-
lado.

gundo tempo. Depois disso o Bo-
logna foi obrigado a sair de seu
esquema defensivo e o Juventus
conseguiu confirmar sua vitória
através de um gol de contra-
ataque, feito por Anastasi aos
34 minutos.

Foi este o time do Inter:
Vieri, Bellugin e Facchetti; Be-
din, Giubertoni e Burgnich; Mo-
ro, Mazzola, Boninsegna (Sko-
glund aos 33 minutos do pri-
meiro tempo), Bcrtini e Doldi.
E o do Lazio: Pulici, Facco e
Martini; Wilson, Oddi e Nanni;
Garlaschelli, Cecconi, Chinaglia,
Frustalupi e Manservisi.

Vitalin, Faloppa e Speggiorin.
Poli teve que sair de campo de
maça, depois de um choque com
Sala.

Colocação: Milan, Torino,
Juventus, Fiorentina e Napoli
dois pontos ganhos; Atalanta,
Cagliari, Inter, Lazio, Roma e
Verona um; Ternana, Sampdo-
ria, o Bologna, Vicenza e Paler-
mo zero.

Jogadores europeus se unem
para lutar contra o passe

Em Amsterdã, que depois
dos sucessos do Ajax tornou-se
uma das capitais futebolísticas
européias, e sob a inspiração das
novas oportunidades criadas
com o aumento do Mercado Co-
mum, reunem-se a partir de ho-
je delegados da Federação In-
ternacional de Jogadores Pro-
fissionais para dar o primeiro
passo na regulamentação uni-
forme do futebol no continen-
te.

O alvo mais óbvio é o de
sempre: a extinção da lei do
passe,' que os jogadores afirmam
ser contrária ao artigo 23 da De-
claração Universal dos Direitos
dos Homens. O objetivo da
FIFPRO é ver adotado em toda
a Europa o sistema já em uso
na França, que permite total li-
berdade ao jogador ao término
de seu contrato.

A lei francesa foi consegui-

da com grande habilidade pelo
antigo presidente da União dos
Togadores Profissionais, o ex-
integrante da seleção do pais,
Just Fontaine. Fontaine soube
aproveitar-se do clima favorá-
vel criado por ocasião das pas-
seatas estudantis de 1968 para
dobrar a vontade dos clubes.

Ficou então acertado que o
jogador pode firmar com seu
clube um contrato de duração
livremente acordada entre as
partes. Ao fim do mesmo o jo-
gador tem liberdade para reno-
vá-lo ou ir para outro time.

Esta nova disposição, con-
tudo, não foi ainda bem assimi-
lada pela maioria dos jogado-
res, às vezes mal informados às
vezes habilmente iludidos pelos
dirigentes, que conseguem con-
vence-los a assinar contratos de
longa duração. Com isso o clube
pode ter um lucro extra ven-
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MAZZOLA I APENAS UMA EXCEÇÃO

dendo o passe do jogador antes
que o contrato acabe.

O Artigo 23 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos
garante a cada um o direito ao
trabalho, com condições livre
justas e escolha de seu emprego,
e proteção contra o desempre-
go.

Estas garantias são, porém,
tornadas letra morta pela legis-
lação existente em pelo menos
seis países europeus, agora reu-
nidos em Amsterdã: Alemanha
Ocidental, Reino Unido (Grã-
Bretanha e Irlanda do Norte),
Espanha, Portugal, Itália e Ho-
landa.

A Alemanha Ocidental é o
país em que o jogador aparen-
temente goza de mais direitos.
A lei diz que ele está livre ao
fim de seu contrato. Por outro
lado, porém, dá ao clube o di-
reito à uma indenização, caso o
jogador queira deixá-lo. Esta in-
denização é fixada pelo próprio
time. •

O resultado é que o Bayern
de Munique já anunciou que no
dia em que seu astro Franz Be-
ckenbauer quiser ir embora te-
rá que pagar uma indenização
de cinco milhões de marcos
(mais de Cr$ 10 milhões). Esta
soma não seria evidentemente
desembolsada por Beckenbauer
mas sim pelo clube que com-
prasse seu passe, mas há pou-
cos clubes no mundo com o ca-
pitai ou.a vontade para tal in-
vestimenta.

Comércio próspero
O pais em que o comércio

de homens sob a camuflagem de
lei do passe se mostra mais prós-
pero é a Inglaterra, onde este
ano as transferências de um
clube a outro alcançaram a so-
ma recorde de dois milhões de
libras (cerca de Cr$ 30 milhões),
Deste total apenas 5% ou CrS
1,5 milhão ficou para os joga-
dores.

Na Itália os jogadores são os
mais bem pagos do mundo, mas
também os menos livres. Eles na

verdade só conseguem escapar
do laço que os prende aos clubes
quando se aposentam por inva-
lidez ou idade. A lei não lhes dá
o direito de recusar sua venda
e o produto desta reverte inte-
gralmente para o clube. Se o jo-
gador não quiser aceitar a trans-
ferêncla para a outra equipe o
único caminho que lhe resta é
abandonar a profissão.

Para dourar esta pílula os
clubes italianos pagam salários
e prêmios extraordinários. Maz-
zola ganha 50 milhões de liras
por ano (aproximadamente CrS
500 mil) e Faccheti pelo menos
40 milhões.

Mas se há jogadores pagos a
peso de ouro a verdade é que a
grande maioria dos profissionais
vive longe- deste nível — e nem
por isto têm liberdade. Por
exemplo, a maioria dos jogadores
profissionais na França não vai
além'dos CrS 1700,00 por mês e,
na Itália, dos Cr$ 4 mil. Em
Portugal os profissionais sofrem
as mesmas restrições de seus co-
legas italianos, com a agravan-
te de ganharem menos.

Agora, despertados pela im-
portancia cada vez maior do
Mercado Comum Europeu, cujo
Tratado de Roma determina a
livre circulação dos trabalhado-
res através das fronteiras dos
países integrantes, os jogadores
fazem mais um esforço para der-
rubar a lei do passe.

O caminho que se lhes apre-
senta porém não será de modo
nenhum fácil. As dificuldades
são muitas, a começar pelo fato
de que a personalidade jurídica
dos clubes varia de país para
pais. Em alguns eles são socieda-
des anônimas, em outras asso-
ciações de interesse público e em
outros corporações de fins não
lucrativos. Há a considerar ainda
a diferença de arrecadações de
um país para outro, o tempera-
mento dos dirigentes e a própria
situação dos jogadores face ás
leis sociais.

Mas de qualquer forma o
primeiro passo estará sendo da-
do esta semana em Amsterdã.

LIBERO

% O Bcnfica manteve a lide-
rança do Campeonato Portu-
guês derrotando o Beira-Mar
por nada menos de 9 a 0 on-
tem à tarde, pela terceira ro-
dada. O Sportlng, seu compa-
nheiro na primeira colocação,
derrotou o Farense por 3 a 1.

0 Eis os demais resultados:
Montijo 2 x Leixões 0, Boavis-
ta 3 x Atlético 1, Guimarães

x Coimbra. _., Tomar 3 x
Barreirense 1, Porto 1 x Bclc-
-iciiscs 1, Setúbal 4 x Cuf 2.

0 Benfica e Suporting tèm
seis pontos ganhos em três
jogos. Seguem-se o Belenenses
com cinco, e Setúbal, Gulma-
rães, Montijo e Tomar com
quatro.

0 Campeonato Metropolita-
no Argentino: San Lorenzo (já
campeão) 1 x Rosário Central
1, Colón 3 x Estudiantes dc La
Plata 2, Lanús 1 x Racing 2,
Huracán 2 x Newcll's Old Boys
1, Vclez Sarsfield 0 x Ferro
Carril Oeste 2, Boca Juniors
2 x Chacarita Juniors 1, Gim-
nasia y Esgrima 0 x Argenti-
nos Juniors 2. Na sexta-feira

Indepcndiente havia derro-
tado o Banfield por 2 a 0.

9 Colocações: San Lorenzo
48 pontos ganhos (falta ape-
nas uma rodada), Racing 42,
River Plate 40, Velez Sarsfield
e Huracán 38, Newell's Old
Boys 37, Rosário Central e Co-
lón de Santa Fé, 36.

# Campeonato Espanhol:
Coruna 2 x Burgos 1, Valen-
cia 0 x Zaragoza 0, Detis de
Sevilla 0 x Barcelona 2, Real
Madrid 0 x Atlético de Ma-
drld 1, Espanol de Barcelona

x Las Palmas 0, Atlético de
Bilbao 2 x Gijón 0, Real So-
ciedad dc San Sebastián 0 x
Castcllon 0, Málaga 1 x Celta
dc Vigo 0, Oviedo 3 x Grana-
da 0.

% A rodada de ontem íoi a
quarta e o Barcelona continua
na liderança, com oito pontos
ganhos. Seguem-se Zaragoza,
Atlético de Madri, Atlético de
Bilbao e Espanol com seis, Las
Palmas, Real Madrid e Mala-
ga com cinco, Valencia e Real
Sociedad com quatro.

% Resultados da sétima ro-
dada do campeonato iugosla-
vo: Sutjcska 1 x Vojvodina 2,
Celik 2 x Velez 1, Saravejo 3
x Vardar 1, Olympia 4 x llaj-
duk 0, 1'artisan 2 x Radnicki
0, Bor 0 x Estrela Vermelha
5, Belgrado 2 x Sloboda 1,
Spartak 2 x Dínamo 2, Borao

x Zeljcnznicar 2.

0 O Estrela Vermelha é o li-
der com 11 pontos ganhos, se-
guido pelo Zeljenznicar com
10, Belgrado nove, Sarajevo,
Sloboda e Sutjeska com sete.

% Quarta rodada do cam-
peonato belga: St.-Trond 2 x
Diest 1, Antuérpia 2 x Stan-
dard 0, Berchem 0 x CS Bru-
ges 0, Racing "White 0 x Beers-
chot 1, F.C. Bruges 1 x Licr- ¦_
se 0, Beringen 2 x Union St.-
Glloise 1, Liege 1 x Malines 1,
Anderlecht 2 x Crossing 1.

9 Colocação: F.C. Bruges
seis pontos ganhos, Anderlecht
e Lierse, cinco, Beerschot, C.
S. Bruges, Berchem, Antuér-
pia e Malines, quatro.

Pelo campeonato uruguaio
foi disputada este fim de se-
mana a oitava rodada, com cs-
tes resultados: Nacional 4 x
Defensor 1 (sábado), Fenarol

x River Plate 1, Huracán
Buceo 3 x Bclla Vista 0, Cer-
ro 1 x Liverpool 0, Rentistas

x Sud America 0, Central
Espanol 1 x Danúbio 1.

9 O Nacional está na lide-
rança com 15 pontos ganhos,
seguido pelo Defensor com 12,
Huracán Buceo com 10 e Cor-
ro com nove.

yi
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Lotus com defeito deixa Emerson em má colocação
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Mo.port, Canadá, (UPI,
especial para o JB) — Obri-
gado a parar no boxe na 57a.
volta — quando ocupava o
49 lugar — para reparar um
defeito na barra estabiliza-
dòra de seu Lotus 72-D,
perdendo com Isso mais de
dois minutos, Emerson Fit-
tlp.v.cil ficou apenas com o
H"? lugar no OP do Canadá,
penúltima prova do Cam-

peonato Mundial de Pilo-
tos, que foi ganha facilmen-
te pelo ex-campeão mun-
dial Jackie Stewart.

Stewart terminou a pro-
va com uma vantagem de
48 segundos sobre o norte-
americano Peter Bevson,
com McLaren. Com seu Tyr-
rc-1-Ford 00-5 o piloto es-
coces completou as 80 vol-
tas no tempo de Ih43ml6s

!)d a uma velocidade média
de 183,880 quilômetros ho-
rárlos. Wilson Fittipaldi de-
slstiu logo no Inicio com a
caixa de marcha de seu
Brabham quebrada, en-
quanto José Carlos Paee
parou na penúltima volta
por íalta de gasolina em
seu March, mas ainda
assim conseguiu o décimo
lugar.

|
j

Prêmios para todos
Pela sua vitória, Jackie

Stewart recebeu um prêmio
de US$ 25 mil — CrS
150 mil — enquanto Peter
Revson ganhou US$ 15 mil
— Cr$ 90 mil — e Dennis
Hulme, que foi o, terceiro

colocado, USS 12 mil dóla-
res — Cr$ 72 mil.

O total de prêmios atin-
giu a USS 200 mil — CrS
1,2 milhão — pois houve
prêmios para todos os pilo-

tos e José Carlos Pace, porexemplo, que chegou em dé-
cimo lugar, recebeu USS 5
mil — CrS 30 mil — •
Emerson Fittipaldi USS
4 500 — Cr$ 27 mil.

Neblina ameaçadora

Sob os olhares de Maria Helena, Emerson se prepara para a prova Stewart, com o novo Tyrrel-Ford, venceu fácil

COLOCAÇÕES DO GP DO CANADA

1.° — Jackie Stewart, Tyrrel-Ford — Ih43ml6..d

2.° — Peter Revson, McLaren — Ih44m05sld

3.° — Dennis Hulme Mdarcn — Ih44mlls5d

4.° — Carlos Reutemann, Brabham — Ih44m17s6d

S.° — Clay Regazzoni, Ferrari — Ih44m23s8d

o.° — Chris Amon, Marra — 79 voltas

7.° — Tim Schcnken, Surtees — 79 voltas

8.° — Graham Hill, Brabham — 79 voltas

9.° — Howden Ganley, BRM — 79 voltas

10.° - JOSÉ CARLOS PACE, March - 79 voltas

11.° - EMERSON FITTIPALDI, lotus - 78 voltas

12." — Jacky Ickx, Ferrari — 76 voltas

13.° — Henri Pescarolo, March — 73 voltas

14.° — Reine Wisel, lotus — 60 voltas

15.e — Mike Beutler, March — 59 voltas

16.° — Ronnie Peterson, March — 57 voltas

17.° — François Cevert, Tyrrel-Ford — 51 voltas

18.° — Peter Gethin, BRM — 35 voltas

19.° — Skip Barber, March — 24 voltas

20.° — Jean-Pierre Beltoise, BRM — 21 voltas

21.° — Bill Brack, BRM — 20 voltas-

22." - WILSON FITTIPALDI, Brabham - 5 volta»

23.° — Andréa de Adamich, Surtees — 2 voltas

24.° — Niki Lauda, March — meia volta

CLASSIFICAÇÃO
DO CAMPEONATO MUNDIAL

Emerson Fittipaldi, Brasil (campecr.)  ..

Jackie Stewart, Escócia 

Dennis Hulme, Nova Zelândia 

Jack Ickx, Bélgica 

Peter Revson, Estados Unidos 

Clay Regazzoni, Suíça 

Mike Hailwood, Inglaterra 

Chris Amon, Nova Zelândia 

Ronnie Peterson, Suécia — Jean Pierre Beltoise e François

Cevert, da França

Howden Ganley, Nova Zelândia — Graham Hill e Brian

Rodman, Inglaterra 

José Caries Pace, Brasil — Márib Androtti, Estados Unidos,

Andréa de Adamich, Itália e Carlos Reuteman, da Argen-

tina

Carro rendeu pouco
desde a l.a volta

Um pouco triste, mas con-
formado com os problemas
que enfrentou em seu Lotus
72-D, o campeão mundial
Emerson Fittipaldi explicou
depois da prova que desde
as primeiras voltas obser-
vou que seu carro não tinha
o rendimento desejado:

— O motor não alcança-
va os 11 mil giros necessâ-
rios, mas ainda assim eu
esperava ficar entre os pri-
meiros quando, então, acon-
teceu o problema ?m barra
estabilizadora dianteira —
disse Emerson tomando um
refrigerante no autódromo
de Mosport ao lado de sua
mulher Maria Helena.

Emerson confirmou que
no próximo domingo com-
petirá na pista alemã de
Hockenheim, numa prova
de Fôrmula-2 pelo Campeo-
nato Europeu da categoria.
Depois, embarcará para No-
va Iorque, onde disputará o
Grande Prêmio dos Estados
Unidos, última prova do
Campeonato Mundial de
Pilotos.

Antes de regressar ao
Brasil, para disputar as pri-
meiras provas em lnterla-
gos de um Torneio Inter-
nacional de Fôrmula-2,
Emerson correrá em Brands
Hatch, na Inglaterra, uma
prova de Fôrmula-1 em sua
homenagem por ter se sa-

grado o campeão mundial
desta temporada.

Emerson, aliás, difi-
cilmente participará das
provas em Interlagos com o
Fórmula-2 novo que a Lo-
tus está construindo, pois o
carro ainda não está pron-
lo e parece que levará inais
um mês e meio até que fi-
que totalmente concluído.

— Mas se não puder mes-
mo participar das provas de
Fórmula-2 com o novo car-
ro correrei com o modelo
antigo, que não é tão com-
petitivo mas não deixa de
ser bom, pois foi com ele
que ganhei três provas de
Fórmula-2 este ano — co?i-
cluiu o piloto.

A forte neblina, que des-
de a manhã encobriu total-
mente o circuito de Mos-
port, provocou o cancela-
mento de todas as provas
preliminares e o atraso de
quase duas horas na larga-
da do Grande Prêmio do
Canadá. A corrida esteve,
inclusive, ameaçada de ser
transferida para outra da-
ta, tal era a falta de visi-
bilidade. Por volta das 15h
45m, entretanto, o tempo
melhorou e o juiz da prova,
após uma consulta aos pi-
lotos, resolveu alinhar os
carros para a posição de
saida.

Com apenas 10 voltas de
prova, Jackie Stewart já
tinha uma vantagem de 6,5
segundos sobre Ronnie Pe-
terson, que tinha três se-
gundos sobre Ickx, vindo
Peter Revson e Emerson
Fittipaldi logo atrás.

O Lotus de Emerson Fit-
tipaldi, entretanto, não de-
senvolvia tão bem como
nas outras provas e obser-
vava-se que o campeão
mundial tinha que se des-
dobrar para continuar per-
seguindo de perto a Peter
Revson.

Mas a partir da 10a. vol-
ta a Ferrari de Ickx, que

Emerson Fittipaldi teve
uma largada apenas regu-
lar, sendo ultrapassado por
Jackie Stewart, que estava
a seu lado no segundo pelo-
tão, e também por Jack
Ickx. que se encontrava na
terceira fila. Enquanto isso,
Dennis Hulme, que -largou
na primeira fila, tendo ao
seu lado Peter Revson e
Ronnie Peterson, teve pro-
blemas com seu McLaren e
se atrasou.

Na primeira volta, a cias-
siíicação era: 1.° Peterson;
2.° Stewart; 3.° Revson; 4.°
— Ickx; 5.° Emerson e em
6.° lugar Clay Regazonl.

Emerson em 4.°
ocupava o terceiro lugar,
começou a apresentar pro-
blemas de motor e o piloto
belga perdeu alguns segun-
dos. Na 15a. volta, Stewart
já estava com quase 10 se-
gundos de vantagen ssobre
Ronnie Peterson, enquanto
Peter Revson passava por
Ickx e ocupava a terceira
colocação novamente. Três
voltas depois era a vez de
Emerson conseguir ultra-
passar Ickx e se firmar no
quarto lugar.

Na 25a. volta quem con-
seguiu passar por Ickx foi
seu companheiro de es-
cuderia, o suiço Cl_iy Re-

Com seu Tyrrel-Ford 00-5
rendendo muito bem, Ste-
wart beneficou-se da ótima
largada que teve, na quar-
ta volta já estava na lide-
rança. Na 5.n volta a alte-
ração que houve entre os
primeiros colocados foi a
ascensão da Ferrari de Jack
Ickx para o terceiro lugar,
ficando o McLaren de Pe-
ter Revson em quarto.

Wilson Fittipaldi, que nos
treinos havia obtido o 11.°
tempo, foi obrigado a parar
logo na segunda volta, com
a caixa de marcha de seu
Brabham quebrada.

gazzoni, e, dessa forma, as
nove primeiras colocações
ficaram sendo: 1.° — Ste-
wart; 2.° — Peterson; 3.° —
Revson; 4.° — Emerson; 5.°
— Regazzoni; 6.° — Ickx;
7.° — Carlos Reutemann;
8.9 — Chris Amon; e em 9.°
lugar Dennis Hulme. Nes-
ta altura da prova José
Carlos Pace era o 13.° co-
locado.

Na 30a. volta Ickx parou
nos boxes durante bastante
tempo e ficou fora dos pri-
meiros postos, enquanto
Jackie Stewart seguia au-
mentando a. diferença que
o separava do sueco Ronnie
Peterson.

Luta pelo 3.° lugar

Jean-Pierre Jaussaud
vence na Fórmula-Dois

Emerson Fittipaldi, mes-
mo com o carro não ren-
dendo bem, passou a amea-
çar o terceiro lugar de Pe-
ter Revson, colocando seu
Lotus quase no vácuo do

McLaren, norte-america-
no. Durante mais de 10 vol-
tas, Emerson conseguiu lu-
tar com Revson pelo tercei-
ro lugar, mas a partir da
45a. volta o carro do piloto

brasileiro, teve um proble-
ma com os freios. Revson,
então, se firmou em tercei-
ro, conseguindo colocar após
mais algumas voltas quase
três segundos e meio sobre
Emerson Fittipaldi.

i.° -
2.° -
3.o -

4." -

5.° -

6° -

7.o -

8.o -

9.° -

12.0 _

15.0 -

19.0 .

20.°

61
36
35
25

23

15

13

12

Albi, França (AP-JB) —
O francês Jean-Pierre Jaus-
saud, com um Brabham,
venceu ontem a prova de
Albi, válida pelo Campeo-
nato Europeu de Fórmula-
2, enquanto que o favorito
Mike Hailwood, da Inglater-

ra, liderou a corrida até a
metade mas depois termi-
nou em 14.° lugar com seu
Surtees apresentando um
problema de motor.

Jaussaud, que largou na
frente, cobriu o percurso de
116 quilômetros em 37m 53s

5d a uma velocidade média
de 186,246 quilômetros ho-
rários. O segundo colocado
foi Patrick Depailler, com
March e em terceiro Bob
Wollek, com Brabham. O
argentino Carlos Reusch,
com Surttes, ficou em sexto
lugar.

Tucano ganha prova
de moto em Interlagos

<

Tim Schenken, Austrália 

Arturo Merzário, Itália e Peter Ghotin, Inglaterra

Obs.: — A última prova do Campeonato Mundial de Pilotos será o
Grande Prêmio dos Estados Unidos, dia 8 de oulubro, na pista dc Watkins
Glen.

São Paulo (Sucursal) —
Desenvolvendo a média ho-
rária de 150 quilômetros e
mostrando ser o melhor pi-
loto de motociclismo do
pais na atualidade, Valter
Barchi (Tucano) foi o ven-
oedor das 200 milhas do
Brasil, prova realizada on-
tem em Interlagos.

Durante os treinos pre-
paratórios, Tucano bateu
seu próprio recorde de ve-
locidade na pista, conse-
guindo o tempo de lm5s,
com a média horária de
177,216 quilômetros. O tem-
po anterior era de 1 mlnu-
to e 8 segundos e a média
de 168 km.

Além da excelente de-
monstração de perícia e se-
gurança nas entradas de
curvas, Tucano, pilotando
uma Yamaha 350-TR3,
conseguiu realizar as 100
voltas na-pista de lnterla-
gos em duas horas, 8 mlnu-
tos, 65 segundos e 644 mi-
léslmos.

Em segundo lugar ché-
gou o piloto José Esquerro
Neto, com 99 voltas, que é
da equipe Grêmio Polícia
Militar, pilotando uma Ya-
maha TR2B.

Apesar de ter largado em
6o lugar, Valter Barchi, ir-
mão do jogador Oldair, do
Atlético Mineiro, conseguiu

tirar a diferença, e logo à
entrada da grande reta já
estava assumindo a lideran-
ça da prova. Só parou uma
vez no box para abastecer.

O piloto recebeu do Cen-
tauro Moto Clube, que pro-
moveu.a corrida, o prêmio
dc CrS 3 mil e o segundo
colocado ganhou CrS 2 mil.

Valter disse que em de-
zembro vai correr no Uru-
guai,.representando o Brasil
pela equipe Yamaha de São
Paulo. .

— Quando voltar do Uru-
guai vou me preparar para
ir à Europa. Vou trabalhar
na Yamaha da Holanda e
correr nas horas de folga.

"Pe
Na 57a. volta Stewart

continuava cada vez mais
folgado na liderança, prin-
cipalmente porque Ronnie
Peterson teve que abando-
nar a prova ao chocar seu
March contra o Brabham
de Graham Hill na tomada
de uma curva. Peter Rey-
son passou para o segundo
lugar, mas Emerson Fitti-
paldi, que vinha atrás do
norte-americano, passou a
ter problemas com a barra
estabilizadora dianteira de
seu Lotüs e teve de parar
nos boxes quando ocupava
a quarta colocação, pois lo-
go que Peterson bateu e
abandonava a corrida
Emerson era ultrapassado
por Clay Regazzoni.

Emerson perdeu mais de
dois minutos no boxe e,
quando voltou à corrida,
não tinha qualquer possibl-
lidade de ficar entre os seis
primeiros colocados.

Na 60a. volta as oito
primeiras colocações eram:
1.° — Stewart; 2.° — Rev-
son; 3.° — Regazzoni; 4.°
— Reutemann; 5.° — Hul-
me; 6.° — Amon; 7.° —-

ga" Reu tema nu-Hulnie
Tim Schenken, e em 8.° lu-
gar José Carlos Pace. En-
quanto Stewart, que desde
a 45a. volta começou a pou-
par o seu carro, folgava na
liderança, e Peter Revson
vinha firme em segundo
lugar, as outras colocações
eram disputadas com ardor,
principalmente o terceiro
lugar.

O argentino Carlos Reu-
temann, fazendo excelente
corrida com um Brabham
BT-37, ultrapassou Clay
Regazzoni e ficou em ter-
ceiro na 73a. volta, en-
quanto Dennis Hulme, logo
depois, também conseguia
ultrapassar"o piloto suiço e
começou a perseguir Reu-
temann numa disputa sen-
sacional que só foi defini-
da na metade da 80.a eúl-
tima volta, quando Hulme
ultrapassou a Reutemann e
chegou em terceiro lugar.
Uma volta antes, José Car-
los Pace, que estava em oi-
tavo lugar, teve que parar
por falta de gasolina em
seu March. Mesmo assim, o
piloto brasileiro chegou em
décimo lugar, à frente de
Emerson Fittipaldi, que

com as duas voltas de atra-
so. forçadas pela paraliza-
ção no boxe, chegou em
119.

Com a vitória de ontem,
Stewart venceu seu terceiro
Grande Prêmio desta tem-
porada e o vigésimo segun-
do de toda a sua carreira,
ficando, portanto, a apenas
três vitórias do recorde
mundial do seu compatrio-
ta Jim Clark, que conse-
guiu ganhar 25 Grandes
Prêmios.

Enquanto isso, Emerson
Fittipaldi, que este ano já
venceu cinco Grandes Prê-
mios, ficou sem posslbilida-
des de igualar outro recor-
de de Jim Clark, o de ven-
cer sete Grandes Prêmios
numa só temporada. Isso
porque agora falta apenas
uma prova para o término
do Campeonato Mundial, o
Grande Prêmio dos Estados
Unidos, que será realizado
dentro de duas semanas.
Nessa prova, se Emerson
vencer, a Lotus iguala o re-
corde mundial da Ferrari,
que já venceu 56 Grandes
Prêmios em toda a história
do automobilismo.

Perg
Ele sabe quem é iS>

-^^^m_____RBP^

unteaoseu corretor de seguros
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Botafogo empata com Remo num campo
Almir Vt.fr*, -mvM» m-.mIiI, vli O Liberal Belém (Coi'1'espon-

dente) — Numa parti-
da que começou com
uma hora e meia de atra-
so, em virtude da chuva
torrencial que desabou
ontem à tarde em Be-
lém, alagando inteira-
mente o gramado do Es-
tadio Evandro Almeida,
o Botafogo não foi além
de um empate de 1 a 1
contra o Remo, embora
tenha atuado muito

alagado
TtMrtM
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bem, a ponto de ser
aplaudido pela torcida
paraense.

O jogo, devido ao tem-
poral, quase foi transfe-
rido, o que só não acon-
teceu porque o Corpo
Estadual de Bombeiros e
a Marinha de Guerra
utilizaram duas bombas
e -conseguiram esvaziar a
água que tomava conta
de boa parte do grama-
do.

Recorde de renda

O gol de empate dó Remo surgiu após a cobrança de um eórnér, quando Roberto tocou vara Alcino e este completou bem para ás redes
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Com o campo alagado, o, jogo só se realizou em Belém porque o Corpo de Bombeiros e a Marinha utilizaram bombas para puxar a água

O atraso do Jogo, po-rém, permitiu que os
torcedores compareces-
sem ao estádio, pois as
chuvas os tinham afu-
gentado, e a renda de
Or$ 133 614,00 é o novo
recorde em Belém.

O Botafogo jogou com
Wendell, Edmilson, Bri-
to, Osmar e Marinho;
Carlos Roberto e Nei;
Tuca, Fischer, Ferreti
(Luizinho) e Dorinho
(Valtencir). O Remo
com Dico, Aranha, Men-
des, Dutra e Lúcio Oli-
veira; Tito e Hertz (Sil-
va); Caito, Dionisio (Al-
cino), Roberto e Peri. O
juiz, o paulista Emidio

Dico, a
Com a vantagem no

placar, o Botafogo se
tranqüilizou mas não es-
moreceu. Ao contrário,
continuou pressionando
o adversário. Fischer e
Ferreti a todo instante
criavam jogadas de peri-
go de gol e só não conse-
guiam ampliar o escore
por causa do goleiro Di-
co, a salvação e o grande
jogador do Remo.

O Remo jogou todo o
primeiro tempo acuado
em seu meio-campo e,
vez por outra, arriscava
uma jogada ofensiva na
base do contra-ataque.

No segundo tempo,
porém, Alcino substituiu
a Dionisio e o Remo ga-
nhou mais agressivida-
de. Logo aos cinco mi-
nutos, num corner co-
brado por Caito, Rober-
to tocou para Alcino e a

Marques de Mesquita,
cometeu inúmeras fa-
lhas e foi muito vaiado
pela torcida. ,

Mesmo com o campo
bastante escorregadio, o
Botafogo deu uma boa
exibição.

O quadro carioca co-
meçou dominando intei-
ramente a partida, jo-
gando simples e com ob-
jetividade. Aos 8 minu-
tos, Fischer deu um ex-
celente passe para Ferre-
ti. A defesa paraense pa-
rou, na esperança de que
o árbitro marcasse um
impedimento inexisten-
te, e Ferreti avançou,
driblou Dico e chutou
para as redes.
salvação
partida estava empatada
em 1 a 1.

A partir daí, o jogo fi-
cou bastante equilibra-
do. Os dois times joga-
ram de igual para igual,
sem preocupações de-
fensivas. O Botafogo, en-
tão, fez duas substitui-
ções: Luizinho entrou no
lugar de Ferreti e Vai-
tencir no de Dorinho.

O Remo trocou Hertz
por Silva, mas essas al-
tèrações não modifica-
ram o panorama da
partida.

A torcida paraense
saiu do estádio satisfei-
ta porque o Remo man-
tém-se invicto após a re-
alização de cinco roda-
das e também porque as-
sistiu a uma boa parti-
da, embora o estado do
gramado não fosse dos
melhores.
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Seríssima.
Quando êle vem, é
preciso consolidá-lo.
Para toda a vida.
Com pedra e cal.
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Ê fácil: compre
um imóvel.
E continue lucrando.
De cabeça tranqüila.
Para toda a vida.
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National derrota Corintians e Campos 6 destaque

•r; ,'//• :• '• *¦ V • •' •

preendldo
Est&dio dominado pelo

por torclda or- pes-
ganizada, formada por pau-

com com o golelro fidson Borra-
fidson cha fazendo excelentes dc-
Plola, Corintians se
mir; Jorginho e Is- com

Cam- ao Na-
pos que subia de produ-
atuou Ma- e domlnava
ria, Carlos o
e Pedrinho; Aos 28 ReiS

avangou pelaguinho); blou pa-Tiao, ra atacante se des-
vencilhou da

Maria e chutou violenta-Ma- sidnei defendeunaus, das parcialmente e a bola aln-

marcando o segundo

langamento
Campos. O atacante rece-

costas de por e m0~

jogando a
para as com

inesperado desnor- torcida a
teou inteiramente a equipe time pou-

que passou a ata- para o
car em massa em busca do mas em

se preocupou com a desor-
0 America mineiro, apesar de jogar recuado, foi quem mais criou oportunidades de gol, mas Aguinaldo estava muito seguro de^m^oas^portunida'des, sdrioda 

Teaea° d° adVe'
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Cruzeiro da no Bahia Brasil nao consegue Atletico passa por

mesmo com um talisma derrotar Portuguesa ABC na l.a vitoria

Bclo Horizonte (Sucursal) o ataque baiano nao apro- po, melhorou na segnnda Maceio (Correspondentc) berto Meneses e Ademir; surgiam os lances de peri- Natal (Correspondente) Os tres gols foram mar-— Uma fitinha no pulso es- veitou excelentes oportuni- fase, apesar das demoradas — Em jogo inteiramente Alves e Rubem Sallm; Ma- go de gol, como aconteceu — O Atletico Mineiro con- cados no primeiro tempo:
querdo da maioria dos seus dades para marcar e vaias da sua torclda, que defensivo, lento e sem emo- nos, Orlandinho (Reinaldo), aos nove minutos quando seguiu ontem, contra o ABC, petinha fez para o ABC, aos
jogadores, para dar sorte, acabou derrotado pelo Cru- nao gostou de sua apresen- Soes, o Brasil e a Portu- Zequinha e Silva. A Portu- Dica chutou no travessao. sua prlmeira vitoria no » minutos Dario emna-nao impediu que o azar per- zeiro por 1 a 0, gol de Lima tagao. A partida rendeu Cr$ guesa de Desportos empa- guesa, com Carioca, Deodo- A Portuguesa jogou na Campconato Nacional, por ' ^seguisse o Bahia ontem a - na cobranca de um penalti 64 424,00 e foi presenciada taram por .0 a 0 ontem a ro (Cardoso), Darcio, Gua- retranca, marcando o se- 2 a 1, numa partida em que tou aos 20 e China compie-
tarde no Estadio Minas Ge- sofrido por Palhinha. por 13 013 pagantes. O juiz, tarde no estadio Rei Pele raci e Fogueira; Didi (Joao tor, e explorava os contra- a equipe nortista jogou tou, cinco minutos antes do
rais. Apos perder Natal, no O Cruzeiro, dominado pe- com boa atuacao, foi o gau- • e continuam sem veneer no Marques) e Dica; Xaxa, ataques, aproveitando a ve- sempre de igual para igual encerramento desta fase. O
primeiro minuto da partida, lo Bahia no primeiro tem- cho Roque Jose Galas. Campeonato Nacional. Eneas, Basilio e Wilsinho. locidade de Basilio e Wilsi- — foi sua melhor apresen- j0g0i bastante equilibrado,

O time alagoano ainda Desde os primeiros ml- nho, os unicos que perma- tagao, ate agora — mas nao . . ' , ... 2, 4g8
Azar de Natal tentou algumas jogadas nutos de jogo, as duas equi- neceram na frente. soube corrigir, ainda desta 1

ofensivas e foi melhor em pes demonstraram nitida- No segundo tempo, com a vez, as costumeiras falhas soas> 3 u e proporcionaram
Na sua prlmeira apressn- acreditavam no meu fute- <5 o fim do mundo", gritava campo. Contudo, encontrou mente que atuavam para o entrada de Reinaldo no lu- de cobertura de sua defesa. uma renda de Cr$ 75 660,00.

tagao em Minas, depois que bol que estou recuperado e o jogador para o medico. um rigido bloqueio defensi- empate. Nem o Brasil nem gar de Orlandinho, o time _ . ,foi vendido para o Bahia, em boa forma, dizia Natal Minutos depois Natal vol- vo por parte do quadro pau- a Portuguesa arriscavam jo- alagoano ganhou mais yuestao de eategoria
w. 

entr6Vista antCS d0 tou para o campo e, num lista e acabou desistlndo gadas ofensivas, iimitando- agressividade. O Brasil che- o Atletico formou com mas a partir dai, aos pou-paia a sua antiga torcida, jogo. esforgo desesperado, tentou tambem de tentar o gol. A se a troca de passes no gou a pressionar, mas insis- Mazurkiewicz Ze Maria cos a maior cateeoria tec-. sendo aplaudido de pe , Na prlmeira jogada d» continuar jogando. Mas lo- renda somou Cr$ 40333,00 e meio do campo ou para as tiu muito em organizar suas Raul Fernandes Vantuir nica do Atletico foi equili-, demo r ad amente. Desde que par ticipou. aos 40 go teve de levantar o brago o arbitro foi Jose Margal laterals. jogadas pelo setor direito, ciTudio Vandeiieie Oldair brando as acoes Aos M mi-
" c ^" ura'- qu?nd° ®h,egcu seSundos do primeiro tem- direito para comundcar ao Filho. Somente atraves de chu- onde Fogueira que nao avan- Guer}no' Net0 China Dario nutos numa bela jogada. a Belo Horizonte, Natal re- po, ainda emocTonado. tecnico Silvio Pirilo que nao O Brasil jogou com Ver- tes longos ou faltas nas <;ava em hipotese alguma, e Romeu- o ABC com Tiao individual o lateral Ze Ma-cusava-se a confirmar de- Natal driblou Ze Carlos e, tinha condlcoes. melho, Tadeu, Djalma, Ro- proximidades da area e que as destruia com facilidade. q h„ A Pison duele e An' ria nassoii nor dois adver-
: rjTwrt? Vn'STaS 

<,Uand0 fa"B»: Pa™ .ento »m as ffi* K «®S ifrio?-" „C <S?s ?Z-
vinear a diretoria do Cru- VandcrM, soteu uma nan- 4uaa ma« 

^brtndo 
o rosto 

VlStfVpltl pmnata r-ntTl Maranhto, Libanlo. Petinha EUelrd AncWcta,que falhou
: zeiro. cada na coxa direita, tendo P11t„ Nata 1 ™inT ,™n V llOlia. 611103.13. COII1 (Everaldo) e Soares. constantemente - e langou

- A minha unica pre- de ser atendido fora do consolkto oelos L^ns da . A Incentivado pela torcida, para a area, onde Dario fi-
. proifar aos que nao eampo. .,,0, de m„„do. «AST"i' 

Q AmCriCa milieirO ^SSS
Bahia melhor pletamente a equipe mine!- o terceiro gol da partida

Salvador (Sucursal) — Mota, Luis Carlos, Valter e O America, na retranca ra com seu toque de bola. viria aos 40 minutos, quan-Defendendo com dez Um minuto depois, Eliseu, Aiproveitando a ma apre- Vitoria e America empata- Franga; Fernando e Mar- partia em coritra-ataques. Logo aos oito minutos, num do o ponteiro Romeu, num
. jogadores e atacando em apos tabelar com Picole, sentagao de Fontana, que ram de 0 a 0 ontem no Es- quinhos; Osni, Andre, Almi- Logo aos seis minutos, Lima bom langamento de Mara- ataque pela esquerda, pas-massa, o Bahia surpreendeu perdeu a primeira excelente ja havia sido advextid'o pe- tadio da Fonte Nova, em ro (Gibira) c Mario Sergio, perdeu a melhor chance dos nhao, o atacante Petinha sou por tres defensores do

o Cruzeiro. Numa das pou- oportunidade para empatar lo juiz com o cartao amare- jogo corrido mas muito vio- America mineiro — filcio, mineiros, chutando fora — Que fazia seu jogo de es- ABC e entregou a China,
cas vezes que cons eguiu ao chutar forte, quase da lo, o ataque do Bahia envoi- lento, principalmente por Augusto, Washington, Luis quando se encontrava so- tr^ia, pois foi emprestado que entrou pelo meio da
penetrar na defesa do entrada da neauena area veu a defesa do Cruzeiro parte dos jogadores minei- Alberto e Claudio; Pedro mente com o goleiro Agui- ha pouco tempo pelo Ame- area e chutou forte. A bola

. Bahia, o Cruzeiro foi favo- *™! 
\"*1 com r e 1 a t i v a facilidade, ros, pois Washington, ex- Omar e Juca Show; Eli. He- naldo a sua frente. O Vito- rica, de Natal — chutou for- ainda chegou a ser defen-

r recido por um penalti oonganao ao goieiro Haul mas na0 conseguiai trans- zagueiro do Flamengo, revi- lio, Lima (Eustaquio), e ria insistiu com as jogadas te, da entrada da area, dida parcialmente pelo go-cometido por Paulo Henri- a fazer uma dificil defesa. formar em gols o seu domi- veu a sua melhor fase co- Tiao (Generoso). pelo meio, facilitando a meia altura, e conseguiu leiro, mas, para seu deses-
' ^L?m o a0S, 13 Aos 22 minutos> foi a vez nio. Nos ultimos minutos do metendo faltas perigosas. Contando com a ma arbi- atuagao dos zagueiros e, veneer a Mazurkiewicz. pero, entrou deyagar, sem

Lima chutou ^asteirT ^o de picole, comipletar uma primeiro tempo o Bahia O resultado favoreceu ao tragem do Sr. Roberto Mor- embora tmostrasse mais vo- Ate os 15 minutos o do- que houvesse cobertura da ,
' 

canto direito do goleiro But- tabela com Eliseu, deixando atacou com inslstencia, mas America que e do mesmo gado, o primeiro tempo des- lw.eft1crioupo"cas 
.defesa

tice que nem esbogou um a bola escapar para fora novamente perdeu excelen- EruP° do_ Vitoria. O clube S^^Srica" O segundo tempo foi ain- Equill'brio lio filll
. gesto de defesa. deipois de 'drlblar Raul. tes chances para empatar. baiano nao repetiu a boa principaimente dos zaguei- da mais corrido, mas o No segundo tempo a par- melhor defesa da partida,

r . . atuagao dos dois ultimos jo- ros Washington e Luis Al- America contlnuou jogando tida continuou equilibrada, atirando-se ao canto direi- i
Lruzeiro melhor gos, embora tenha domina- berto que cometeram fal- rispldamente, ja com o juiz embora o Atletico, a prlnci- to para espalmar a bola,

rw, T„t* /-.„>!„ 1 1. , ,, , dn a maior nirtp da nartidn tn« risnirtnc o fnram inteiramente perdido em. pio, mostrasse maior volu- que vinha violenta, i meia
. c°'^pu!S Ca£los m lugar fcrave- ^uando 0 e°lelro But- ro, Darci Meneses, Fontana a pa da partida, tas rispidas e nao foram campo 0s ataqUes eram fa- me de jogo. O ABC, na bus- altura.. de Palhinha, o Cruzeiro me- tice ja estava batido. eVanderlei, Piazza e Ze e"Quanto 0 Wme mineiro se advertidos pelo juiz. Em cllmente dominados pela ca do empate, comegou ' Pouco depois, Petinha so-

.-,"0 se^un tempo, A maior chance desper- Carlos, Eduardo, Roberto saia bem nos contra-ata- vista da violencia e da ma- boa atuagao dos zagueiros. pressionar, mas seus ata- freu uma falta na entradaque_ deu mais movimen- digada pelo Bahia in est a Batata (Baiano), Palhinha ques. A renda foi de Cr$ neira como o America se o tecnico Yustrich mandou cantes desperdigaram boas da area, quando ia pene-
Artp or ataque. fase foi aos 33 minutos, (Luis Carlos) e Lima. Bahia 138979,00 e o juiz Roberto fechava, o Vitoria tinha di- qUe Hello caisse mais pela oportunidades de gol. Numa trando com grande chance

1 i„„ minutos, Luis Car- quando Eliseu chutou mal — Buttice, Pamilo Henrique, Mop«rnrtn Ha iwioraMnPaii ficuldades para entrar na esquerda, para explorar as delas, aos 15 minutos, Soa- de marcar, aproveitando
„ uU !Ja trave u™| de dentro da grande area Onga, Amorlm e Souza, Bai- .. , ¦ ' . . 

" area. Alem do mais, o time subidas do lateral Luis Mo- res deu um Dasse longo pa- um bom langamento de Li-boa manobra do ataque. An- do Cruzeiro. aco e Eliseu, Natal (Sima e lls'ia, teve fimca atuagao. nao repetiu a atuagao das ita. Foi quando o time mi- ra Nilson, que chutou mui- banio. Alberl, porem, co-
i ' t tambem ha- Os dois times jogaram depois Joao Daniel), Picole, Os times jogaram assim: partidas contra o Santos e neiro criou algumas boas to bem, na corrida, mas brou a penalidade com um

| 

v a c"utad0 uma bola na com; Cruzeiro —Raul, Lau- Alberto e Rlcardo. Vitoria — Aguinaldo, Luis o Ceara. oportunidades de gol. goleiro Mazurkievicz fez chute alto e sem diregao.
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Manaus (Corresponden-
te) — O Corintians foi sur-
preendido ontem à tarde no
Estádio Vlvaldo Lima com
uma excelente atuação do
Nacional, que o venceu por
2 a 0, gols marcados por
Campos, lider dos artilhei-
ròs do Campeonato Naclo-
nal, agora com seis gols.

Embora losse incentivado
por uma grande torcida or-
ganizada, formada por pau-

T(l«f«la n
lííítV»i!ÊS^»;«fcs:;«S listas e torcedores do Rio

Negro, o Corintians se apre-
sentou apático, inteiramen-
te dominado pelo Nacional
durante toda a partida. Os
gols de Campos foram mar-
cados ainda no primeiro
tempo, aos dois e 28 minu-
tos e a renda somou . . . .
Cr$ 111298,50, com um pú-
blico pagante de 20 368 pes-
soas.

Gol inesperado
O Nacional venceu com

Êdson Borracha, Antônio
Plola, Jurandlr, Café e Al-
mlr; Jorginho e Mário; Is-
mael, Laci (Denlval), Cam-
pos e Reis. O Corintians
atuou com Sidnel, Zé Ma-
ria, Baldocchi, Luís Carlos
e Pedrinho; Dirceu Alves
(Lance) e Adãozinho (Va-
gulnho); Paulo Borges,
Tião, Mirandinha e Aladlm.
O juiz foi José Assis de Ara-
gão.

A temperatura de Ma-
naus, depois das chuvas que
cairam sobre a cidade pela
manhã, era de 28 graus
quando começou a partida.
O Nacional se lançou de
imediato à ofensiva e aos
dois minutos abriu o escore.

A jogada nasceu num
lançamento de Piola para
Campos. O atacante rece-
beu o passe às costas de
Baldocchi, penetrou, espe-
rou o goleiro Sidnei sair do
gol e encobriu-o, jogando a
bola para as redes.

O gol Inesperado desnor-
teou inteiramente a equipe
paulista, que passou a ata-
car em massa em busca do
empate.

Mirandinha e Tião per-
deram boas oportunidades,

com o goleiro Édson Borra-
cha fazendo excelentes de-
fesas. O Corintians foi se
lntranquilizando com a sl-
tuação, ao contrário do Na-
clonal, que subia de produ-
ção e dominava totalmente
o jogo.

Aos 28 minutos. Reis
avançou pela esquerda, dri-
blou Baldocchi e passou pa-
ra Laci. O atacante se des-
vencllhou da marcação de
Zé Maria e chutou violenta-
mente. Sidnel defendeu
parcialmente e a bola aln-
da bateu na trave esquerda.
Campos, que vinha na cor-
rida, emendou de primeira,
marcando o segundo gol.

A partir daí, o Corintians
ficou mais desorientado
ainda. Duque substituiu
Dirceu Alves e Adãozinho,
por Lance e Vaguinho, mo-
difleou vários jogadores de
posição e de nada adiantou.

O Nacional tocava a bola
com categoria, fazendo sua
torcida vibrar com a exibi-
ção. O time recuou um pou-
co, para garantir o placar,
mas em momento nenhum
se preocupou com a desor-
denada reação do adver-
sário.O América mineiro, apesar de jogar recuado, foi quem mais criou oportunidades âe gol, mas Aguinaldo estava muito seguro

A tlético 
passa por

ABC na 1.a vitória

Cruzeiro dá no Bahia

mesmo com um talismã

Brasil nao consegue

derrotar Portuguesa

Belo Horizonte (Sucursal) o ataque baiano não apro-
— Uma fitinha no pulso es- veitou excelentes oportuni-
querdo da maioria dos seus dades para marcar e
jogadores, para dar sorte, acabou derrotado pelo Cru-
não impediu que o azar per- zeiro por 1 a 0, gol de Lima
seguisse o Bahia ontem -na cobrança de um pênalti
tarde no Estádio Minas Ge- sofrido por Palhinha,
rais. Após perder Natal, no O Cruzeiro, dominado pe-
primeiro minuto da partida, lo Bahia no primeiro tem-

Azar de Natal
acreditavam no meu fute-
boi que estou recuperado e
em boa forma, dizia Natal
em entrevista antes d o
jogo.

Na primeira jogada da
que participou, aos 40
segundos do primeiro tem-
po, ainda emocionado,
Natal driblou Zé Carlos e,
quando tentava passar por
Vanderlei, sofreu uma pan-
cada na coxa direita, tendo
de ser atendido fora do
campo. "E' o fim do mundo,

Bahia melhor
Um minuto depois, Eliseu,

após tabelair com Picolé,
perdeu a primeira excelente
oportunidade para empatar
ao chutar forte, quase da
entrada da pequena área,
obrigando aio goleiro Raul
a fazer uma difícil defesa.

Aos 22 minutos, foi a vez
de Picolé, completar uma
¦tabela com Eliseu, deixando
a bola escapar para fora
deipois de 'driblar Raul.

Cruzeiro melhor
Com Luís Carlos no lugar trave, quando o goleiro But-de Palhinha, o Cruzeiro me- tice já estava batido,

lhorou no segundo tempo, A maior chance des per-
que_ deu mais movinxen- diçada pelo Bahia mesta
tação ao ataque. fase foi aos 33 mirLUítos,

Aos 36 minutos, Luís Car- quando Eliseu chutou mallos emendou na trave uma de dentro da grande área
boa manobra do ataque. An- do Cruzeiro,
tes, Zé Carlos também ha- Os dois times jogaramvia chutado uma bola na com; Cruzeiro — Raul, Lau-

po, melhorou na segunda
fase, apesar das demoradas
vaias da sua torcida, que
não_ gostou de sua apresen-
tação. A partida rendeu Cr$
64 424,00 e foi presenciada
por 13 013 pagantes. O juiz,
com boa atuação, foi o gaú-
cho Roque José Galas.

Os três gols foram mar-
cados no primeiro tempo:
Petinha fez para o ABC, aos
oito minutos, Dario empa-
tou aos 20 e China comple-
tou, cinco minutos antes do
encerramento desta fase. O
jogo, bastante equilibrado,
foi assistido por 21456 pes-
soas, que proporcionaram
uma renda de Cr$ 75 660,00.

Maceió (Correspondente)
— Em jogo inteiramente
defensivo, lento e sem emo-
ções, o Brasil e a Portu-
guesa de Desportos empa-
taram por .0 a 0 ontem à
tarde no estádio Rei Pelé
e continuam sem vencer no
Campeonato Nacional.

O time alagoano ainda
tentou algumas jogadas
ofensivas e foi melhor em
campo. Contudo, encontrou
um rígido bloqueio defensi-
vo por parte do quadro pau-
lista e acabou desistindo
também de tentar o gol. A
renda somou Cr$ 40 333,00 e
o árbitro foi José Marçal
Filho.

O Brasil jogou com Ver-
melho, Tadeu, Djalma, Ro-

berto Meneses e Ademir;
Alves e Rubem Sallm; Ma-
nos, Orlandinho (Reinaldo),
Zequlnha e Silva. A Portu-
guesa, com Carioca, Deodo-
ro (Cardoso), Darcio, Gua-
raci e Fogueira; Didi (João
Marques) e Dicá; Xaxá,
Enéas, Basilio e Wilsinho.

Desde os primeiros mi-
nutos de jogo, as duas equi-
pes demonstraram nitida-
mente que atuavam para o
empate. Nem o Brasil nem
a Portuguesa arriscavam jo-
gadas ofensivas, limitando-
se a troca de passes no
meio do campo ou para as
laterais.

Somente através de chu-
tes longos ou faltas nas
proximidades da área é que

Natai (Correspondente)
O Atlético Mineiro con-

seguiu ontem, contra o ABC,
sua primeira vitória no
Campeonato Nacional, por
2 a 1, numa partida em que
a equipe nortista jogou
sempre de igual para igual

foi sua melhor apresen-
tação, até agora — mas não
soube corrigir, ainda desta
vez, as costumeiras falhas
de cobertura de sua defesa.

surgiam os lances de peri-
go de gol, como aconteceu
aos nove minutos quando
Dicá chutou no travessão.

A Portuguesa jogou na
retranca, marcando o se-
tor, e explorava os contra-
ataques, aproveitando a ve-
locidade de Basilio e Wilsi-
nho, os únicos que perma-
neceram na frente.

No segundo tempo, com a
entrada de Reinaldo no lu-
gar de Orlandinho, o time
alagoano ganhou mais
agressividade. O Brasil che-
gou a pressionar, mas insis-
tiu muito em organizar suas
jogadas pelo setor direito,
onde Fogueira que não avan-
çava em hipótese alguma,
as destruía com facilidade.

Na sua primeira apressn-
tação em Minas, depois que
foi vendido para o Bahia,
o ponteiro Natal dirigiu-se
para a sua antiga torcida,
sendo aplaudido de pé,
d e m o r a d amente. Desde
dexta-feira, quando chegcu
a Belo Horizonte, Natal re-
cusava-se a confirmar de-
clarações a ele atribuídas,
de que queria vencer paravingar a diretoria do Cru-
zeiro.

—•_ A minha única pre-
tensão é provar aos que não

é o fim do mundo", gritava
o jogador para o médico.

Minutos depois, Natal vol-
tou para o campo e, num
esforço desesperado, tentou
continuar jogando. Mas lo-
go teve de levantar o braço
direito para comunicar ao
técnico Silvio Pirilo que não
tinha condições.

Passos lentos, com as
duas mãos cobrindo o rosto
e chorando convulsiva-
mente, Natal saiu de campo
consolado pelos aplausos da
torcida do Cruzeiro.

Questão de categoria
mas a partir dai, aos pou-
cos, a maior categoria téc-
nica do Atlético foi equili-
brando as ações. Aos 20 mi-
nutos, numa bela jogada
individual, o lateral Zé Ma-
ria passou por dois adver-
sários — um deles o za-
gueiro Anchieta, que falhou
constantemente — e lançou
para a área, onde Dario fi-
nalizou de primeira, sem
chance de defesa para Tião.

O terceiro gol da partida
viria aos 40 minutos, quan-
do o ponteiro Romeu, num
ataque pela esquerda, pas-
sou por três defensores do
ABC e entregou a China,
que entrou pelo meio da
área e chutou forte. A bola
ainda chegou a ser defen-
dida parcialmente pelo go-
leiro, mas, para seu deses-
pero, entrou devagar, sem
que houvesse cobertura da
defesa.

O Atlético formou com
Mazurkiewicz, Zé Maria,
Raul Fernandes, Vantuir e
Cláudio; Vanderlei e Oldair;
Guerino Neto, China, Dario
e Romeu; o ABC, com Tião,
Sabará, Edson, Quelé e An-
chieta; Nilson e Alberi;
Maranhão, Libanio, Petinha
(Everaldo) e Soares.

Incentivado pela torcida,
o ABC começou jogando
muito bem, envolvendo com-
pletamente a equipe minei-
ra com seu toque de bola.
Logo aos oito minutos, num
bom lançamento de Mara-
nhão, o atacante Petinha
— que fazia seu jogo de es-
tréia, pois foi emprestado
há pouco tempo pelo Amé-
rica, de Natal — chutou for-
te, da entrada da área, a
meia altura, e conseguiu
vencer a Mazurkiewicz.

Até os 15 minutos o do-
minio do ABC foi total,

Vitória empata com

o América mineiro

O América, na retranca
partia em contra-ataques.
Logo aos seis minutos, Lima
perdeu a melhor chance dos
mineiros, chutando fora
quando se encontrava so-
mente com o goleiro Agui-
naldo à sua frente. O Vitó-
ria insistiu com as jogadas
pelo meio, facilitando a
atuação dos zagueiros e,
embora mostrasse mais vo-
lume de jogo, criou poucas
chances de gol.

O segundo tempo foi ain-
da mais corrido, mas o
América continuou jogando
rispldamente, já com o juiz
inteiramente perdido em
campo. Os ataques eram fa-
cilmente dominados pela
boa atuação dos zagueiros.
O técnico Yustrich mandou
que Hélio caísse mais pela
esquerda, para explorar as
subidas do lateral Luís Mo-
ta. Foi quando o time mi-
neiro criou algumas boas
oportunidades de gol.

Mota, Luís Carlos, Válter e
França; Fernando e Mar-
quinhos; Osni, André, Almi-
ro (Gibira) e Mário Sérgio.
América mineiro — Élcio,
Augusto, Washington, Luís
Alberto e Cláudio; Pedro
Omar e Juca Show; Eli. Hé-
lio, Lima (Eustáquio), e
Tião (Generoso).

Contando com a má arbi-
tragem do Sr. Roberto Mor-
gado, o primeiro tempo des-
tacou-se pela maneira vio-
lenta de jogar do América;
principalmente dos zaguei-
ros Washington e Luís Al-
berto, que cometeram fal-
tas ríspidas e não foram
advertidos pelo juiz. Em
vista da violência e da ma-
neira como o América se
fechava, o Vitória tinha di-
fleuldades para entrar na
área. Além do mais, o time
não repetiu a atuação das
partidas contra o Santos e
o Ceará.

Salvador (Sucursal) —
Vitória e América empata-
ram de 0 a 0 ontem no Es-
tádio da Fonte Nova, em
jogo corrido mas muito vio-
lento, principalmente por
parte dos jogadores minei-
ros, pois Washington, ex-
zagueiro do Flamengo, revi-
veu a sua melhor fase co-
metendo faltas perigosas.

O resultado favoreceu ao
América que é do mesmo
grupo do Vitória. O clube
baiano não repetiu a boa
atuação dos dois últimos jo-
gos, embora tenha domina-
do a maior parte da partida,
enquanto o time mineiro se
saia bem nos contra-ata-
ques. A renda foi de Cr$
138979,00 e o juiz Roberto
Morgado, da Federação Pau-
lista, teve foaca atuação.

Os times jogaram assim:
Vitória — Aguinaldo, Luís

Defendendo com dez
jogadores e atacando em
massa, o Bahia surpreendeu
o Cruzeiro. Numa das pou-cas vezes que conseguiu
penetrar na defesa d o
Bahia, o Cruzeiro foi favo-
recido por um pênalti
cometido por Paulo Henri-
que em Palhinha, aòs 13
minutos. Com muita calma
Lima chutou rasteiro no
canto direito do goleiro But-
tice, que nem esboçou um
gesto de defesa.

Aproveitando a má apre-
•sentação de Fontana, que
já havia sido advertido pe-lo juiz com o cartão amare-
lo, o ataque do Bahia envol-
veu a defesa do Cruzeiro
com relativa facilidade,
mas não conseguiu trans-
formar em gols o seu domi-
nio. Nos últimos minutas do
primeiro tempo o Bahia
atacou com insistência, mas
novamente perdeu excelen-
tes chances ipara empatar.

Equilíbrio lio fim
No segundo tempo a par-

tida continuou equilibrada,
embora o Atlético, a prlnci-
pio, mostrasse maior volu-
me de jogo. O ABC, na bus-
ca do empate, começou a
pressionar, más seus ata-
cantes desperdiçaram boas
oportunidades de gol. Numa
delas, aos 15 minutos, Soa-
res deu um passe longo pa-
ra Nilson, que chutou mui-
to bem, na corrida, mas o
goleiro Mazurkievicz fez a

melhor defesa da partida,
atirando-se ao canto direi-
to para espalmar a bola,
que vinha violenta, à mela
altura.

Pouco depois, Petinha so-
freu uma falta na entrada
da área, quando ia pene-
trando com grande chance
de marcar, aproveitando
um bom lançamento de Li-
banio. Alberi, porém, co-
brou a penalidade com um
chute alto e sem direção.

ro, Darci Meneses, Fontana
e Vanderlei, Piazza e Zé
Carlos, Eduardo, Roberto
Batata (Baiano), Palhinha
(Luís Carlos) e Lima. Bahia— Buttice, Pajuio Henrique,
Onça, Amorim e Souza, Bai-
aico e Eliseu, Natal (Sima e
depois João Daniel), Picolé,
Alberto e Ricardo.

li
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r**v.s. "íi^iTiT -uZTTT  n »II mu mini_ - '* & -ALima oateu bem um pênalti de Paulo Henrique em Palhinha e fez o umeo gol do Cruzeiro Fontana nao jogou bem e o Bahia perdeu inúmeras chances para empatar o jogo no Minas
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Manaus, (Correspondei.-

te) — O Coríntians foi sur-
preendido ontem à tarde no
Estádio Vlvaldo Lima com
uma excelente atuação do
Nacional, que o venceu por
2 a 0, góis marcados por
Campos, lider dos artilhei-
ros do Campeonato Nacio-
nal, agora com seis gols.

Embora tosse incentivado
por uma grande torcida or- .
ganizada, formada por pau-

listas e torcedores. do Rio
Negro, o Coríntians se apre-
sentou apático, inteiramen-
te .dominado pelo Nacional
durante toda a partida^ Os
gòls de Campos foram mar-
cádos ainda no primeiro
tempo, aos dois e 28 mlmi-
tos e a renda somou . . . .
CrS 111298,50, com um pú-

, bllco pagante de 20 368 pes-
soas. , *>*.' '*''?':!:;

í í

Gol inesperado

O América mineiro, apesar de jogar recuado, foi quem mais criou oportunidades de gol, mas Aguinaldo estava muito seguro

O Nacional venceu com
Edson Borracha, Antônio
Piola, Jurandir, Café e. Al-
mir;' Jorginho e Mário; Is-
maèl, Lacl (Denlval), Cam-
pos e Reis. O- Coríntians
atuou com Sidnei, Zé Ma-
ria, Baldócchi, Luís Carlos
e Pedrinho; Dirceu Alves
(Lance) e Adãozinho (Va-
gulnho); Paulo Borges,
Tião, Mirandinha e Aladim.
O juiz foi José Assis de Ara-
gão.

A temperatura de Ma-
naus, depois das chuvas que
caíram sobre a cidade pela
manhã, era de 28 graus
quando começou a partida.
O Nacional se lançou de
imediato à ofensiva e aos
dois minutos abriu o escore.

A Jogada nasceu num
lançamento de Piola para
Campos. O atacante rece-
beu o passe às costas de
Baldócchi, penetrou, espe-
rou o goleiro Sídhel sair do
gol e encobriu-o, jogando a
bola para as redes.

O gol inesperado desnor-
teou inteiramente a equipe
paulista, que passou a ata-
car em massa em busca do
empate.

Mirandinha e Tião per-
deram boas oportunidades,

com o goleiro Edson Borra-
cha fazendo excelentes de-
fesas. O Coríntians foi se
intranqullizando com a si-
tuação, ao contrário do Na-
cional, que subia de produ-
ção e dominava totalmente
o vjogo.

Aos 28 minutos, Reis
avançou pela es<Juerda, dri-
blou Baldócchi é passou pa-
ra Laci. O atacante se des-
vencllhou da marcação de
Zé Maria e chutou violenta-
mente. Sidnei defendeu'parcialmente e a bola ain-
da bateu na trave esquerda.
Campos, que vinha na cor-
rida, emendou de primeira,
marcando o segundo gol.

A partir daí, o Coríntians' 
ficou mais desorientado

. ainda. Duque substituiu
Dirceu Alves e Adãozinho,
por Lance e Vaguinho, mo-
dificou vários jogadores de
posição e de nada adiantou.

O Nacional tocava a bola
com categoria, fazendo sua
torcida vibrar com a exibi-
ção. O time recuou um pou-
co, para garantir o placar,
mas em momento nenhum
se preocupou com a desor-
denada reação do adver-
sário.

Cruzeiro dá no Bahia
mesmo com um talismã

Brasil não consegue
derrotar Portuguesa

A tlético passa por
ABC na Ia vitória

Belo Horizonte íSucursal)'
— Uma fitinha no pulso es-
querdo da maioria dos seus
jogadores, para dar sorte,
não impediu que o azar per-
seguisse o Bahia ontem à
tarde no Estádio MinaS Ge-
rais. Após perder Natal, no
primeiro minuto da partida,

Na sua primeira apresen-
tação em Minas, depois que
íoi vendido para o Bahia,
o ponteiro Natal dirigiu-se
pára a' sua antiga torcida,
sendo aplaudido de pé,
d e m o r a d amente. Desde
dexta-feira, quando chegcu
a Belo Horizonte, Natal re-
cusava-se a confirmar de-
clarações a ele atribuídas,
de que queria vencer para
vingar a diretoria do Cru-
zeiro.

— * A minha única pre-
tensão é provar aos que não

Defendendo cont dez
jogadores e atacando em
massa, o Bahia surpreendeu
o Cruzeiro. Numa das pou-
cas vezes que conseguiu
penetrar na defesa d o
Bahia, o Cruzeiro foi favo-
recido por um pênalti
cometido por Paulo Henri-
que em Palhinha, aos 13
minutos. Com muita calma .
Lima chutou rasteiro no
canto direito do goleiro But-
tice, que nem esboçou um
gesto de defesa.

Com Luís Carlos no lugar
de Palhinha, o Cruzeiro me-
lhorou no segundo tempo,
que deu mais movimen-
tação ao ataque.

Aos 36 minutos, Luís Car-
los emendou na trave uma
boa manobra do ataque. An-
tes, Zé Carlos também ha-
via chiutado uma, bola na

o ataque baiano não apro-
veitou excelentes oportuni-
dades para marcar e
acabou derrotado pelo Cru-
zeiro por 1 a 0, gol de Lima
na cobrança de um pênalti
sofrido por Palhinha.

O Cruzeiro, dominado pe-
lo Bahia no primeiro tem-

Azar de Natal
acreditavam no meu fute-
boi que estou recuperado e
èm boà forma, dizia Natal
em. entrevista antes d o
jogo.

Na primeira jogada de
que participou, aos 40
segundos do primeiro tem-
po, ainda emocionado,
Natal driblou Zé Carlos e,
quando tentava passar por
Vanderlei, sofreu uma pan-
cada na coxa direita, tendo
de ser atendido fora do
campo. "E' o fim do mundo,

Bahia melhor
Um minuto depois, Eliseu,

após tabelar com Picolé,
perdeu a primeira excelente .
oportunidade para empatar
ao chutar forte, quase da
entrada da pequena área,
obrigando aio goleiro Raul
a fazer uma difícil defesa.

Aos 22 minutos, foi a vez
de Picolé, completar uma
tabela com Eliseu, deixando
a bola escapar para fora
depois de driblar Raul.

Cruzeiro melhor
trave, quando o goleiro But-
tice já estava batido.

A maior chance desper-
dlçada pelo Bahia nesta
fase foi aos 33 minutos,
quando Eliseu chutou mal
de dentro da grande área
do Cruzeiro.

Os dois times jogaram
com: Cruzeiro — Raul, Lau-

po, melhorou na segunda
fase, apesar das^ demoradas
vaias da sua torcida, que
não gostou de sua apresen-
tação. A partida rendeu Cr?
64 424,00 e foi presenciada
por 13 013 pagantes. O juiz,
com boa atuação, foi o gaú-
cho Roque José Galas.

é o fim do mundo", gritava
o jogador paara o médico.

Minutos depois, Natal vol-
tou para o campo e, num
esforço desesperado, tentou
continuar jogando. Mas lo-
go teve de levantar o braço
direito para comunicar ao
técnico Silvio Plrilo que não
tinha condições.

Passos lentos, com as
duas mãos cobrindo o rosto
e chorando convulsiva-
mente, Natal saiu de campo
consolado pelos aplausos da
torcida do Cruzeiro.

Aproveitando a má apre-
sentarão de Fontana, que
já havia sido advertido pe-
lo juiz -.om o cartão amare-
lo, o ataque do Bahia envol-
veu a defesa do Cruzeiro
com relativa facilidade,
mas não conseguiu trãns-
formar em gols o seu domi-
nio. Nos últimos minutas do
primeiro tempo ó Bahia
atacou com insistência,'mas
novamente perdeu excelen-
tes chances para empatar.

ro, Darci Meneses, Fontana
e Vanderlei, Piazza e Zé
Carlos, - Eduardo, Roberto
Batata (Baiano), Palhinha
(Luís Carlos) e Lima. Bahia
— Buttlce, Paulo Henrique,
Onça, Amorim e Souza, Bal-
aco e EliseuANatal (Slma e
depois João Daniel), Pi-colé,
Alberto e Ricardo.

Maceió (Correspondente)
— Em jogo inteiramente
defensivo, lento e sem emo-
ções, o Brasil e a Portu-
guesa de Desportos empa-
taram por 0 a 0 ontem à
tarde no estádio Rei Pele
e continuam sem vencer no
Campeonato Nacional.

O time alagoano ainda
tentou algumas jogadas
ofensivas e foi melhor em
campo. Contudo, encontrou
um rígjdo bloqueio defensi-
vo por parte do quadro pau-
lista e acabou desistindo
também de tentar o gol. A
renda somou Cr$ 40 333,00 e
o árbitro foi José Marcai
Filho.

O Brasil jogou com Ver-
melho, Tadeu, Djalma, Ro-

berto Meneses e Ademir;
Alves e Rubem Salim; Ma-
nos,Orlandlnho (Reinaldo),
Zequinha e Silva. A Portu-
guesa, com Carioca, Deodo-
ro (Cardoso), Dárcio, Gua-
rael é Fogueira; Dldl (João
Marques) e Dica; Xaxá,
Enéas, Basilio e Wilsinho.

Desde os primeiros' ml-
nutos de jogo, as duas equi-
pes demonstraram nítida-
mente que atuavam para o
empate. Nem o Brasil nem
a Portuguesa arriscavam jo-
gadas ofensivas, limitando-
se a troca de passes no
meio do campo ou para as
laterais.

Somente através de chu-
tes longos ou faltas nas
proximidades da área é que

surgiam os lances de peri-
go de gol, como aconteceu
aos nove minutos quando
Dica chutou no travessão.

A Portuguesa jogou na
retranca, marcando o se-
tor, e explorava os contra-
ataques, aproveitando a ve-
locidade de Basilio e Wilsl-
nho, os únicos que perma-
neceram na frente.

No segundo tempo, com a
entrada de Reinaldo no lu-
gar de Orlandlnho, o time
alagoano ganhou mais
agressividade. O Brasil che-
gou a pressionar, mas insis-
tiu multo em organizar suas
jogadas pelo setor direito,
onde Fogueira que não avan-
cava em hipótese alguma,
as destruía com facilidade.

Natal (Correspondente)
O Atlético Mineiro con-

seguiu ontem, contra o ABC,
sua primeira vitória no
Campeonato Nacional, por
2 a 1, numa partida em que
a equipe nortista jogou
sempre de igual para Igual

foi süa melhor apresen-
tação, até agora — mas não
soube corrigir, ainda desta
vez, as costumeiras falhas
de cobertura de sua defesa.

Os três gols foram mar-
cados no primeiro tempo:
Petinha fez para o ABC, aos
oito minutos, Dario empa-
tou aos 20 e China comple-
tou, cinco minutos antes do
encerramento desta fase. O
jogo, bastante equilibrado,
foi assistido por 21456 pes-
soas, que proporcionaram
uma renda de Cr$ 75 660,00.

Questão de

Vitória empata com
o América mineiro

Salvador (Sucursal) —
Vitória e América empata-
ram de 0 a 0 ontem no Es-
tádio da Fonte Nova, em
jogo corrido mas muito vio-
lento, principalmente por
parte dos jogadores minei-
ros, pois Washington, ex-
zagueiro do Flamengo, revi-
veu a sua melhor fase co-
metendo faltas perigosas.-O, resultado favoreceu ao
América que é do mesmo
grupo do Vitória. O clube
baiano não repetiu a boa
atuação dos dois últimos jo-
gos, embora tenha domina-
do a maior parte da partida,
enquanto o time mineiro se
saia bem nos contra-ata-
quês. A renda foi de Cr$
138 079,00 e o juiz Roberto
Morgado. da Federação Pau-
lista, teve fraca atuação.

Os times jogaram assim:
Vitória — Aguinaldo, Luis

Mota,, Luis Carlos, Valter e
França; Fernando e Mar-
quinhos; Osni, André, Alnii-
ro (Giblra) e Mário Sérgio.
América mineiro — Élcio,
Augusto, Washington, Luís
Alberto e Cláudio; Pedro
Ornar e Jucá Show; Eli, Hé-
lio, Lima (Eustáquio), e
Tião (Generoso).

Contando com a má arbi-
tragem do Sr. Roberto Mor-
gado, o primeiro tempo des-
tacou-se pela maneira vio-
lenta de jogar do América,
principalmente dos zaguei-
ros Washington e Luis Al-
¦berto, que cometeram fai-
tas ríspidas e não foram
advertidos pelo juiz. Em
vista da violência e da ma-
neira como o América se
fechava, o Vitória tinha di-
ficuldades para entrar na
área. Além do mais, o time
não repetiu a atuação das
partidas contra o Santos e
o Ceará.

O América, na retranca
partia em contra-ataques.
Logo aos seis minutos, Lima
perdeu a melhor chance dos
mineiros, chutando fora
quando se encontrava so-
mente com o goleiro Agui-
naldo à sua frente. O Vitó-
ria insistiu com as jogadas
pelo meio, facilitando a
atuação dos zagueiros e,
embora mostrasse mais vo-
lume de jogo, criou poucas
chances de gol.

O segundo tempo foi ain-
da mais corrido, mas o
América continuou jogando
rlspidamente, já com o juiz
inteiramente perdido em

. campo. Os ataques eram fa-
cilmente dominados pela
boa atuação dos zagueiros.
O técnico Yustrich mandou
que Hélio caísse mais pela
esquerda, para explorar as
subidas do lateral Luis Mo-
ta. Foi quando o time mi-
neiro criou algumas boas
oportunidades de gol.

O Atlético formou com
Mazurkiewicz, Zé Maria,
Raul Fernandes, Vantuir e
Cláudio; Vanderlei e Oldair;
Guerino Neto, China, Dario
e Romeu; o ABC, com Tião,
Sabará, Edson, Quelé e An-
chieta; Nilson e Alberi;
Maranhão, Libanio, Petinha
(Everaldo) e Soares.

Incentivado pela torcida,
o ABC começou jogando
muito bem, envolvendo com-
pletamente a equipe minei-
ra com seu toque de bola.
Logo aos oito minutos, num
bom lançamento de Mara-
nhão, o atacante Petinha
— que fazia seu jogo de es-
tréia,* pois foi emprestado
há pouco tempo pelo Amé-
rica, de Natal — chutou for-
te, da entrada da área, a
meia altura, e conseguiu
vencer a Mazurkiewicz.

Até os 15 minutos o do-
minio do ABC foi total,

Equilíbrio
No segundo tempo a par-

tida continuou equilibrada,
embora o Atlético, a princi-
pio, mostrasse maior volu-
me de jogo. O ABC, na bus-
ca do empate, começou a .
pressionar, mas seus ata-
cantes desperdiçaram boas
oportunidades de gol. Numa

¦ delaS, aos 15 minutos, Soa-
res deu um passe longo pa-
ra Nilson, que chutou mui-
to bém, na corrida, mas ò
goleiro Mazurkiévicz fez a •

categoria
mas a partir dai, aos pou-
cos, a maior categoria téc-
nica do Atlético foi equili-
brando as ações. Aos 20 ml-
nutos, numa bela jogada
individual, o lateral Zé Ma-
ria passou por dois adver-
sários — um deles o za-
gueiro Anchieta, que falhou
constantemente — e lançou
para a área, onde Dario fi-
nalizou de primeira, sem
chance de defesa para Tião.

O terceiro gol da partida
viria aos 40 minutos, quan-
do o ponteiro Romeu, num
ataque pela esquerda, pas-
sou por três defensores do
ABC e entregou a China,
que entrou pelo meio da
área e chutou forte.^A bola
ainda chegou a ser- defen-
dida parcialmente pelo go-
leiro, mas, para seu deses-
pero. entrou devagar, sem
que houvesse cobertura da
defesa.

no fim
melhor defesa ,da partida,
atirando-se ao canto direi-
to para espalmar a bola,
que vinha violenta, à mel*
altura.

Pouco depois, Petinha so-
freu uma falta na entrada
da área, quando ia pene-
trando com grande chance
de marcar, aproveitando
um bom lançamento de Li-
banio. Alberi, porém," co-
brou a penalidade com um
chute alto e sem direção.
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Lima baieuTbem um pênalti de Paulo Henrique em Palhinha e fez.o único gol do Cruzeiro Fontana não jogou bem e o Bahia perdeu inúmeras chances para empatar o logo no Minas
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Fia empata partida que Paulo César foi o melhor
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São Paulo (Sucursal) —
Num Jogo em que Paulo
César foi a melhor figura,
fazendo o time onescer e
passar a dominar as açõesj
o Flamengo emmpatou de 0
a 0 com o Sâo Paulo, ontem
à barde no Morumbi, A par-
tida, que nâo agradou no
primeiro, tempo por causa
da sua lenitlidâò, melhorou
na fase final. O juiz foi
Agomar Martins e a renda
somou Cr$' 123 374,00.

O Flamengo chutou uma

bola na trave aos 40 minu-
tos, num premate de Pau-
lo César, mas a sua melhor
chance de gol surgiu aos
37m, quando Doval, depois
de bater a Samuel, tentou
colocar a bola no canto es-
querdo de Vanderlei, sem
sucesso. A entrada de Za-
nata, no'lugar de Zé Má-
rio, e de Humberto no de
Caio, deu mais agrèssivlda-
de aos cariocas, que foram
melhores no segundo tem-
po.

Jogo feio
Os times formaram as-

sim: Bão Paulo — Vandw-
lei, Porlan, Samuel, Arlln-
do e Gilberto: Edson e Teo-
doro; Paulo, Terto, Zé Car- .
los e Paraná. Flamengo —
Renato, 'Moreira, Chiqui-
nho, Tinho e Rodrigues
Neto; Llmlnha e Zé Mário;
Vicenblnho, Doval, Calo e
Paulo César.

Os poucos ataques 6urgl-
dos durante os 45 minutos
Iniciais não chegaram a
despertar a atenção do tor-
cedor, que não pôde sentir
nada de objetivo nas duas
equipes. O São Paulo foi à
frente apenas duas vezes.
A primeira logo no come-
ço da partida, quando Ter-

to desperdiçou uma boa
oportunidade, chutando por
cima da trave diante de
Renato.

O segundo lance impor-
tante dos paulistas velo aos
17 minutos, quando Zé Car-
los, dentro da pequena
área, tentou passar por Ti-
nho e acabou perdendo a
bola. Os cariocas responde-
ram com dois ataques. Aos
39 minutos, num cruzamen-
to de Paulo César da es-
querda, Doval subiu entre
Samuel e Arlindo e tocou
de cabeça, mas a bola íol
desviada por Vanderlei. Um
minuto depois, o mesmo
atacante chutava fora, da
entrada da área.

Lentidão

O Flamengo, sentindo que o São Paulo só se preocupava em defender, foi para o ataque e embora não marcasse criou boas chances de gol

Grêmio 0x0 Ceará
só agrada a Daltro

Fortaleza CCorresponden-
te) — O jogo entre Grêmio
e Ceará só agradou ao téc-
nico Daltro Menezes, que
considerou o empate de 0
a 0 como "uma vitória que
nos deu um ponto". Para o
técnico do Ceará e para as
18 484 pessoas que pagaram
para ver a partida (entra-
ram 1750 penetras o re-
sultado foi negativo. A ren-
da somou Cr$ 117 788,00.

O Grêmio dominou o pri-
meiro tempo e o Ceará o
segundo, mas durante todo
o jogo ninguém ameaçou
fazer gol. O juiz, com bom
trabalho, foi o paulista Vil-
mar Serra. Um torcedor saiu
ferido na cabeça por uma
garrafa atirada a esmo, nas
gerais — e o público saiu
frustrado pela falta de gols,
que não aconteceram por
causa da excelente atuação
das duas defesas.

SEM PRESSÃO

Os dois times formaram
assim: Ceará — Hélio, Ar-
tur, Nagel, Mauro e Paulo
Tavares; Edmar c Joãozi-
nho (Élclo); Jorge Costa,
Samuel, Erand (Belo) e Da-
costa. Grêmio — Jair, Espi-
nosa, Ancheta, Beto e Eve-
raldo; Jadir e Negrelros;
Carllnhos, Lairton (Paulo
Sérgio), Oberti (Mazinho) e
Loivo.

O primeiro tempo per-
tenceu aos gaúchos, que do-
minaram o meio de campo
e Impuseram o seu próprio
jogo, na base do toque de
bola e de lançamentos em
profundidade. Esse domi-
nio, porém, só ia até a en-

trada da área dos cearen-
ses, cuja defesa impedia
qualquer penetração, pelo
miolo ou pelas extremas.

Na primeira fase, só hou-
ve duas jogadas perigosas:
aos 21 minutos, Erandi chu-
tou em cima de Jair, depois
de uma falha da zaga gre-
mista; aos 40, Oberti pene-
trou livre, mas chutou fra-
co, nas mãos de Hélio.

No segundo tempo Daltro
Menezes tirou Oberti e co-
locou Mazinho, que entrou
para atuar recuado, buscan-
do o jogo. O Ceará cresceu
de produção e passou a to-
mar conta do meio de cam-
po, impondo também o seu
estilo, à base da velocida-
de. A defensiva gremista,
com Ancheta e Beto em boa
forma, cortava, no entanto,
todas as investidas. O do-
minio dos locais — como
acontecera com o Grêmio
no primeiro tempo — aca-
bava na entrada da área do
adversário.

Nessa etapa, como no pri-
meiro tempo, só duas boas
jogadas aconteceram: aos 14
minutos, Erandi cruzou da
linha de ' fundo, Ancheta
falhou e Samuel Ia marcar,
mas Beto pós a comer; aos
30, Esplnoza cruzou com
violência e o goleiro Hélio
falhou, mas Mazinho che-
gou tarde para o arremate.

O Grêmio ainda tirou
Lairton para colocar Paulo
Sérgio, sem resultado prá-
tico. O Ceará trocou João-
zinho por Élcio, que foi jo-
gar na frente, passando Sa-
muel a armar o jogo. Essa
alteração também em nada
influiu. Aos 4Õ minutos,
Erandi saiu contundido, en-
trando Belo em seu lugar. .

Alex usa a cabeça
e salva o América

Recife (Sucursal) — Os ata-
cantes do Náutico e do Améri-
ca não tiveram vez no jogo de
ontem no Estádio do Arruda,
pois, além de perderem várias
oportunidades, foram os za-
gueiros que fizeram os dois

O América começou melhor
e logo nos primeiros cinco mi-
nutos obrigou o goleiro Lula a
praticar duas defesas difíceis:
a primeira num tiro de Antô-
nio Carlos, que Ivair emendou
de primeira, e a outra com
Caio cabeceando precipitada-
mente, quando poderia domi-

No segundo tempo o Náuti-
co começou de maneira sur-
preendente. Logo aos dois mi-
nutos Edvaldo recebeu falta
de Alex na entrada da área e
Vbirajara marcou o primeiro
gol da partida, colocando a bo-
Ia no canto direito do goleiro
do América.

Estimulado pelos gritos da
torcida, além da vantagem de
1 a 0,o Náutico melhorou ain-
da mais e passou a buscar o
segundo gol. Num contra-ata-

gols da partida: Ublrajara, na
cobrança de falta, fez 1 aO pa-
ra o clube pernambucano e
Alex, de cabeça, empatou.

O resultado foi justo, já que .
os dois times estiveram iguais

.

DOMÍNIO DO AMÉRICA
nar a bola e chutar com
calma.

A partir dos 10 minutos o
• Náutico conseguiu equilibrar as

jogadas do mèio-de-campo, se-
tor que Badeco e Gilmar esta-
vam dominando. Mesmo assim,
o ataque não penetrava na de-
fesa do América que tinha em
Alex sua maior figura.

NÁUTICO MELHOR
que, porém, houve um comer e
Alex, de cabeça, encobriu o go-
leiro Lula, empatando o jogo.
Mas a última grande oportuni-
dade da partida foi perdida por
Allan Coll, o atacante ficou so-
zinho diante de Vbirajara e se
demorou a chutar, dando opor-
tunidade a Alex para desar-
má-lo.

Os técnicos ainda fizeram ai-
gumas modificações, tentando
dar mais agressividade às
suas equipes. A partida crês-

e demonstraram muito entu-
siasmo e espírito de luta duran-
te todo o jogo. O juiz foi o Sr.
Maurício Santiago, da Fede-
ração Mine .-a, c a renda somou
CrS 44 873,_">, para um públi-
co de 7.572 pessoas.

AOs 20 minutos, João Paulo
escorregou na entrada da área,
Antônio Carlos dominou, cen-
trou para Ivair, mas o zaguei-
ro Vbirajara salvou para côr-
ner. Pouco depois foi a vez do
Náutico: Elói deu um violento
chute de fora da área e quase

O Flamengo teve o domi-
nio do meio-de-campo, on-
de Zé Mário, com uma
atuação de excelente nivel
técnico, era o grande des-
taque. Teodoro, jogando
multo à frente, acabou
complicando a atuação de
Edson, que ficou completa-
mente perdido em campo,
sem saber o que fazer dian-
te do futebol regular de
Li minha.

Sem Toninho, o S. Paulo

deixou de ser um time
agressivo, ltmltando-se a
Terto, Já que Zé Carlos,
voltando pam buscar jogo,
não chegou a ser um ver-
dadeiro ponta-de-lança. O
ataque do Flamengo
ficou limitado a Doval
e Paulo César, que não ti-
veram muita chance dian-
te da defesa paulista. Caio,
sem qualquer inspiração, e
Vicentlno, bastante inibido,
pouco renderam.

Domínio
O Flamengo melhorou sua

produção na fase final,
principalmente depois das
alterações feitas por Zaga-
lo; > colocando Zanata e
Humberto nos lugares de Zé
Mário e Caio, este último
completamente nulo em
campo, dando chance a que
Samuel encontrasse espaço
para penetrar e ajudar o
meio-de-campo paulista.

Paulo César passou a jo-
gar mais avançado, caindo
para o meio, e isso foi im-
pòrtante para o Flamengo,
que passou a dar trabalho
ao adversário. Aos três mi-

nutos, o ponta carioca pas-
sou por Samuel e Forlan e
chutou com violência, da
entrada da área, obrigando
Vanderlei a uma grande de-
fesa. O São Paulo recuou
Gilberto e Moreira passou a
descer com freqüência. Aos
19 minutos, diante do golei-
ro, chutou por cima, perden-
do excelente oportunidade
para marcar.

O Flamengo ainda per-
deu outra chance, quando
Forlan salvou um chute de
Doval, tirando a bola qua-
se na risca de cal.

ATUAÇÕES
surpreendeu o
jara.

goleiro Vbira-

ceu em movimentação e os go-
leiros Vbirajara e Lula passa-
ram a ser os destaques do jo-
go, fazendo excelentes defesas.

Os times atuaram assim:
América — Ubirajara, Cabrita,
Alex, Aldeei e Paulo Maurício;.
Badeco e Gilmar; Antônio Car-
los, Caio (Tarciso), Ivair (Ta-
quito) e Tadeu. Náutico — Lu-
Ia, Gena, Ubirajara, Sidclei e
Romero; João Paulo (Galdino)
e Cordeiro; Elói, Ronaldo, Vas-
concelos e Pereira (Allan Coll).

Coritiba ganha após
a entrada de Flexa

Curitiba (Corresponden-
te) — Uma modificação in-
tellgente feita pelo treina-
dor Lanzoninho — Flexa
no lugar do ponta-direita
Leocádio — dando maior
mobilidade ao ataque do
Coritiba, desarmou todo o
esquema defensivo prepa-
rado pelo Sergipe, que ha-
via entrado em campo com
a única finalidade de garan-
tlr o empate, e deu ao cam-
peão paranaense uma vitó-
ria tranqüila por 2 a 0, com
gols marcados por Zé Ro-
berto;

O goleiro Jairo, apenas
uma espécie de espectador
em campo, completou 824
minutos de jogo sem levar
gols, numa partida em que
o tempo feio — chovia bas-
tante — e a baixa tempe-
ratura afugentaram o pú-
blico do estádio: a renda
foi de Cr$ 47149,00. O juiz
Valquir Plmentel, que teve
boa atuação, expulsou os
jogadores Nilo, do Sergipe,
e Hélio Pires, do Coritiba,
aos 30 minutos do segundo
tempo, por agressão mú-
tua.

As duas equipes foram
armadas com as seguintes
escalações: Coritiba: Jairo,
Hermes, Pescuma, Cláudio,
e Nilo; Fito e Dreyer; Leo-
cádló (Flexa), Hélio Pires.
Zé Roberto e Dirceu. Sergi-
pe — Lumumba (Edson),

João Carlos, Nilo, Ralmun-
do e Joel; Carlinhos e Zé
Pequeno (Ailton); Nanl-
nho, Edmilson, Adãozinho e
LealY

As instruções do técnico
Dequlnha parecem ter sido
no sentido de que o Sergi-
pe se retrancasse desde o
inicio, defendendo-se com
os 11 jogadores. Durante o
primeiro tempo o esquema
funcionou a contento, pois
embora o goleiro do Coriti-
ba não tivesse defendido
sequer uma bola, séu ata-
que também não chegou a
ameaçar o gol do Sergipe.

A entrada de Flexa no
lugar de Leocádio, no en-
tanto, deu ao técnico Lan-
zoninho a mobilidade que
faltava ao ataque — até
então incapaz de penetrar
na retranca sergipana — e
dos pés do ponteiro direito
surgiram os dois gols do
Coritiba. O primeiro aos 14
minutos, na cobrança de
uma falta, em que ele lan-
çou a bola para a área pa-
ra a cabeçada de Zé Ro-
berto em direção às redes;
aos 38 minutos, em novo
lançamento seu, o mesmo
atacante — e mais uma vez
de cabeça — completou o
marcador.

Depois da partida, o téc-
nico do Sergipe, Dequlnha,
culpou o frio e o estado do
gramado pela derrota.
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FLAMENGO
RENATO — Bastante se-

gurpi fez duas excelentes
defesas no primeiro temp-).
quando desviou para escan-
telo um chute de Terto e
uma cabeçada de Teodoro,
colocada no seu canto es-
querdo. Não teve trabalho
no segundo tempo. Nota 9.

MOREIRA —' Boa atua-
ção. Pouco trabalho na fa-
se inicial, pôde ajudar ao
ataque no segundo tempo,
quando avançou decidida-
mente. Nota 8.

CHIQUINHO — Começou
indeciso, mas cresceu no se-
gundo tempo, melhorando
bem sua atuação. Nota 7.

TINHO — Seguro, não
deu chance a Terto, fazen-
do com que ele voltasse pa-
ra buscar jogo, abandonan-
do a área. Nota 7.

RODRIGUES NETO —
Anulou completamente , a
Paulo e Wílton, que substi-
tulu o ponteiro titular. Não
avançou, porém, para auxl-
liar o ataque. Nota 9.

LIMINHA — Regular no
primeiro tempo melhorou
na fase final. Nota 8.

ZÉ MARIO — Boa atua-
ção. Cansou e deu seu lu-
gar a Zanata no segundo
tempo. Nota 7

VICENTINHO -
fraco, mas lutou
Nota 5.

- Muito
bastante.

DOVAL — Abusou do in-
dividualismo e não teve
muito êxito. Quando pas-
sou a jogar na base do con-
junto, melhorou. Nota 7.

CAIO — Não está em sua
melhor forma. Figura com-
ipletamente apagada. Aca-
bou substituído por Hum-
berto. Nota 3.

PAULO CÉSAR — Regu-
lar no primeiro tempo, se
tornou a grande figura do
jogo na fase complementar.
Levou o Flamengo à frente
e encurralou o adversário.
Nota 10.

ZANATA — Entrou no
lugar de Zé Mário e deu
mais agressividade ao time.
Nota 8.

HUMBERTO — Não teve
multa chance, pois jogou
pouco tempo. Mesmo assim,
esteve melhor que Caio. No-
ta 7.

SÃO PAULO

\ '...^Çjjl!^.. _,__

ivair-estreou no América mas, sentindo a falta de entrosamento, pouco mostrou de objetivo

VANDERLEI — Boa atua-
ção. Falhou apenas em ai-
gumas saidas do gol, nas
bolas altas. Nota 8.

FORLAN — No segundo
tempo, não deu conta de
sua função e deixou Paulo
César comandar as ações.
Nota 3.

SAMUEL — Regular, em- -
bora tenha marcado bem a

.Caio e depois a Humberto,
que entrou na fase final.
Nota' 7.

ARLINDO — Um dos me-
lhores da defesa, não dei-
xando espaço para Doval.
Nota 8.

GILBERTO — Não foi o
mesmo jogador agressivo de
outras partidas. Esteve ape-
nas regular. Nota 6.

EDSON — Bom no prl-
melro tempo e regular no
segundo. Nota 6.

TEODORO — Vinha sen-
do o melhor jogador do ti-
me, mas teve de sair no se-

gundo tempo por contusão.
Nota 8.

PAULO — Completamen-
te apagado. Quando passou
a jogar pelo meio, melho-
rou um pouco. Nota 1.

TERTO — Sem Toninho
para ajudá-lo, não foi um
atacante agressivo como de
outras vezes. Nota 6.

ZÉ CARLOS — Preocupa-
do em voltar para buscar o
jogo, deixou de ser um ver-
dadeiro centro-avante. No-
ta 6.

PARANÁ — Bem marca-
do por Moreira, pouca coisa
pôde fazer em campo. No-
ta 5.

. DIAS — Entrou em lugar
de Teodoro, mas não me-
lhorou o meio-de-campo do
time. Nota 4.

WILSON — Um pouco
melhor do que Paulo, ape-
nas'pelo seu esforço. No-
ta 5.
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Fia empata partida que Paulo César foi o melhor
i
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São Paulo (Sucursal) —
Nii-ri jogo em que Paulo
César foi a melhor figura,
fazendo o -lime onescer e
passar a dominar as ações,
o Flamengo emipatou de 0
a 0 com o São Paulo, ontem
à tarde no Morumbi. A par-
tida, qué nüo agradou no
primeiro tempo pór causa
da sua lentidão, "melhorou
na fase final. O juiz foi
Agomar Martins e a renda
somou Cr$ 123374,00.

O Flamengo chutou uma

bola na trave aos 40 mlnu-
tos, num arremate de Pau-
lo César, mas a sua melhor
chance" de gol surgiu aos
37m, quando Doval, depois
de bater a Samuel, tentou
colocar a bola no canto es-
querdo de Vanderlei, sem
sucesso. A entrada de Za-
nata, no lugar de Zé Má-
rio, e de'Humberto no de
Cato, deu mais agresslvlda-

. de aos cariocas, qüe foram
melhores no segundo tem-
po. '

O Flamengo, sentindo que o São Paulo só se preocupava em defender, foi para o ataque e embora não marcasse criou boas chances de gol

Grêmio 0x0 Ceará
só agrada a Daltro

' Fortaleza (Corresponden-
te) — O jogo entre Grêmio
e Ceará só agradou ao t.s-
nico Daltro Menezes, que
considerou o empate de 0
a 0 como "uma vitória que
nos deu um ponto". Para o
técnico do Ceará e para as
18484 pessoas que pagaram
para ver a partida (entra-
ram 1750 penetras o rc-
sultado foi negativo. A ren-
da somou Cr$ 117 788,00.

O Grêmio dominou o pri-
meiro tempo e o Ceará o
segundo, mas durante todo
o jogo ninguém ameaçou
fazer gol. O juiz, com bom
trabalho, foi o paulista Vil-
mar Serra. Um torcedor saiu
ferido na cabeça por uma
garrafa atirada a esmo, nas
gerais — e o público saiu
frustrado pela falta de gols,
que não aconteceram por
causa da excelente atuação
das duas defesas.

SEM PRESSÃO

Os dois times formaram
assim: Ceará — Hélio, Ar-
tur, Nagel, Mauro e Paulo
Tavares; Edmar e Joãozi-
nho (Élcioi; Jorge Costa,
Samuel, Erand (Belo) e Da-
costa. Grêmio — Jair, Espi-
nosa, Ancheta, Beto e Eve-
raldo; Jadlr e Negreiros;
Carlinhos, Lairton (Paulo
Sérgio), Oberti (Mazinho) e
Loivo.

O primeiro tempo per-
tenceu aos gaúchos, que do-
minaram o meio de campo
e impuseram d seu próprio
jogo, na base do toque de
bola e de lançamentos em
profundidade. Esse domi-
nio, porém, só ia até a en-

trada da área dos cèaren-
ses, cuja defesa impedia
qualquer penetração, pelo
miolo ou pelas extremas.

Na primeira fase, só hou-
ve duas jogadas perigosas:
aos 21 minutos, Erandi chu-
tou em cima de Jair, depois
de uma falha da zaga gre-,
mista; aos 40, Oberti pene-
trou livre, mas chutou fra-
co, nas mãos de Hélio.

No segundo tempo Daltro
Menezes tirou Oberti e co-
locou Mazinho, que entrou
para atuar recuado, buscan-
do o jogo. O Ceará cresceu
de produção e passou a to-
mar conta do meio de cam-
po, impondo também o seu
estilo, à base da velocida-
de. A defensiva gremista,
com Ancheta e Beto em boa
forma, cortava; no entanto,
todas as investidas. O do-
minio dos locais — como
acontecera com o Grêmio
no primeiro tempo — aca-
bava na entrada da área do
adversário.

Nessa etapa, como no pri-meiro tempo, só duas boas
jogadas aconteceram: aos 14
minutos, Erandi cruzou da
linha de fundo, Ancheta
falhou e Samuel ia marcar,
mas Beto pôs a córner; aos
30, Espinoza cruzou com
violência e o goleiro Hélio
falhou, mas Mazinho che-
gou tarde para o arremate.

. O Grêmio ainda tirou
Lairton para colocar Paulo
Sérgio, sem resultado prá-
tico. O Ceará trocou João-
zinho por Élcio, que foi jo-
gar na frente, passando Sa-
muel a armar o jogo. Essa
alteração também em nada
influiu. Aos 40 minutos,
Erandi saiu contundido, en-
trando Belo em seu lugar.

Alex usa a cabeça
e salva o América

Recife (Sucursal) — Os ata-
cantes do Náutico e do Améri-
ca não tiveram vez no jogo de
ontem no Estádio do Arruda,
pois, além de perderem várias
oportunidades, foram os za-
gueiros que fizeram os dois

O América começou melhor
e logo nos primeiros cinco mi-
nutos obrigou o goleiro Lula"a
praticar duas defesas difíceis:
a primeira num tiro de Antô-
nio Carlos, que Ivair emendou
de primeira, e a outra com
Caio cabeceando precipitada-
mente, quando poderia domi-

No segundo.tempo o Náuti-
co começou de maneira sur-
preendente. Logo. aos dois mi-
nutos Edvaldo recebeu falta
de Alex na entrada da área e
Ubirajai-a marcou o primeiro
gol da partida, colocando a bo-
Ia no canto direito do goleiro
do América.

Estimulado pelos gritos da
torcida, além da vantagem de
1 a 0, o Náutico melhorou ain-
da mais e passou a buscar o
segundo gol. Num contra-ata-

gols da partida: Ubirajara, na
cobrança de falta, fez 1 aO pa-
ra o clube pernambucano e
Alex, de cabeça, empatou.

O resultado foi justo, já que
os dois times estiveram iguais

DOMÍNIO DO AMÉRICA
nar a bola e~ chutar com
calma.

. A partir dos 10 minutos o
Náutico conseguiu equilibrar as
jogadas do meio-de-campo, se-
tor que Badeco e Gilmar esta-
vam dominando. Mesmo assim,
o ataque não penetrava na de-
fesa do América que tinha em
Alex sua maior figura.

NÁUTICO MELHOR
que, porém, houve um córner e
Alex, de cabeça, encobriu o go-
leiro Lula, empatando o jogo.
Mas a última grande oportuni-
dade da partida foi perdida por
Allan Coll, o atacante ficou so-
zinho diante de Ubirajara e se
demorou a chutar, dando opor-
tunidàde a Alex para desar-
má-lo.

Os técnicos ainda fizeram al-
gumas modificações, tentando
dar mais agressividade às
suas equipes. A partida crês-

e demonstraram muito entu-
siasmo e espirito de luta duran-
te todo o jogo. O juiz foi o Sr.
Maurício Santiago, da Fede-
ração Mineira, e a renda somou
CrS 44 873,^0, para um públi-
co de 7 572 pessoas.

Aos 20 minutos, João Paulo
escorregou na entrada da área,
Antônio Carlos dominou, cen-
trou para Ivairy mas o zaguei-
ro Ubirajara salvou para cór-
ner. Pouco depois foi a vez do
Náutico: Elói deu um violento
chute ãe fora da área e quase
surpreendeu o goleiro Ubira-
jar a.

ceu em movimentação e os go-
leiros Ubirajara e Lula passa-
rdm a ser os destaques do jo-
go, fazendo excelentes defesas.

Os times atuaram assim:
América — Ubirajara, Cabrita,
Alex, Aldeei e Paulo Maurício;
Badeco é Gilmar; Antônio Car-
los, Caio (Tarciso), Ivair (Ta-
quito) e Tadeu. Náutico — Lu-
Ia, Gena, Ubirajara, Sidclei e
Romero; João Paulo (Galãino)
e Cordeiro; Elói, Ronaldo, Vas-
cancelos e Pereira (Allan Coll).

Coritiba ganha após
a entrada de Flexa

Curitiba (Corresponden-
te) — Uma modificação in-
tellgente feita pelo treina-
dor Lanzonlnho — Flexa
no lugar do ponta-direita
Leocádlo — dando maior
mobilidade ao ataque do
Coritiba, desarmou todo o
esquema defensivo prepa-
rado pelo Sergipe, que ha-
via entrado em campo com
a única finalidade de garan-
tir o empate, e deu ao cam-
peão paranaense uma vltó-
ria tranqüila por 2 a 0, com
gols marcados por Zé Ro-
berto.

O goleiro Jairo, apenas
tuna espécie de espectador
em campo, completou 824
minutos de jogo sem levar
gols, numa partida em que
o tempo feio — chovia bas-
tante — e a baixa tempe-
ratura afugentaram o pú-
blico do estádio: a renda
foi de Cr$ 47149,00. O juiz
Valquir Pimentel, que teve
boa atuação, expulsou os
jogadores Nilo, do Sergipe,
e Hélio Pires, do Coritiba,

i aos 30 minutos do segundo
tempo, por agressão mú-
tua.

As duas equipes íoram
armadas com as. seguintes
escalações: Coritiba: Jairo,
Hermes, Pescuma, Cláudio,
e Nilo; Fito e Dreyer; Leo-
cádio (Flexa), Hélio Pires,
Zé Roberto e Dirceu. Scrgi-
pe — Lumumba (Edson),

João Carlos, Nilo, Raimun-
do e Joel; Carlinhos e Zé
Pequeno (Ailton); Nani-
nho, Edmilson, Adãozinho e
Leal.

As instruções do técnico
Dequinha parecem ter sido
no sentido de qüe o Sergi-
pe se retrancasse desde o
inicio, defendendo-se com
os 11 jogadores. Durante o
primeiro tempo o esquema
funcionou a contento, pois
embora o goleiro do Coriti-
ba não tivesse defendido
sequer uma bola, seu ata-
que também não chegou a
ameaçar o gol do Sergipe.

A entrada de Flexa no
lugar de Leocádlo, no en- ^^^^^tanto, deu ao técnico Lan- ¦HPPW'
zonlhho a mobilidade que *
faltava ao ataque — ; até
então incapaz de penetrar
na retranca sergipana — e
dos pés do ponteiro direito
surgiram os dois gols do
Coritiba. O primeiro aos 14
minutos, na cobrança de
uma falta, em que ele lan-
çou a bola para a área pa-
ra a cabeçada de Zé Ro-
berto em direção às redes;
aos 38 minutos, em novo
lançamento seu, o mesmo
atacante — e mais uma vez
de cabeça — completou o
marcador.

Depois da partida, o téc-
iilco do Sergipe, Dequinha,
culpou o frio e o estado do
gramado pela derrota.

Jogp feio
Os times formaram as-

sim:,São Paulo — Vander-
lei, Forlan, Samuel, Arlin-
do e Gilberto; Edson e-Teo-
doro; Paulo, Terto, Zé Car-
los e Paraná. Flamengo —
Renato, Moreira, Chiqul-
nho, Tinho e Rodrigues
Neto; Liminha e Zé Mário;
Vlcentlnho, Doval, Caio e
Paulo César.

Os 'poucos ataques surgi-
dos durante os 45 minutos
Iniciais não chegaram a
despertar a atenção'do tor-
cedorl que não pôde sentir
nada de objetivo nas duas
equipes. O São Paulo foi à
frente apenas duas vezes.
A primeira logo no come-
ço da partida, quando Ter-

to desperdiçou uma boa
oportunidade, chutando por
cima da trave diante de
Renato.

O segundo lance impor-
tante dos paullstasveio aos
17 minutos, quando Zé Car-
los, dentro da pequena
área, tentou passar por; Ti-
nho e acabou perdendo a
bola. Os cariocas responde-
ram com dois ataquei Aos
39 minutos, num cruzamen-*to de Paulo César da es-
querda, 'Doval subiu entre
Samuel e Arlindo e tocou

ide cabeça, mas a bola foi
desviada por Vanderlei. Um
minuto depois, o mesmo
atacante chutava fora, da
entrada da área.

Lentidão
O Flamengo teve o domi-

nio do méio-de-campo, on-
de Zé Máirio, com uma
atuação de excelente nivel
técnico, éra o grande des-
taque'. Teodoro, jogando
multo à frerite, acabou
complicando a atuação de
Edson, que ficou completa-
mente perdido em campo,
sem saber o que fazer dlan-
te do futebol regular de
Liminha.

Sem Toninho, o S. Paulo

deixou de ser um time
agressivo, limitando-se a
Terto, já que Zé Cários,
voltando para buscar jogo,
não chegou a ser um ver-
dadeiro ponta-de-lança. O
ataque ' do Flamengo
ficou limitado a Doval
e Paulo César, que não ti-
veram muita chance dian-
te da defesa paulista. Caio,
sem qualquer inspiração, e
Vicentlno, bastante Inibido,
pouco renderam.

Domínio
O Flamengo melhorou sua

produção na fase final,
principalmente depois das
alterações feitas por Zaga-
lo; colocando Zanata e
Humberto nos lugares de Zé
Mário e Caio, este último
completamente nulo em
campo, dando chance a que
Samuel encontrasse espaço
para penetrar e ajudar o
meio-de-càmpo paulista.

Paulo César passou a jo-
gar mais avançado, caindo
para o meio, e isso foi im-
portante pára o Flamengo,
que passou a dar trabalho
ao adversário. Aos três mi-

nutos, o ponta carioca pas-
sou por Samuel e Forlan e
chutou com violência, da
entrada da área, obrigando
Vanderlei a uma grande dc-
fesa. O São Paulo recuou
Gilberto e Moreira passou a
descer com freqüência. Aos
19 minutos, diante do golei-
ro, chutou por cima, perden-
do excelente oportunidade
para marcar.

O Flamengo ainda per-
deu outra chance, quando
Forlan salvou um chute de
Doval, tirando a bola qua-
se na risca de cal.

ATUAÇÕES
FLAMENGO

RENATO — Bastante se-
guro, fez duas excelentes
defesas no primeiro tempo,
quando desviou para escan-
teio um chute de Terto e
uma cabeçada de Teodoro,
colocada no seu canto es-
querdo. Não teye trabalho
no segundo tempo. Nota 9.

MOREIRA — Boa atua-
ção. Pouco trabalho na fa-
se inicial, pôde ajudar ao
ataque no segundo tempo,
quando avançou decidida-
mente. Nota 8.

CHIQUINHO — Começou
indeciso, mas cresceu no se*-
gundo tempo, melhorando
bem sua atuação. Nota 7.

TINHO — Seguro, não
deu chance a Terto, fazen-
do com que ele voltasse pa-
ra buscar jogo, abandonan-
do a área. Nota 7.

RODRIGUES NETO —
Anulou completamente a
Paulo e Wilton, que substi-
tuiu o ponteiro titular. Não
avançou, porém, para auxi-
liar o ataque. Nota 9.

LIMINHA — Regular no
primeiro tempo melhorou
na fase final. Nota 8.

SÃO PAULO

ZÉ MARIO — Boa atua-
ção. Cansou e deu seu lu-
gar a Zanata no segundo
tempo. Nota 7

VICENTINHO — Muito
fraco, mas lutou bastante.
Nota 5.

DOVAL — Abusou do in-
dividualismo e não, teve
muito êxito. Quando pas-
sou a jogar na base do con-
junto, melhorou. Nota 7.

CAIO — Não está em sua
melhor forma. Figura com-
pletamente apagada. Aca-
bou substituído por Hum-
berto. Nota 3.

PAULO CÉSAR — Regu-
lar no primeiro tempo, se
tornou a grande figura do
jogo na fase complementar.
Levou o Flamengo à frente
e.encurralou o adversário*
Nota 10.

ZANATA — Entrou no
lugar de Zé Mário e deu
mais agressividade ao time.
Nota 8.

- HUMBERTO — Não teve
muita chance, pois jogou
pouco tempo. Mesmo assim,
esteve nielhor que Calo. No-
ta 7. V

:^fl_É__
Ivair estreou no América mas, sentindo a falta de entrosameiito, pouco mostrou de objetivo

VANDERLEI — Boa atua-
ção. Falhou apenas em al-
gumas saídas do gol, nas
bolas altas. Nota 8.

FORLAN — No segundo
tempo, não deu conta de
sua função e deixou Paulo
César comandar as ações.
Nota 3.

i

SAMUEL — Regular, em-
bora tenha marcado bem a
Caio e depois a Humberto,
que entrou na fase final.
Nota 7.

ARLINDO — Um dos me-
lhores da defesa, não dei-

^ando espaço para Doval.
Nota 8.

GILBERTO — Não foi o
mesmo jogador agressivo de
outras partidas. Esteve aí_e-
nas regular. Nota '6.

EDSON — Bom no pri-
meiro tempo e regular no
segundo. Nota 8.

TEODORO — Vinha sen-
do o melhor jogador do ti-
me, mas teve de sair no se-

•gundo tempo por contusão.
Nota 8.

PAULO ¦'¦¦— Completamen-
te apagado. Quando passou
a jogar pelo meio, melho-
rou um pouco. Nota 1.

TERTO — Sem Toninho
para ajudá-lo, nãp foi um
atacante agressivo como de
outras vezes. Nota 6.

ZÉ CARLOS — Preocupa-
do em voltar para buscar o
Jogo, deixou de ser um ver-
dadeiro centro-avante. No-
ta 6.

PARANÁ — Bem marca-
do por Moreira, pouca coisa
pôde fazer em campo. No-
ta 5.

DIAS — Entrou em lugar
de Teodoro, mas não me-
lhorou o meio-de-campo do' time. Nota 4.

WILSON — Um pouco
melhor do que Paulo, ape-
nas pelo seu esforço. No-
ta 5.
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Flu joga melhor mas só vence por 2 a 1 no final
Com melhor preparofísico; e disposição de

vitória, o Fluminense
manteve ontem à tarde
no Maracanã a sua in-
vencibilidade no Campe-
onato Nacional, ao der-
rotar por 2 a 1 o Santos,
equipe que se 'limitou ao
toque de bola sem qual-
quer objetividade, recur-
so natural para cpmpen-
sar o cansaço evidente
demonstrado pela maio-'
ria dos jogadores.Embora superior ao

seu adversário, o Flu-
minense só chegou à
vitória aos 38 minutos
do segundo tempo, atra-
vés de um gol de Lula. O
primeiro tempo ter-
minou empatado em 1 a
1, gols de Jair aos 20
minutos e Edu aos 40. A
única falha de Armando
Marques foi justamenteneste gol, porque no lan-
ce anterior Pele fez falta
em Denílson. A renda
somou Cr$ 167 707,00
(22 764 pagantes).

Ritmo de amistoso
Os dois times jogaram

assim: Fluminense —
Félix, Toninho, Silveira,
Assis e Marco Antônio;
Denílson, Didi (Artime)
e Rubens Galaxie; Cafu-
ringa, Jair e Lula. San-
tos — Cláudio, Orlando,
Carlos Alberto, Oberdã e
Zé Carlos; Clodoaldo,
Afonsinho e Brecha
(Léo); Edu, Pele e Fer-
reira.

Desde os movimentos
iniciais da partida o
Santos tentou imprimir
ao jogo um ritmo lento,
de toque de bola. E como
a maioria de seus joga-
dores tem habilidade, es-
sa era uma tarefa fácil,
que todos cumpriam
com certa tranqüilidade.

O Fluminense procu-rou logo assumir o
comando da p a r t i d a,
mas encontrava dificul-
dade porque o adversário
tinha muita gente no
meio campo — Clodoal-
do, Afonsinho, Brecha e
Ferreira — deixando
apenas Pele na frente,
embora este frequen-
temente voltasse para
apanhar bola.

O primeiro lance de
perigo ocorreu aos oito
minutos: Silveira fez um
lançamento longo, rasi
teiro, para Cafuringa. O
extrema chegou na bola
mais rápido do que Zé
Carlos, entrou ha área,
tirou Oberdã da jogada
e chutou por cima da
trave.

Empate injusto
A equipe carioca mos-

trava mais disposição e
procurava não acompa-
nhar o ritmo lento do
adversário. Apesar disso,
eram poucas as jogadas
de área; a partida se
desenvolvia quase exclu-
si vãmente no meio cam-
po.

Aos 20 minutos, a pri-
meira vantagem do Flu-
minense: Lula e Jair
avançaram trocando
passes e a bola foi para
Cafuringa, que centrou
rasteiro para o interior
da área. A bola perdeu
sua força ao bater num
zagueiro paulista e ficou
entre Jair e o goleiro
Cláudio. O atacante,
mesmo sem equilíbrio,
quase caindo, ainda deu
leve toque na bola para
as redes.

A esta altura o Santos
já era uma equipe per-
dida em campo, com o

meio campo falhando
muito nos passes e o
ataque limitado à luta
inútil de Pele na área do
Fluminense, onde Silvei-
ra ganhava todas as bo-
Ias. Ferreira estava
totalmente apagado e
Edu, quando passava
por Marco Antônio, com-
pletava as jogadas biso-
nhamente.

Mas aos 40 minutos
houve o empate. Brecha
cobrou uma falta sobre
á barreira. A bola voltou'
para fora da área e Cio-
doaldo alçou um centro.
Pele levantou demais o
pé na disputa com Deníl-
son, o árbitro Armando
Marques não deu o jogo
perigoso e a bola sobrou
para Edu, pela direita.
Ele deu um chute à meia
altura, encobrindo Félix.
De nada valeram os pro-testos dos jogadores do
Fluminense.

Domínio absoluto
Certo de que o mar-

cador era injusto e per-
cebendo que se forçasse
o jogo chegaria à vitória,
o Fluminense voltou pa-
ra o segundo tempo ain-
da mais disposto, adian-
tando seus homens. A.
equipe, no entanto, tinha
um sério problema: Mar-
co Antônio.

O lateral-esquerdo ia à
frente como de costume,
mas prejudicava todos os
ataques porque atrasava
sempre a bola para o
meio-campo depois, ,que
já estava quase dentro
da área. E essa deficiên-
cia ainda tinha outro
agravante: Lula, o joga-
dor mais perigoso do ti-
me, ficava^ sem espaço
para jogar.

O Santos raramente ia
ao ataque; seus jogado-
res andavam em campo.
Afdnsinhò levava u m
tempo enorme para vol-
tar e tanto ele como os

demais se limitavam ào
cerco ao adversário.
Depois que este con-
seguia o drible, avançava
sem o menor problema.
Aos 8 minutos Jair cabe-
ceou só para Cláudio
defender — a zaga con-,
traria ficou esperando a
marcação deimpedimen-
to.

Aos 15 e 20 minutos o
Fluminense teve duas
ótimas chances, ambas
por Ruliens Galaxie. Na
primeiri'. ele ficou livre
e chutou para fora e na
outra atirou na trave,
numa jogada muito
bonita.

Com o objetivo de dar
ainda mais agressividade
ao time, Pinheiro fez Ar-
time entrar aos 25 minu-
tos, saindo Didi. O Flu-
minense era todo pres-
são e pouco depois Toni-
nho, um dos melhores
jogadores em campo,
centrou e Lula comple-
tou por cima da trave.

Hora da justiça
O gol da equipe cario-

ca estava na iminência
de ser marcado e isso re-
almente ocorreu aos 38
minutos. Com o time
todo no campo do San-
tos, Cafuringa centrou
pela direita, Cláudio deu
um soco na bola com as
duas mãos e a sobra
ficou com Lula, pela es-''
querda. O ponteiro teve
tempo para ajeitar a bo-
Ia e concluir com violên-
cia pára o gol vazio. O
goleiro Cláudio correu
até Armando Marques
para alegar que fói em-
purrado por Artime no
momento em que espal-

mou a bola, mas o juiz
corretamente validou o
gol.

Léo já estava na late-
ral para substituir Bre-
cha e sua entrada nada
adiantou, porque a in-
tenção do técnico Pepe
era manter o empate de
1 a 1 e d jogador acabou
de. assinar a súmula jus-
tamente no momento do
gol.

Em seguida ò Flu-
minense ainda realizou
mais dois bons ataques,
mas depois passou a
tocar a bola diante de
um Santos incapaz de
esboçar qualquer reação.
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Após a disputa entre Pele e Denílson a bola sobrou para Edu, que finalizou sem chance para Félix

ATUAÇÕES

FÉLIX — Pouco empregado
mas, mesmo assim, quando teve de
Intervir o fez com segurança. No-
tá. V;

TONINHO — O. melhor da par-tida. Seguro na marcação e ótimo
no apoio. Era ò mais perigoso ata-
cante do Fluminense, quando avan-
cava. Nota 10.'

SILVEIRA — Jogou com sim-
plicldade e segurança. Ganhou to->
das as disputas pelo alto e mar-'cou firme a Pele. Nota 8.

ASSIS — Bastante eficiente na
marcação. Entretanto, abusa mui-
to das entradas violentas, mesmo
quando não existe necessidade. No-
ta 8.

MARCO ANTÔNIO - O mais
fraco do time. Apoiou mal e dé-

CLÁUDIO — Nâo teve culpa
nos gols, mas soltou uma bola in-
fantllmpnte e que só não foi apro-
veitada pelo Fluminense porquenão havia ninguém perto. Nota 7.

ORLANDO — Começou muito
bem. Aos poucos foi sumindo e
acabou sendo totalmente envolvi-
do por Lula. Nota 5.

CARLOS ALBERTO — O me-
lhor do time. Seguro, tranqüilo e
com muita categoria, Se quiser se
fixar na posição de zagueiro de
área será um sucesso. Nota 9.

OBERDÃ — E' um jogador de
poucas qualidades técnicas, mas
bastante lutador e duro. Falhou no
primeiro gol do Fluminense. Nota 4.

ZÉ CARLOS — Seu forte é
apoiar, mas parece que esqueceu

FLUMINENSE
monstrou má forma fiiica. Sua
sorte foi ter a seu lado Assis, que
fez perfeita cobertura do setor. No-
ta 4.

DENÍLSON— Bloqueou bem a
entrada de sua área e comandou
o time. Continua errando r mitos
passes e se limita a fazê-los late-
ralmente. Nota 7.

DIDI — Lutou o tempo todo e
deu perfeito combate a Pele e Bre-
cha. Nota 8.

CAFURINGA — Luta bastante
e participa de todas as Jogadas
de ataque. Não desiste mesmo
quando perde a.bola, Deyido à sua
insistência, não permitiu que Zé
Carlos, seu marcador, apoiasse o
ataque. Nota 8.

. ; SANTOS
esta virtude., Ou então está muito
mal fisicamente. Nota 4.

CLODOALDO — Foi o princi-.pai responsável pelo Santos não ter
sofrido mais gols. Marca bem e não
deixa ninguém passar com a bola.
Está bastante violento, o que lhe
tira boa parte de seu ótimo fute-
boi. Nota 8.

/AFONSINHO — Completamen-
te perdido na partida. De vez em
quando realiza uma jogada bri-
lhante, mas nunca a completa. No-
ta 3.

EDU — Fez um gol.,E só. Con-
tlnua se omitindo do jogo e não
presta o menor auxilio quando seu
time é atacado. Nota 4.

BRECHA — Se o que ele joga
é o que apresentou, então é bas-
tante fraco. Entretanto, como foi

RUBENS — Alternou boas e
más jogadas, mas auxiliou muito
o seu meio-campo. Ainda chutou
uma bola na trave. Nota 7.

JAIR — Marcou um gol e lu-
tou bastante, mas pouco conseguiu
contra Carlos Alberto. Nota 7.

LULA — Correu bastante e re-
cebeu o prêmio marcando um gol.
Melhorou no segundo tempo, quan-
do passou a jogar mais pela pon-
ta. Nota 9.

ARTIME — ^Entrou para dar
maior agressh idade ao ataque, mas
poucas vezes tocou na bola. Pelo
menos preocupiu mais a defesa do.
Santos, que o conhece muito bem.
Nota 6.

a segunda vez que atuou pelo San-
tos, é provável que ainda não te-
nha se entrosado melhor. Ou então
entrosou na apatia geral que do-
mina a equipe; Nota 3.

PELE — Sua participação na
partida se resumiu no lance do gol
de Edu, quando ele cometeu falta
em Denílson. Nada mais que isso.
Foi mais notado pelas reclamações.
Tem a seu favor o fato de que fi-
cou Isolado entre os zagueiros do
Fluminense. Nota 3.

FERREIRA — Muito fraco, Não
incomodou em nada e, por ser fra-
co, Tonlnho deixou-o à vontade, in-
do apoiar seu ataque. Nota 2.

LÉO — Não teve tempo de apa-
recer; pois jogou apenas sete mi-
nutos.

Na grande área
Armando Nogueira

A presença de Pele, o sangue novo
áe Brecha (um estilista, vê-se logo),
a escalação de Carlos Alberto na.
zaga interior, nada disso disfarçou
uma grande evidência do time do
Santos: a incapacidade física da
maioria de seus jogadores, a come-
çar pelo próprio Pele que, no primei-ro tempo, não acrescentou à partidanada do seu maravilhoso talento.

O time do Fluminense, favore-
cido por essa circunstância e valen-
do-se ainda do fato de que a equipe
do Santos deixa jogar, passou o pri-meiro tempo a tocar a bola, a meu
ver, excedendo-se na sua circulação',s quando podia e devia ter intensifica-
do a cadência para esgotar ainda
mais o já exaurido time do Santos.

Os gols do primeiro tempo não
chegaram a emocionar o estádio: o
do Fluminense, numa bola através-
soda da grande área, que só deu em
gol por omissão da saga interior
(Oberdan e Carlos Alberto); o gol do
Santos, feito pelo jogador mais au-
sente da equipe, (Edu), foi o desfe-
cho de uma série de irregularidades:
falta de Silveira e, depois, de Assis
em Pele, o qual, por sua vez, come-
teu "jogo perigoso" com uma "bici-
cleta" defeituosa.

Não jogou o Santos, pelo menos
no primeiro tempo, para merecer um
gol. O time do Fluminense comandou
técnica e psicologicamente a partida
nesse período.

Formada de Denílson, Didi e Ru-
bens, a meia cancha do tricolor con-
trolou mais tempo e melhor a bola
do jogo. O jogador Rubens, jovem,
aplicado, trabalha com inteligência e
sobriedade. Se não tivesse cansado
cedo, poderia estar entre os melho-
res de sua equipe, à frente o lateral
Toninho, outra vez, em forma espe-
íacular.

Uma vitória de todos os méritos
a do Fluminense, ontem, somando
dois pontos importantes nessa mara-
tona que é o Nacional-72.
Bolas de primeira

O pessoal do Vasco da Gama
sempre achou que o campo de São
Januário não dá sorte ao time. A
nova tentativa, agora, com Travagli-
ni, também foi mal sucedida: lá, o
Vasco perdeu, sábado, a liderança e
a invencibilidade no Campeonato Na-
cional. Moral da história: São Ja-
nuário pode voltar a ser campo de
treinos, apenas. /// Volta e meia, o
mesmo assunto: por que será que o
futebol profissional no Brasil vive fi-
nanceiramente no vermelho? Nunca
vi pergunta tão fácil de responder: é
só contar quantos clubes profissio-
nais há em cada Estado. Veja, leitor,
se é possível: o Campeonato Gaúcho,
por exemplo, é disputado por 26 clu-
bes; o Mineiro, por 2,0. Se aplicar
o princípio econômico da "falência
purificadora", o Campeonato Gaúcho
fica reduzido a três clubes profissio-
jiais e o Mineiro também a três — e
olhe lá. Ul Isso, para não falar do
Rio, que é uma cidade com 12 clubes
de futebol profissional. Claro que a
maioria vai viver de folha atra-
sada. E os jogadores que vivem
do seu suor fazem.muito bem quan-
do pleiteiam (e obtêm) passe livre na'Justiça. III Recebi da diretoria da
CBD impresso do regulamento do
Campeonato Nacional. Obrigado. Re-
cébi do Fluminense o último nume-
ro da revista do. clube. Tal como a re-
vista da CBD, que está cada vez mais
bem feita, a do Flumineáse é úm
bom trabalho da divulgação do clu-
be. III A esperteza de algum árbi-
tros: evitam, de toda maneira, exibir
cartão amarelo para os jogadores. Aí,
quando vai acabando o jogo, o cartão
começa a aparecer. Mas, já é tarde e
não há mais o risco de ter que mosr
irar o vermelho ao jogador antes
ameaçado pelo amarelo. Jogada po-
lítica de alguns árbitros que não gos-
tam de exercer a sua autoridade. ///
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Flu joga melhoí mas só vence por 2 a 1 no final
Com melhor preparo*

físico e disposição de
vitória, o Fluminense
manteve ontem à tarde
no Maracanã a sua in-
vencibilidade no Campe-
onato Nacional, ao der-
votar por 2 a 1 o Santos,
equipe que se limitou ao
toque de bola sem qual-
quer objetividade, recur-
so natural para compen-
sar o cansaço evidente
demonstrado pela maio-
ria dos jogadores. -

Embora superior a o

seu adversário, o Flu-
minense só chegou à
vitória aos 38 minutos
do segundo tempo; atra-
vés de um gol de Lula. O
primeiro tempo ter-
minou empatado em 1 a
1, gols de Jair aos 20
minutos e Edu aos 40. A
única falha de Armando
Marques foi justamente
neste gol, porque no lan-
ce anterior Pele fez falta
em Denílson. A renda
somou Cr$ 167707,00
(22 764 pagantes).

Ritmo de amistoso
Os dois times jogaram

assim: Fluminense —
Félix, Toninho, Silveira,
Assis e Marco Antônio;
Denílson, Didi (Artime)
e Rubens Galaxie; Cafu-
ringa, Jair e Lula. San-
tos — Cláudio, Orlando,
Carlos Alberto, Oberdã e
Zé C a r 1 o s ; Clodoaldo,
Afonsinho e Brecha
(Léo); Edu, Pele e Fer-
reira.

Desde os movimentos
iniciais" da partida o
Santos tentou imprimir
ao jogo um ritmo lento,
de toque de bola. E como
a maioria de seus joga-
dores tem habilidade, es-
sa era uma tarefa fácil,
que todos cumpriam
com certa tranqüilidade.

O Fluminense procu-
rou logo assumir o
comando da partida,mas encontrava dif icul-
dade porque o adversário
tinha muita gente no
meio campo — Clodoal-
do, Afonsinho, Brecha e
Ferreira —d e i x a n d o
apenas Pele na frente,
embora este frequen-
temente voltasse para
apanhar bola.

O primeiro lance de
perigo ocorreu aos oito
minutos: Silveira fez um
lançamento longo, ras-
teiro, para Cafuringa. O
extrema chegou na bola
mais rápido do que Zé
Carlos, entrou na área,
tirou Oberdã da jogada
e chutou por cima da
trave.

Empate injusto
A equipe carioca mos-

trava mais disposição e
procurava não acompa-
nhar o ritmo lento do
adversário. Apesar disso,
eram poucas as jogadas
de área; a partida se
desenvolvia quase exclu-
sivamente no meio cam-
po.

Aos 20 minutos, a pri-
meira vantagem do Flu-
minense: Lula e J a i r
avançaram trocando
passes e a bola foi para
Cafuringa, que centrou
rasteiro para o interior
da área. A bola perdeu
sua força ao bater num
zagueiro paulista e ficou
entre Jair e o goleiro
Cláudio. O atacante,
mesmo sem equilíbrio,
quase caindo, ainda deu
leve toque na, bola para
as redes.

A esta altura o Santos
já era uma equipe per-dida em campo, com o

meio campo falhando
muito nos passes e o
ataque limitado à luta
inútil de Pele na área do
Fluminense, onde Silvei-
ra ganhava todas as bo-
las. Ferreira estava
totalmente apagado e
Edu, quando passava
por Marco Antônio, com-
pletava as jogadas biso-
nhamente.

Mas aos 40 minutos
houve o empate. Brecha
cobrou uma falta sobre
a barreira. A bola voltou
para fora da área e Cio-
doaldo alçou um centro.
Pele levantou demais o
pé na disputa com Deníl-
son, o árbitro Armando
Marques não deu o jogo
perigoso e a bola sobrou
para Edu, pela direita.
Ele deu um chute à meia
altura, encobrindo Félix.
De nada valeram os pro-testos dos jogadores do
Fluminense.

Domínio absoluto
Certo de que o mar-

cador era injusto e per-
cebendo que se forçasse
o jogo chegaria à vitória,
o Fluminense voltou pa-
ra o segundo tempo ain-
da mais disposto, adian-
tando seus homens. A
equipe, no entanto, tinha
um sério problema: Mar-
co Antônio.

O lateral-esquerdo ia à
frente como de costume,
mas prejudicava todos os
ataques porque atrasava
sempre a bola para o
meio-campo depois, que
já estava quase dentro
da área. E essa deficién-
cia ainda tinha outro
agravante: Lula, o joga-
dor mais perigoso do ti-
me, ficava sem espaço
para jogar.

O Santos raramente ia
ao ataque; seus jogado-
res andavam em campo.
Afonsinho levava u m
tempo enorme para vol-
tar e tanto ele como os

demais se limitavam ao
cerco ao adversário.
Depois que este con-
seguia o drible, avançava
sem o menor problema.
Aos 8 minutos Jair cabe-
ceou só para Cláudio
defender — a zaga con-
traria ficou esperando a
marcação de impedimen-
to.

Aos 15 e 20 minutos o
Fluminense teve duas
ótimas chances, ambas
por Ruíiens Galaxie. Na
primeira ele ficou livre
e chutou para fora e na
outra atirou na trave,
numa jogada muito
bonita.

Com o objetivo de dar
ainda mais agressividade
ao time, Pinheiro fez Ar-
time entrar aos 25 minu-
tos, saindo Didi. O Flu-
minense era todo pres-
são e pouco depois Toni-
nho,/ um dos melhores
jogadores em campo,
centrou e Lula comple-
tou por cima da trave.

Hora da justiça

l'i.
I

O gol da equipe cario-
ca estava na Iminência
de ser marcado e isso re-
almente ocorreu aos 38
minutos. Com o time
todo no campo do San-
tos, Cafuringa centrou
pela direita, Cláudio deu
um soco na bola com as
duas mãos e a sobra
ficou com Lula, pela es-
querda. O ponteiro teve
tempo para ajeitar a bo-
la e concluir com violên-
cia para o gol vazio. O
goleiro Cláudio correu
até Armando Marques
para alegar que foi em-
purrado por Artime no"
momento em que espal-

mou a bola, más o juiz
corretamente validou o
gol.

Léo já estava na late-
ral para substituir Bre-
cha e sua entrada nada
adiantou, porque a in-
tenção do técnico Pepe
era manter o empate de
1 a 1 e o jogador acabou
de assinar a súmula jus-
tamente no momento do
gol.

Em seguida o Flu-
minense ainda realizou
mais dois bons ataques,
mas depois passou a
tocar a bola diante de
um Santos incapaz de
esboçar qualquer reação.

>•
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Após a disputa entre Pele e Denílson a bola sobrou para Edu, que finalizou sem chance para Félix

ATUAÇÕES

FÉLIX — Pouco empregado
mas, mesmo assim, quando teve de
intervir o fez com segurança. No-
ia 1.

TONINHO — O melhor da par-tida. Seguro na marcação e ótimo
no apoio. Era o mais perigoso ata-
cante do Fluminense, quando avan-
cava. Nota 10.

SILVEIRA — Jogou com sim-
plicidade e segurança. Ganhou to-
das as disputas peio alto e mar-
cou firme a Pele. Nota 8.

ASSIS — Bastante eficiente na
marcação. Entretanto, abusa mui-
to das entradas violentas, mesmo
quando não existe necessidade. No-
ta 8.

MARCO ANTÔNIO - O mais
fraco do time. Apoiou mal e de-

CLÁUDIO — Não teve culpa
nos gols, mas soltou uma bola in-
fàntilmente e que só não foi apro-
veitadá pelo Fluminense porque
não havia ninguém perto. Nota 7.

ORLANDO — Começou multo
bem'. Aos poucos foi sumindo e
acabou sendo totalmente envolvi-
do por Lula. Nota 5. ~

CARLOS ALBERTO — O me-
lhor do time. Seguro, tranqüilo c
com muita categoria. Se quiser se
fixar na posição de zagueiro de
área será um sucesso. Nota 9.

OBERDÃ — E* um jogador de
poucas qualidades técnicas, mas
bastante lutador e duro. Falhou no
primeiro gol do Fluminense. Nota 4.

ZÉ CARLOS — Seu forte é
apoiar, rnas parece que esqueceu

FLUMINENSE
monstrou má forma fiiica. Sua
sorte foi ter a seu lado Assis, que
fez perfeita cobertura do setor. No-
ta 4.

DENÍLSON — Bloqueou bem a
entrada de sua área e comandou
o time. Continua errando nuitos
passes e se limita a fazê-los late-
ralmente. Nota 7,

DIDI — Lutou o tempo todo e
deu perfeito combate a Pele e Bre-
cha. Nota 8.

CAFURINGA — Luta bastante
e' participa de todas as jogadas
de • ataque. Não desiste mesmo
quando perde a bola. Devido à sua
insistência, não permitiu que Zé
Carlos, áeu marcador; apoiasse o
ataque. Nota 8.

K-".¦¦>,' SANTOS .
esta virtude. Ou então está muito
mal fisicamente. Nota 4.

CLODOALDO — Foi o princ)-
pai responsável pelo Santos não ter
sofrido mais gols. Marca bem e não
deixa ninguém passar com a bola.
Está bastante violento, o que lhe
tira boa parte de seu ót. mo fute-
boi. Nota 8.

AFONSINHO — Completamen-
te perdido na partida. De vez em
quando realiza uma jogada bri-
lhante, mas nunca a completa. No-
ta 3.

EDU — Fez um gol. E só. Con-
tinua se omitindo do jogo e não
presta o menor auxílio quando seu
time é atacado. Nota 4,

BRECHA — Se o que ele joga
6 o que apresentou, então é bas-
tante fraco. Entretanto, como foi

RUBENS — Alternou boas e
más jogadas, mas auxiliou muito
o seu meio-campo. Ainda chutou
uma bola na trave. Nota 7.

JAIR — Marcou um gol e lu-
tou bastante, mas pouco conseguiu
contra Carlos Alberto. Nota 7.

LULA — Correu bastante e re-
cebeu p prêmio marcando um gol.
Melhorou no segundo tempo, quan-
do passou a jogar mais pela pon-
ta. Nota 9.

ARTIME — Entrou para dar
maior agressh idade ao ataque, mas
poucas vezes tocou ha bola. Pelo
menos preociipiu mais a defesa do

, Santos, que o conhece muito bem,
.'Nota 8.

a segunda vez que atuou pelo San-
tos, é provável iqiíe ainda não tçt-'nha se entrosado melhor. Ou então
entrosou na apatia geral que do-
mina a equipe. Nota 3.

PELE — Sua participação na
partida se resumiu no lance do gol
de Edu, quando ele cometeu falta
em Denilsqn. Nada mais que isso.
Foi mais notado pelai reclamações.
Tem a seu favor o fato de que fi-
cou isolado entre os zagueiros do
Fluminense. .Nota 3.

FERREIRA — Muito fraco. Não
incomodou em nada e, por ser fra-
co, Toninho deixou-o à vontade, in-
do apoiar seu ataque. Nota 2.

LÉO — Não teve tempo de apa-
Tecer, pois jogou apenas sete mi-
nutos.

-—Na grande área
' "v 

Armando- Nogueira

A presença de Pele,, o sangue novo
de Brecha (um estilista, vê-se logo),
á escalação de Carlos Alberto na
zaga interior, nada disso disfarçou
uma grande evidência do time do
Santos: a incapacidade física da
maioria de seus jogadores, a come-
çàr pelo pr&prio Pele que-, no primei-
ro tempo, não acrescentou à partida
nada do seu maravilhoso talento.

O time do Fluminense, favore-
cido por essa circunstância e valen-
do-se ainda do fato de que a equipe
do Santos deixa jogar, passou o pri-
meiro tempo a tocar a bola, a meu
ver, excedendo-se na sua circulação,
quando podia e devia ter intensifica-
do a cadência para esgotar ainda
mais o já exaurido time ão Santos.

Os gols do primeiro tempo não
chegaram a emocionar o estádio: o
do Fluminense, numa bola através-
sada da grande área, que só deu em
gol por omissão da saga interior
(Oberdan e Carlos Alberto); o gol do
Santos, feito pelo jogador mais au-
sente da equipe, (Edu), foi o desfe-
cho de uma série de irregularidades:
falta de Silveira e, depois, de Assis
em Pele, o qual, por sua ves, come-
teu "jogo perigoso" com uma "bíci-
deta" defeituosa.

Não jogou o Santos, pelo menos
no primeiro tempo, para merecer um
gol. O time do Fluminense comandou
técnica e psicologicamente a partida
nesse período.

Formada de Denílson, Didi e Ru-
bens, a meia cancha do tricolor con-
trolou mais tempo e melhor a bola
do jogo. O jogador Rubens, jovem,
aplicado, trabalha com inteligência e
sobriedade. Se não tivesse cansado
cedo, poderia estar entre os melho-
res de sua equipe, à frente o lateral
Toninho, outra vez, em forma espe-
iacular.

Uma vitória de todos os méritos
a do Fluminense, ontem, somando
dois pontos importantes nessa mara-
tona que é o Nacionál-72.
Bolas de primeira

O pessoal do Vasco da Gama
sempre achou que o campo de São
Januário não dá sorte ao time. A
nova tentativa, agora, com Travagli-
ni, também foi mal sucedida: lá, o
Vasco perdeu, sábado, a liderança e
a invencibilidade no Campeonato Na-
cional. Moral da história: São Ja-
nuário pode voltar a ser campo de
treinos, apenas. /// Volta e meia, o
mesmo assunto: por que será que o
futebol profissional no Brasil vive fi-
nanceirameiíte no vermelho? Nunca
vi pergunta tão fácil de responder: é
só contar quantos clubes profissio-
nais há em cada Estado. Veja, leitor,
se é possível: o Campeonato Gaúcho,
por exemplo, é disputado por 26 clu-
bes; o Mineiro, por 20. Se aplicar
o princípio econômico da "falência

' purificadora"', o Campeonato Gaúcho
fica reduzido a três clubes profissio-
nais e o Mineiro também a três — e
olhe lá. Ul Isso, para não falar do
Rio, que é uma cidade com 12 clubes
de futebol profissional. Claro que a
maioria vai viver de folha atra-
sada. E os jogadores que vivem
do seu suor fazem muito bem quan-
do pleiteiam (e obtêm) passe livre na
Justiça. IU Recebi da diretoria da
CBD impresso do regulamento do
Campeonato Nacional. Obrigado. Re-
eebi do Fluminense o último nume-
to da revista do clube. Tal como a re-
vista da CBD, que está cada vez mais
bem feita, a do Fluminense é um
bom trabalho da divulgação do clu-
be. IU A esperteza de alguns árbi-
tros: evitam, de toda maneira, exibir
cartão amarelo para os jogadores. Aí,
quando vai acabando o jogo, o cartão
começa a aparecer. Mas, já é tarde e
não há mais o risco de ter qué mos-
trar o vermelho ao jogador antes
ameaçado pelo amarelo. Jogada po-
li tica de alguns árbitros que não gos-
tam de exercer a sua autoridade. //./
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Num lançamento sobre a área, Artime subiu para a cabeçada, Cláudio reclamou falta do atacante mas a bola sobrou para Lula què,bèm colocado, nao teve problema para fazer o gol da vitória j
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No primeiro gol Jair dominou abola, chegou na frente dos zagueiros e mesmo desequilibrado conseguiu finalizar, num lance que Lula acompanhou de perto, comemorando com entusiasmo:
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Num lançamento sobre a área, Artime subiu para a cabeçada, Cláudio reclamou falta do atacante mas a bola sobrou para Lula que, bem colocado, não teve problema para fazer o gol da vitória
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No primeiro gol Jair dominou a bola, chegou na frente dos zagueiros e mesmo desequilibrado conseguiu finalizar, num lance que Lula acompanhou de perto, comemorando com entusiasmo 1'
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JOQNAL DO BRASIL

— Meus pais tinham idéias dê um catolicismo muito arraigado, muito
francês e, naturalmente, uma. moral niuito rígida. Eu queria pularfora daquilo. > <
E. de certa maneira Dominique Sanda pulou —casou-se aos 16 anos,
divorciou-se alguns, meses depois e, hoje, aos 21 anos, já foi modelo
farnoso(e- já; trabalhou, em' seis (filmes;^ dos; quais apenas O Jardim
Hr*c IrínTÍ' r^rirt+íAl^^^/TN-^^vif^Ui^il^A-*. £_____ ___,___,'_L__. ^A^cifiwJLiwLl^-. * _L'. tt »ie^MTiP lAíiPior. ' céri imKá ecída ' • dçístf»hzi;Gohtini-.e ©.'GpHforrriiaía .foíamraípireiehtados;nio- Brasil

25i DE SEtSaBRO rW\To79 ' 
' A,y8l™nte Dominique .Sanda está terminando seu sétimo filme:,23 DE 5ETEAABRO DE 1972 ; ;. $fci^
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I uma palavra basta i
I para você escolher I
^ IIIPIIIUi IJI 6111 MilIfcSi J
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1^ Ir ISTO ÉAUTOMATI8MO PHILCO!
B fl \fl A cor aparece automaticamente e mantém-se natura. mesmo com flutua-
B fl <f^^ Ç^es no tinal. 0 Controle Automático de Cor evita imaqens cálidat ou

^H ^B - BI

' I ''

.' Vai ^^' ¦¦

Diga Philco!
/'Porque quando você escolhe TV
em Cores Philco, você está comprando
a Marca que introduziu a TV em
Cores no Mundo!
A Marca de maior experiência -17 anos
de produção, 3 vezes mais do que
qualquer fabricante europeu.

A única com Qualidade Multi-Controlada:
todos os componentes inspecionados 5 vezes
antes de serem montados, todos os televisores
inspecionados 4 vezes e testados através de

.48 horas de funcionamento ininterrupto.
fi ¦'.'. ' 
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Diga Philco!
E você está comprando o TV em Gores com o maior
índice de automatismo alcançado pela eletrônica mundial!
Um TV em Cores com imagem sempre nítida,:
real como a própria vida.. >v, !

Diga Philco, o TV em Cores dos que comparam
qualidade antes de comprar. .---._

muito coloridas.;
'A Imagem nio trame, ntoiõla,nio repuxa. Vertical e Horizontal automi-,
ticos garantem imagem sempre estável. 'T'
Nas transmissões em branco e preto, o Inibidor Automático ds Cor evita i
interferências coloridas, sem necessidade ds botões externos, jm j>«
Cada vez que o televisor é ligado, o Circuito Automático de Desmagnetlza-
çào garante a pureza das core», mesmo com qualquer interferência mag-
nética. 

',.,; '/¦ £ 
-rja&sliv,"

Os níveis de contraste, em cora* e em branco e preto, são mantidos rígoro-
mente perfeitos, através do "POWER GATED CONTROL'.;, circuito auto-
mático que garante cenas sempre nítidas. : .

Às cores aparecem com absoluta fidelidade, mesmoem áreas de sinal
fraco, através do Sincronizador Automático d» Cor.
A imagem jamais sai fora de foco.-As áreas escuras e brilhantes da image m í
permanecem sempre nítidas, através do Circuito Automático de Focalizaçio.
0 seu TV em Cores Philco está totalmente protegido contra variações de
voltagem pelo Disjuntor Automático, que dispensa o uso de fusíveis.

£ AINDA TEM MA/S i
Todo* os modelos funcionam

de 100 a 140 volts o de 200 a
. 280 volts, através de. cambia-

dor de voltagem no cordão da -
' força, da fácil manejo.: askgjj"

Indicador de Canais iluminado,
digital, com números amplia-'

dos para fácil leitura.
Gabinetes de alta classe, cons-
truldot com madeira de lei tipo
•xportaçio.

i Assistência técnica Permanen -
te, com rápido atendimento e
ipéç'àa:tjinú(na«,lí'r''' .:'¦!
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Suaiimagem é a da mulher inocen-
te e, experiente, dura e vulnerável, dis-tante e no entanto absolutamente pró-xima. Segundo a revista Playboy — paraa qual a atriz pousou nua recentemente— "ela pode sorrir mordendo." O enigmaDominique Sanda parece definitivamen-
te estabelecido: a mulher lésbica do ati-vista de esquerda de O Conformista eraum pequeno trailer da Micel que ela criaem O Jardim dos Finzi Contini. Do mitosurge sempre uma estrela — e a pro-ximidade maior de Sanda parece ser fo-
rá de dúvida com Greta Gárbo.

O fato é qúe ela vem sendo conside-
rada pela imprensa —e muitos espec-
tadores — como a grande estrela dos
anos 70. E obviamente surgem as com-
parações: com Garbo, Marlene Dietrich,
Láürá Bacall, Deborá Kerr e outras. San-
da, noNentanto, não está nada interes-
sada nestas comparações:

"Desejo apenas' ser eu mesma, o
que já é muito difícil." Explica por
quê: "Minha sensibilidade não é normal
pára a minha idade. Eu tenho de mudar,
crescer... Meu Deus, se eu me soltasse,
séria11 muitoperigoso..."

O PULO

O casamento, como em tantos outros
casos, foi o expediente que Dominique
Sanda encontrou para romper com a es-
trutura familiar: "Meus pais.man-daram que eu escolhesse entre casar com
ele ou nunca mais vê-lo." Dominique es-
colheu casar para depois nunca mais vê-
lo.

Certa ocasião, depois de uma expe-
riência frustrada como modelo fotográfi-
co, um amigo levou-a até Robert Bres-
son: Une Femme Douce seria seu prirmeiro filme. A respeito de Sanda,,Bres-
son procurou ser sucinto: "Ela é uma
mulher misteriosa e sabe como manter
este mistério. Eu hão a conheço."

Vivendo atualmente com Christian
Marquand, ex-marido dá atriz Tina Au-
mont, com o qual tem um filho, Domini-
qúe acha.que O Conforrnista é o seu me-
lhor filme e que gostaria muito de fil-
mar com Antonioni> embora acredite queImpossible Object- façaCum grande su-
cesso.

— Sou realmente interessada por ci-
nema. mas não me deixo,envolver pelascoisas. 'O cinema francês,' por exemplo,
está um horror. Peguem um Truffaut:~ uma pessoa qué não coííheço — e ob-
serVem:- éíe nãõ passa7 de tim burguês
comportado.
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Com e\
diretor
John Fran-
kènheimer,
Sanda•prepàrá-se
para uma
cena nas
ruas de
Paris
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PAGINA 2 D CADERNO B D JORNAL DO BRASIL' ? Rio de Janeiro, segunda-feira, 25 de setembro de 1972

ESTA SEMANA

NAS ARTES

HOJE:
IShSOm — Inicio do ciclo Descober-

ta do Cinem» Belga, com a exlblç&ò do
filme O Homem de Cabeça Raspada
(LTÍomme au Crane Base), de André
Delvaux e como complemento, Ooldfra-
me, de Raoul Servais. Na Cinemateca
do MAM, pn de todas as apresentações
terão entrada franca. .

20b — Recital da cantora Angela
Barros e do pianista Sérgio Freitas. No
programa; obras de Haendel, Schumann,
Beethoven, Fauré, Vila-LoboS e Najla Ja-
bor. No Palácio da Cultura, com entrada
franca,

20h30m — Dentro do curso sobre
Jean Renoir, exibição do filme La ltegle
du Jeu. No Cineclube da Aliança France-
sa de Botafogo. Concerto da Orquestra
Juvenil do Teatro Municipal, sob a re-
gèncla do maestro Nelson Nilo Hack. No -
programa, obras de Bach, Bartok, Alblo-
ni e Mascagnl. No Colégio São Fernando.

21b — Vernlssage de Ornar Rayo
(pintura e gravura) na Galeria Grupo
B. Recital da pianista Magdaleha Ta-
gliaferro, executando obras.de Chopin
e Vlla-Lobos. No Teatro Municipal.

AMANHÃ:
18b30m — Dentro do ciclo Desço-

berta do Cinema Belga, exibição do filme
As Borrachas (Les Gommes), de Lucien
Deroisy e, como complemento, A Sereia
(La Sirene), de Raoul Servais. Na Ci-
nemateca do MAM.

21b — ApresentaçSo do poema sin-
fônico Colombo, de Carlos Gomes, in-
terpretado por Diva Pierantl, Assis Pa-
checo, Fernando Teixeira e Benedito
Silva. No Teatro Municipal. Dois vernis-
sages: Calabrone (jóias e esculturas)
na Galeria Copacabana, e Carlos Hen-
rique Peixoto (pintura) na Socila.

21h30m — Vernlssage de Emanuel
Araújo (gravuras) na Galeria Bonino.

QUARTA-FEIRA:
18h30m — Dentro do ciclo Desço-

berta do Cinema Belga, exibição do fil-
me Aves de Arribação (Déjà S'Envole
Ia Fleur Maigre), de Paul Meyer e como
complemento, O Quarto (La Chambre),
de Raymund e Jean Antolne. Na Cine-
mateca do MAM.

21b — Apresentação do Quarteto
Contemporâneo, ho Clube de Engenha-
ria. Verriissage de Oto e Marilla (pin-
tura) na Galeria Montenegro e dé Co-
letiva de Gravuras Norte-Amerlcanas
no Museu Nacional de Belas-Artes. Exi-
bicão do filme Esta Mulher é Proibida,
de Sidney Pollack no Cineclube da
Aliança Francesa'de Botafogo.

QUINTA-FEIRA:
18h30m — Dentro do ciclo Desço-

berta do Cinema Belga, exibição de do-
cumentários sobre arte: Magritte, de
Luc de Heusch, Big Bill Blues, de Jean
Delire e Brueghel, de Paul Haesserts.
Na Cinemateca do MAM.

21h — Estréia da peça Cordão Um-
bilical, de Mário Prata, coin Débora
Duarte, Íris Bruzzl e Nelson Caruso. No
Teatro Senac.

24h — Exibição do, filme Os Am-
biciosos (La Fievre Monte à El Pao), de
Luís Bunuel. No Cinema-1.

SEXTA-FEIRA:
- 18h30m — Dentro do ciclo Desço-

berta do Cinema Belga, exibição de
curta-metragens de ficção: Um Simples
Aviso (Une Slmple Alerte), de Jean De-
lire, Do Outro Lado (De L'Autre Côté),
de Hermon Wuyts, O Futuro Passado
(Futur Antérieur), de Jean Jacques Pé-
ché. Como complemento, A Pré-História
do Cinema (La Pré-Histolre du Ciné-
ma), de Émile Degelin. Na Cinemateca
do MAM.

20h30m — Exibição de dois filmes
de Luís Bunuel: Um Cão Andalux (Un
Chien Andalou) realizado em colabora-
ção com Salvador Dali e A Idade de
Ouro (L'Age d'Or), em versão original.
Na Cinemateca do MAM. Exibição tam-

- bém sábado, às 16h. Dentro do curso
sobre Jean Renoir, exibição de Le Cri-
me de Mr. Lange. No Cineclube da
Aliança Francesa de Botafogo. Inicio do
Ciclo de Cinema Italiano, com a exibi-
ção de As Amigas (Le Amlche), de Mi-

. chelangelo Antonioni. No Centro dé Ar-
tes Cinematográficas da PUC.

24h — Exibição de Viridiana, de
Luis Bufiuel, no Cinema-1.

SÁBADO:
16h30m — última apresentação da

. Série Vesperal da OSB, com um conoer-
to sob a regência do maestro Isaac Ka-
rabtchevsky. No programa, a Sinfonia
nv 9, de Beethoven. No Teatro.Muni-
cipal.

18h30m — Dentro do ciclo Desço-
berta do Cinema. Belga, exibição do fil-
me A Partida (Le Départ), de Jerzy
Skolimowsky e, como complemento; Cro-
mofobla (Chromophobla), de Raoul Ser-
.vais. Na Cinemateca do MAM.

20b — Estréia de Morte e Vida Se-
verina, de João Cabral de Melo Meto,
com o grupo GUTA no Auditório da Con-
federação Nacional do Comércio.

24h — Exibição do filme A Faca Ná
Aguados. W Wodzie), de Roman Po-
lansky. No Cinema-1.

DOMINGO:
MhSOm — Dentro do ciclo Desço-

berta do Cinema Belga, exibição de uma
série de .desenhos animados: Cinema
Man, de Eddy Ryssack, O Crocodilo
Maiúsculo (Le Crocodilo Majuscule), de
Eddy Ryssack, A Neta Falsa (La Note
Fausse), de Raoul Servais, Dentes é Di-
nheiro (Teeth ls Money), de Jean De-
lire e Eddy Ryssack, O Quarto (La
Chambre), de Raymund e Jean Antol-
ne, Cromofobla (Chromóphobia), Gold-
frame e A Sereia, de Rauol Servais. Na
Cinemateca do MAM.
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No traço de Lowenstern
o Rio do passado

A iconografia brasi-
leira acaba de ser enri-
quecida com a publi-
cação do álbum O Barão
von Lowenstern, no Bra-
sil (1827—1829), com .

. desenhos originais da co- ,
leção Paulo Geyer e im-
presso em São Paulo.

Essa obra, cujo lan-
comento comemora o
Sesquicentenário da In-
dependência, divulga pe-
Ia primeira vez desenhos
e aquarelas do Barão
Georg Heinrich von Lo-
loenstern, que passou
dois anos entre nós como .
Ministro Extraordinário
e Plenipotenciário d e
Frederico VI, Rei da
Dinamarca. Nascido em
Reval, na Estônia, o Ba-
rão era descendente dos
antigos cavaleiros teu-
tônicos que se estabele-
ceram no Báltico — por
isso sua língua era o ale-
mão. Depois de combater
no Exército czarista du-
rante as guerras napole-
ônicas, ele casou-se com
uma dinamarquesa de
família ilustre e transfe-
riu-se para a Jutlandia.
Naturalizou-se dinamar-
quês e logo conseguiu
uma posição dê prestígiona corte.

Como o Brasil, recém-
independente, estava in-
teressado em firmar
novos tratados de comer-

\cio com as nações euro-
péias, Frederico VI en-

viou-o para representá-lo
junto ao Governo Impe-
rial. Chegando ao Rio
em novembro dé 1827,
von Lowenstern' assina-
lava', em seu diário, de
•bordo:

— A entrada no porto
do Rio é o mais lindo es-
petáculo que se pode
imaginar (...) Do Pão de
Açúcar até a cidade do
Rio as casas se estendem
ora formando ruas ao
longo da costa, ora isola-

. das como casas de cam-
po (...) Tudo é lindo e
gracioso, mas não posso
dizer grandioso — os
morros de granito são
demasiado pequenos e
uniformes, mas singula-
res no aspecto è caráter.

A PAISAGEM E OS TIPOS

A partir ãe sua che-
gada, o Barão continua-
rá a fazer anotações em" seu diário e a retratar a
natureza e a gente dolu-
gar. Estabelece-se n a
Rua das Laranjeiras e
apresenta suas credenci-
ais a D. Pedro I, uma ce-
rimônia minuciosamente
descrita em seu diário.
As observações, com o
passar do tempo, vão se
tornando mais azedas "è'
críticas, já que o nobre
europeu não se ambien-
tava na sociedade pro-vinciana e acanhada que
gravitava vm torno da
corte.

Não é de estranhar
que, enquanto corriam
os tramites diplomáticos
para a assinatura do tra-
tado — afinal ratificado
em fins de 1828 — von
Lowenstern se dedicasse
a desenhos e aquarelas,
que revelavam "uma
concepção romântica da
paisagem e uma percep-
ção aguda âos detalhes
aguçada até a mais in-
significante minúcia",
segundo afirma Lígia da
Fonseca Fernandes da
Cunha, na apresentação
do álbum. Interessado
no pitoresco e exótico,
fixou figuras de escravos
e principalmente locais
de maior movimentação,
como o Passeio Público.
Mas é nas pranchas de
paisagens que ele pôde
expressar sua sensação
de deslumbramento di-
ante da exuberância tro-
picai.

Trazidos da Europa, os
desenhos do Barão von
Lowenstern foram incor-
parados à coleção de
Paulo Geyer, e, mais tar-
ãe, estudados a fim de
preparar sua publicação.—Também-estão incluídas
7io álbum "magníficas' 
aquarelas ãe tipo de ~ia
— de autor não identifi-
cado", encontradas na
documentação do diplo-
mata europeu.

cinema
Pele,

escravo
rebelde em
A Marcha,

baseado
em Alonso

Schmidt

Brasileiros em cartas
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Entre os diversos progra-
mas brasileiros em cartaz
destacam-se a continuação
de Independência ou Morte
(que bateu o recorde de ren-
da do Road, cinema de lan-
çamentos em exclusividade,
considerado dlíícü paia pto-duções naptonaia), o retorno
de O Pagador de Promessas
e Missão; Matar, além das
incógnitas (ainda não vi-
mos) . de duas estréias: A
Marcha e Revólveres Não
Cospem Flores.

Osvaldo Sampaio, um
dos responsáveis por um dos .
maiores, prêmios internacio-
nais conquistados pelo cine-
ma brasileiro, o Leão de Pra-
ta de Veneza (1953) atribuí-
do a Sinhá Moça, co-dirigido
com Tom Pàyne, estava afãs-
tado desde 1959 (O Preço da
Vitória). Sampaio diz que o
cinema "apelativo e erótico"
dos anos 60 não o atraia e
que se animou a voltar quan-

do assistiu ao Romeu e Ju-
lieta de Zeffirelli. Confessa-
se "um romântico." For isso,
há mais de 10 anos sonhava
em levar à tela o romance de
Afonso Schmidt sobre a onda
abolicionista e as rebeliões
dos escravos. Tema que,
aliás, estava entre as razões
de ser de Sinhá Moça.
,." Quem viu Vm Homem
Sem Importância não deixa-
rá de procurar com boa ex-
pectativa o novo Gilberto
Salva: Revólveres Não Cos-
pem Flores, um policial no
qual o cineasta colocou um
pouco de sua admiração pela
construção dos westerns
americanos. A grande maio-
ria dás cenas registra a im-
placávei perseguição movida
por um policial a um f ora-da-
lei procurado por três mortes
e delitos menores. O que
anima a ver Revólveres é o
interesse de Salva pela lin-
guagem dos grandes direto-

res-artesãos que populariza-ram o espetáculo dnemato-
gráfico.

Realizado a partir de
uma novela policial de Ro-
bert L. Fish (autor da histó-
ria Bullitt), Missão: Matar
não concretiza seus sonhos
james-bondianos, mas con-
segue bom nível de reali-
zação, uma técnica segura,
um ritmo sem hiatos, apto a
prender a atenção do apreci-
ador do gênero.

Finalmente, há para re-
gistrar a reapresentação de
O Pagador de Promessas, 10
anos após a Palma de Ouro
de Cannes. Apesar da inevi-
tável erosão do tempo, o fil-
me de Anselmo Duarte ainda
é um espetáculo de muita
dignidade e grande comu-
nicabilidade.

ELY AZEREDO

"Shov/s"

Ben simples
Caso típico da má*comprensão do problema

são o arranjo e a coreografia que arrumaram para
a cantora (dita revelação) Maria Alcina, intérpre- i
te de Fio Maravilha no Festival Internacional da
Canção.

Quem não acreditar vá ver o original no Flag:
Jorge Ben acaba de estrear e mostra que Fio Ma-
ravilha, seguindo a mesma linha de outras compo-
sições do autor, não é uma música para ser cante-
da com exageros pirotécnicos e letra quase inaudi-
vel, incompreensível.

Entretanto, se você for ao Flag esperando ou-
vir os sucessos antigos de Jorge Ben terá umasur-
presa. Ele canta pouca coisa conhecida e, então, a
constatação disso é mais agradável — as músicas
novas são excelentes. Jorge Ben é uma máquina de
.ritmo e rimas quase inacreditáveis pela sua simpli-
cidade e fantasia ingênua.

Um dos segredos que talvez só Jorge Ben te-
nha.(Chico Buarque também tem, mas é diferente)
é o domínio das palavras singelas, na construção
nada hermética daquilo que quer dizer. Jorge do-
mina o português do nosso dia-a-dia com uma ale-
gria inigualável, como se estivesse brincando com
as palavras. Nada de letras incompreensíveis, que
precisam muitas vezes de um Champollion para de-
cifrar as intenções do seu autor. Há nas compôs.-
ções de Jorge Ben um truque popular que todos
aceitam e que só ele sabe fazer, sem cair na repe-
tição.

Um exemplo disso tudo é O Circo, onde ele le-
va as imagens ao infinito, o infinito de um non-
sense engraçadíssimo. Acho que talvez seja essa a
nossa única música em que a platéia ri alegremen-
te como se estivesse diante de uma excelente piadade salão. Basta dizer que no circo de Jorge ha Um
sujeito que "engole raio laser."

A noitada se completa com uma nova Rosinha
de Valença, superdescontraída, cabelo afro, e uma
batida de violão que em alguns momentos é páreo
duro com a de Jorge. Os Originais do Samba con-
tinuam os mesmos.

CARLOS LEONAM

artes plásticas

_______^^^^^^^ ______¦_¦___¦_-_____! _____!______¦ ___^^1

I ^^éíi 1^^ I
I •'¥ m I

^ÊM ^ÊMs_K__í_S_ ^_m^íí_^^iS_____

__________________Y%t_^^.l^_____\Wh. -m I
________________________________l^_l_l_lln___P^»l___________________l____________________________¦ _________!

!;

|

Weissmann: um nome para levar ao estrangeiro

Arte para exportar
Em vias de organização uma exposição de ar-

te brasileira que pode significar uma grande chan-
ce de divulgação da arte brasileira nos Estados Uni-
dos. .

A mostra, itinerante, com datas previstas no
Rio e em São Paulo, posteriormente em Toronto
(Canadá) e outras cidades norte-americanas, tem
o patrocínio da Light (Serviços de Eletricidade S.
A.) e da Brascam Ltda., de Toronto, com o co-pa-
trocínio da Art-Gallery de Toronto.

Um comitê de coordenação, seleção e aquisi-
ção das obras, foi nomeado pelos patrocinadores,
reunindo os nomes de Dona Miriam Gallotti, Aloísio
de Paula (representando o Museu de Arte Moder-
na do Rio de Janeiro), Paulo Mendes de Almeida
(representando o Museu de Arte Moderna de São
Paulo), Joan Murray (curadora da Art Gallery de
Toronto), John Cotrim (presidente de Fumas), Jo-
sé Roberto Teixeira Leite (crítico de O Globo) e o
redator desta coluna.

Inicialmente ficou estabelecido que a coletiva,
de cerca de 50 obrai, deve cobrir todas as tendèn-
cias, fases e escolas surgidas nos 50 anos de nosso
modernismo, utilizando-se, para o caso de artistas
cujas obras estão fora das possibilidades aquisiti-
vas, montagens fotográficas a cores com material
didático em inglês e português. Considerou a co-
missão organizadora da mostra, em seu primeiro
encontro, que as obras significativas de um Porti-
nari, Vicente do Rego Monteiro, Guignard, Tarsi-
Ia, etc. pertencem aos museus e colecionadores, o
que elimina a chance de aquisição. Não interessa,
tampouco, a remessa de obras que não sejam as
culminantes dá produção destes artistas que histo-
ricamente representam a base dé nossa criativida-
de contemporânea.

Qs trabalhos se desenvolverão durante um ano,
tendo em vista a grande responsabilidjitíe dçsta ta-
ref a, cujos resultados pode ser uma abertura defi-
nitiva para-o lançamento global da arte brasileira
nos Estados Unidos.

CENTRO LUME
O Rio de Janeiro conta com um esplêndido lo-

cal de exposições, na Av. Delfim Moreira, 54: o Cen-
tro Lume. Criado com a finalidade de promoverum movimento cultural, sem caráter financeiro, e
patrocinado por grandes empresas nacionais, o
Centro Lume já apresentou uma exposição de ma-
pas antigos e recentemente uma grande exposição
de desenhos de LAN (charges e caricaturas).

A edição de um catálogo realmente importam
te, com vasta iconografia e texto didático, valoriza
a oportunidade da mostra, e caracteriza prestigio-samente este movimento que pode assumir postoúnico no panorama crescente e criativo das artes
plásticas brasileiras de hoje.

Compete ao grupo do Centro Lume, atentar
para uma programação de acordo com suas possi-bilidades e responsabilidades. O lugar é o ideal pà-ra pequenas retrospectivas, e estão aí nomes como
os de Iberê Camargo, Lóio Pérsio, Martinho de Ha-ro, entre outros, a pedirem atenção neste sentido.

VVALMIR AYALA
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V A pasugtm rec.nt» d* Beatriz e Antenor Patino, am companhia do de-
corador Franjoi. Catroux, por Houiton, Taxai, mereceu um festival tocial
parecido com o carioca. Patino eitá empenhado om transar a uniio
perfeita do eitanho com o petróleo

v DUAS CHINESAS
"tf 

Os chineses estão começan-
do a usar a técnica da acupun-
tura nas operações de transplan-
tes de cabelos.

A ONU abrindo um escritório
de informações em Pequim.

VAIVÉM

O desembargador Oscar Te-
nório, recuperando-se da opera-
çào nas coronárias a que se sub-
meteu em São Paulo, já está an-
dando pelo quarto.

O industrial Eurico Pfisterer
lota dois aviões esta semana, um
partindo do Bio e outro de São
Paulo, para a inauguração de
sua nova fábrica no Recife.

O Sr. Marcelo Soares de
Moura homenageou no sábado o
Embaixador Válter Moreira Sa-
les com mais um de seus concor-
ridos almoços mineiros.

CANTORES LÍRICOS

Está sendo estudada a cria-
ção do quadro, no Teatro Muni-
cipal, dos cantores liricos brasi-
leiros, como já acontece com as
bailarinas, que cumprem hora-
rio e recebem um salário fixo. A
regulamentação da situação dos
cantores liricos no Municipal é
um velho sonho da classe.

O assunto já foi debatido
nos setores administrativos e se-
rá submetido nos próximos dias
ao Governador Chagas Freitas.

ARTE NA EDUCAÇÃO

O Brasil foi escolhido para
ser a sede do próximo Congres-
so sobre Arte na Educação. A or-
ganização será da Escolinha de
Arte (Augusto Rodrigues) e o pa-
trocinio da UNESCO.

CONTRAPONTO

Regina e Gerard Lecléry
mudando todos os seus planos a
partir do ano que vem. Vão com-
prar um barco maior que o atual
e passar a viver nele com as cri-
ancas a maior parte do ano.

Repercutiu muito favorável-
mente a conferência dada pelo

- Brigadeiro Deoclécio Lima de Sl-
queira, na Faculdade de Direito
de São Paulo, sobre transporte
aéreo internacional. O conferen-
cista esgotou o assunto.

O pintor Antônio Maia inau-
gura no dia 3 de outubro uma
exposição na Galeria Heller, em
Madri.

SALÃO DAS
INVENÇÕES

Genebra será a sede do I Sa-
lão Internacional de Invenções,
cuja finalidade é reunir indus-
triais e financiadores à procura
de novas patentes e produtos
para comercializá-los. O Brasil
estará presente entre os 500 ex-
positores que já confirmaram
sua inscrição.
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O auto-retrato de Segall,
incorporado ao acervo carioca

por um conhecido colecionador
VENDIDO O MUSEU SEGALL

tAcaba de explodir em São Paulo
uma bomba plástica de várias centenas
de megatons: foi concretizada a venda
para o grupo Eletrorradiobrás, que dispu-
tou o negócio palmo a palmo com o gru-
po Safra, de parte do acervo do Museu
Segall, incluindo cerca de 50 óleos, 30
guaches e 30 desenhos. Preço total pago
pêlo lote: Cr$ 4 milhões cash.

Trata-se da maior transa já realiza-
da envolvendo arte brasileira. O Museu
Segall, como se sabe, foi criado logo de-
pois da morte do pintor pela viúva, D.
Geni Klabin Segall, ao lado de sua casa
na Vila Mariana. A falta de recursos, en-
tretanto, obrigou a que o Museu cerrasse
suas portas há cerca de dois anos. A
iniciativa da venda de parte do acervo
foi dos filhos do pintor, que pretendem
com o dinheiro conseguido transformar
o que sobrou — e que não é pouco pois
só de óleos o Museu tinha 258 — numa
fundação, com vida financeira própria.

O grupo comprador já está organi-
zando, em combinação com a Galeria
Del Levante, de Milão, exposições das
peças adquiridas naquela cidade, em
Munique e em Londres. O interesse in-
ternacional pela obra de Segall é gran-
de. Filiado ao expressionismo alemão, o
pintor figura em tudo o que é tratado
sobre aquela corrente.

Antes das exposições, entretanto, o
grupo comprador vai vender dentro do
Brasil uma parte pequena das peças ad-
quiridas. Já separou 10 telas para serem
vendidas a colecionadores de São Paulo
e outras cinco para colecionadores do
Rio.

Das cinco que tocaram ao Rio, duas
já se encontram aqui, inclusive o auto-
retrato do pintor (foto), compradas porum conhecido colecionador carioca porCr$ 100 mil cada uma.

Para concluir, um detalhe: Segall,
que era um homem rico, não vendia suas
telas. Dava-as de presente. Como em to-
da a sua vida so pintou cerca de 450
óleos, e destes 258 estavam em poder da
família, é fácil avaliar a fome do mer-
cado plástico por suas telas.
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Se você pretende sonorizar sua casa ou escritório,
chame nossa equipe de "cobras" em engenharia
acústica. E solicite os serviços de nosso Planejamento
Acústico e Sonoro de Ambientes (PASA). Faremos o seu projeto de so-
norlzaçlo, oferecendo as recomendações técnicas apropriadas. E voei
nio paga nada por Isso. É mais um serviço da Ótica Foto Rio a seus
clientes e amigos.

_ Sai
Amplificador Stereo SANSUI
Mod.AU.55A.
Salda de 86 watts,

24X173,"
•¦12 bmim um Iurot

Amplificador-Receplor Stcroo
SANSUI Mod. 1000-X.
Salda de 100 walls.

24 X 291,"
•ull meies tem Jures

Tape-Deck Cassotto Stereo
SANSUI Mod, SC-700.
Sistema Dolby integrado.

24X196,"
12 «mim iam |i

Caixas Acústicas SANSUI
Mod. SP-1700.
Sistema "Multi-Direcional"

m x 235/'
em 12 imsm tem |er«t

Chama PASA
Centro: 221-9298
e 242-3672
Zona Sul: 287-02S4Ifotq islU Tt$f

Rua São José, 115-F - Edificio Avenida Central, 1.» sobreloja 222
Rua Visconde de Pirajá 86, lojas 1 e 2 (Centro. Comercial General Osório)

O BAILE DOS PETITS LITS
BLANCS* NO RIÒ ,

Fosso confirmar boje o furo dado há já
alguns meses nesta coluna: o famoso Baile
doa Pettts Lits Blancs será promovido no ano
que vem no Rio. Mais exatamente em novem-
bro. Todos os VIP» habitues dó baile virão ao
Brasil. Depois, darei maiores detalhes.

PROFISSIONALISMO

Um belo exemplo de profissionalismo foi
dado no sábado à noite pela atriz Míriam
Mehler, estrela do (excelente) espetáculo Abe-
lardo e Heloísa. Vitima de estafa, a atriz mal
conseguiu levar o primeiro espetáculo até o
íim. E quando tudo indicava que o mais ra-
zoável e prudente seria a suspensão do segun-
do espetáculo, Míriam fez questão de íazê-lo,
contando para isso com uma assistência pa-
rada na porta do Teatro Copacabana e com
uma equipe de médicos, que a reanlmava de
Instantes em Instantes por medo de injeções.

Quando Míriam Mehler voltou para os
aplausos estava um trapo e a única coisa que
a sustentava de pé era a sensação do dever
profissional cumprido. As palmas, naquele mo-

.mento, valeram o dobro.

O MAM E OS
DESFALQUES

a A próxima reunião do Conse-
lho-Diretor do Museu de Arte Mo-
derna será mais movimentada que
o habitual. Entre os assuntos que
deverão ser tratados está a escolha
dos três nomes que completarão a
composição da diretoria, desfalca-
da com o pedido de demissão do
Sr. Pedro Pereira, a transferência
do Embaixador Meira Pena para
Brasilia e a viagem do Embaixador
Sette Câmara para Praga.

IMPACTO.
a Frase de impacto do pintorScliar devidamente registrada e re-
produzida pela imprensa de São
Paulo: "Não conheço um artista quenão queira ficar rico. Mas em com-
pensação, não conheço um mar-
chand que não queira ficar milio-
nário em menos de um ano."

INSPIRAÇÃO
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a O Embaixador Celso Antônio de Sousa e
Silva em companhia da Sra. Laura Johnson,
da sociedade nova-iorquina, na estréia da no-
va versão de Carmem, que inaugurou a sai-
son do Metropolitan Opera, no Li7icoln Cen-
ter, de Nova Iorque.

a Perguntaram ao compositor
francês André Pascal, que Concor-
reu ao FIC com a canção II Etait
Une Fois, defendida pelo 'jovem
cantor Bernard Bogard (e desclas-
sificado) se o Rio o havia inspira-
dó para a composição no futuro de
uma música.

,.a Resposta: "Sim, certamente.
Assim que voltar a Paris vou es-
crever uma música com o nome Les
Taxis de Rio." Segundo André Pas-
cal, se por algum acaso Fittipaldi
vier futuramente abandonar as cor-
ridas seu substituto nas pistas de
Fórmula-1 poderá ser facilmente
encontrado nas ruas do Rio.

CARNAVAL
a Guy de Castejá madrugou des-
sa vez e já está organizando a tra-
dicional viagem dos franceses ao
Rio para o carnaval. A novidade é
que o avião que será fretado para
trazer seu grupo levará para Ni-,

; ce, durante os dias de carnaval, um
grupo de brasileiros.

"EXPO"

a Uma das exposições mais im-
portarites da semana é a que Ema-
nuel Araújo estará fazendo a par-
tir de amanhã na Galeria Bonino:
gravuras.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL
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A Associação de Assistência ao Adolescente
comunica que, em virtude do grande número
de interessados, a apresentação em Avant
Première do filme MACBETH, um filme de
Roman Polanski, foi transferida do cine Roma-
-Bruni para o cine BRUNI-FLAMENQO, à Praia
do Flamengo, 72, dia 25 de setembro, às 22
horas.
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Vff u verão ¦•'•%
% está chegando. ,''< Mostre isso a ele. \

Visite nosso
Depto. pára Homens.

Tudo em 7 meses
iguais sem entrada,
e o 1.° pagamento
só 30 dias depois. ,_

| l3^elciK3_t_>
Av. Copacabana, esq. dc Sta. Ciar»
i Abcna ás J.as. 5.as c 6.as Teiras i
____- alé às 22 horas e sábados ale 18 h.*ái»* Wé

IILMIDOR RICOH 410 l
Super 8" c/ 2 velocidades
Reflex Zoom aut. filtro
corraçlo automático.

12x117,"

miq. roíooRárici
RICOH SINCUI TIO
Fotom. acoplado - Oiafragma
aut. - Visor panta prisma
- Disparador aut,

12X133."

•R0IET0R RICOH
R 8 mm a Super 8 mm • Limpada
Halogen - Rebobinamento rápido.

12X123,"
VISITE N0SSI SUI DE SOM
I MUS COMPLETA 00 RIO

CASA CINE - EOTO - SOM

OXHHtil
Rua da Quitanda, G5-A

h. libaralli

21 AGENC^\S
PARA
SERVI-LO
JORNAL
DO BRASIL

Imagine quanta coisa de belo pode
começar.num bom tapete.

E um bom tapete é Tabacow.
Na maior organização da

Guanabara em tapetes, a Tapeçaria
Lider, você tem todas as
facilidades para levar um Tabacow
para casa: orçamento e colocação
grátis, entrega em 24 horas e
cinco prestações mensais sem
juros.

Até pelo telefone, você começa a
mudar para mais bonita
Comece logo.
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Copacabana: Rua Barata Ribeiro, 255
Tel: 235-4380,255-0626
Rua Barata Ribeiro, 340
Tel: 235-3977,255-0769

Leblon: Av. Ataulfo de Paiva, 27
Tei: 227-6167,267-7952

Botafogo: Rua Volünt. Pátria, 283/A
Tel.: 226-4832, 226-1882

Catete: Rua do Catete, 40
Tel: 225-6900,225-7641

Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 429
Tel: 268-5148, 268-7644
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José Carl
Oliveira
VIAGEM A BAHIA-17

CONVERSA
COM A TRIBO

Nesta cidade do Salvadoi-, cuja cia-
ridade me acorda invariavelmente às no-
ve horas da manhã, tenho recebido no-
ticias da minha tribo. Não podia ser di-
ferente. Sei, por exemplo, que a capa do
meu romance, concebida por Marcos de
Vasconcelos, está sendo prensada, e que
ficou muito bonita. E ainda que Tom Jo-
bim está usando bigode louro — circuns-
tancia que poderia suscitar um roman-
ceiro de cordel, com o inquietante título
Aventuras de Antônio Carlos, Dito
Corisco, o Bigide Louro. Sei que o Zevi
Ghivelder ainda não viajou para a Euro-
pa, e que Pele (Edson Arantes do Nas-
cimento), ao desembarcar na Bahia pa-
ra enfrentar com o Santos a equipe do
V' itóri a. foi logo perguntando: "Onde é
que anda o Carlinhos Oliveira?" Sei que

o Cláudio, meu amigo-irmão, lá em Bra-
sília, está disposto a ocupar seu lugar
na literatura brasileira.

Leio num folheto especial da revis-
ta Veja o relato fiel de uma de minhas
diabruras. Critiqtiei acerbamente a re-
dação da Veja, a pretexto de defender o
humor escrito de Chico Anísio. Era o
momento exato de quebrar a autocon-
fiança ãa equipe da Editora Abril, da
qual fazem parte numerosos amigos e
colegas meus. Mas reservei, por delica-
deza, um reparo irrespondivelmente
cruel, que publico agora como saudação
a esses amigos e colegas, bem como pa-
ra comemorar à minha maneira os qua-
tro anos de vida dessa que é sem dúvida
alguma a melhor revista brasileira: na
crítica ao livro de Chico Anísio, o co-
mentarista anônimo alega que os con-
tos em sua maioria são anedotas cujo-
desfecho todo mundo conhece. Muito
bem, conheço outras anedotas cujo des-
fecho todo mundo sabe, como por exem-
pio o Novo Testamento, o Hamlet, o
Dom Casmurro. o Dom Quixote...

Sei ainda que Jeanne Moreaxt está
arrumando as malas, decidida a filmar
nas Alagoas, sob roteiro e direção de
Caca Diegues. Tenho por Jeanne Moreau
uma admiração desmedida, ou então
meticulosa, razão pela. qual me sinto no
dever de dizer algumas palavras ao Car-
los Diegues, também colega meu e ami-
go. Atenção, Caca; vi aqui em Salvador
o seu filme Quando o Carnaval Chegar.
Senti algo parecido com um coração di-
viãido. Era uma sessão especial no Cine
Capri, e quem me convidou foi o Antô-
nio Pitanga. Eu não poderia firmar opi-
nião em hipótese alguma, porque amo
todo o elenco, a começar por sua mulher
Nara. Isto sem falar no Huguinho Car-
vana, no Chico Buarque, na Maria Be-
tania — enfim, na zorra inteira. Mas
firmei opinião, Caca. Seu filme é o re-
trato integral da dicotomia brasileira.
Enquanto se mostra gritante a sua cul-
tura cinematográfica, mostra-se, mais
dramaticamente ainda, a sua vontade
de permanecer, no nível popular, áebru-
çado no coração do povo. Como em Os
Herdeiros, facilmente se percebe que vo-
cê deseja ser, acima de tudo, generoso.
O resultado é uma nostalgia, um dilace-
ramento, que só atinge os que, como
nós, chegaram lá.

Vendo seu filme, lembrei-me do co-
mentário de um romancista africano,
egresso de um país-colônia e a quem
Sartre, reconhecendo o talento, instava
a alfabetizar sua tribo, em vez de escre-
ver literaturas. Comentou ele: "Ah, é
assim? E quando o meu povo estiver ai-
fabetizado, que é que ele vai ler? Tra-
duções de Sartre?"

Quero dizer que você deve escolher
imediatamente entre saber e sentir, a
não ser que prefira (eu também prefiro)
invadir alternadamente essas duas
áreas. Sua estética é a própria doutrina
do Cinema Novo, respeitada com fervor
quase religioso. Admiro essa adesão, mas
penso que os artistas que podem ser nu-
merosos não precisam render homena-
gem ao singular.

Enfim, gostei imensamente de seu
filme, e até procurei o Antônio Pitanga,
em Amaralina, mas ele tinha sono
e não me ouviu. Agora que você vai di-
rigir Jeanne Moreau, seja europeu sem
nenhuma vergonha — porque o Brasil
em você é uma condenação, além de
constituir privilégio.

A FORMA QUE A VIDA PEDE
JOSÉ BONETTI

Desenhos de IESA

Exercício 1 — EQUILÍBRIO E AGIUDADE — Devemos dispor as tábuas formando anguloí*entre a mesmas.
O cxecutanle deverá passar correndo, procurando manter o equilíbrio o saltando de uma para a outra tábua

EXERCÍCIOS COM
TÁBUAS E TIJOLOS

Tábuas de macieira e alguns
tijolos poderão ajudar em muito a
prática de atividades físicas.

11131

Mostraremos sete exercícios,
em que o equilíbrio, a força e a agi-
lidade serão desenvolvidos.

<&z.r
Exercício 2 — EQUILÍBRIO
— Podemos colocar uma ou mais
tábuas e iniciaremos o exercício,
colocando em equilíbrio na
nossa cabeça um tijolo.
Procuraremos passar pelas
tábuas o mais rapidamente
possível, sem perder o
equilíbrio do corpo e sem deixar
cair o tijolo

Exercício 3 —
ABDOMINAL -

Coloque um ou dois
tijolos em 'pé, fixe a

tábua cm uma das
pontas no chão e a
outra em cima dos

tijolos. A tábua ficará
com uma inclinação

suficiente para que o
exercício abdominal

tenha maior intensidade
que o feito no plano

Exercício 4 — EQUILÍBRIO — Na mesma
posiçào cm que está a tábua para o .
exercício anterior, procure subir de
frente e descer de costas

Exercício 5 - FLEXAO
DE BRAÇO — Deixe ainda
a tábua na posição
inclinada. Na posição
mostrada na figura,
execute flexões de braço.
É mais intenso o
trabalho que quando
realizado na posição
pia na

Exercício 6 - FORÇA
E EQUILÍBRIO - Com a
tábua no chão, coloque

um companheiro nas
costas e passe por toda a

extensão da tábua

Exercício 7 - LUTA
— O executanle e um
companheiro, estando um
de frente para o outro,
entrelaçam as mãos e
puxam um para cada lado
da tábua, procurando
desequilibrar e tirar
fora o adversário.

0 TREINAMENTO
INTERVALADO

0 treinamento intervala-
do, em geral mais conhe-
cido como interval training,
é um método com a fina-
lidade de aumentar a re-
sistêncla orgânica.

Ele surgiu na Finlândia,
depois da Primeira Guerra
Mundial. Muitos dos gran-
des atletas que maravilha-
ram o mundo, como Har-
big, Nurni e Zatopek, o uti-
lizaram para alcançar suas
marcas. Graças a ele Zato-
pek, conhecido como a lo-
comotiva humana, quebrou
os recordes olímpicos dos
cinco mil, 10 mil metros e
da Maratona.

O interval training pro-
cura provocar modificações
morfológicas e funcionais
dos sistemas circulatório,
respiratório e muscular,
graças à prática da veloci-
dade repetida e pausas (re-
pousos) ativos.

BÁSICO

Muita gente pensa que o
treinamento intervalado só
é utilizado para as provas
de atletismo. Puro engano;

Nos esportes coletivos,
como futebol e basquetebol,
ele é largamente aplicado.
O mesmo acontece na na-
tação. Ele é uma das bases
do treinamento desportivo,
ao lado do treinamento em

circuito e do treinamento
de força (power training).

O fato de não propor um
esforço contínuo cobrindo
longos percursos, mas
de alternar em distancias
reduzidas, esforços físicos
fortes e fracos dá ao Inter-
vai training grande moti-
vação e interesse.

CRITÉRIO

Para que o método seja
bem aplicado, é preciso
considerar cinco fatores:

Distancia a ser percorri-
da (D);

Tempo para cobrir esta
distancia (T);

Repetição da distancia
(R);

Intervalo entre cada dis-
tancia percorrida (I);

Ação durante os interva-
los (Ai.

Se desejamos nos prepa-
rar para uma corrida de
2 200 metros, em umtàeter-
minado tempo, precisamos
utilizar os fatores D — T
— R — I — A de acordo
com o critério correto.

Antes, o praticante deve
. consultar seu médico e

também trocar idéias com
uni professor de Educação
Fisica.

Na próxima semana da-
remos as características e
a racionalização dos cinco
fatores acima.

ENDEREÇOS ÚTEIS

Continuamos a informar os ende-
recos das Federações esportivas.
Hoje veremos os Estados de Minas
Gerais, Pará, Pernambuco, Sergipe
e Amapá.

MINAS GERAIS
Federação Aquática Mineira
Av. Olegário Maciel, 311 —
Belo Horizonte
Federação Mineira de Atletismo
Av. Olegário Maciel, 311 —
Belo Horizonte
Federação Mineira de Basquete
Av. Olegário Maciel, 311 —
Belo Horizonte
Federação Bocháfila Mineira
Av. Olegário Maciel, 311 —
Belo Horizonte
Federação Mineira de Bridge
Av. Afonso Pena, 1394 — Belo
Horizonte
Federação Mineira de Ciclismo
Av. Olegário Maciel, 311 —
Belo Horizonte
Federação Mineira de Futebol
Rua da Bahia, 570 — 9.° andar

Belo Horizonte
Federação Mineira de Futebol
de Salão
Av. Olegário Maciel, 311 —
Belo Horizonte
Federação Mineira de Haltcrofi*
llsmo
Av. Olegário Maciel, 311 —
2.° andar — Belo Horizonte
Federação Hípica de Minas
Gerais
Av. Rio Branco, 22B1 - S/201
(Provisório — Juiz do Fora
Federação Mineira de Judô
Av. Olegário Maciel, 311 —
2.° andar — Belo Horizonte
Federação Mineira de Malha
Rua da Bahia, 570 — 4.° andar

Belo Horizonte
Federação Mineira de Pára-Que-
dismo
Av. Olegário Maciel, 311 —
2.° andar — Belo Horizonte
Federação Mineira de Pugilismo
Av. Olegário Maciel, 311 —
2.° andar — Belo Horizonte
Federação Mineira de Tênis
Av. Olegário Maciel, 311 —
Belo Horizonte
Federação Mineira de Tênis de
Mesa
Av. Ologário Maciol, 311 —
2.° andar — Belo Horizonte
Federação Mineira de Tiro ao
Alvo
Av. Ologário Maciel, 311 —
Belo Horizonte
Federação Mineira de Voloibol
Av. Olegário Maciol, 311 —
Belo Horizonte

PARÁ

Federação Paraense de Bas-
quete
Rua Senador Manoel Barala, 79
S/104 - Belém
Federação Paraense de Des-
porto*
Av. Almirante Tamandaré 1250
— Belém

PERNAMBUCO

Federação Aquática Pernam-
bucana
Av. Cruz Cabugá, 1870 —
Recife
Federação Pernambucana do
Basquetebol
Av. Manoel Borba, 594 —
Recife
Fedoração Pernambucana de
Bridge

Rua Padre Inglês, 292 - Recife
Federação Pernambucana de
Ciclismo
Caixa Postal 16 — Recife
Federação Pernambucana de
Desportos Amadores
Av. Manoel Borba, 594 —

Recife
Federação Eqüestre de Pernam-
buco
Rua Padre Inglês, 266 (provi-
sério) — Recife
Federação Pernambucana de
Futebol
Rua José de Alencar, 388 —
Boa Vista — Recife
Federação Pernambucana de
Futebol de Salão
Rua Manoel Borba, 594
Federação • Pernambucana de
Patinagem
Av. Rosa e Silva, 172 (provi-
sério) — Recife
Federação Pernambucana de
Pugilismo
Rua do Paissandu, 327 — Re-
cife
Fedoração Pernambucana de
Remo
Av. Manoel Borba, 524 — Boa
Vista — Recife
Fedoração Pernambucana de
Tênis
Av. Conde da Boa Vista, 513
— l.° andar — Recife
Federação Pernambucana de
Xadrez
Rua da Imperatriz, 202 —
Recife,

SERGIPE

Federação Sergipana de Bas-
quete
Caixa Postal, 148 — Aracaju
federação Sergipana do Des-
portos
Rua Itabaianinha, 305 - 1.°
andar — Caixa Postal 16 —
Aracaju

AMAPÁ

Federação Amapaenia d* Bas-
quete
Rua Procópio Rola, 900 —
Macapá
Federação Amapaente d* Des.
portoi
Av. Mendonça Júnior, 54 —
Macapá
Federação Amapaense de Tênis
do Mesa
Rua Cândido Mendes s/n.° —
Macapá

¦ 7. U--.¦&&(.4
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t______MS Pedro herdou do pai
Jaguar o gosto pelo

desenho mas não
esperava um segundo

lugar concorrendo
com profissionais
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Para o homem, o que
está na moda agora

é usar o cabelo
mais curto

A
MODA

CHEGA
À

CABEÇA
São Paulo (Sucursal)— Primeiro foi aquela

profusão de cabeludos.
Depois a coisa foi se vul-
garizando, todo mundo
passou a usar cabeleiras
e aqueles que queriam"ser diferentes" tiveram
que escolher outro estilo.
Esta, pelo menos, é a ex-
plicação que o s cabe-
leireiros do Beka Houte
Coiffure, dão para a no-
va moda.

Quase sempre, os
novos penteados para
homem são de cabelos
curtos. Para os mais
jovens, um pouco mais
longos na nuca. Mas as
madeixas estão total-
mente superadas. Os que
têm barba ou bigode
devem usar os cabelos
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bem curtos "em função
da estética", explica Ri-
chard.

— Um bom corte deve
aproveitar as tendências
naturais do cabelo, nada
de contrariar a nature-
za. E' claro que ainda
tem gente que quer fazer
permanente, que quer
alisar ou tingir. Mas nós
nunca aconselhamos is-
to. O cabelo dever ser
cortado em função do
rosto e da sua caída
natural. Assim fica mui-
to mais fácil conservar.

Aqunla imagem de
homem com bobs, no
secador, • também está
totalmente ultrapassada
— diz Richard. Com
os cabelos mais curtos,
o cliente chega, lava,

passa um creme rinse e
em 20 minutos, no máxi-
mo, o tempo de uma
dose de uísque, o cabelo
está seco, apenas com es-
cova e secador de mão.
S a aparência é sempre
a mais natural possível.
Mesmo as costeletas
grandes já eram, agora
elas não devem ultrapas-
sar a linha final das ore-
lhas.

Enquanto fala, Ri-
chard mostra os vários
aparelhos d e embele-
a:.mento, entre eles uma
tesourinha menor, im-
portada da França es-
pecialmente para cortar"quadradinhos", deixan-
do as pontas dos cabelos
levemente viradas, con-
forme a nova moda.
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O PRIMEIRO TRAÇO
DE UM ARTISTA

r

Desde os sete anos Pedro
Savary Jaguaribe desenha.
Sempre andou às voltas com
folhas de papel e lápis colori-
dos. Agora, com 14 anos, já
trabalhando e m nanquim,
entrou num concurso do Ins-
tituto Nacional do Livro para
ilustrar um liwo de história.
Ficou em segundo lugar e
quase ilustra A Toca da Co-
ruja, de Walmir Ayala.

Os candidatos deviam
apresentar, no máximo, 15
desenhos. Pedro, aluno do
Colégio São Vicente de Pau-
ia, apresentou 12, com o
pseudônimo de DIEP. Diz
que tudo foi muito simples.
Leu a história e marcou as
passagens que queria dese-
nhar.

A possível edição ¦

Quando telefonaram pa-
ra avisar que Pedro tinha ti-
rado menção honrosa corres-
pondente ao segundo lugar,
ele "levou um susto:"

— Não esperava isso,
não. Quando apareci lá no
Instituto, só tinha adulto e
acho que estranharam uni
pouco. Mas eu achei mais es-
tranho ainda.

A comissão j ulgadorà
foi composta do autor do li-
vro, de lone Saldanha, in-

dicada pelo Instituto Nacio-
nal do Livro, e de Mary Ann
Pedrosa, indicada pela Fun-
dação Nacional do Livro In-
fantil e Juvenil. O primeiro
lugar foi dado*a Gian Calvi.

— Tinha esse concurso
— explica Pedro — e mamãe
me incentivou a participar.
Eu comecei a fazer os dese-
nhos, depois desisti. Mas ela
me deu uma força e acabei
terminando tudo na última
hora. Pediram três cores e o
preto. Nunca estudei dese-
nho. O que faço é pegar um
bloquinho e vou rabiscando,
em qualquer lugar. Na pran-
cheta, não.

O forte de Pedro, por en-
quanto, é a praia, coisa que
mais adora, e pagar um surf.
Mas prefere teatro a cinema,
"pois é mais divertido ver os
atores em pessoa." Desenhos
seus talvez ilustrem outro li-
vro de histórias, pois o Insr
tituto Nacional do Livro está
pensando em editar também
os segundos lugares de texto
apontados na primeira etapa
do concurso, com os segun-
dos lugares d e ilustração
apontados na segunda, entre
os quais estão Pedro, Vilma
Pasqualini e Antônio Bene-
vento. Sua inclusão entre es-
ses artistas profissionais foi
recebida com tranqüilidade.

FUTURE MAMAN
INAUGURAÇÃO
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Foi inaugurada a l.a filial da #'FU-

TURE MAMAN", na Rua Conde de Bon-
fim, 370, loja 4 - Galeria do Cine Bruni
(Praça Saens Pena). Lá você encontra tudo
para o bebê: desde as fraldinhas com di-
zeres moderninhos, roupinhas esporte,
mamadeiras, etc.

Para ela maios em diversas cores,
calças especiais, vestidos com modelos
variados bolados pela Jerusa. Tudo isso
você compra tranqüila, porque lá o "cre-

di-maman" é seu.

E não se esqueça que a Matriz da
Rua Barata Ribeiro, 759 (Copa), também
atende com o mesmo carinho de sempre.

Dê uma passada na "FUTURE MA-
MAN" que o famoso Canguru criado pelo
Ziraldo espera por você.

DIA 12 DE OUTUBRO VOCÊ PODE SER O GOVERNADOR
DACIDADE JOVEM. UMA PROMOÇÃO DO JORNAL DO BRASIL

INFORMAÇÕES NA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PUBLICAS
DO JORNAL DO BRASIL. AV. RIO BRANCO,110/TO-SOBRELOJA.
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Volta ao cartaz, hoje, no
ópera, o filme Missão Matar,

produção da Taurus Filme com
roteiro do autor de Bullit,

Robert Fish. A direção é de
Alberto Pieralisi e os

protagonistas são Tarcísio
Meira, Yvonne Buckingham

e Luis de Lima

.y__i____________ ¦____
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SERVIÇO
Cinemas

O que a semana traz de melhor está por con-
ta do panorama do cinema belga, de hoje a do-
mingo na Cinemateca do MAM em sessões às 18h
30m com entrada franca. Destaque especial para O
Homem da Cabeça Raspada, de André Delvaux (co-
nhecido no Brasil por laços Eternos), em exibição
hoje, e A Partida, de Jerzy Skolimovsky, que será
exibido sábado.

Somente hoje no Ricamar, uma boa reapre-
sentação: A Noite dos Desesperados, de Sidney Pol-
lack. Até quarta-feira continua em cartaz A Última
Sessão de Cinema, de Peter Bogdanovich. Até do-
mingo permanecem A Bela da Tarde, de Bunuel, e
Quando Explode a Vingança, de Sérgio Leone.

José Carlos Avellar

ESTRÉIAS
CABARET, de Bob Fosse. Baseado
no sucesso teatral de Joe Masteroff
(texto) c John Kander (músicas).
História ^ambientada na Berlim de
1930. Com Liza Minnclli, Michael
York, Helmut Griem, Joel Grey, Eli-
sabelh Neumann-Viertel, Marisa Be-
renson. Coreografia de Fosse. Ame-
ricano. Em cores. Venera (Av. Pas-
teur, 184 - 226-5843): 14h45m
17h05m, 19h25m, 21h45m. (18 anos)

ESCOLA DE SÁDICOS (Unman, Wit-
lering and Zigo), de John Macken-
zie. Drama de suspensa num cole-
gio inglês para rapazes. Baseado na
radiopeça de Gibes Cooper (Não
confundir com Os Sádicos), lançado
semana passada). Com David Hem-
mings, Michael Howe, Colin Barrie,
Carolyn Seymour, Douglas Wilmer,
Anthony Haygarth. Inglês. Em co-
res. Cinema-1 (Av. Prado Júnior n.°
28])M8h, 20h,_22h. (18 anos). _
A MARCHA (brasileiro), de Osvaí-
do Sampaio. Drama ambientado em
São Paulo (1887/1888) e sugerido
por fatos do sistema escravagista e
do movimento abolicionista. Adapta-
çao livre do romance de Afonso
Schmidt. Com Pele, Paulo Goulart,
Nicete Bruno, Rodolfo Mayer, Vera
Sampaio, José Policena, Sadi Cabral,
Lola Brah, Jaime Barcelos, Rutínéia
de Morais. Em cores. São Luís (R.
Calete, 315 - 225-7459), Império
(Praça Floriano, 19 — 224-5276), le-
blon (Av. Ataulfo de Paiva, 391-B),
América (Rua Conde de Bonfim,
334 - 248-4519): 13f_30m. 15h40m,
17h50m, 20h, 22hlOm. (14 anos).

ao fim da II Guerra Mundial. Com
Franco Nero, Richard Johnson, Lar-
ry Aubrey, Helmut Schneider. Em
cores. Coral, São José, Sio Bento
(Niterói): 14h30m, 17h, 19h30m,
22h. (18 anos).

O DESTINO DE UMA PAIXÃO (Ja-
ne Eyre), dc Delbsrt Man. Drama ba-
scado no romance de Charlolte
Bronte. Com George C. Scott e Su-
sannah York nos papéis interpreta-
dos na antiga versão americana por
Orson Welles e Joan Fontaine. Tam-
bém no elenco: |an Bannen, Rachel
Kempson, Jack Hawkins. Inglês.
Em cores. Caruso (Avenida Copa-
cabana, 1 394 - 227-3544): 13h30m,
15h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m. (Li-
vre).

QUANDO EXPLODE A VINGANÇA
(Duck! You Sucker), de Sérgio Leo-
ne. Western em território mexica-
no agitado pela revolução. Com
Rod Steiger, James Coburn, Rômulo
Valli. Em cores. Rian, Odeon (Nite-
rói): 13h40m, 16h20m, 19h, . . . .
21h40m. (18 anos).

PAIXÃO PROIBIDA (japonês), de
Masanobu Deme. As relações de
uma professora com um aluno en-
volvido em manifestações de rua.,
Com Takashi Kanda, Shiro Mifune,
Shima Iwashita. Em cores. Asteca
(Rua do Calete, 228 - 245-6813):
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

OS REVÓLVERES NÃO COSPEM
FLORES, de Alberto Salva. Policial.
Em cores. Com Paulo Vilaça, Carlos
Eduardo Dolabela e Dilma Loes. Ro-
ma-Bruni (Rua Vise. de Piraiá), Bru-
ni-Flamengo, Plaia, Bruni-Copacaba-
na, Rio, Mascote, Santa Rosa (Ca-
xias). Santa Rosa (Iguaçu): 14h
lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

A INFIDELIDADE AO ALCANCE DE
TODOS (Brasieliro), de Olivier Perroy.
Comédia. Com Marilu Martineli, Cil
Farnei, Marlene França, Raul Cortes,
David Neves e outros. Em cores.
Metro-Boavista (Rua do Passeio, 62
- 224-7922): 12h20m, 14h, 15h40m,
17h20m, 19h, 20h40m, 22h20m,
Metro-Copacabana (Avenida Copaca-
bana, 749 - 237-9797). Metro-Tiju-
ca (Rua Conde de Bonfim, 366 —
248-8840), Pax (Rua Visconde de
Piraiá, 351 - 287-1935): 14h, . . .
15h40m, 17h20m, 19h, 20h40m, ....
22h20m. Lagoa Drive-ln (Av. Borges
de Medeiros, 1 426 - 227-6686):
20h30m, 22h30m. (18 anos).

CONTINUAÇÕES
MORTADELA (La Mortadella), de
Mario Monicelli. Comédia. Uma imi-
grante italiana cria um caso de pri.
meira página de jornal ao insistir em
passar pela alfândega nova-iorquina
com sua mortadela (de importação
proibida). Com Sofia Loren, Luigl
Proielti, Williarrt Devane. Italiano.
Em cores. Copacabana: 14h, lóh, ...
18h, 20h, 22h. (14 anos),
O GRANDE GÒZÃO.OR (brasileiro),
de Vítor di Melo. Comédia. Um bi-
cão da 2ona Sul passa da vida sem
sentido a uma certa filosofia hippie,
enquanto tenta reconquistar a ex-
noiva. Com Cláudio Cavalcanti, Dil-
ma Lóis, José Lewgoy, Sandra Bar-
sotli, Rodolfo Arena. Em cores. Con-
dor-Largo do Machado (Largo do
Machado, 29 - 245-7371), Condor
Copacabana (Rua Figueiredo "Maga-

Ihães, 286 - 255-2610), Paratodos
(Rua Arquias Cordeiro, 350 — 
261-6403): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
Pathé (Praça Floriano, 45 — ... .
224-6720): 12h, 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. Mauá (260-9739): 15h, 17h, ...
19h, 21h.(18 anos).
DEUS ESTÁ CONOSCO (Gott Mit
Uns), de Giuliano Monlaldo. Drama
num campo de concentração aliado

MARIDOS EM FERIAS (O Mês dai
Cigarras/brasileiro), de Konstantin
Tkaczenko. Enquanto mulher e fi*
lhos passam férias numa estação de
águas, um industrial tem uma
aventura com uma jovem viúva.
Com Mário Benvenuti, Kate Hansen,
Roberto Batalin, Marina Mendes. Em
cores. Art-Palácio-Méier (R. S. fta-
belo 20 - 249-4544), Art-Palácio-
Madureira, Plaza (a partir das
lOh, R. do Passeio, 78 - 227-1097),
Art-Paláclo-Copacabana (Av. Copa-
cabana, 759-B - 235-4895), Art-Pa-
lácio-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
406 - 254-0195), Art-Paláclo-Petrí-
polis, Melo (Bonsucesso), Santa Rosa
(Niíópolis): 14h, lóh, 18h, 20h
22h. (18 anos).

INDEPENDÊNCIA OU MORTE (bra-
sileiro), de Carlos Coimbra. Os
acontecimentos que culminaram com
o Grito do Ipiranga e os amores de
D. Pedro I com a Marquesa de San-
tos. Superprodução de Osvaldo Mas-
saíni, com roteiro de Coimbra e
adaptação com a colaboração de
Anselmo Duarte, Dionlsio Azevedo
e Lauro César Muniz. No elenco:
Tarcísio Meira, Glória Meneses, Dio-
nisio Azevedo, Kate Hansen, Vânia
Orico, Emiliano Queirós e Anselmo
Duarte, José Lewgoy, Manoel de Nó-
brega, Heloísa Helena, Carlos
Imperial, Maria Cláudia, Renato
Restier. Em cores. Roxy (Av. Copa-
cabana, 945 - 236-6245, Odeon, Ti-
juca: 13h30m, 15h40m, 17h50m, ...
21h, 22hl0m. (livre).

A ÚLTIMA SESSÃO DE CINEMA
(The Lasl Picture Show), de Peter
Bogdanovich. As ilusões e frustra-
ções de uma cidadezinha do Texas,
no inicio da década de 50. Com Ti-
moihy Boltons, Jeff Bridgens, Elen
Burstyn, Ben Johnson e Cloris Lea-
chman. Americano. Em preto o bran-
co. Jóia (Avenida Copacabana, 680,
subsolo): 15h, 17h20m, 19h40m,
22h. (18 anos). '
OPERAÇÃO FRANÇA (The French
Connaction), de William Friedkin. Po-
licial baseado, em fatos reais: invés-
tigação em torno de um grande
contrabando de drogas em Nova
Iorque. Com Gene Hackman, Fer-
nando Rey. Americano. Em coros.
Palácio (Rua do Passeio, 38/40 —
222-0838), Capri, Icaraf (Niterói):
14h, lóh, IBh,, 20h, 22h. Santa Ali-
ce: 15h, 17h, 19h, 21h. (18 anos).
O SUPERMACHO (Homo Eroticus), de
Marcos Vicario. Um siciliano de ex-
cepcional virilidade e sua ascensão
social no Norte da Itália. Com Lando
Buzzanca, Rossana Podesta, tuciano
Salce, Sylvia Koscína, Ira Furslen-
berg, Bernard Blier. Italiano. Em co-
res. Tijuca-Palace (Rua Conde de
Bonfim, 214), Astor, Iguaçu (Nova
Iguaçu): 14h, lóh, IBh, 20h, 22h.
(18 anos).

REAPRESENTAÇÕES

... E O VENTO LEVOU (Gone With
the Wind), de Victor Fleming. Fil-
me romântico à época da Guerra
Civil americana. Baseado no roman-
ce de Margaret Mitchell. Com Vi-
vion Leigh, Clark Gable, Leslie Ho-
ward, Olivia de Havilland. Cópia
em 35mm, na forma da versão ori-

ginal. Roma-Tijuc* (Rua Mariz e
Barro», 354 - 228-4904): lóh, 20h.
(14 anoi).
MISSÃO: MÃTARI (braiileiro), de Al-
berto Pieralisi. Policial baseado em
novela de Roberl l. Fish (autor da
história, original de Bullitt), com Tar-
clslo Meira, Yvonne Buckingham,
Luli de Lima, larry Carr. Em cores.
Ópera: Uh, lóh, 18h, 20h, 22h.
(14 anos).
Ó PAGADOR DE PROMESSAS (bra-
sileiro), de Anselmo Duarte. Drama
baseado na peça dc Dias Gomes.
Palma de Ouro em Cannes, 1962.
Com Leonardo Vllar, Glória Mene-
ses, Geraldo dei IJel, Norma Ben-
Bell, Antônio Pitanga, Dlonísio Azc-
vedo. Alasca (Galeria Alasca, Copa-
cabana, Posto 6): Uh, 16h, 18h,
20h, 22h. (10 anos).

PUFNSTUF/A FLAUTA MÁGICA
(americano), de Hollingsworth Mor-
se. Fantasia com números musicais.
Dublado em português. Com Jack
Wild, Billie Hayes, Martha Hayo,
Mamma Casj. Em cores. Cinema-1
(Av. Prado Júnior): Uh, lóh. (Ll-
vre).

VAMOS FAZER O AMOR? (II Debi-
to Conjugale), de Franco Prosperi.
Comédia erótica. Com Lando Buzzan-
ca, Anita Ekberg, Barbara Bouchet.
Em cores. Italiano. Vitória, Miramar,
Carioca, Imperator: Uh, lóh, 18h,
20h, 22h. (18 anos).

OS AMORES DE UM DEMÔNIO
(L'Arcidiavolo), comédia picaresca
italiana. Com Vittorio Gassmann,
Claudine Auger, Giorgia Moll. Em
cores. Scala (Praia de Botafogo): ...
Uh, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

IDÍIIO PROIBIDO (brasileiro), de
Konstantin Tcakzenko. Melodrama
erótico. Com Sueli Fernandes, Mar-
cos Augusto, Roberto Batalin. Em
cores. Riviera: Uh, 15h40m, ....
17h20m, 19h, 20h40m, 22h20m. (18
anos).

lc, Henri Fonda, Jason Robards,
Charles Bronson, Gabriole Ferzotti.
ítalo-amcricano. Super-Bruni-70 (Rua
Visconde de PÍra|á, 595 — 
287-1880): Uh30m, 17h, 19h50m,
22h. (18 anos).
FESTIVAL RICAMAR - Reapresen-
lação de um filme por dia. Hoje:
A Noite dos Desesperados (They
Shoot Horiet Don't They?), de Syd-
ney Pollack. Drama baseado na no-
vela de Horace McCoy. Com Jane
Fonda, Michael Sarrazin, Gig Young,
Susannah York. Americano. Em co-
res. Ricamar (Av. Copacabana, 360
- 237-9932): 13h30m, 15h40m
17h50m, 20h, 22h. (18_anos).
ANA TERRA (brasileiro), de' Durval
Garcia. Em cores. Com ;Rossana
Ghessa, Geraldo dei Rei Pereira
Dias. Paissandu (Rua Senador Ver-
guelro, 35 - 265-4653): 14h, lóh,
IBh, 20h, 22h. (18 anos).
A BELÃ~DA TARDE (Belle de Jour),
dc Luís Bunuel. A vida dupla de
uma burguesa casada que frequen-
ta um bordel. Com Catherine Deneu-
ve, Jean Sorel, Michel Plccoli, Ge-
nevieve Pagc. Francês. Em cores.
Festival (Edifício Av. Central): Uh,
lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

EXTRA
DESCOBERTA DO CINEMA BELGA
Início do ciclo com a exibição de
O Homem de Cabeça Raspada
_l.'Hon.me au Crane Rase), dc André
Delvaux. Complemento: Goldframe,
desenho animado de Raout Servais.
legendas em francês. Hoje, às 
18h30m, na Cinemateca do MAM.
Entrada franca.

UM POR DEUS, OUTRO PELO DIA-
BO (Buck and the Preacher), de Sid-
ney Poitier. Western. Com Sidney
Poilier, Harry Belafonte. Americano.
Em cores. Mesbla (Edifício Mesbla,
Rua do Passeio): Uh, lóh, 18h,
20h, 22h. (18 anos). _
ERA UMA VEZ... NO OESTE (OÍ-
ce Upon a Time in the West), de
Sérgio Leone. Com Claudia Cardina-

LA RÈGLE DU JEU, de Jean Renoir.
, Com Jean Renoir, Dalio. Com apre-

sentação e debates do crítico Silvie
Pierre, dentro do curso sobre o ci-
ncasta francês. No Auditório do Ci-
neclube da Aliança Francesa de Bo-
tafogo (Rua Muniz Barreto, 54 —
246-3927). Hoje, às 20h30m.

CINE HORA - Sessões a parlir dàs
lOh, apresentando comédias, desc-
nhos e atualidades. Até as 22h. (Ed.
Avenida Central, subsolo). (Livre).

HORÁRIOS - Os horários dos pro-
gramas de cinema divulgados neste
roteiro são fornecidos pelas empre-
sas e, portanto, de exclusiva res-
ponsabilidade dos distribuidores o
oxíbidoros.

kespeare, com uma visão experi-
mental. Direção de Raul Marques.
Com Tânia Maria, Sabastião Lemos,
Antônio Palmeira, Teatro Glauce
Rocha, Praia de Botafogo, 522. De
4a. a óa., às 21h30m. Sáb., 20h e
22h30m. Dom., às 20h.
UM EDIFÍCIO CHAMADO 200 - Co-
média de Paulo Pontes. Grandozas e
misérias de um misterioso palpite
para a Loteria Esportiva. Dir. do
José Renato. Com Milton Morais,
Tânia Scher, Vera Brahlm. Teatro
Casa-Grande, Av. Afranio de Melo
Franco, 300 (227-6475). De 3a. a óa
às 21h30m. Sáb., às 20h30m a
22h30m. Dom., às 18h30m. Não são
aceitas reservas polo telefono.

PANORAMA^VTST^DA PONTlF^
Drama dc Arlhur Miller. Conflitos
sociais o emocionais entre modestos
imigrantes italianos em Nova lor-
que. Direção dc Odavlas Petti. Com
Leonardo Vilor, Vanda Lacerda, Hé-
lio Ari, Sérgio Dionaio, Cecília Loio-
Ia e oulros. Teatro Ginástico, Av.
Graça Aranha, 187 (221-4484). De
3a. i 6a., às 21h, sáb., às 2Úh e
22h, dom., às 18h e 2lh, e vesp..
5a.s às 17h. Em temporada popu*
lar até o dia 1.» de outubro: diária-
mente Cr$ 10,00, aos sábados, Cr$
15,00. Últimos dias.

O JOGO DO CRIME - Drama po-
licial de Anthony Shaffer. Duelo do
vida e morte entre dois adversários
inteligentes. Direção dc João Be-
thencourt. Com Paulo Gracindo, Gra-
cindo Jr. c oulros. No Teatro Gló-
ria, Praia do Russel, 632 (265-3436).
De 3a. a 6a., às 21 h. 3áb., às 20h
e 22hl5m. Domingo, às 19h. (14
anos). De terça a sexta, Cr$ ."ÍO.OO,
séb. Cr$ 25,00, dom. Cr$. 20,00,

FREUD EXPUCA... EXPLICA? - Co-
média de Ron Clark o Sam Bobrik.
Um representante da classe média
declara querra à homossexualidade.
Dir. de João Bethencourt. Com Jor-
ge Dória, lar? Cortes, Eduardo Tor-

naghi, HUdegard
mando Queirós.
France, Av. Pres.
(252-3456), 21h,
22h30m, vesp.
ISh e 21h. (18 a

CrS 20,00, sáb.
tos, CrS 10,00

Angel e luis Ar-
Teatro Milton d*
Antônio Carlos, 58

sáb., às 20h o
5a., 17h e dom.,
nos). De dom. a 6a.
Cr$ 25,00. Estudan-
exceto óa, e sáb.

Parques e Jardins
PARQUE LAJE — Com uma grande
mansão, sede do Instituto de Belas-
Artes, florestas, grutas, torreão, ca-
labouço dos escravos, jardins, la-
gos, represas. Na Rua Jardim Bota-
nico, 414, das 8h às 17h30m, ex-
ceto às segundas-feiras.

QUINTA DA BOA VISTA - Antiga
chácara do Elias, uma das mais be-
Ias residências da época que, ofer-
tada a D. João VI, se tornou o Paço
de São Cristóvão. Aí moraram D.
Pedro I e D. Pedro II. Hoie é sede
do Museu Nacional e onde está lo-
calizado o Jardim Zoológico.

JARDIM ZOOLÓGICO - Várias es-
pécies dc animais da fauna mun-
dial, especialmente da brasileira,
africana e asiática. Grande coleção

de aves e pássaros do Brasil. Na
Ouinta r\i Boa Vista diariamente,
das 9h às lBh30m.

JARDIM BOTÂNICO - 40 mil
plantas representando 3 mil espé-
cies. A mais co.npleta coleção de
palmeiras do mundo o a Palma
Mater, com 3B,70m, plantada ocr
D. João VI. Obras de arte e pré-
dios históricos, como o da fábri-
ca do pólvora fundada em 1808.
Guias poliglotas para cs visitar.-
tes estrangeiros. Rua Jaidim Bota-
nico 920. das 8h às 17h.

FLORESTA DA TIJUCA - Visita à
Cas:atinha, Açude da Solidão, Bom
Retiro, Cascata Diamantina e Cape-
Ia Mavrink, que tem no altar qua-
tro painéis de Portinari.

Teatr•os
DOM QUIXOTE - Versão cênica
livre do romance dc Cervantes, nu-
ma adaptação e direção de Luís
Augusto Marones. Com Jitman Vi-
branovsky, Gilson de Moura, Válter
Marins e oulros. Teatro de Arena
da Guanabara, Largo da Carioca
(222-5435): 21h30m, sáb., 20h e ...
22h30m, vesp., dom., 18h.
ESQUINA PERIGOSA- Drama de
J. B. Priestley. Nova montagem da
conhecida peça de suspensa. De Au-
rimar Rocha. Com Carlos Eduardo
Dolabella, Célia Coutinho, Rita de
Cássia, Aurimar Rocha e oulros. Tea-
tro de Bolso, Av. Ataulfo de Paiva,
269 (287-0871). 3a., 4a. e óa., às
21li30m 5a., às lóh e' 21h30m,
sábado às 21 h e 22h5rm, e domin-
go, às !8hl5m e 21h30m. Ingres-
sos a Cr$ 6,00 para estudantes, s
Cr$ 12,00. (18 anos).
OS MARGINALIZADOS - Comédia
do Abílio Pereira de Almeida. O
humor sul generis da popular co-
mediante Derci Gonçalves em novas
aventuras. Dir. 'dc Frodi Kleemann.
Com Derci Gonçalves e outros. Tea-
tro Serrador, Rua Senador Dantas,
13 (232-8531): 21h, sáb., 20h o
22h, vesp. dom., 18h.
ABELARDO E HElOlSA~~Drama do
Ronald Mlllar. No séc. XII, um ca-
sal de amantes enfrenta os precon*
celtos e a intolerância da . mentali-
dade oficial. Dir. do Flávio Rangei.
Com Míriam Mehler, Peri Sales, Fre-
golente, Rosita Tomás lopes, Écjfo
de Freitas e outros. Teatro Copa-
cabana (Avenida Copacabana, 327 —
257-0881): 21hl5m, sáb, 19h30m e
22h30m, vesp. 5a., 17h,;-dorn,. J8h.
CHECKUP — Comédia dramática oc
Paulo Pontos. Sofrimento o aiegrias
dc um velho ator internado num

hospital. Direção de Cecil Thiré.
Com Ziembinsky, Neusa Amaral, Mi-
riam Muller c oulros. Teatro Gláucio
Gil, Praça Arcoverde (237-7003):
21h30m, sáb., 20h e 22h30m, vesp.
5a-, 17h çdom.,_J8h.
O INTERROGATÓRIO - Documenta'-
rio épico, de autoria do Petor
Weiss, sobre o processo dos res-
ponsáveis pelo campo de concentra-
ção do Auschwitz. Dir. de Celso
Nunes. Com Fernanda Montenegro,
Fern3ndo Torres, Zanoni Ferrite,
Jacqueline Laurence, Antônio Poli-
no, Carlos Kroeber e outros. Teatro
João Caetano, Praça Tiradentes . .
(221-0305): 21h, sáb., 21h30m, dom.,
18h e 21h. Preços populares; pia-
teias, Cr$ 8,00, balcão Cr$ 5,00.
Duas últimas semanas.

UM TANGO ARGENTINO - Peça
de Maria Clara Machado, com cena-
rios e figurinos do Joel de Carva-
lho, coreografia de Sus.in.i Braga e
trilha musical do Guilherme Vaz,
Com Maria Rosman, Vânia Veloso
Borges, Virgínia Vali, Lupe Gigliot-
ti e outros. Somente às óas.-foiras
e sábados, às 21 h, e domingos, às
18h30m. No Tablado, Av. lineu de
Paula Machado, 795 (226-4555).

HOJE É DIA DE ROCK - Romance-
partitura do José Vicente. Viagem
mágica em busca de um mundo
novo. Direção de Rubens Correio.
Com Rubens Coríeio, leila Ribeiro,
Nildo Parente, Ivone Hoffman e
outros Teatro Ipanema, Rua Pru-
dento de MoTais, 824 (247-9794),
21h3"m, sáb., 20h e 22h30ni, dom.,
19h o 21h30m. Até dia 12 do ou-'
tubro.

SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO
— Adaptação livre do texto de Sha-

TANGO - Farsa simbólica da Sla-
vomir Mrozek.* Uma família agitada
o exótica exemplifica o processo
das revoluções violentas na socie-
dade atual. Dir. Amlr Haddad. Com
Teresa Raquel, Jaime Barcelos, Ivã
Seta, Iracema de Alencar, Selma Ca-
ronozzi e Paulo Perclo. Teatro Teresa
Raquel, R. Siqueira Campos, 143
(235-1113), 21h sáb., 19h e 22h
30m, dom., 17h c 21 h. (18 anos),
óa. o sáb., CrS 25,00. Estudantes,
sempre CrS 10,00.

O MANSO — O popular comedian-
te Costinha em nova cpresenlação
dos seus tecursos característicos.
Teatro Dulclna. Rua Aicindo Guana-
bara, 13/17 (232-5817;, 21hl5m,
sáb., às 20h e 22h, vesp., 5a., às
17h e dom., às 18h e,21hl5m. (18
anos). Dc dom. a óa., Cr$ 20,00, es-
tudantes, CrS 10,00, sáb-, Cr$ 25,00.

EXTRA
DYSANGEUUM (Hic • Hoc) - Es-
petáculo experimental baseado na
obra dc Friedrich Nletzsche. Apre-
sentação do Teatro de Pesquisa (cx-
Teatro Teallab). Dir. de Aírton Ke-
rensky, com Edgar Ribeiro. Na As-
sociaçáo Scholem Aleichem (ASA),
Rua São Clemente, 155 (226-7740),
sáb., às 21h30m, dom., às 20h30m.
SIGLO AGONICO CENCI - Expe-
rtência de teatro psicoflslco, com
os alces argentinos Roberto Gra-
nados e Carlos Traffic (ex-partici-
pantes do Grupo lobo). Teatro Ipa-
nema, Rua Prudente de Morais, 824
(247-9794). Ãs sextas-feiras, às
0h30m.

Revista
É DE MULHER QUE EU GOSTO -
De José Sampaio e Álvaro Marzulo.
Com Tânia Porto, Carvalinho, Manulo
e Badu. Teatro Rival, Rua Álvaro
Alvim, 33. Diariamente, às 20h.

QUANTO MAIS PU...RA, MELHOR
— Comédia com Ronny Cócegas,
Zélia Martins, Miroslava, Renato Al-
ves e outros. Coreografia de Denis

Duarte. No Teatro Miguel Lemos,
Rua Miguel Lemos, 51. Diariamente,
às 21h.
DAQUILO QUE VOCÊ GOSTA -
Com Tutuca, Nélia Paula, chacretes
e a participação de Jerry de Marzo.
No Teatro Carlot Gomes, Praça Tira-
dentes (227-7581). De 3a. a sábado,
às 18hl5m, 20h e 22h. Dom. às
19hl5m e 21hl5m.

Televisão
A programação cinematográfica hoje é

de primeira classe. John Wayne estará pre-
sente (Globo: 22h50m) em Onde Começa o
Inferno (Rio Bravo), o grande western do
grande Howard Hawks, ao lado de Dean
AAartin, Angie Dickinson e Walter Brennan.
Dois Contra uma Cidade Inteira, um clássico
dos velhos tempos, é o cartaz da Rio (22h
40m). James Cagney, Ann Sheridan, Arthur
Kennedy estão em cena sob as ordens de
Anatole Litvak. Para os fãs de Elia Kazan,
uma surpresa: o consagrado cineasta pode-
rá ser identificado entre os coadjuvantes.
Na Tupi (0h50m), um modesto (e elogiado)
filme dirigido e interpretado por Hugo Haas:
Eco do Pecado (Pickup).

VALÉRIO ANDRADE

CANAL 4

9h30m: Artigo 99. 10h: Aula de
Francês. lOhlórm Aula de Inglês.

, 10h30m: Cisco Kid. Ilh: Aquanau-
tas. 12h: Super Robin Hood. 12h
30m: Bicho do Mato (reprise). 13...
Hoje. 13h30m: O Krimeiro Amor (re-
prise). l-4li: Sessão'das Duas, filme
O Pescador de Sereias, com William
Powell e Ann Blyth. lóh: Terra de
Gigante. I7h: Tarzâ. IBh: Bicho do
Mato. 18h45m: Papo Firme. 19h:
O Primeiro Amor. 19h41m: João Sal-
danha. 19h45m: Jornal Nacional (a
cores). 20h05m: Selva de Pedra.
21 h: Faça Humor Não Faça a Guer-
ra. 22h: O Bofe. 22h40m: Jornal In-
ternacionnl (a cores). 23h: Sessão
Classe A (a cores), filme Onde Co-
meca o Inferno, com John Wayne
e Angie Dickson. lh: Sessão Coru-
ja, filme Ana e o Rei do Stío, com
Rex Harrison e lee J. Cobb.

CANAL 6
10h: Padrão Colorido, com áudio-
musical. 10hl5m: TV Educativa. lOh
50m: Nossa Filha Gabriela, Hh30m:
Ultra Seven, 12h: Flintstones (a co-
res). 12h30m: O Manda-Chuva (a
coros). 13h: Rede Nacional de Notí-
cias. 13h30m: Filme. 15h: Clube do
Capitão Ala, com, os filmes; Nói e
o Fantasma, Meus Três Filhos, Perna-
longe, Joannie E' um Gênio (a co-

res), A Feiticeira (a cores). 18h:
Signo da Esperança. 18h45m: Na
Idade do Lobo. 19h30m: Rede Na-
cional de Notícias (a cores). 19h
50m: Tom e 'Jerry 

(a cores). 20h:
Bel Ami. 20h30m: TV Espetacular.
21h30m: Tempo de Viver. 22hl5m:
Glenn Ford E' a lei (a cores). 23h
15m: Participação. 23h40m: longa-
Metragem, filme O Reformatório,
com Gloria Castilho e Ross Ford.
0h50m: Longa-Metragem, filme Eco
do Pecado, com Beverly Michaels.

CANAL 13
12h: Padrão Em Cores. 13h: Aber-
tura. 13h05m: TV Educativa. 13h
35m: Aula de Francêi (a cores).
13h45m: Os Fidalgos. 14hl5m: Per-
didos no Espaço. 15hl5m: Família
Buscapé. 15h40m: Histórias do Ve-
lho Oeste. 16h05m: Os Monstros.
16h30m: O Mundo Colorido do Ca-
requinha: 16h31m: Os Herculóides.
16h55m: Viagem ao Centro da Ter-
ra. 17h: Oic e Nic. 17h45m: Batman.
IBhlOm: Os Astronautas (a cores).
18h35m: Fuzileiro das Arábias. 19h:
O Leopardo. 19h30m: Repórter Rei
(a cores). 19h45m: Rio Dá Samba (a
coros). 19h50m: Os Insociávels. 20h
45m: O Tempo Não Apaga. 21 h
lOm: Os Audaciosos (a cores). 22h:
40m: Cinema de Milhões, filme
Dois Contra uma Cidade Inteira,
com James Cagney, Ann Sheridan,
Arthur Kennody e Anthony Quinn.

• ALMOFADAS DE CERÂMICA —
Para decoração em tamanho 50 x 50cm,
com desenhos portugueses. O conjunto
de três almofadas custa Cr$ 800,00. Na
Grazie: Rua Visconde de Pirajá, 86, lo-
ja 12.

• INGLÊS EM LONDRES — Excur-
soes com estadia de 21 dias na Europa,
com curso de inglês no Language Tui-
tion Centre. Viagem pela Swissair, com
partidas nos dias 5 e 12 de janeiro de
1973. Informações com Chantecladr Tu-
rismo: Rua México, 119 — Grupo 802/
808. Telefones: 222-3081 e 242-4060.

CAMISETAS PARA HOMEM - Em
malha fina, com estampa de barquinhos
por Cr$ 19,00. Na Barbosa Freitas, Av.
Copacabana, esquina com Santa Clara.

TESTES E VACINAS — Teste de
sensibilidade, abreugrafias e exames pa-rasitológicos. Na Clínica Preventiva
Creiam: Av. Copacabana, 680, sala 501.

DOCES E SALGADOS — O Centro
da Providência do Engenho Novo insta-
lou uma oficina para produção de doces
e salgados para atendimento de enco-
mendas em geral. Informações com D.
Lídia Pugliesi, pelo telefone 261-0313. No
horário de 13h30m às 18h.

• SANDÁLIAS — Novos modelos com
ferragens prateadas ou esmaltadas, com
salto sola. Raso ou alto com preços en-
tre Cr$ 45,00 e Cr$ 65,00. Encomendas
entregues em,uma semana. Silvina e
Cândida. Centro Comercial de Ipanema,
sobreloja.

• TRATAMENTO DOS CABELOS —
Pelo^método da tricologia preventiva,contra queda e fraqueza dos cabelos.
Instituto Frommes do Brasil: Av. Copa-
cabana, 647 — sala 1 202. Telefone: 
235-2575.

• CHA-BIRIBA — Amanhã, dia 26 de
setembro às 14 horas, vai se realizar o
chá-biriba, com desfile de modas, em be-
nefício da Barraca de Artesanato do Es-
tado da Guanabara da Feira da Provi-
dência. Os convites custam Cr$ 30,00 e
podem ser adquiridos pelos telefones ....
235-7003 e 222-4173.

• TAMANHOS GRANDES — Camisas
sociais até o n° .50; calções até o n° 140,
pijamas até o n° 62, na Camisaria No-
vo Mundo: Av. Passos, 83/89, esquina
com Rua da Alfândega.

O PRATO DO DIA

Bolinhos de Batata com Preiunto

1 quilo de batatas, sal, noz moscada ralada,
salsa picadinha, 1 cebola ralada, 150g de pre-
sunto picado, óleo, 1/2 litro de leite, 2 colheres
(sopa) de margarina, 3 colheres (sopa) de fa-
rinha de trigo peneirada.

Cozinhar as batatas com casca. Descasca-
Ias e ainda quentes passar pelo espremedor.
Juntar sal, leite, temperos, margarina, noz mos-
cada, presunto, 1 colher de farinha, amassando
bem todos os ingredientes. Fazer bolinhos e pas-
sar na farinha restante. Fritar no óleo bem
quente. Colocar sobre papel absorvente para fi-
carem bem desengordurados.

MYRTHES PARANHOS

.......„___._„..___ ______„„._»_»_»___..« TEBTRO SERRJDDR apresenla w__VAMOS AO TEATRO : DERCY GONÇAtVES
CARIOS IMPERIAL apresenta:

0 CORDÃO UMBILICAL
Um ano cm cartaz em São Paulo. Oilo Prêmios da Critica Paulista.

ESTRÉIA DIA 28 no TEATRO SENAC

R. Pompeu Loureiro, 45 — Tel.: 256-2641

IbeIR B _tó_____fc. í_

NA TRAGÉOIA SUPER.CÔMICA"MflRGiNnun"
OS MflRGINflLIZUDOS «Mmmm.-

DE ABÍLIO PEREIRA DE ALMEIDA'. DIR. FREDI KLEEMANN

AMANHÃ, ÀS 21 HS. - RES.: 232-B531

Diariamente desconto 50% para estudantes otó 25 anos

PHILIPS

TEATRO DA PRAIA CURTINDO UMA DIFERENTE

, QUINTETO VIOLADO ]
Exclusivo da Philips

AMANHA, ÀS 21,30 HS.

R. Francisco Si, BB, Res.: 227-1083. Estudante: 10,00. Inteira: 20,00

Uma promoção da TRANSINTER TURISMO - Reg. EMBRATUR 293

SP - Cat. A.

Sucesso
absoluto

6.° MES DE SUCESSO
"WILLIAM ESS PRODUÇÕES" apresenta

FREUD EXPLICA! Sucesso
absoluto

(EXPLICA?...) Norman is that you?
Dir. e trad.t João Bethencourt. — Cen. — fig.: Arlindo Rodrigues.
Com JORGE DÔRIA - Yara Cortes - Luis Armando Queirós -
Eduardo Tornashl - Part. Esp. Hildogard Angel. TEATRO MAISON
DE FRANCE - Res.: 252-3456. "Um 

gol esta comédia da Maiaon...
«slá na hora da ir ao teatro" (Gilberto Tumsciti) — 4.a-feira, is 21 hs.

Desconto para «studan.es ata 25 anos
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COMPLETO As ilustrações de Zila Mars para os livros
de poesia de Cecília Meireles ficarão expostas
a partir de hoje, na Livraria Carlitos,
Av. Copacaba7ia, 249 D. Hoje, às 21h,
despedindo-se de sua temporada 7io Rio, a
cantora lírica Maria d'Aparecida gravará suas
mãos na Calçada da Fama, Rua Montenegro, 153

"Show"
TEATRO
HERMETO PASCOAL - Acompanha"-
cio de Nenen, Anunciação, Mileto,
Bola, M_i._in.-0 e Alberfo. No Teatro
Fonlo d] Saudade, Av. Epitácio
Pessoa, 4 866 (266-3468). 3a., 4a.,
5a„ 6a. e Hom. às 21 h. Sáb., às
20h30m o 22h30m,
QUINTETO" VIOLADO - Com San-
do (flauta), Marcelo (violão), Fer-
nando (viola), Luciano (percussão) e
Tonho (contrabaixo), No Teatro da
Praia, Rua Francisco Sá, 88
227-1083). Diariamente, às 21h30m.
Preço Cr$ 20,00 e CrS 10,00 (estu-
dantes).
MISTO QUENTE - Còm Agildo RI-
beiro, Valéria e Pedrinho Mattar.
Dir. Augusto César Vanucci. Prin-
cia Isabel, Av. Princesa Isabel, 186
(236-3724), 3a. a 5a., às 21h30m,
6a. e sáb.. às 2h30m e 22h30m.
dom., às Í8h o 21h30m.
RODA DE SAMBA— Com Picolino.
como convidado especial, o quarteto
Lclé da Cuca, Rubens do Salgueiro,
Balalaika, Paulo Chaveco o cabro-
chás da Escola de Samba da Porte-
Ia. Teatro Glauco Rocha, Praia de
Botafogo, 522. Todas as segundas-
feiras, às 21h30m.

UMA NOITE COM CHICO ANÍSIO
— Show .-om Chico Anííio, partici-
pação do conjunio Tcmpo-7. Textos
de Chico Anísio, Marcos César, Ar*
naud Rodrigues, Arapuã, J. Rui e
outros. Direção de Osvaldo Loureiro.
Direção musical de Severino Filho
Teatro da Lagoa, Av. Dorfiei de Me-
deiros, 1 426 (227-6686). 4a., 5a. e
6a., 21h30m, sáb., 22h30m, dom.,
20h30m.

NOITADA DE SAMBA - Com Cie-
mentina de Jesus, Nelson Cavaqu!-
nho. Conjunto No.so Samba, Ro*
berío Ribeiro. Serviço de bar com
pratos típicos a Cr$ 5,00 Todas
as segundas-feiras, às 21h30m.
Teatro Opinião, Rua Siqueira Cam-
pos, 143 (235-2119).

CASAS I^ÍÕ-URNAS
A ROSA FAZ O POEMA E O POE-
MA FAZ A CANÇÃO - Espetáculo
com poemas de Gastão Neves e
solos de harpa de Letícia de Al-
meida. Na boate As Transas, Rua
Carlos Góis, 234 (Leblon). Somente
às 5as„ 6as. e sábados.
WILSON SIMONAl-_;show com lex-
to de Miele e Boscolí. No Monsieur
Pujol, Rua Aníbal de Mendonça, 36.
(267-0105).
VOCÊ QUER SER MINHA NAMO-'
RADA? — Show dirigido por Ro-
berto Menescal, com Cláudio Cavai-
canti e Valesca. Na Fossanova, Av.
Atlântica, 4 206 (247,-8274), diária-
mente, à 0h30m, e aos domingos,
também às lóh, em matinê.
ZÉ MARIA — Pianista. No Restau-
rante Forno e Fogão, Sousa Lima,
48 (287-4212).
JORGE BEN — Direção de Tarso
de Castro, com o conjunto de Luís
Carlos Vinhas e Rosinha de Valen-
ça e Os Originários do Samba. No
Flag, Rua Xavier da Silveira, 13
(255-0735).
PÃBIO SEBASTIAN - Com G__tãõ
Lamounier, Martlene e Marilóide e
o piano de Valter Gonçalves. No
Scolch Bar, Rua Fernando Mendes,
48 (287-42J2).
CÉLIA REIS — Todas as noites no
Bierklause, com Stauber, Emílio San-
tiago e a Bandinha do Alemão. Rua
Ronald de Carvalho, 55 (237-1521).
PAULINHO DA VIOLA - Acompa-
nhado pelo trio de Roberto Lima e
pelo pandeiro de Elton Medeiros.
Ainda no show, a sambista Cláudia
Regina e o cantor Juan Daniel. De
5a. a domingo, e, diariamente, dois
conjuntos para dançar e as canto-
ras Sílvia e Sandra. Na Churrascaria
Gargalo (Shopping Center do Méier),
Couvert^ CrS 15,00^ Até dia 30.
SÍLVIO CALDAS. - Todíi.a. soxtai
e sábados, no Bigode do Mou Tio.
Diariamente, Elen de Lima, Evandro
e Marisa Fossa. Aos domingos,
show» infantis no almoço com o pa-
lhaço Zé Carioca. Rua Teodoro da
Silva, 668 (238-0267). Até o dia 30
de setembro.
ZIRIGUIDÚM Ol N.° 2 - ShovTd.
samba com Sargentelli e passistas.

Ãs 22h, na Sucata, Av. Borges de
Medeiros, Lagoa. Reservas:
227-3589 o 227-6686. Couvert: CrS
25,00.

CY MANIFOLD - Em show de sam-
ba com os conjuntos Samba Show
e Os Grilos. No Rincão Gaúcho, Rua
Marquês de Valença, 83 (264-6659).
Aos sábados, também no Rincão
Gaúcho de Niterói, no Saco de São
Francisco, onde diariamente a atra-
ção é a cantora Sônia Santos, e às
5a$., o violinista Codó, em Noite dc
Serestas. Sem couvert artístico.

CLÁUDIA FERREIRA - -how de fa-
dos e canções, com a participação
do pianista Hiram Trindade. Ade*
ga de Évora, Rua Santa Clara, 292
(237-1210).

IVON CÚRI — Com a participação
de Dina Gonçalves, Sídnei e várias
alas de escolas dc samba. Às 24h
de 3a., 4a., 5a. e dom. e 6a. e sáb.
às 23h e lh da madrugada. No
Sambão, Rua Constante Ramos, 140
(237-5368). Estacionamento na Pom-
peu Loureiro. Couvert de Cr$ 20,00
sem consumação.
ONE, TWO, THREE... SAMBA -
Show com SÍ!vio Aleixo, Alcione,
Sandra Mara, Samba-4, African Gtrts
e Loretti Trio. Diariamente às . . .
22h30m e lh, no Katacombo, Av.
Copacabana, 1 241 (267-2735).
ROSE - Restaurante aberto 24'n
por dia, apresenta um show, a
partir das 20h3Cm, com o' serestei-
ro Alberto Sodré e o pianista
Malta. Av. Copacabana n.° 80
(235-3782).
NOVA CAPELA - Show com a par-
ticipação do cantor Hélio Justo, So-
raia, Daíte (mágico internacional),
siriptca.e de Valeria c Fábia, o co-
mediante Paulo Chaveco e o con-
junto Loily Pops. Diariamente, às
23h. Avenida Mem de Sá, 96 — 1.°
andar - 252-6228 e 222-3493.

ALDA PINTO BASTOS — Tocando
órgão e cantando. Todas as noites,
no Salão Nobre do Castelo da Lagoa.
Av. Epitácio Po-soa, 1 560. Sem
couvert artístico.
ÀDÉLÍA PEDROSA - Antônio Cam"
pos e Maria Alcina. No Lisboa à
Noite, Rua 5 de Julho 312 ... .
(257-8339).

D'ANGELO — Com João Luís e as
gêmeas Célia e Celma. Dir. artística
de D'Angelo. Na Churrascaria Tiju-
cana. Rua Marquês de Valença, 74
(228-8870). Aberto diariamente pa-
ra almoço e jantar. Aos domingos,
almoço com show para crianças,
com o palhaço Chiquinho.
AS .VIRGENS.DA BARRA - Dirigido
por Carlos Machado. Texto de Mei
ra Guimarães e Caries Machado. Cóni
Amandio, Sílvia Martins, Marisa Som*
mer, Sandra Mara, Tina louise e Car.
los Leite. Na Boate M; cumba
Barra da Tiiuca. (399-1368).

NUMBER ONE - De 2a. a 5a. a lh
da madrugada show com Baby Con-
suelo e os Novos Baianos. De 5a,
a dom., a cantora Maria Alcina.
Diariamente, Osmar Milito e o Quar-
teto Forma, organista Emi de Oli-
veira e a cantora Sally Baldwin. R.
Maria Quitéria, 19 (267-2231).

GRICHA BANK - Seu plano e
seu conjunto tocando para ouvir,
jantar e dançar. Com as vozes do
Glorinha Magalhães o Wormer
Griessmann. No Alt Berlin, Rua Vis-
conde de Pirajá 22 (287-032).
Aberto aos sáb, e dom., também
para almoço.
SAMBRASAS - De 2a. a sábado,
show de mulatas com os conjuntos
Samba Quatro e Valter Amaral. Dir.
de Maurício de Paiva. Na Churras-
caria las Brasas, Rua Humaitá, 110.
Sem couvert artístico.

PLAZA — Ãs 2a5. e 6as., Noitei
de Tangos e Boleros, com Sídnei
Más. Às 4as., Sambas e Serestas,
lão,' com Rosa Valentim e Carlos
com Itamar Dias. Às 5as„ a canto-
ra Carmem Costa. Aos sábados, o
Show Milionário, do Sídnei Bondim.
Aos domingos, Uma Rosa e um Vio*
lão, com Rose Valentin e Carlos
Odilon. Sem consumação mínima
nem couvert. Av. Prado Júnior, 258
(257.6132). Hoie, a atração é a can-
tora Eladir Porto.

Exposições
HÉLIO EICHBAUER - Exposição de
16 trabalhos de cenografia, enlre
eles para as peças O Rei da Vela,
Álbum de Familia, A Noile dos As-
sastinot, Antígona, O Balcão, At
Troianas, Senhorita Julia. No Museu
Nacional de Belas-Artes, Av. R i o
Branco, 199. De 3a. a 6a., das 13h
às 20h, sáb. e dom., das 14h30m às
19h.

MARION — Exposição de tapetes do
artesanato Emanuel, de João Pessoa.
Na Galeria Escada, Av. General San
Martin, 1 219. Até 5 de oulubro.

ARTESANATO TRADICIONAL DA
ÍNDIA — Promoção da Embaixada
índia. Paralelamente à exposição,
serão exibidos, diariamente, às
18h30m, pela Cinemateca do MAM,

filmes indianos de longa e
curta metragens. Os objetos expôs-
tos estão à venda. No Museu de
Arte Moderna. Do 3a. a domingo,
das 14h às 19h. Domingo, entrada
franca. Até quinta-feira.

A PROCLAMAÇÃO DA INDEPEN-
DÊNCIA — Exposição de retratos,
obras e documentos históricos. No
Arquivo Nacional, Praça da Repú-
blica, 26. De 2a. a 6a., aberta das
9h à.JJh.
TRÍPLICE EXPOSIÇÃO - De 600 1Í-
túlos de livros de bolso, 250 títulos
de livros infantis franceses e bra-
silciros e 140 medalhas da Casa da
Moeda de Paris. Na Biblioteca da
Maison de France, Av. Antônio Car-
los, 58/11.° andar, das 9h às 19h.

Cur•sos
LITERATURA BRASILEIRA NO CI-
NEMA — Promoção do Serviço de Ci-
nema Educativo e Cultural, começa
dia 30 de setembro, ministrado poruma equipe de críticos de cinema e
professores de Literatura. O programainclui projeções, estudos e debates so-bre Macunaima (Mário de Andrade— Joaquim Pedro), Azyllo Muito Louco
(Machado de Assis — Nelson Pereira
dos Santos) e A Casa Assassinada
(Lúcio Cardoso c Paulo César Sarace-
ni). Horário: todos os sábados, às 20h30m. Local: Museu de Arte Moderna
Inscrições e informações, na sede doSCEC: Rua Paissandu, 384 (Flamen-
go). Telefone: 245-4576.

CRIATIVIDADE — Promoção do Cen-tro de Aperfeiçoamento para o Traba-lho do Instituto Social da Universida-
de Cândido Mendes, começa dia 3 deoutubro e visa desenvolver o podercriativo através da análise do compor-
tamento individual e grupai. O curso
é destinado a todos os interessados
e tem o seguinte programa: O Co-
mando do Organismo Humano; A
Ação do Seh[iimehtó da PotenciaV.da-
de Pessoal, Introdução ao Estudo da
Liderança Eclética e Auxílios Pluri-
Scnsoriais. Horário: 3as. e 5as„ das

14h30m às 16h30m. Duração: 1 mês.
Taxa: CrS 205,00, em duas parcelas.
Inscrições e informações: Rua Humai-
tá, 170. Telefones: 226-0563 e 246-779S.

MUSEOLOGIA — Promoção do Museu
Nacional de Belas-Artes e da Co-
missão para o Intercâmbio Educado-
nal entre o Brasil e os Estados Unidos
(Fulbrigth Comisslon), começa dia 9
de outubro e será ministrado pelo pro-
fessor Basil C. Hedrick, do Museu Uni-
ver.sltárlo dc Illinois. O curso inclui
visitas a museus e terá dez aulas.
Horário: diariamente, das 14h às 17h.
Inscrições e informações, no Setor
Educativo do Museu Nacional de Be-
las-Artes: Avenida Rio Branco, 199.
Telefone: 242-4354.

TEATRO — Organizado pela atriz e
professora Naise Nazarete (especiali-
zação com Jerome Robbins, na Fran-
ça), o curso ainda não tem inicio mar-
cado e visa preparar pessoas interes-
sadas no vestibular para o curso de
ator da FEFIEG. O programa inclui
as seguintes matérias: expressão cor-
por ai, dicção e comunicação. Horário-
duas turmas; das 15h às 17h ou ãas
21h30m às 24h. Local: Teairo Glauce

Rocha. Mensalidade: CrS 100,00. Ins-
criçôes abertas a partir das 16h, no
Teatro Glaxice Rocha: Praia de Bota-
Jogo, 522. Telefone: 236-6223.

INTRODUÇAOA PSICOTERAPIA
CENTRADA NO CLIENTE — Pro-
moção do Centro Psicológico de Pes-
quisas e Desenvolvimento, começa
amanhã e será ministrado em 10
sessões pelo professor Eduardo P.
Bandeira (recém-chegado de um cur-
so c estágio sob a orientação direta
do Dr. Cari Rogers, na Universidade
da Califórnia). O curso está aberto
a todos os i?iteressados e será comple-
mentado com tapes e slides. O pro-
grama é o seguinte: O Homem Cari Ro-
gers e o Aparecimento do Método
Não Direito'Centrado no Cliente: Ati-
tudes manipulacionistas e Compreen-
siyistas, Posição Cientifica; Noções
Básicas e Condições Necessárias parauma Relação de Ajuda no Processo
_omo Sentido ]_lo Paciente e pelo Te-
rapeuta; O Conceito de Sanidade: a
Pessoa em Pleno Funcionamento, Au-
tenticidade, Espontaneidade e Criativi-
dade; A Crise dos Valores; Relações,
Concordâncias e Divergências com Ou-
tros Sistemas Psicoterapeuticos: As-
pectos; Sistemas Ocidentais: a Psica-

nálise de Freud e Kle_n; Novas Cor-
rentes, Reflexologia, Condutoteraipia o
Movimento da PsLcologia Humanisti-
ca; Sistemas Orientais: Práticas e Me-
ditações, Hinduismo (ioga), Budismo,
Zen, Taoismo e Subud; Teoria da Per-
sonalidade e Teoria Gerai das Re-
lações Interpessoais; Estruturas, Di-
namicas, e Tipos de Liderança de
Grupos; Aplicações no Campo da Edu-
cação, e Futuro: Pessoas ou Autôma-
tos c o lugar das Ciências do Compor-
tamento na Sociedade Moderna. Ho-
rário: 3as. e 5as., às 21h (Turma A);
4as. e 6as., às 16h (Turma B) e sába-
dos, às 15h (Turma C). Inscrições e
informações, das 14h às ISh, na sede
do Centro: Rua Aires Saldanha, 104
sala 101. Telefone: 256-1168.

GERONTOLOGIA — Palestras minis-
tradas por médicos e assisteiites soei-
ais especializados, hoje e amanhã, às
16hs, dentro da programação da Se-
mana do Ancião, promovida pelo Dis-
pensário dos Pobres da Imaculada
Conceição em colaboração com a Se-
cretaria de Serviços Sociais. Local:
Auditório do Colégio da Imaculada
Conceição. Maiores inf or m açõe s :
Praia de Botafogo, 266. Telefone:
226-1774.

Hoje na RADIO
JORNAL DO BRASIL

(ZYD-66, 940 KHZ AM)

MUSICA CONTEMPORÂNEA (15) — Ho-
je apresenta: Taste tem concerto na Ilha de
Wighti. As músicas serão: Feel so Good, Cat-
fish, Mornlng Sun, Sinncr Boy. Rory Galla-
gher em Pisto! Slapper Blues, Cuckoo, In Vour
Town e Bull-Frog Blues.

PRIMEIRA CLASSE (22) — Hoje apre-
senta: — Allegremente do concerto em sol, de
Ravel, Capriccíp Notturno, de Lutoslawski,
Concerto para Oboé em Mi Menor, de Tele-
man, La Dauphine, de Rameau, Fuga em Lá
Menor, de Beethoven. Primeira parte do bai-
let La Bnutique Fantasque, de Rossini-Res-
pighi.

NOTURNO (_3h) — Hoje apresenta: —
Música Modulada.

Noticiários completos (de segunda a sex-
ta), às 71_30m (sábados e domingos às 8h30m),
121_30m, 18h30m, 0_.30m e 2_.25m.

Noticias importantes a qualquer momento.
Cobertura da Bolsa (de segunda a sexta)

às 10h30m abertura; 15h45m fechamento;
Í8h55m resumo.

Cobertura esportiva: aos sábados e do-
mingos, às 20h. Noticiário esportivo. Diária-
mente de Gh da manhã até 2h30m da madru-
gada: música modulada com intervalos infor-
mativos.

Transmissão cm FM (99,7 MHz) em fase
experimenta!: diariamente entre 14h e lOh
e 19h e 23h.

Correspondência para RADIO JORNAL
DO BRASIL. Avenida Rio Branco, 110/112—59
andar. 940 KHz. Mais música e informação.

Hoje, às 21 h na Galeria Grupo B, o pintor
colombiano Ornar Rayo inaugura

exposição individual de trabalhos recentes
de gravura e pintura, que poderão

ser vistos até o dia 9 de outubro. Premiado
no setor internacional da última

Bienal de São Paulo, com cerca de
60 mostras individuais já realizadas, sua

arte se caracteriza
essencialmente pelo geometrismo
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Artes plásticas
EXPOSIÇÃO BELGA 0E AQUARELAS
E GUACHES — Entre os vários ar-
tistas belgas da mostra, estão Jan
Beelíman, Gaston Berlrand, Jean Mi-
lo, Jacques Lacomblez, Jan Cob-
baert, Jan Veerten e Yvan Theys.
No Museu de Arte Moderna. De 3a.
a dom., das 1-1h às 19h. Dom. entra-
da franca. Alé o dia 30 de setem-
bro.

EDGAR FONSECA - Pinturas. Na
loja O Pais das Maravilhas, Rua
Montenegro, 107. De 2a. a 6a., das
9h às 19h. Até o dia 12 de oulu-
bro.

RÃPOPORT - Pinturas. Na Mm.
Gallery, Rua Francisco Otaviano n.°
67-B. De 2a. a sáb., das 9h às 22h.

OMAR RAYO — Pinturas c gravuras.
Na Galeria Grupo B, Rua das Pai-
meiras, 19. De 3a. a 6a., das Uh às
22h. 2a., das 14h às 19h. Sáb., das
lOh às 13h. Dom. não abre. Até o

¦ lia 9 de oulubro.

ILUSTRAÇÕES - As Ilustrações de
Zilla Mars para os livros de Ceei-
lia Meireles. Na Livraria Carlitos,
Av. Copacabana, 249-D. De 2a. a
6a., das 9h às 23h.

COLETIVA — Fernando Guerra (dose-
nhos), Sérgio Lima (gravura), Eugé*
nio Medeiros (desenhos), e Carlos
Martiniano (pintura), Marcos (dese-
nhos), Ana Maria do Amaral (pin-
tura). Na filial da Laranjeiras da
Cia. de Automóveis São Bernardo,
Rua das Laranjeiras, 291. De 2a. a
6a., das 9h às 18h. Alé o dia 30
de setembro.

ADtLSON SANTOS - Pintura surrea-
lista. Na Galeria Irlandini, Rua Tei-
xeira de Melo, 31-E (Ipanema). De
2a. a sábado, das 9h às 12h, e
das 14h30m às 22h. Domingo não
abre. Até o dia 5 de outubro.
MELO JÚNIOR — Pintor português.
No Clube Ginástico Português, Ave-
nida Graça Aranha, 187. Aberto dia-
riamente.

ANDRÉ DELPINO - Pintura. Na Ga-
teria do Hotel Regente, Avenida
Atlântica, 3 716. Aberto diariamente
AGUSTIN ÜRBAN - p"ii__rY.~Na
Sociedade Hiplca Brasileira, Aveni-
da Borges de Medeiros, 2 448. Abêr-
to diariamente.
COLETIVA — Exposição de gravuras
originais de Klee, Kandisnki, Cha-
gall, Max Ernst, Diego Rivera, Fai-
ninger e de alguns artistas iapone-
ses. Na Galeria Vernissage, Rua Hi-
lário de Gouveia, 57. Do 2a. a sáb.
das lOh às 22h. Até o dia 15 de
outubro.
COlETlvÃ"-^Pinlura~"de"E~C_roT-
lo, Mazza Francesco, G. Mandarino,
Aqüarone,. Antenor Flnatti, Geza
Heller, Lia Mittarakis, Silvio' Pinto,
incluindo alto-relevo de Roberto Al-
ves. No Atelier de Pintura Roborto
Alves, Rua Princesa Isabel, 186, lo-
ia E. De terça a dom., das 15h às
22h.
XXI SALÃO" NACIONAL DE ARTE
MODERNA — Com trabalhos de cor-
ca de 90 artistas selecionados para
os setores de pintura (27), escultu-
ra o objeto (27) e desenho e artes
gráficas (.1), além dos hors con*
cours. No Palácio da Cultura, Rua
da Imprensa, 16. Diariamente, das
13h às 18h. Até o dia 20 de outu-
bro.
MARIA LEÕr^MÍ^^7nt_r7sr~N_
Galeria da Arto Ipanema, Rua Far-
me tle Amoedo, 56 De 2a. a sáb.,
de lOh às 12h e de lóh às 22h.

Dom. não abre. Até 30 de se-
tembro.
HÉLIO DAS NEVES H Pintura.: Na
Galeria da Aliança Francesa, Rua
Muniz Barreto, 54, Botafogo. De
2a. a 6a., das 9h às 21h, sáb., das
15h às 20h, dom. não abre.

MÁRCIA BARROSO DO AMARAL -
Múltiplos e pinturas. Na Petite Ga-
leric, Rua Barão da Torre, 220. De
2a. a sábado, das lóh às 22h. Do-
mihgo não abre.
COLETIVA - Pinturas de MariãTs"
ter Stampa, Vera Saião, Daise Vale
o Dulce Castro, entre outros. No
Clube do Engenharia, Avenida Rio
Branco, 124.
MARTINríÕ1_yHÃR73^"pirTt^. Na
Galeria Chica da Silva, Avenida Co-
paçabana,- I 146. De 2a. a sábado,
das lOh às'21h. Domingo não abre.
Alé dia 30 de setembro.
PAULO ALVES 1 Pintura. No Clube
dos Decoradores do Rio de Janeiro,
Avenida Copacabana, 1 100. Diária-
mente, das 181. às 22h. Último dia.
TALES DE ÁQÜÍNO COELHOI - Pin-
tura. Na Montmartre Jorge, Rua São
Clemente, 72. Até o dia 28.
GISELDA — Trabalhos em madeira,
entalhes ointados, tapeçarias e cera-
micas. Na Ornatus, Rua Dias da Ro-
cha,j20-B.

RAUL BRANDÃO — Pinturas. No la-
to Clube do Rio do Janeiro, Av. Pas-
___'J. _° Até 30 de setembro.
JOSÉ GUILHERME"RÍOS -"pirõgr.-
vuras em couro. Na Tora (Avenida
Epitácio Pessoa, 280-A). De 2a. a
óa.-feira, de 9h às 12h e, das 14h
às 19h, sábado, das 9h às I3h. Do-
mingo não abre.

VÍTORV DÉCIO GERHARD - m7-
quetes de néon. Na Galeria Soarto.
Rua Vonancio Flores, 125. De 2a. a
6a., das 9h às 22h.
IZRÃEL SZÃINBRÜM - Pinturas. Na
Galoria Colina, Rua Teixeira de Me-
Io. 37-A. 3a., 5a. e 6a., das 9h às
19h. Sáb., das 9h às 13h. Dom. não
abro. Até o dia 28 de setembro.
ROSINÃ BECKER DO VALE -Pin-
turas. Na Galoria Marte 21, Rua
Farme de Amoedo, 76. De 2a. a
sáb., das lóh às 22h.

BETHY GUIDICE - Gravuras. Na
Galeria do Banco Andrade Arnaud,
Rua Figueiredo Magalhães, 263. 2a.
4a., 5a. das 9h às 18h. 3a. e 6a.,
das 9h às 22h. Até o dia 29 de
setembro.
JOSÉ LIMA 

~D_sênhr7s. 
Na Galo"-

ria do IBEU, Av. Copacabana, 2.°
andar. De 2a. a 6a. das lóh às
22h, Sáb. e dom. não abre.
LAN — Exposição de charges e ca-
rlcaturas. No Centro Igmo, Av. Del-
fim Moreira, 54. Diariamente, das
17h às 22h. __

SALVADOR" DALI - Exposição dê
litografias. Centro do Pesquisas de
Arto, Rua Paul Rodfern, 48. Ató
o dia 29.

.T-MALÀCERDA - Pinturas. í_
Museu da Cidade, Estrada de Santa
Marinha s/n.°, Gávea. Aberto de 3a.
<i dom., das llh às 17h. Até o dia
4 de outubro.
MARCOS RIBEIRO - Talhas e. grT-
vuras. Na Comunidade Artística da
Santa Teresa (CAST), Av. Alm. Ale-
xandrino, 3 226.
JEAÍÍCLALÍDE EÇHARD - PÍnt_r__*
No Salão da Aliança Francesa do
Contro, Av. Presidente Antônio
Carlos, 58. De 2a. a 6a., das 8h às
21h.

Música
RECITAL — Com a cantora Angela
Barros e o pianista 5érgio Freitas.
No programa, obras de Haendel,
Schumann, Beethoven, Fauré, Du-
pare, L. Fernandez, Vila-Lobos, Naila
Jabor. Hoje, às 20h, no Palácio
da Cultura (Rua da Imprensa, 16).
Entrada franca.

MAGDALENA TAGLIAFERRO -Toei-
tal da pianista com o seguinte pro-
grama: Improviso e Sonata Op. 58,
dfl Chopin, Alma Brasileira, A Maré
Encheu, Farrapos, Rosa Amarela, Va-
mos Atrás da Serra da Calunga e
Festa do Sertão, de Vila-Lobos Ho-
ie, às 21 h, no Teatro Municipal.

COLOMBO — Poema -sinfônico de
Carlos Gomes, interpretado por D'va
Pieranli, Assis Pacheco, Fernando
Teixeira e Benedito Silva, acompa-
nhados da Orquestra e Coro do
Teatro Municipal, sob a regência
do maestro Santiago Guerra.
Participação especial do Coral de.
Professores de Educação da GB e

Bibliotecas

da Escola de Canto Carmem Gomes.
Amanhã, às 21 h, no Teatro Mu-
nicipal.

RECITAL — Duo píanfstlco Maria
Josephine-Francisco Mignone. No
programa: Três Fantashs Brasileira»
(1929/31/35), de Mignone. Ama-
nhã, ás 17b30m, no Auditório do Sa-
lão Leopoldo Miguez (Escola de
Música). Entrada franca.

SEXTETO CONTEMPORÂNEO - Com
Woltzenlogel (flauta), Veiga (oboé),
Botelho (clarinete), Svab (trompa),
Devos (fagote) e Alimonda (piano).
Quarta-feira, às 21 h, no Clube de
Engcnliaria, Av. Rio Branco, 124.

NEWTON PAIVA - Recitai do can-
tor e do pianista André Vivante.
No programa, obras de Hugo Wolf,
Verdi, Vila-Lobos e números de ne-
gro spirituals. Sexta-feira, às 21h,
no Auditório do DER, Av. Presi-
dente Vargas, I 100. Entrada fran-

ARQUIVO NACIONAL - Biblioteca
especializada em documentos b
obras nacionais. Praça da Reinbii-
ca, 26. De 2a. a 6a.-feira, das
9h30m às 17h30ni."BIBLIOTECA" 

ESTÍDÜAL -~G.-7dê
variedade de livros e periódicoi an-
tigos e recentes. Especializada em
documentos sobre o Rio de Janeiro,
com obras raras e precisas sebre o
assunto. Sessão especializada em
Braille, com um acervo de cerca 02
947 obras. Avenida Presidente Var-
gas, 1261. Telefone 223-r,68. Ho-
rário: 8 às ..0 horas. Fechada aos
sábados.
BIBLIOTECA OPÚSCULQ - Rua Amá-
lia s/n.° Piedade, no 3.° andar do
Colégio Estadual Professor Sousa da
Silveira.

BIBUOTECA, NACIONAL.—,;Avenlda
Rio Branci. n.° 219 (222-0821). Ho-
rário: 10h às 21 h. Para o salão de
leitura exige-se cartão dc consulta.
Informações na oorraria.
BIBUOTECASCREGIONAIS - Bota?.-
go - Rua Farani, 52 (226-2443): 8h
As 21 Fi, Campo Grande — Praça Tel-
mo Gonçalves Maia s/n.° (CG.201):
8b às 21h30m. Copacabana — Av.
N. Senhora do Copacabana. 702-B,
3.° e 4.° andares (237-8607): Bh às
21h. Engonho Novo — Rua Silva
Rab.lo. 91 (229-2603): Bh às 17h.
Exposição documentária ih
Independência do Brasil. Ilha do
Governador — Rua Apaporis n.°
496 (Gov./246): Bh às 17h. I>a'|á -
Rua Monsenhor Félix, 420-A (MH
518): 8lt às 17h. Jacarepaguá1— Rua
Cândido Benicio, 2 935, Bl. O Loja
F: 9 às 18h. Lagoa — Rua Dias For-
reira, 417 (267-8404) de 2a. a 6a,-
feira, das 8h às 20h. Méier — Rua
Frederico Méier, 32 (281-5769): 8h
às 20h. Olaria e Ramos — Rua

Comandante Coimbra, 60-f.ndos ...
(230-6713): 8h às 21h Rio Comprido

Rua Haddock Lobo, 163-E e F
(228-5178): 8h às 21 h. Santa Crui -
Av. Isabel, 47-A: 8h às 17h. Tijuca

Rua S.nta Sofia, 184 (228-1695):
3h às 22. . _
MINISTÉRIO DA FAZENDA - Õbrãs
gerais o especializadas em assuntos
fiscais, econômicos e financeiros.
Av. Pres. Antônio Carlos n.° 375,
12." andar (222-3168). De 2a. a
óa.-feira, das 8h30m às 17h30m.
BANCO DO BRASIL — Av. Rio Bran-
co, 65, ló.° andar, sala 1 612-A
(223-1630), R. 516/517. De 2a. a
óa.-feira, das 9h30m às 17h.
THOMAS JEFFERSON""-"" Especializa-
da em leitura americana, possuín-
do também grande número de jor-
nai:-, periódicos, panfletos, discos,
partituras, etc. Av. Atlântica 2 634,
de 2a. a óa.-feira das 12h às 20h,
sáb., das 13h às 19h.

ÇIBLIOTECASPO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES — Especializada em
engenharia c transporte no Minis-
tério dos Transportes, 3.° andar.

ÜBLÍÕTECA AR~fÜR_PÍRES MASCA-
RENHAS — Funciona anexa ao Mu*
seu do Porto do Rio de Janeiro
com acervo de cerca do 6 mil
volumes só para consulta. Aberta
de 2a. a 6a., das 13h às 17h, s_
bados, domingos e feriados, das
14h às 17h.

REAL GABINETE PORTUGUÊS DE
LEITURA - Rua Luis de Camões,
30 (221-3138). Do 2a. a 6a., das 9h
às 19h,

BIBLIOTECA CENTRAL DE EDUCA-
ÇÃO — Rua Edgard Gordilho, 63 —

(243-7702). D. 2a. a 6a„ das llh às
17h.

Planetário
NOSSO SATÉLITE NATURAL - A
LUA — Aspectos do satélite nalu-
cal da Terra e viagem simulada ató
a Lua, Sessões públicas aos sá*
bados, domingos e feriados, às
lóh, 17h30m, 19h, 20h30m e 22h.
Sessões Escolares do 3a. a óa.. às

14h, 15h e lóh. Rua Padre Leonel,
iunto à PUC (2Ó7-6230 e 267-3520).
Preço único: Cr$ 2,00. Duram» o
mês de setembro, aprescntaçüo de
um audiovisual sobre vultos da In-
dependência do Brasil, nos interva-
los das sessões.

ÚLTIMA SEMANA
3a. . 6a.t 21,30 hs. - sáb.t 20 e 22,30 hs. — dom.: 19 • 21,30 hs.

HOJE É DIA DE ROCK
_____/

_s ...ê Vteenle
direção de Rubens Corri*

1 ANO EM CARTAZ
TEATRO IPANEMA - R. Prudente de Moraes, 824. Res.: 247-9794.

Ar refrigerado. Dia 20/10: A China i Azul, de José Wilker

F|MIHO Pf
3

JÜSÁ

Teatro %«. GLÓRIA
RESERVAS 265-3436 |

PAULO GRACINDO GRACINDO JR.

O JOGO DO CRIME
dir. c trad.: João Bethencourt.

Amanhã, às 21 hs. (10,00)— Rua do Russel, 632. Fácil estacionamento
3a.-felra, dia 3, A NOITE DO POLICIAL. - Policia não paga

TEATRO FONTE DA SAUDADE apresenta

A MUSICA LIVRE DE

HERMETO PASCH0AL
3a., 4a., 5a,, 6a, » dom., às 21 hs. — Sáb.:

às 20.30 e 22.30 hs.
Av. Epitácio Pessoa, 4866 — Res.: 266-3468

Próximo ao Túnel Rebouças

É
fflm&mmm
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r
VAMOS AO TEATRO
Gov. GB — SCDT - Dep. Cult. — Div. Tealro

FERNANDA MONTENEGRO en

com Jecquellnt laurence, Almir Teles e
grande elenco. Prod.: Fernando Torres

SOMENTE 2 SEMANAS
TEMPORADA SUPER POPULAR

AMANHA, AS 21 HS. NO TEATRO JOÃO CAETANO

(P;a. Tiradentes) - Res.: 221-0305

HOJE, Is 21,30 hs

NOITADA DE SAMBA
Convidado especial: JORGE GOULART

CLEMENTINA DE JESUS, NELSON CAVAQUINHO
Coniunto Nosso Samba, Roberto Ribeiro, Xangô, Baianinho e Vera

•it Serviço de Bar: Xinxim de galinha
TEATRO OPINIÃO - R. Siqueira Campos, 143 — Tol.: 235-2119

Ar refrigerado perfeito
Uma realização Coutinho j Bayer .

mmahÊÊ

Gov. Est. GB. — Secret. Educ. Cult.
Com. Esp. Teatro

ÚLTIMAS
SEMANAS

12,00 - Estuds.:

Cons. Est. Cult.

TEMPORADA
POPULAR

6,00

ESQUINA PERIGOSA
100 REPRESENTAÇÕES

TEATRO DE BOLSO - LEBLON

TEATRO OE BOLSO - Av. Ataulfo de Paiva, 269/A - Res.: 287-0871
Stanton gosta de Olga, que gosta de Robert, que gosta de Betty, que

|i gostou de Stanton. E Frida e Gordon? Só mesmo vendo

ESQUINA PERIGOSA
de J. B. Priestley

Direção: Aurimar Rocha — Cenário: Carlos Perry
Figurinos de Fino Sport e Camille Boutique

Com Aurlmar Rocha, Carlos Eduardo Dolabella, Célia Coulinho, Ivens
Godinho, Rachel de Biase, Rita de Cássia e Wanda Critiskaya

Amanhã, is 21,30 — 5.°-feira, vesp., às 16 hs.

8.» MÊS DE SUCESSO
DO RECORDISTA BRASILEIRO DE BILHETERIA I

lilCdltll» ÍMMIMI, conviria para

JM/l NOITE COM
CHICOPMÍÍÍO

Dir.OswaldoLourelro
Dir. musical Severino
Filho • Cen, CyroDol
NeroePart,Temp'o7

liMM

TEATROItALMOA SUS
4a., 5a. e 6a.-feira is 21,30 horas - bãb.: 22,30 horas (sessão

única) — Dom àf 20.30 horas

CARLOS IMPERIAL apresenta

CHECK-UP
Uma Pontes (O

mim
supcr-gargalliada de Pauto

MESMO AUTOR DE
"UM EDIFÍCIO CHAMADO 200")

ZIEMBIN5KY provoca mais de 200 gargalhadas.
EDSON FRANÇA, NEUSA AMARAL e JOSÉ
MARIA MONTEIRO garantem o espetáculo. ROBERTO PIRILLO e Ml-
RIAM MULLER, tiram a roupa e fazem publicamente o que lodo
mundo faz... ESCONDIDO.
MIGUEL CARRANO passa a peça inteira jogando água fora da bacia.
MORAL DA HISTÓRIA: Ainda não sabem se esta loucura é uma peça
áe tealro ou uma tremenda curtição.
:ECIL THIRÉ dirige, MIXEL faz os cenários e COLMAR DINIZ os
figurinos.
TEATRO GLÁUCIO GILL - RESERVAS: 237-7003 - PRAÇA CARDEAL

ARCOVERDE/COPACABANA. - AMANHÃ, ÀS 21,30 HS.

60 MIL JÀ APLAUDIRAM DE PE
"A responsabilidade do melhor informar aos meus leitores me

obriga a afirmar: Larguem tudo e veiam o 200" — (Renato Sérgio
— Manchete)

"Nunca vl sucesso igual em meus 15 anos de Teatro. O 200 é
a maior comédia do Teatro Brasileiro" — (Raul Giudicelli — U.H.)

"Um Edifício Chamado 200 é sensacional. Nunca ri tanto em
minha vida. Já vi 3 vezes e vou ver mais." Jorge Audi — (O Cruzeiro).

"O "200" é maravilhoso. É um espetáculo que dignifica o
Teatro Brasileiro. Rir é a solução. " (Sérgio Bittencourt — O GLOBO).

AGORA TEM LUGAR PRÁ TODO MUNDO!!!
CARLOS IMPERIAL apresenta MILTON MORAES em"UM EDIFÍCIO

CHAMADO 200 a
AMANHA, AS

21,30 HS.

A super-gargalhada de Paulo Pontes.
Com: Tânia Scher e Vera Brahim — Dir.: José Renato

TEATRO CASA GRANDE - Av. Afranio de Melo Franco, 290
Informações: 227-6475

Desc. 50% p/ sócios do Flamengo c/ carteira atualizada

Gov. Est. GB - SCDT - DIV. TEATRO

LEONARDO
VILAR

TEMPORADA
POPULAR:

10,00
AOS SÁBADOS;

VANDA LACERDA 15,00
TEATRO DO CLUBE DE ENGENHARIA

Dia 27, Quarta-feira, 21 horas
CONJUNTO INÉDITO NO MUNDO

um programa de Vivaldi á Pixinguinha

MUSIKUATU0R
MUSIKUATU0R

I

EDU DA GAITA, EDMUNDO BLOIS, ROBERT
ARNAUD E WATSON CLIS

Informações: Av. Rio Branco, 124 — 22." pav.
Tel.: 242-1618. Ramal 218

JO: CAPITAL FEOERAL
superprodução Cleyde Yaconis

7 de OUTUBRO NO TEATRO
GINÁSTICO

CORTA TEMPORADA
IWMMJiMiM BAR E

BOATE

apresenta de 2." _ 5." a 1 hora da manhã:

NOVOS BAIANOS
arím de Osmar Milito, Quarteto Numbor One, Emy Oliveira, Paulinho

nas Tumbas e a inglesinha Sally Baldwin.
Aberlo a parlir das 21 horas.

Rua Maria Quitéria, 19 - Reservas: 267-2231

A\J*\A, t.l Aí.

PANORAMA
VISTO DA PONTE

Últimos
dias

Imp. até 16
anos

no TEATRO GINÁSTICO - Res,: 221-4484 - Amanhã, às 21 HORAS

I TEATRO PAIOL DE SAO PAUIO opr.s.nla
MÍRIAM MEHLER e PERRY SALLES

em
1

fifaUtktMmsà
- - com Fregolento • Lourdes Mayer*Jorge Chaia • Erico

de Freitas e Rosila Thomas Lopes à frente de 20 atores
Direção Geral FLÁVIO RANGEL

11 MESES DE SUCESSO EM SÃO PAULO I
113 figurinos - Ninelte Van Vuchelen • 14 cenários - Glani Rollo

Músicas de Carlos Lyra
TEATRO COPACABANA

Tel. 257-0881 (direto)
3a., 4a., . 6a., às 21,15
19,30 e 22,30 - Dem.,*^0" B3B 'Ti mirm

uo V.UHU» Lyiu im

COPACABANA H
) < 257-1818 (Ramal tealro) 1

5.i.. is 16 c 21,15 hs. - Sib., is _\
1., is 18 o 21,15 hs. ¦

SI"

uai

VAMOS A MÚSICA
TEATRO MUNICIPAL

2.°-felra, 2 de outubro, is 21 hs.

CHAMBER
0RCHESTRA

Regente:
JOHN PRITCHARD

BRITTEN - BACH - MOZART
Promoção AULUS/BRIIISH COUNCIL

Ingressos à venda a partir do dia 25, 2.°-fcira. Infs.: 224-2895

A ABRARTE apresenta a consagrada pianista

MAGDA TAGLIAFERRO
Programa: CHOPIN - VILLA-LOBOS

TEATRO MUNICIPAL - Hoje, às 21 horas
Ingressos na bilheteria

JBOITES & RESTAURANTES!s
!¦¦¦¦¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!?

- — —~~ ~ — - ONDE 6 SERVIDA
A MELHOR CARNE
DO BRASIUGAÚCHAAUTÊNTICA

ATÉ NO
NOME.

RUA DAS LARANJEIRAS, 114 TELEFONE/245-2665 J

apresentaSUCATA
J____ho£i_____llr

V^ .asJMULflTaS
não estão no mapa

23.» MÊS
SUCESSO I

que

ZIRIGUIDUM OI N.o 2
COUVERT Cr$ 2S.00 TODOS OS DIAS

RESERVAS 227-3589 • 227-668Í a 267-5354 . ABERTO DESDE 21 HS

luram]
\o bar mais sofisticado

daamérica latina
AV. RIO BRANCO. 277 • si

¦ Va/D^ej

A VOLTA DO SHOW PROIBIDO, TODOS OS DIAS.
Sábados, feijoada saxy c/ show de gogo-girh,

RESTAURANTE
PIANO - BAR

Com ZÉ MARIA
e seu PIANO BEM TEMPERADO

RUA SOUZA LIMA, 48
COPACABANA - Tel.: 287-4212

Estacionamento fácil na Av. Atlântica e na própria Soma Lima.

lililiMrJdl
BAR e RESTAURANTE

¦jf A MELHOR COZINHA DE IPANEMA
Í< ESPECIALIZADO EM FRUTOS DO MAR

ABERTO PARA ALMOÇO E JANTAR
•k TRÊS AMBIENTES DE CATEGORIA
•k FEIJOADA COMPLETA AOS SÁBADOS

Rua Garcia D'Ávila, 69 - Res.: 227-2716

SAMBÃO
Agora dois SHOWS diferentes

MM, HUMOR ESAMBA w
Morra de rir com o novo repertório de Ivom Curi — sensacional show
de samba com passistas, ritmistas e as mulatas mais ouriçadas da .
paróquia. — No salão térreo, jantar a partir das 19 hs. Rua Constante

Ramos, 140 — Tel.: 237-5368 — Est. na Pompeu Loureiro.

churrascaria Las brasas
MAURÍCIO DE PAIVA aoresanl» is Mh< 

SflMBRUSAS
SEM

COUVERT
ARTÍSTICO

UM SHOW DE SAMBA
De segunda a «abado

Músico ao vivo-poro dançar.

R. HUMAITÁ, 110 - RES. 246-715»

PUJOL BAR - BOATE
RESTAURANTE

WILSON SIMONAL!
Promoçío da Credl-Èrás Turismo — TAP

REG, Embratur 14 GB.

Rua Aníbal de Mendonça, 36* ReseYva» 287-0105

k melhor música • As mulheres mais lindas O ambiente mais elegante

L 2 SHOW* OffERÉNTES POR *0 % ^^iW,• Musica » vWo pi dsnçir SEM CONSUMAÇÃO
v Abra das 15 às 20 hs., p/ drinques,

tcom pistas do dança/Sem couvert,
Vm con8Umaçãp.Reserv»»i237-9390
|Av. Prado Júnior, 43-A COPACABANA

Aos sábados, foiioada dançante
ã partir do melo dia com GOGO-GIRLS,

A/
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Os pombos
são capazes
de vencer
grandes
distâncias
para voltar
ao lugar
que gostam

POMBOS
UMA DIETA DE AMOR COM SAL
Belo Horizonte (Sucursal) —
O dono de Jacuí, a pomba re-
cordista mundial, disse que o
ideal para se criar um cam-
jiéãõ é uma casa que tenha um
quintal grande onde bata sol e
nao falte sal.

— Mais importante ainda
('• que o bichinho realmente
ame seu pombal, caso contra-
rio não vai voltar a ele quan-do solto. O criador que seguir
à risca o que o pombo precisa
tir alimentação e ambiente te-
rá sucesso até num aglomera-
do como Copacabana — garan-te Diniz Nemésio Barros, queestá resolvido a tirar férias no
trabalho para atender melhor
às pessoas que agora o pro-curam para saber como criar

pombos.
Segundo Diniz, o fun-

damental na criação de
pombos-correio é o acasala-
mento ser normal, fêmea e ma-
cho serem da mesma raça, pois
o cruzamento com outro tipo de
ave não dá certo, nem mesmo
com outra espécie de pombo.Para que voem grandes distan-
cias e sejam capazes de locali-
zar o rumo de casa é imprescin-
dível ao pombo-correio nascer e
viver num pombal só, ao qual
ele dedique toda sua capacida-
de de amar.

O pombal deve ser num quin-
tal grande, com limpeza diária
para assegurar toda higiene
possível e voltado para o nas-
cente. O sol deve bater sempre
e não faltar água limpa e sal.
No seu pombal,' Diniz não deixa
faltar cal virgem, carvão vege-
tal, saibro, areia, oxido de ferro,
farinha de ostra, osso e de car-

ne, e também verdura; Quando
filhote, o pombo recebe alimen-
tação da mãe mas depois ele
aprende a comer, e não dá mais
tanto trabalho até a morte, ge-
ralmente com quinze anos, que
é a média de vida de cada
ave.

COMO CRIAR

Diniz vendeu ontem o
pombo Baton por Cr$ 600,00,
para um criador novo que resol-
veu tornar-se um oolumbófilo
com a onda surgida com a
vitória de Jacuí. Esse novo cria-
dor já tinha uma fêmea. E'
fazendo a fêmea chocar ovos
ganhos de velhos criadores que
surgem os novos pombais e
novos sócios da Federação
Mineira de Columbofilia.

Setembro e outubro são a
época da choca. O clima é
quente e dificilmente há tro-
voes. O trovão geralmente
ocasiona o deslocamento do em-
brião dentro do ovo. Quando
nasce o filhote tanto a mãe
como o pai tratam dele. O pai
fica no ninho de dia e a mãe de
noite. O normal é a mãe por
dois ovos dentro de 48 horas. A
choca leva 17 dias, aproxima-
damente. Depois do 129 dia, a
fêmea acumula uma papa no
organismo. E' uma secreção
que vai alimentar o filhote nos
seus primeiros seis dias. Depois
a mãe dá-lhe, bico-a-bico, a
alimentação que ela come tam-
bém.

A partir do 25<? dia, o filho-
te passa a comer sozinho e
começa a voar após cerca de 45
dias. Os vôos iniciais são indeci-

sos e curtos. Mas depois de 70
dias, o filhote já faz vôos mais
longos. Os que nascem no pom-
bal Asa de Ouro, de Diniz,
fazem suas primeiras experièn-
cias de vôos em profundidadena Pampulha. Da Pampulha ao
pombal há seis quilômetros era
linha reta. Se o filhote está com
70 dias, cumpre em cinco minu-
tos esse percurso, sem falhar.

SEM ERRO

Embora ache que o ideal é
o criador morai' numa casa quetenha quintal, Diniz no entan-
to considera possível a constru-
ção de um pombal até numa
área de apartamento em Copa-
cabana, "Se o pombal tiver as
condições elementares para a
criação, o pombo pode nascer e
morar em apartamentos. Ele é
capaz de ser solto na Tijuca —
apenas para exemplificar — e
voltar para seu pombal num
prédio de Copacabana. Ele não
erra — desde que seja um pom-
bo-correio bem alimentado e
tratado."

Muito procurado por pes-soas que pretendem criar pom-
bos, Diniz vai tirar férias na Po-
licia Rodoviária Federal para
atendê-las melhor e também
para começar a criação de
novos filhotes. "Vou ter que me
dedicar mais intensamente aos
pombos. Tenho também um
acasalamento importante para
fazer na próxima semana. Vou
acasalar Jacuí com Malague-
nha. Ovo de campeão não gora
e Jacuí sabe que é uma campeã
mundial."
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horóscopo
STARRY

Setembro começou com o Sol no
10.° grau de Virfjom. No dia 22
o Sol entrou cm Libra às 22h30m
(G.T.M.) e no dia 30 ostará no
8.° grau de Libra.
Planeta renento: Mercúrio.
Elemento: Terra. Mutável. Negativo.
Parles do corpo: máo, sistema ner-

voso, intestinos.
Metal: mercúrio.
Pedra Zodiacah safira.
Cores: azul-cinzento,

HORÓSCOPO PARA HOJE,
SEGUNDA-FEIRA,

DIA 25 DE SETEMBRO DE 1972

ÁRIES

Y (2! dt mirço-»
19 de abril)

Dia favorável a atividades artls-
ticas. Procure fazer reformas e
melhoramentos em sua casa.

TOURO

(20 dt abril «.
20 dt tiuio)

Oportunidades de melhorar seus
recursos. Júpiter em excelente
aspecto em sua área de viagens.

GÊMEOS.

5=* (21 de maio a
20 ds iunho)

Dia feliz para o amor. Seus
esforços artísticos serão apreciados.
Favorável para assuntos conjugais.

CÂNCER

N^^ • 22 dt iulho)

ótimo dia para assunlos de
empregos e comércio. Favorável
para atividades domésticas e pro-
jetos artísticos.

LEÃOa (23 de (ulho t
22 d» agosto)

Júpiter protege sua saúde e
melhora suas condições de empre-
gos e atividades profissionais.

VIRGEM

lie (23 de agêilo a
22 d« membro)

Possibilidades de desafogo finan-
ceiro. O trabalho artístico poderá
trazer lucros.

LIBRA

(23 dt «lembro «
22 de outubro)

Dia favorável para os seus pia-
nos pessoais. Dom para projetos
artísticos. Aproveite.

ESCORPIÃO

m (23 de outubro •
21 óm novembro)

Presente inesperado em dinheiro
será uma bonificação de Júpiter,
que hoje deixa o seu signo.

SAGITÁRIO

(22 ett novembro •
Al d* dezembro)

Um amigo poderá ser de grande
proveito em relação a um desejo
pessoal.

CAPRICÓRNIOm (22 dt dízembr» •
19 dt fintiro)

Dia em que você achará os
amigos mais favoráveis • tuas
Idéias. Esclareça aisuntoi dt tra-
balho.

AQUÁRIO *

(20 dt ianeíro a
18 dt fivtrtlra)

Dia favorável para lidar com
chefes. Não se arrisque, entre-
tanto. Cautela com teu carro.

PEIXES

0» dt ftvertlroa
20 da março)

Confie nos seus amigos que lhe
serão benéficos. Você não terá
ocasião do ia ocupar com casos
amorosos.

3t
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cruzadas/ CARLOS DA SILVA
HORIZONTAIS: 1 — excluir (um reprosontanle eleito) não apurando os
volot pnr elf obtidos; 6 — que representa uma qu.intidado Igual h
unldado; B - b\.a qualidade do sanauo; 10 - ramo das ciências sociais

que trata da organiza;io" a cio governo dos Estados; 12 - crio ovas;
13 — ickarib.iv árvore da família das Anacardiáccns (pi.); 15 - natural
ou habitante da Samaria (Palestina); 17 - não tocada; som mancha; roabi-
lltada; 18 — toca com mais ou menos força; 19 — ganho dc soma
avultada; pancada com taco; 20 — mooda divisionárla do Japão, de cobre,
equivalonte a 1/100 do iene; 21 - luaar onde se ora ou so reza;
ermida, capola fora do povoado; 22 - (mil. egípcia) deusa do Direito,
da Verdade, da Justiça/ da Ordem, da Sabedoria; 23 - Departamento
da Franca, capital Le Puv; 24 — leito de paus sobre forquilhas, no qual
se oõe a secar milho, carne, olc. (pi.); lugares onde se constróem ou
consertam navios.

VERTICAIS: 1 - substancias que se depositam no fundo dc um líquido;
ato de depositar; 2 — debate oral; controvérsia; 3 — saque (sobro
fundos depositados) por meio de choque ou outro documento hábil;
4 — aquele que mata aves; 5 — espetáculo do declamação; representação
teatral; ó — grito de dor; gemido; 7 — que soam mal; que náo tèm
eufonia; 9 — espécie de padiola em que se transportam doentes para
o hospital; 11 — que têm a forma oval; 14 — que anda bem; 16 —

Igreja e paróquia cm quo tem jurisdição o abade; rendimentos e res.
déncia paroquial do abade; 20 — ir para fora de casa, onde eslava
retido por doença; 22 — repassa muitas vezes no espírito; pisa com

pancadas; 23 — tambor afro-brasileiro do tipo do atabaque.

5| I 3| *| *MM—B|—7

P|-B-—*fl 1| —
-^ ¦~T3

-^ ¦7TB—

-TH M^K

¦ ¦ -T
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — paragem; nu; acamado; naturaloza; imolar; refu-
tar; lá; nilo; íbis; coca; égide; amadurecer; perolino; ai;
rolo; da.

VERTICAIS — penar; ratificar; acumulador; garoto; emala; malarí-
geno; noz; der; acaserna; onomol; lide; bico; capa; éril; uio.

Correspondência, colaborações • rimiui dt livros t ri-vistas pira: Rua d» Palmiiras, 37, ap. 4 - Botafogo
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UMA
LUMINÁRIA

O velho encanto das
luminárias pendentes
por um fio está sendo
hoje mais do que nunca
utilizado nas decorações.
E embora inúmeros mo-
delos sejam constante-
mente lançados no mer-
cado, outros podem ser
inventados a partir de
materiais simples, por
quem tiver um mínimo
de imaginação.

Importante é que as
formas permitam uma
proteção parcial da lu-
minosidade e proporcio-
nem ventilação à lampa-
da. Já muito exploradas,
as garrafas cortadas, os
cestos e chapéus de pa-
lha poderão ser substi-
tuídos por objetos no ca-
so mais novos, como um
funil, uma velha cartola,
panelas de ferro esmal-
tado, bobinas de papelão,
embalagens as mais va-
riadas, etc.

Instalação
e montagem

Para cobrir a caixa de
luz no teto pode-se com-
prar a peça pronta em
lojas especializadas, ou
então improvisar uma,
cortando no diâmetro
necessário uma rodela
de madeira, de acrílico,
ou de qualquer outro
material rígido. Furar o

MAURO O. FREITAS

centro com o diâmetro
do fio, e fazer mais dois
furos laterais para quea peça possa ser apara-
fusada nas alças da cai-
xa.

O segundo passo é
calcular com precisão o
ponto de onde a luminá-
ria deverá pender. Fixar
então, graças a uma bu-
cha. de plástico, uma alça
no teto.

Uma peça de susten-
tação em arame para o
bocal da luz deverá en-
tão ser estudada a partir
da luminária escolhida,
a fim de que o calor da
lâmpada não fique ex-
cessivamente próximo do
material desta, criando
deformações ou até mes-
mo queimaduras.

Trata-se então apenas
de montar o conjunto,
passando o fio pela alça
e calculando a altura
necessária, e tendo o cui-
dado de desligar a chave
geral da casa.

Material
necessário

Lâmpada, bocal, su-
porte de arame (para o
interior da luminária),
fio de enceradeira (cuja
metragem varia a partirda curva desejada entre
a caixa de luz e a bu-
cha), objeto escolhido.
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nhao. Aperfeigoada este ano com um
sistema de amplificaqao. Que da um
som equivalente a 10 caminhoes. Ago¬
ra resolveu partir para os tamancos. A reza
torcida se instala na arquibancada. E
no lugar de palmas, da de tamanco.
O S. Cruz resolveu entrar de sola no
torneio. De tamanco, Botinha e Sapa-
tao. O time esta cheio de contundidos.
Luciano com o tornozelo engessado.
Hamilton Rocha com uma crise de 
amigdalite. Foi um jornal carioca que
deu estas notfcias. Depois de mais al-

0 gumas informagoes o jornal disse mais
embaixo que o S. Cruz fez um treino

em" tatico, sem Hamilton e Luciano, am- 
bos engessados. Donde se conclui quemar" em Pernambuco estao engessando ate
amidalas.

nas O ABC x Vasco
O local: Natal

domingo.

Ano passado fizeram um amisto-
so no velho Estadio Juvenal Lamarti-
ne. O Vasco venceu (2x0). O Vasco
quamdo chegou no Norte trou-
xe um sdrio desfalque. Nas camisas.
Deixaram 17 l£ por cima. Se fosse em
S. Paulo certamente um jornal especia-
lizado em esporte diria que eles ofe-
receram as 17 camisas. Para sair com
vida. O ABC jogou quatro vezes. Nao
ganhou nenhuma. Em tres o juiz foi

. acusado de ladrao. Na quarta, con- .
ineiros, tra o Nacional, era impossfvel fa- podem procurar se conhecer.
O time ze-lo. O 6rbitro, o baiano Nei An- 

inda nao drade logo de saida fez uma baia- ¦ .
Atletico vai nada a favor do ABC. Marcou um ¦ m M Corintians X Portuguesa
reabilitaqao penalti inexistente. Nesse jogo o ABC .1." W 'oea'; Pau'0»

sabfamos chegou a estar vencendo de 3 a 1. Em domingo.
Natall tres minutos deixou o time amazonen- —r

Eta joguinho bom. O Conntians
e um time tao esquisito que ate o Ri-

™j velino atrapalha. Dos seis ultimos
DrvCCinil IHAHEC jogos que disputou (contra o Nacional
rOaalBILIDAUEa ^ confa) venceu dois Ambos sem 0

—:— Rivelino. Acaba de contratar Sicupira1 • C^ro? - FITctn9° do Atletico paranaense. Sicupira mar-
—- cou 24 gols no campeonato estadual.

2. Nautico Palmeiras p0; at£ bom, porque nao vai marcar
30% 30% 40% mais. O Corintians e o cemiterio dos

3. Vitoria Fluminense arti'heiros. Corintians e Portuguesa se
esconde sua preocupacao para esse 25% 45% 30% enfrentaram duas vezes este ano. Na
jogo. Ja esta procurando um meio pa- 4, Remo Sao Paulo primeira o Timao venceu de 4 a 1. Na
ra veneer o Fluminense. Um meio-de- 30% 45% 25% segunda o timinho ganhou de laO.
campo. O Vitoria tem jogado muito re- Ra.ia TTT-T A Portuguesa melhorou muito depois
cuado. Seu meio-de-campo pouco apa- 5'K ,no/ do expurgo. Empatou dois (ogos. Con-
rece. Atuando atras dos zagueiros. £2* tra o America mmeiro e o S. Paulo.
Jorge Vieira esta pensando tambem 6. Atletico Coritiba Desnecessario dizer que o tecnico Cili-
em substituir o atacante Andr6. Andr6 45% 35% 20% nho chegou de B. Horizonte, depois
6 urn jogador que quase nao sai do 7. Santa Cruz America MG do i°9° com 0 America, trazendoem
chao. Realmente tem viajado muito 40% 35% 25% sua bagagem tres malas de desculpas.
pouco. o a or* 'A Portuguesa esteve sempre na fren-

„ce/ oco/ >rw ,e do placar" disse ele. Por isso e que
a torcida nao consequia ver quanto e

/U Remo x Sao Paulo 9. Sergipe Cruzeiro qUe estava o jogo. "Mas sofreu dois
|oca|. Belem, domingo 25% 35% 40% g0|s oue ng0 estavam previstos", con-

10. Corintians Portuguesa cluiu. A Portuguesa continua sendo
 3Q% 4Q% 30% uma vitima do imprevisto.

Os paraenses estao exultantes 11. Brasil Santos
com as atuaqoes do Remo. Ou pelo 25% 30% 45% Brasil X Santos
menos estavam, at6 ontem. "O hino 12. Botafogo " America GB I I local: Macei6
do clube e executado a 1odo instante 30% 40% 30% domingo
pelas radios locais" diz o nosso obser- ]3 Nacional Internacional
vador Ribamar Fonseca. O time esta „no/ „nB/ >0% _ „
anirrado, E os dirigentes ja mandaram O Santos |a entra com a van-
levantar o muro. Refor?ando-o com ,a9em do camP°- ° l°9° ser$ no Es"

jogar um futebol

¦ i Dos Ires testes rea- mana inteira estu- portiva paulista jus-
CLUBE lizudos ate agora (lando as probabili- tificara a derrota do

com jogos pelo Cam- dades e logo aos dois Timao. No Parana o

(GB) peonato Nacional es- minutos do primei- Coritiba venceu o

|SPI te foi o que apresen- ro jogo do programa Sergipe por 2 a 0.
\,- tou os resultados o Andrada deixa pas- Diz o nosso corres-
mais logicos. Teori-, sar por baixo das pondente que 

"nesta
'SE)  x camente a pen as pernas uma bola partida o goleiro Jai-
(RS) _X Vasco — que vinha cliutada la de Porto ro completou 824

(PE) de uma vitoria de Alegre. minutos sem sofrer

(GB) a 0 para o America gols e foi apenas um

(MG) 
"7 RESULTADOS gb _ destoou. E o Nao houve m,tras espectador privile-
—— i. Sao Paulo 0*0 Fiamengo apostador flue tirou surj)rc8ns» A derrota giado." Quer dizer^

(GB)  23 
cruzeiro'* ui Bah" 0 fee de campo tl() Corintians foi ab- 0 Jairo alem de al-

(SP)  v°;^ba ix2 internacional com a sua derrota solutamente normal. cancar 824 minutos

(SP)  7. IcZ''" Botafogo"* nao teve neiii tempo Sendo o Corintians como goleiro invicto

(MG) 
®; 

N^utko \" a£«gb de esqucntar o car- o que e. Vamos ja completou 90 co-
10. Brasil o*o Portuguesa tao. E duro, irniaos. aguardar para ver mo espectador pnvi-VI*3/ 11. Nacional 2x0 CormMans » l • 1u-H 12. vitiria 0*0 America mg \ jreiitc uassa a se- como a iiiipreiisa es- legiauo.y 13. Ceari 0x0 Gremio or

/

Dos quatro
tou

dara

POSSIBILIDADES

Flamengo
35%

1. Ceará
30%

empate
35%

2. Náutico
30%

Palmeiras
40%

Fluminense
30%

4. Remo
30%

Grêmio
35%

Coritiba
20%

6. Atlético
45%

América MG
25%

Vasco
40%

Cruzeiro
40%

9. Sergipe
25%

Portuguesa
30%

10. Corlntians
30%

Santos
45%

América GB
30%

12. Botafogo
30%

Internacional
40%

13. Nacional
30%

CLUBE EMPATE

J Sio Paulo (SP) X Fiamengo

X Fluminense (GB) Santos

X Cruzeiro (MG) Bahia

X Coritiba (PR) Sergipe

Vasco (GB)  Internacional

X Palmeiras (SP) Santa Crux
¦J Remo (PA) X Botafogo

g ABC (RN) Atletico

 Nautico (PE) America

10  C. R. Brasil (Al) _X_ Portuguesa
X Nacional (AM) Corintians

12  Vitoria (BA) _X_ America

J J Ceara (CE) Gremio

(GB)
(SP)
(BA)
(SE)

(RS)
(PE)

(GB)
(MG)

(GB)
(SP)
(SP)

(MG)
(RS)

RESULTADOS

1. Sao Paulo 0*0 Fiamengo
2. Fluminense 2x1 Santos
3. Cruzeiro 1*0 Bahia
4. Coritiba 2x0 Sergipe
5. Vasco 1x2 Internacional
6. Palmeiras 3*0 Santa Cruz
7. Remo lxl Botafogo
8. ABC 1x2 Atlitico
9. Nautico lxl America GB

10. Brasil 0x0 Portuguesa
11. Nacional 2x0 Corintians
12. Vitiria 0x0 America MG
13. Ceari 0x0 Gremio

Dos três testes rea-
lizados até agora
com jogos pelo Cam-

peonato Nacional es-
te foi o que apresen-
tou os resultados
mais lógicos. Teori-,
caniente apenas o
Vasco — que vinha
de uma vitória de 3
a 0 para o América
GB — destoou. E o
apostador que tirou
o- time de campo
com a sua derrota
não teve nem tempo
de esquentar o car-
tão. É duro, irmãos.
A gente passa a se-

mana inteira estu-
dando as probabili-
dades e logo aos dois
minutos do primei-
ro jogo do programa
o Andrada deixa pas-
sar por baixo das

pernas uma bola
chutada lá de Porto
Alegre.

Não houve outras
surpresas. A derrota
do Coríntians foi ab-
solutamente normal.
Sendo o Coríntians
o que é. Vamos
aguardar para ver
como a imprensa es-

portiva paulista jus-
tificará a derrota do
Timão. No Paraná o
Coritiba venceu o
Sergipe por 2 a 0.
Diz o nosso corres-

pondente que 
"nesta

partida o goleiro Jai-
ro completou 824
minutos sem sofrer

gols e foi apenas um
espectador privile-
giado." Quer dizer,
o Jairo além de al-
cancar 824 minutos
como goleiro invicto

já completou 90 co-
mo espectador privi-
legiado.

CARLOS EDUARDO NOVAES

Alguns postos
revendedores ficaram
meio tumultuados esta
semana com a
determinação do
Departamento de
Fiscalização da
Secretaria de Justiça
para que as apostas
fossem encerradas às
22 horas. A medida,
que procura diminuir os
números de assaltos às
lojas, foi aplicada
somente na Guanabara.
Nos demais Estados
as apostas continuam a
ser recebidas até a
meia-noite de
quinta-feira.
Os apostadores foram
surpreendidos com a
nova ordem. E na noite
de quinta-feira havia
uma fila considerável
na loja do Leblon onde
jogamos. Um cidadão,
desses que quando
encontra público gosta
de se exibir, criticava
a providência achando
que as chances dos
cariocas diminuíram.
"Perdemos duas horas
para pensar. Estamos
em desvantagem,"
comentava em voz
alta enquanto o
funcionário perfurava
seu cartão de Cr$ 2,00.
Algumas pessoas se
envolveram na
discussão e uma
senhora que ainda
rabiscava seus palpites
levantou a cabeça para
dar seu parecer:

Realmente isso é
uma discriminação.
Por que nos Estados
as apostas continuam
até as 24 horas
e aqui não?
Houve um momento de
silêncio. Parecia que
ninguém tinha a
resposta. Até que um
crioulo às nossas
costas resolveu intervir:

Deve ser, madame,
porque nos Estados
os ladrões dormem
mais cedo.

Ceará x Flamengo
local: Fortaleza,
domingo

Queiram perdoar mas nós vamos
esbravejar até o final do torneio. Até
perder a voz. Ou melhor: até perder
a máquina. Essa tabela é criminosa. E'
um tal de começar rodada e terminar
rodada que fica todo mundo tonto.
Ninguém agüenta rodar tanto assim.
Como está se desenvolvendo o torneio
achamos até meio inadequado o nome
de rodada. Devia ser rodeio. Quarta-
feira retrasada o Flamengo estava no
Amazonas. Domingo jogou no Pará.
Quinta-feira deu um pulinho no Rio,
para os jogadores visitarem seus fami-
Mares (jogador, de futebol não tem
família. E' tudo familiares). Ontem o
Flamengo foi visto em S. Paulo. Quar-
ta sabe-se que passará pela Bahia. E
domingo então estará no Ceará. Agora
vocês vão lá dentro e olhem as distan-
cias no mapa. Em matéria de viagem
o Flamengo perde por pouco para o
Henry Kissinger. Praticamente viaja dia
sim, dia não. Nos dias não, joga.

Náutico x Palmeiras
local: Recife,
sábado

Jogaram pela última vez no torneio
de 68. A partida foi em S. Paulo. O
Palmeiras venceu por 1 a 0. Dos qua-
tro primeiros jogos que disputaram o
Palmeiras ganhou um (Vitória 3x0).
O Náutico nenhum. O Náutico conquis-
tou o título do torneio Eraldo Gueiros.
Para disputar o Nacional resolveu apa-
nhar reforços. Contratou vários joga-
dores. Dos mais diferentes clubes. E o
resultado não poderia ser outro: alcan-
çou excelente nível de desentro-
samento. Agora tenta um novo refor-
ço. O pai-de-santo Edu. O pai-de-santo
realmente está levantando a equipe.
Levantando mais cedo. Às 6hl5m os
jogadores já estão de pé. O técnico
Gradim faz toda espécie de malabaris-
mo para arrumar a equipe. Começou
com um 4-2-4. Passou para o 4-3-3,
utilizando o extrema Vasconcelos, do
Alecrim. Foi para o 5-3-2, e o 5-4-1. E
daí para o 4-4-2. O Náutico não me-
lhora. Então, só tentando o 8-7-16.

Vitória x Fluminense
local: Salvador,
domingo

trilhos. Para que sua queda não sirva
de desculpas ao time visitante. Mas
não adianta. Se não vencer o time visi-
tante volta com outra desculpa. Os
times paulistas, então, pontificam em
justificativas. Nunca perdem ou em-
patam porque jogam mal. E' sempre
azar ou violência. Domingo passado o
S. Paulo empatou com o Ceará, em
Fortaleza. O técnico Vail Mota retor-
nou dizendo que o campo era total-
mente irregular. Que os torcedores
jogaram latas na equipe. Que no
gol do Ceará a bol-a bateu numa
saliência do campo etc. etc. Va-
mos esperar pela desculpa que

se não vencer o Remo. E' capaz
de dizer que os paraenses soltaram
um ;eão em campo.

Bahia x Grêmio
local: Salvador,
sábado

O Grêmio vinha muito bem no
Nacional. Três jogos, três vitórias.
Quarta-feira encarou o Inter. Perdeu
novamente de 1 a 0. Já jogaram oito
vezes este ano. O Grêmio não venceu
uma. Na próxima quarta o Grêmio en-
trenta o ABC, em Natal. Podia apro-
veitar e pedir inscrição no campeonato
do R G. do Norte. Porque no do Sul,
com o Inter, não dá. O Bahia divide
em Salvador com o Vitória as prefe-
rênc as do torcedor. E as dúvidas do
apostador. Ano passado jogou com o
Grêmio em P. Alegre. E empatou, para
surpresa geral. Na quarta-feira em-
patou com o Remo, em Salvador. Nos
seis últimos jogos que disputou mar-
cou apenas dois gols. O técnico Pirilo
está oreocupado. Afirma que o time
está jogando muito para os lados.
E não dá para colocar as balizas nas
laterais?

Dos quatro primeiros jogos que dispu-
tou empatou um e perdeu três. Está
muito fraco. Já estão até pensando em
mudar o nome. De Atlético para Fran-
zino mineiro. Tem uma torcida apai-
xonada, que empurra o time para
frente. Ou empurrava. Pelos últimos
resultados deve estar empurrando pa-
ra trás. Mas o técnico Telê diz que nem
íudo está perdido. Não. Só os pontos.

^ S. Cruz x América MG
0 local: Recife

domingo.

Até ontem os dois estavam in-
víctos. O América não tinha derrotas.
Mas também não tinha vitórias. Em-
patou seus quatro primeiros jogos.
Ano passado S. Cruz e América fica-
ram em 0 a 0. Se barulho de torcida
ganhasse jogo o S. Cruz seria campeão
brasileiro. Já tinha a buzina de cami-
nhão. Aperfeiçoada este ano com um
sistema de amplificação. Que dá um
som equivalente a 10 caminhões. Ago-
ra resolveu partir para os tamancos. A
torcida se instala na arquibancada. E
no lugar de palmas, dá de tamanco.
O S. Cruz resolveu entrar de sola no
torneio. De tamanco, Botinha e Sapa-
tão. O time está cheio de contundidos.
Luciano com o tornozelo engessado.
Hamilton Rocha com uma crise de
amigdalite. Foi um jornal carioca que
deu estas notícias. Depois de mais al-
gumas informações o jornal disse mais
embaixo que o S. Cruz fez um treino
tático, sem Hamilton e Luciano, am-
bos engessados. Donde se conclui que
em Pernambuco estão engessando até
amídalas.

Atlético x Coritiba
local: B. Horizonte
domingo

ABC x Vasco
local: Natal
domingo.

Os dois estão disputando as mes-
mas vagas na chave D. Na última vez
que se enfrentaram o jogo terminou
0 a 0. Um quadrangular disputado ano
passado em Salvador. O Fluminense
vem conseguindo bons resultados no
Narional. Mesmo jogando sem Gér-
son. Que faz qualquer papel para não
viajar de avião. O Vitória iniciou mal
o torneio. Mas no terceiro jogo ven-
ceu o Santos (1x0). Empatou com o
Ceará no quarto. No quarto jogo, bem
entendido. O técnico Jorge Vieira não
esconde sua preocupação para esse
jogo. Já está procurando um meio pa-
ra vencer o Fluminense. Um meio-de-
i.ampo. O Vitória tem jogado muito re-
cuado. Seu meio-de-campo pouco apa-
rece. Atuando atrás dos zagueiros.
Jorge Vieira está pensando também
em substituir o atacante André. André
é um jogador que quase não sai do
chão. Realmente tem viajado muito
pouco.

Remo x São Paulo
local: Belém, domingo

Os paraenses estão exultantes
com as atuações do Remo. Ou pelo
menos estavam, até ontem. "O hino
do clube é executado a lodo instante
pelas rádios locais" diz o nosso obser-
vador Ribamar Fonseca. O time está
animado, E os dirigentes já mandaram
levantar o muro. Reforçando-o com

A primeira partida entre Atlético
e Coritiba foi disputada em maio de
1946. O Atlético venceu de 3 a 2. A
última foi em outubro de 71. O Cori-
tiba gnnhou (1x0). Este será o primeiro
jogo do Coritiba fora de casa. Jogan-
do em casa é quase imbatível. Na ca-
sa dos outros não se pode dizer o mes-
mo. Sobretudo na casa dos mineiros,
onde jamais conseguiu vencer. O time
paranaense é o único que ainda não
levou gols no torneio. O Atlético vai
mal. Ontem foi buscar a reabilitação
em Natal. E nós que não sabíamos
que a reabilitação estava em Natall
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Ano passado fizeram um amisto-
so no velho Estádio Juvenal Lamarti-
ne. O Vasco venceu (2x0). O Vasco
quando chegou no Norte trou-
xe um sério desfalque. Nas camisas.
Deixaram 17 lá por cima. Se fosse em
S. Paulo certamente um jornal especia-
lizado em esporte diria que eles ofe-
receram as 17 camisas. Para sair com
vida. O ABC jogou quatro vezes. Não
ganhou nenhuma. Em três o juiz foi
acusado de ladrão. Na quarta, con-
tra o Nacional, era impossível fa-
zê-lo. O árbitro, o baiano Nei An-
drade logo de saída fez uma baia-
nada a favor do ABC. Marcou um
pênalti inexistente. Nesse jogo o ABC
chegou a estar vencendo de 3 a 1. Em
três minutos deixou o time amazonen-

se empatar. Choveu muito durante o
segundo tempo. Conta nosso corres-
pondente Djair Dantas que quando o
ABC vencia, o locutor José Teles da
Rádio Cabugi saiu com essa: "A Natu-
reza chora de alegria pela vitória do
ABC." Minutos depois o Nacional em-
patou. A chuva continuava. O locutor,
sem perder a pose, na maior cara de
pau, tratou de adaptar a frase: "Bem
senhores, agora a Natureza chora de
tristeza pelo empate do ABC."

Sergipe x Cruzeiro
local: Aracaju,
domingo.

O Sergipe saiu de casa pela pri-
meira vez para jogar com o Santa Cruz
em Recife. Empatou de 0 a 0. Poderia
ter obtido um resultado melhor. Não
tosse a emoção. De ter saído de casa
j:ela primeira vez. Enfrentou o Cruzei-
ro em maio de 70. Empataram (lxl).
O técnico Dequinha do Sergipe diz
que não conhece a equipe do Cruzei-
ro. Aliás mal conhece a própria equi-
pe. Formada com jogadores de todos
os cantos do país. O resultado de
domingo dependerá dos 15 minutos
iniciais. Se nesse período o Cruzeiro
marcar um gol poderá chegar a uma
vitória tranqüila. Caso contrário, a
vitória será apertada. Dequinha faz o
jego da paciência. Deu instruções rigo-
.osas para que nos 15 primeiros minu-
ros seus jogadores procurem conhecer
os adveisários. Nos 75 restantes
podem procurar se conhecer.

tádio Rei Pelé. Os dois se enfrentaram
pela última vez em 64. O Santos ga-
nliou de 6 a 0. O técnico Pepe disse
que ainda não pensou em nenhuma
tática especial para parar o ataque do
Brasil. Nem precisa, Pepe. O ataque
do Brasil já está parado há muito tem-
po. Danilo Alvim, treinador do Brasil,
afirma que são as contusões que atra-
palham seu trabalho. Ainda não con-
seguiu repetir uma vez o mesmo time.
Domingo o atacante Edson Trombada,
que estava contundido, deve voltar.
Trombada não sente mais a coxa. Está
como se não tivesse coxa. O Brasil é
o último colocado na chave D. Ainda
não venceu. Sua maior derrota foi pa-
ra o Cruzeiro (4x1). Nesse jogo a
defesa esteve muito mal. Apresentou
falhas gritantes. Os mineiros ficaram
muito impressionados. Com os gritos
das falhas.

Coríntians x Portuguesa
local: S. Paulo,
domingo.

Brasil x Santos
local: Maceió
domingo

Botafogo x América GB
local: Maracanã,
domingo

Eta joguinho bom. O Coríntians
é um time tão esquisito que até o Ri-
velino atrapalha. Dos seis últimos
jogos que disputou (contra o Nacional
não conta) venceu dois. Ambos sem o
Ri velino. Acaba de contratar Sicupira
do Atlético paranaense. Sicupira mar-
cou 24 gols no campeonato estadual.
Foi até bom, porque não vai marcar
mais. O Coríntians é o cemitério dos
artilheiros. Coríntians e Portuguesa se
enfrentaram duas vezes este ano. Na
primeira o Timão venceu de 4 a 1. Na
segunda o timinho ganhou de 1 a 0.
A Portuguesa melhorou muito depois
do expurgo. Empatou dois jogos. Con-
tra o América mineiro e o S. Paulo.
Desnecessário dizer que o técnico Cili-
nho chegou de B. Horizonte, depois
do jogo com o América, trazendo em
sua bagagem três malas de desculpas.'A Portuguesa esteve sempre na fren-
te do placar" disse ele. Por isso é que
a torcida não consequia ver quanto é
que estava o jogo. "Mas sofreu dois
gols oue não estavam previstos", con-
cluiu. A Portuguesa continua sendo
uma vítima do imprevisto.

O Santos já entra com a van-
tagem do campo. O jogo será no Es-

O América é outro time que joga
muito melhor lá fora. Podia até ficar
por lá. Empatou duas vezes no Norte
(Bahia e S. Cruz). Quarta-feira passou
por aqui. Para matar as saudades cfa
torcida. E quase matou a torcida de
raiva. Perdeu do Vasco de 3 a 0. E a
agência Sport Press ainda diz: "A de-
fesa do América já mostrou o quanto
vale, em compromissos anteriores."
Já mesmo. Não vale nada. O Botafogo
está pelo Norte. Até ontem ainda não
tinha conseguido uma vitória no tor-
neio. Antes de embarcar, Tim, com
6ua proverbial eloqüência, afirmou
que a equipe "vai trazer alguns pon-
tos." Nós também achamos. Pontos
perdidos. Disse ainda que as saídas
de Jairzinho e Zequinha não impli-
cariam na mudança do sistema de
jogo da equipe. Que, sendo assim,
continuará jogando sem sistema.

13
Nacional x Internacional
local: Manaus,
domingo

Lá vai o Inter de volta ao Norte.
Desta vez parece que está mais prepa-
rado para vencer. Voltou ao time o
melhor jogador gaúcho de todos os
tempos: o chileno Figueroa. Figueroa
é o capitão e líder do time. Passa o
tempo todo gritando ordens para seus
companheiros. Só que seus compa-
nheiros não entendem nada. Figueroa
só fala espanhol. O Nacional empatou
(3x3) com o ABC no R.G. Norte. Final-
mente encontrou o caminho do gol.
Pena que esse caminho só leve ao gol
de Natal. Nesse jogo o atacante Cam-
pos saiu de Manaus como um obscuro
reserva. Marcou os três gols. Voltou
como ídolo. Artilheiro do torneio. O
maiorl Salve elel Já ganhoul E outros
oba-obas com que a torcida o recebeu.
Ainda assim o técnico Paulo Emílio
fez algumas modificações no time. Co-
locou Pedrilho no lugar de Laci. Che-
gou à conclusão de que o Laci não é o
mesmo que atuava no Atlético Minei-
ro. E não é mesmo não. Os mineiros
mandaram um Laci falsificado.

Com essa tabela não há nenhum lime que possa jogar um futebol 
de toque de bola. Estão todos a toque de caixa
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AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS
CENTRO

lede — Avenida Rio Branco, 112 — Térreo.
Avenida - Avenida Rio Branco, 135 (loja), esquina da Rua

Sete de Setembro.
l,p, _ Avenida Mem de Sá, 147 - Tel.: 2520571.
Rodoviária - Estação Rodoviária Novo Rio, 2.°, loia 205.
Cinelândia — Rua Santa Luzia, B27-A.

ZONA SUL
Flamengo — Rua Marquês de Abrantes, 26 - Loja E.
Botafogo - Praia de Botafogo, 400 — SEARS.
Copacabana — Av. N. S. de Copacabana, 610 - G Ritz
Posto S - Av. N. S. de Copacabana, 1 100 — Loia E.
Ipanema — Rua Visconde de Pirajá, 611-C.
Leme — Av. Prado Júnior, 48 — Loia 20.

ZONA NORTE
Praça da Bandeira — Pça. da Bandeira, 109.
Campo Grande - Av. Cesério de Melo, 1 549 - Ag. da

Guandu Veículos.
Cascadura - Av. Suburbana, 10 136 - largo Cascadura.
Madureira - Estrada do Portela, 29 - loia E.
Méier - Rua Dias da Cruz, 74 - Loia B.
Penha - Rua Plínio de Oliveira, 44 - loia M.
São Cristóvão - Rua São Luis Gonzaga, 119-C.
Ti|uea - Rua General Rocca, 801 - Loia F."
Bonsucesso — Rua Bonsucesso, 404 — Loia C.

ESTADO DO RIO

Duque de Caxias — Shooping-Center, Loiai 36-A
Tel.: 3903.

Niterói - Av. Amaral Peixoto, 116, grupos 703
Telefones: 5509 e 2-1730.

Nov» Iguaçu — Av. Governador Amaral Peixoto, 34 — i_o|a \i
- Tel.: 30-60 .. __ , ....

Nilópolis - Rua AnlSnio José Bittencourt, 31 - Tel.: 24-61.

36-0 -

. 704 -

MAPA DO TEMPO-JB

aV^' i' SrÇ^s;
¦*4A_à _fr*nte frii ''¦' y^kfj0\

ANAUSE SINÓTICA DO MAPA DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE METEOROLOGIA INTERPRETADA PELOI Jll_-

Frente fria na área da Guanabara, estendencio-se pelo Nordes-

te sobre o Eslado de São Paulo, Sul de Minas e Mato

g/osso com o ahticiclone polar da retaguarda com ceniro

de 1034 mb, sobre o litoral do Uruguai. Antioc onc tropical
marítimo com .centro de 1026 mb, localizado a 349S e 33°...

NO RIO

Tempo: instave!, com chuvas
esparsas no período. Tempe-
ratura: estável. Ventos: Qua-
drante Sul a Esle, de fracos
a moderadas. Visibililidade:
moderada. Máxima: 24,8. Mi-

nima: 15,8

O SOL

y\
NASCIMENTO - 5h44m

OCASO - 17h49m

TEMPERATURA
E TEMPO

NOS ESTADOS

A CHUVA
Chuva em (mm) recolhida no
posto da Praça 15 de Novem-
bro, cidade do Rio de Janeiro.
Nas últimas 24 horas 0.0
Acumulada este més 8.1

A LUA
Acre — Tempo: nublado c/
pancadas esparsas. Temp.: es-
tável.
Amaionas — Pará — Tempo:
nublado c/ pancadas esparsas
na reflião Norte, Temp.: es-
tável.
Maranhão — Piauí — Ceará —
Tempo: bom c/nebulosidade.
Temp.: estável.
R. G. do Norte — Paraiba -
Pernambuco — Tompo: nubla-
do c/pancadas esparsas p/ma-
nhã, no litoral. Bom nas do-
mais regiões. Temp.: estável.
Alagoas — Sergipe — Tempo:
nublado c/pancadas eeparsas
p/ manhã. Temp.: estável.
Bahia — Tempo: nublado com
pancadas esparsas p/manhã, no
litoral. Bom nas demais rc-
giões. Temp.: estável.
Mato Grosso — Goiás — Tem-
po: bom c/nebulosidade. Tem-
peratura: estável.
Brasília — Distrito Federal —
Tempo: bom c/ nebulosidade.
Névoa seca. Temp.: estável.
Minas Gerais — Tempo: nubla-
do c/instabilidade ocasional
no Triângulo Mineiro, Sul,
Campo das Vertentes, Zona da
Mata. Bom c/nebulosidadc nas
demais regiões. Temp.: está-
vel.
Sao Paulo — Tempo: instável
c/períodos de melhoria. *ro-

voadas ocasionais no Oeste e
Sul, Temp.: estável.
Paraná — Tempo: instável c/
períodos de melhoria. Trovoa-
das ocasionais no Norte e
Oeste, Temp.: estável.
Santa Catarina - Tempo: nu-
bfado ainda sujeito a insta-
bilidade. Temp.: estável.
Rio Grando do Sul — Tompo:
bom c/ nebulosidade. Nevoei-
ros esparsos p/manha. Temp.:
em elevação, à

CHEIAO
23 A 28 DE SETEMBRO

OS VENTOS

*sui
DE SUL A ESTE COM RAJADAS

O MAR
MARÉS

RIO - NITERÓI - Proamar:
2h26m/l,4m e 14h48m/l,2m.
Baixs-mar: 9h25m/0,0m ,e 21h
30m/0,2m. CABO FRIO: Proa-
mar: 2hl5m/l,4m e 14h4<im/
l,3m. Baixa-mar: 8h49m/0,lm
e 21h01m/0,3m. ANGRA DOS
REIS - Preamar: 2h/l,4m e
14hl8m/!,2m.

TEMPERATURAS
No Rio: dentro da baíat 179

Fora da barra: 15,59

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo para
hoje nas cidades seguintes: Roma, 25, bom — Paris, 20, bom
— Londres, 20, bom — Berlim, 13, nublado — Francforte,
17, sol — Amsterdã, 18, bom — Bruxelas, 17, bom — Ma-
dri, 14, instável - Lisboa, 17,4, chuva —. Moscou, 12, nublo-
do — Estocolmo, 14, nublado — Helsinqui, 14, chuva —
Nova Iorque, 12, bom — São Francisco, 25, bom — Los An-
goles, 36, nublado — Chicago, 22, instável — Miami, 29,
instávol — Tóquio, 27, bom — Hong-Kong, 27, instável —
Montreal, 22, bom — Toronto, 24, bom.

TEMPERATURAS DE SETEMBRO
Temperaturas médias, máximas o mínimas, durante o mês
de setembro, nas seguintes cidadesi Manaus: 27,9, 33,3, 23,7

Belém: 25,8, 32,2, 21,7 - Torcsina: 28,3, 35,8, 21,5 -
Fortaleza: 26,2, 31,3, 22,1 - Natal: 25,7, 28,9, 22,2 - João
Pessoa: 24,4, 28,8, 20,4 - Recife: 25,3, 28,1, 23,0 - Ma-
ceio: 24,5, 27,7, 21,4 - Araceiu: 24,7, 27,6, 21,9 - Salvsdor:
23,8, 27,1, 21,2 - Vitória: 21,9, 26,1, 19,0 - Rio de Ja-
nolro: 21,5, 24,9, 18,6 - Niterói: 20,8, 26,3, 16,4 - São
Paulo: 16,3, 23,1, 11,7 - Curitiba: 14,5, 20,7, 9,9 - Fio-
rianópolis: 17,8, 20.9, 15,3 -r Porlo Alegre: 15,9, 21,0, 11,6

Cuiabá: 26,6, 33,7, 21,1 - Bolo Horizonte: 20,5, 27,1,
15,2 - Goiânia: 21,9, 31,1, 14,3 - Sena Madureira: 25,7,
34.1, 20,0 - Clevolandla: 25,5, 33,4, 20,0 - Petrópolis: 17,0,
21,7, 13,2 - Teresópolis: 15,8, 21,7, 11,7 - Cabo Frio:
21.2, 24,5, 18,4 - Araxá: 20,3, 27,1, 14,1 - Cambuquira:
19,1, 26,0, 13,0 - Poços do Caldas: 17,1, 24,0, 11,3 - Ca-
xambu. 18,3, 25,2, 11,1.
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PARA QUE HAJA MUITA B\Z EM SUA VIDA,
GONSTaUMOS í EDIFÍCIOS DE GRANDE LUXO

EMTORNO DkPRAÇA N.S. DA PAZ,
O CORAÇÃO DE IPANEMA.

Rua Barão da Torre, 372 -
Pronto.
Apenas 9 apartamentos, 1 por andar.
Salão, s-ila de jantar, 4 quartos (sendo 1
suíte), 2 banheiros sociais, toiliete, copa-
cozinha) área de serviço, dependências
de empregada e fi.it,.gem. Frente tam-
bém para a Rua Redentor.

Rua Barão da Torre, 390 -
Entrega em 7 meses.
Apenas 5 apartamentos, 1 por andar.
Salão, 3 quartos (sendo 1 suíte), 2 ba-
nheiros sociais, copa-cozinha, depen-
düncias de empregada e .garagem.

Rua Maria Quitéria, 73 -
Entrega em 5 meses.
Apenas 5 apartamentos, 1 por andar.
Salàu. .1 quartos, 2 banheiros sociais, copa-
c ozit.hã/ dependências de empregada e
garagem.

PREÇOS A PARTIR DE
CR$ 410.000,00.
VENHA CONVERSAR CONOSCO
A FORMA DE PAGAMENTO.
VOCÊ TEM ATÉ 32 MESES PARA
PAGAR SEM CORREÇÃO
MONETÁRIA.

Rua Redentor, 32 -
Entrega em 12 meses.
Apenas 8 apartamentos, 1 por andar.
Salão, sala de jantar, varanda, -I quartos
(sendo 1 suite). :i banheiros sociais, copa-
cozinha, dependências de empregada e
2 vagas de garagem. Frente também para
a Rua Nascimento Silva.

O acabamento cie
;V_$$w'*J todos os apartamentos d de uma.
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LARGO DOS LEÕES -
Apartamentos novos
com vista para o Cristo
Redentor, no clima
ameno do Jardim Bota-
nico. Apenas 3 por an-
dar sobre pilotis fina-
mente decorados. Fa-
chada em pastilhas. Sa-
Ia, 2 qts., demais
dependências comple-
tas. Garagem incluída
no preco. A partir de
Cr$ 102.000,00. Ver
no local diariamente:
Rua São Clemente,
455, ou na COMASA

R. México, 98 -
Grupo 710. Tels.:
222-9353 E 242-2722

CRECM 169. (C
URCA -Vendo o últi-
mo apto. alto luxo, pa-
ra familia de tratamen-
to. Salão com 80 me-
tros, 4 quartos (1 sui-
le), 3 banheiros sociais
em mármore, despen-
sa, rouparia, salão para
festas, 2 quartos para
empregadas, garagem
e demais dependências

Ver Av. Pasteur n°
132 e tratar 243-0371
e 243-2070. C R EC I
821. (C
VENDE.SE - Na Praia de Bola-

logo i.9 354 aplo. 719 — Pron-
(o para morar — Sinal Cr$
10.000 o restante a combinar,
Tel. 223-4943. Melo.

APARTAMENTO - P/rond«, Si-
teta c qto. seps. brh. e peq.
cor, Indcvas&ado c/vista p/o
mar, Cr$ 48 ntil financ. Visita»
c/CORIM - Tols.236-3551 -
25Ó-429Ó. CKtCI__3 603.

APART. CONJUGADO - Vago,
de frente c/sala c quarto conj.
banh. coi. Preço: Cri 40 000,00
c/50% faeilit. ADM IMOB.
SAO BERNARDO S/A. Rua do
Carmo, 9/59 er.d. tel
224-5219/231-0534. C. A. Ge-
lio_- CRJCI_449. _ (C.

ATENÇÃO - Apartamento do
alio luxo, 1 por andar, 300
m2 constando da: gr^nd» ta-
tão, i«rdim rie inverno am
mármore, 3 grandes qts. ti
arms. embs. 3 banhs. soe. tm
mármore, copa, coilnha, gdt.
área do sorv. lavand. 2 qtos.,
do emo. vários arms. emb. •
qaragem. Construção da Ber*
lainã. Entrada 150 000, taldo
até 3 anos. Ver Rua Sousa Li-
ma, 280, 9?. tol. 255-1753 -
Barreto._CRECI_l 444.

COBERTURA - Vendtmoi lu-
xuosa cobertura, com marjnifi-
ca vista para Lagoa • Copa-
cabana. Área da 1 060,00ir.2
sendo 500,O0m2 de terraços c/
iardineira • pórgola. Ar con-
diclonrdo em todo apartamen-
te. Veilibulo c/ 24,00m2, II-
ving c/120,00m2, loilela, ta-
Ia do iantar c/30,00m2 dando
para palco com fonte lumlno-
sa. Escritório, 4 quartos c/
arm. embutidos, 4 banheiros,
copa, coxínha, despensa, lavan-
deria. 3 quartos e 2 banhe!*
ros da empregadas. Garagt pa-
ra 2 carros. O apartamento se-
ri entregue desocupado. ADM.
IMOB. 5AO BERNARDO S/A.
Rua do Carmo, 9/5and. tel. ..
224.5219 / 231.0584. Cl A. Gí.
lio - CRECI 449. (C.

VENDO — Frente sla. qto. tep.
coz. ban. dep. área c/ tqe. e
garagem escrit. CrS 11.CCO ,00
rest. |a fin. Cx. Econ. Ver/ tr;-
tar apt. 705 R. Lauro Mulíer,
36. Botafogo. D;_ 14 às 17 hr_.

Casas e Terrenos

BOTAFOGO - Compramos
gente casa c/bom terreno em
rua bern localizada. Compra-
mos também terreno aclmo
do 1 000 m2 plano CRECI
2535 Dr. Brum tel. 237-2660.

COM GARAGEM, sala, 2 qtos.
cezinha c/ arm. bwiheiro, á'ea
c/ tanque. Ver c/port. Travessa
Guimarães Natal 9/302. Tel.
2.7-0601.

COPACABANA - Cobertura ven-
dc-se R. Bolivar aplo. constru-
eno adiantada 1 por andar,
área do 200 m2. Aceito como
entrada apto. Copacabana c/ 3
qlos. o sala. Tr. 257.8387 -
CRECI 368.

LEME E
COPACABANA
APARTAMENTO - Vendo Av.

Prado Júnior, 48/310 qujdra
da praia conj. coz. grande,
banh. compl. área c/ianque
prédio novo à vista ou fin.
tel. 256-5093. CRECI 1826.

anos de constr. dop. compl.
aceito Cx. B.B. troco p/ menor

COPACABANA - Vendo aplo.
803. 5iqu_ir_i Campos. 33. Pç.
Serzedclo Correia, lateral va-
oo, quadra praia, 1 s. e 2 q.
amplos, 90 mil fl vista ou 100
mil financ. 2 anos e combi-
nar. Ver com porteiro. Tratar
Duvivier, 37, apto. 503, com o
proprietário.

COPACABANA - Rui
Figueiredo Magalhães,
1025, para entrega em
janeiro de 73, aptos,
de sala, 2 quartos, ba-
nheiro em cor e cozi-
nha azulejadas até o
teto, quarto e WC de
empregada. Sob pilotis
com garagem. Preço de
Cr$ 94 000,00, com
CrS 2 600,00 de sinal,
Cr$ 2 600,00 na escri-
tura, e o saldo total-
mente financiado após

sem mais

APARTAMENTO - Vendo
lão 2 qts. arm. emb. 1' banh.
completos 2 p/andar, frente
mármore, gar. escritura 2 a entrega,

nada. Com prestações
Barata Ribeiro. Tel.
- CRECI 1826.

2i6.-.o-3 de Cr$ ] 050,00. Vá
2 alas, iardim hoje ao local até às 18ATLÂNTICA

de Inverno, 3 quartos, c/arms,, r-inrflQ
2 banhs., copa-coz., dep. com-I H"'0^

pletas e garagem. CrS 450 mil.
Financio. Visitas. Tel. 236-3551
- CORIM - CRECI 3 683.

i ZONA. CENTRO
CENTRO
AVENIDA BEIRA-MAR - Caste-

Io, GB. Vende-se apartamento
de luxo, mobiliado, com m6-
veis ingleses, grande living,
um quarto e bar em peça Iso-
lada. Apartamento de fronte,
defronte Museu Arte Moder-
na, das Embaixadas ame rico*
nas, francesa e canadense, ar
refrigerado em todas as pe-
ças, telefone, cortinas, etc. —
Marcar hora para 

'visitas -¦

J65-74W_-1Rio:
APARTAMENTO .FRENTE - Va-

zío — Peças amplas, sala, qto.
sep. ban. cor. área. 20 mil si-
nal. Ótimo local. R. Inválidos
22 apl. 201. Chaves no 401.
T. PREDIAL LEME CRECI J-383
tel. 237-9352:

CRUZ VERMELHA - De fren-
te, no 10? andar, c/ ampla
vista, sala c/ 12 m2, quarto
c/ 20 m2, cos. e banh. Cor.
no apto. 1 004 da Rua Car.
los Sampaio n? 319, dat 13
às 18 horas. FERNANDO Dl
TOMMASO - Catete 310/409
265-7183. CRECI 796..

COBERTURA -'. Vendo "cf; 
.3

quartos c/ armários, salão, 2
banh. sociais, dep. emp, ga-
ragem. Rua cio Rcscnda, 103.
Tel. 257-7558.'

GARAGEM Centro vendo grupo
cu isoladas, Pres. Vargas, 487.
Trdtar Av. Rio Branco, 156, sala
713. CRECI 14. ¦_

GARAGEM AUTOMÁTICA - Edi"-
ficio Patrimônio cm frente ao
Mc-rcado dds Flores. Vendo. T.
255-2628. Juberto.

VENDO ótimas condições aptos.
315 - 336 - 416 Costa Bas-
los, 34 Ceniro. Tol.: 232-8482
Alto, Barroso. 63, sl. 217.

Casas e Terrenos

CORRETA IMÓVEIS vende res.
nova, 3 pav. 220m2 p/clinica
ou escrit. R. André Cavalcanti.
Inf. 235-4229 - CRECI 31.

VENDE-SE duas casas. Rua São
Roberto n? 65 Eslácio.

Lojas, Escritórios
e Consultórios

COM SINTECO - Rece-
ba logo o seu aparta-
mento pronto, com as
melhores condições de
pagamento: Cr$
13.708,72 entre sinal e
escritura e prestações
mensais Cr$ 1.625. Sa-
Ia, 3 quartos, 2 banhei-
ros, dependências com-
pletas, garagem n o
preço e na escritura.
Aceitamos permuta por
apartamentos menores.
Corretores no local, Se-
nador Vergueiro, 157

Telefone: 265-1018
KZA EMPREENDI-

MENTOS - CRECI
180a: (C

VISTA DESLUMBRANTE, preia
a*erro, 4 qtos., living, Jantar,
2 banhs., 2 qtos. emp. somente
260 mil a comb. CRECI 2038
- Tel. 247-9035.

Casas e Terrenos
Vendo Rue Santo

137. Muito grande,
local. 221-8223 ou

CASA -
Amaro,
Ver no
242-7743 _

FLAMENGO - Vendo terreno
c/ 14,28 x 18 m. Vor na R.
Senador Euzébio n9 9. Tra-
tar tel. 224-050^ .

LARANJEIRAS E
COSME VELHO

ED. DE PAOII - Vendo con-
jurvto c/ou s/móveis, telefones
e instalações. Entrega .media-
ta 109m de frenle p/Rio
Branco. Tel.! 221-4003 c/
propr ietáriq.

VENDO - Sala, frente, vazia,
c/ garagem R. Lapa 120/201,
Tratar Arnaldo 231-2526 Trav.
Paço 235/208. CRECI 741.

ZONA SUL

CATETE - FIAMENGO - Com-
pro conjug. grande com coz.
o banh. Dou 15 mil sinal, pa-
go 800,00 mensais. Tralar: ..
2308248.

FLAMENGO - Vendo luxuoso
apto. em cdf. de alto gabarito,
c/ 3 quartos, 1 sala Iardim de
inverno, banheiro completo,
cozinha, dependências de cria-
dos e área de serviço. O edf.
tem gwage. Ver á Rua Silveira
Martins, 164 apto, 303. Aceito
Caixa Econômica ou Bco. do
Brasil e facilito pagamento.
Tratar THEOPHILO DA SILVA
GRAÇA - CRECI 101 Av.
Copacabana, 1085 sala 301-2
Tol. 256-3590 e 237-7709.

CORRETA IMÓVEIS Vonde R.
L.ranjeiras ap. ]50m2. sala, 3
qts. 2 bwi. sec. 130 mil inf.

_235-4229 e 235-4275 CRECI Sl.

LARANJEIRAS - Sala 3 _,!«•
peças amplas fac. 30 meses s/
jures 2 v, gar. Ver R. Laranjei-
ras. 430/504. T. 258-6729 CREU
1963. 2 _______ _

ÍARÀNJEÍRAS - Vende-se apt"
í qls. sala, coz. dep. emp.
comp. Rua Alegrete, 5 tp^. •101
(na altura R. Laranjeiras. 553).
Chav. c/ porieiro ap. 104. Tra-
tar fone 265-0643.

CATETE E
FLAMENGO
ALTC LUXO - Junto a praia

(260m2), 2 p/andar, 3 qls. c/
arms. 3 banh. copa-coz. dep.
compl. empr. garagem, tachada
em mármore. Entrega e m
março/73. Machado de Assis,
13, c/ Sr. Manuel - Tr. Qui-
tanda, 20/508. lei: 231-3367.
CRECI 203. (C

APENAS 260 MIL - Você mora
confortável apto. luxo praia
Flamengo vazio pronta entrega
hall social, j. de inverno, 2
salões, 4 quartos 2 banhs. em
azulejo alé teto cm cor, co-
pâ-coz. c/ azulejo piso vitrifi-
cado, lavanderiti, qto. duplo p/
empreg. garage na escritura -
Rua Cruz Lima, 19 apto. 702
Corretor no local 560166 -
CRECI 1689.

AV. OSVALDO CRUZ 139 aplo.
902 luxo, vista destutpbrantu'
para enseada do Botafogo de-
corado armários estantos ven-
do salão 3 qts. 2 banhs. so<
ciais coz. área ampla c gara-
gem, pronto p/ morar só 230
mil financiados, corretor no lo-
cal. Inf. Tols. 255-0330 2550542
CRECI_580. __

BARÃO FLAMENGO 35 gr.;5 apl
1012. Vondo ap, 109, and. 2
qts. sala, banh. coz. az. feto,
»r refrigcra-Jo. Ver sáb, domin-
go.

CATETE - Vdo. apto. R. Ben ia-
min Constant, 60/501, sala, 3
qts., dep. empda., da frente.
Há no ed. garage p/alugar.
Tratar 221-8223 e 242-7743.

CÀTÉTE — Aptos, para
pronta entrega, com
ampla sala, quarto, ba-
nheiro, cozinha e
depds. completas d e
empregada. Garagem.
Vende-se com apenas 8
mil cruzeiros de sinal
e o saldo alé 20 anos.
Ver no local à Rua An-
drade Pertence, 43 e
tratar à Rua São José,
90 gr. 1206 - Tels:
252-0795 e 252-0275
-CRECI 512-lo. Re-
gião. (C
CORRETA IMÓVEIS . - :.Vende

Alm. Tamandaré, junto a praia,
ap. 400m2, 3 salões, 4 qls., li-
vabo, 2 banh. soe. 3 qts., emp.
e garage. Inl. 235-4229 CRE-
Cl—31.

CORRETA IMÓVEIS Vende Ri
2 Dez. ap. sala, 3 qts., dep.
emp. e garagem 110 mil inf.
235-4229 e 235-4275 CRECI-31.
2 p/ andar frento gar escri-

FLAMENGO - Pronti-
nho. Sobre lindo pilo-
tis, acabamento esme-
rado e com muito gos-
to. Salão, 3 ou 2 qts.,
2 . banheiros, depen-
dências completas e
garagem. Venha v e r
nossa afirmação. O s
preços e condições são
e x c e p c i onais. Rua
Barão de Itambi, 20.
Tel.: 224-1717. CRECI
95.
FLAMENGO - Olimo apt. c/

garagem, 3 qts. copa coz. 90
mil c/ 35 enlr. Tratar telef.
249-4833. CRECI 2543.

FIAMENGO - Ven-le-se na Rua
Honório de Barros, 38 esq. do
Senador Vergueiro, o apto. 502
c/ 2 sl., 2 qtos., c/ arm. emb.
e atapetados, e ar rofng. e
dem. dop. Tel. 256-7642. Chav.
C/ port.

FLAMENGO - Sala, |d-, inv.
2 qlos., c/ 1 rev. arms.. dep.,
ótimo est. Sen. Vortj., 135/405

_11_265-2464_e_225J!092;_
VENDE-SE apl. 1105. Marques

Abrantes, 64 - sala, quarto,
depend. empreg. - Contrato
vencido. Ver 14 às 18 horas
- Tol. 225-8B54.

ALTO LUXO - Prontos,

próx. Pai. Guanabara e
Fluminense, salão, 4

qts. (1 suite), 2 banhs.
sociais, azulejos deco-
rativos ao teto, copa-
coz. em cor, d epnds.
compl. garagem, 1 a .
locação, 1 p/andar.
Edifício 5 pavtos. por-
taria e fachada de luxo,
s/ pilotis em mármore,
esquadrias de alumj-
nio, janelas panorami-
cas, vidros fumée. Ex-
cepcionais planos de

pagto. Corretor 8h. às
20h. Rua Coelho Neto,
49 ou SOLIDER IMOB.
236-6309 - 255-1473
até 22h.CRECni70.
ÃíôTÃRAN-EIRAS 

- Ap. t. 9;
tep. banh. emp. 57 mil, sjnal
10 mil. Tenho d. li. H «l«P-
comp. «Inal constr. Preço •

comb. Ac Cx 245-6913 -

Mj^nj^CRECI 48. ;

Laranjeiras - com
vista panorâmica, ofe-
recemos amplos apar-
tamenlos com salão, 3

quartos, 2 banh. sociais
e dep. completas, com

garagem. Sinal de
apenas Cr$ 12.000,00
e o saldo c/ financia-
mento em 10 anos di-
re-to da Construtora.
Visite hoje um dos
apartamentos. Ver à
Rua das Laranjeiras.
183, quase esq. de Pi-
nheiro Machado. Inf.
no local diariamente
das 9 às 21 hs. ou na
Imob. ULLY S/A. R.
Uruguaiana 55, 8o and.
conj. 806 - Tel.
221-3203. CRECI 899.

PARQUE GUINLE - Rua Paulo
César de Andrade andar alto
um por andar indevassávet vis-
ta deslumbrante 400m2 de con-
forlo. Living c/60m2 sala de
iantar c/40m2 4 quartos c/24m2
cada um, armários (1 suite) 3
banheiros rouparia cozinha o
copa amplas grande área -le
serviço 3 quartos de empre-
gadas 2 vagas em box numera-
do 250 mil de sinal e o saldo
cm 20 prestações de 10 mil
sem juros. Marcar visitas tel,
236-3779 Fausto Bellini CRECI
3H 4.

UMA~_6IA.de apartamento por
25 mil de entrada c/piscina,
2 qtos., sal., coz., banh. soe,
hall de enl. dep. omp. de
fte. 25 mil ent. rest. fin. p.
vist. Tel.: 252-8727. Laraniei-
ras, 314/501. CRECI 375.

ATENÇÃO - Vendo aplos. no-
vos, preço fixo financiamen-
to particular até 6 anos, sem
parcelas. Entrada CrS 10 000.
Mudo-se sem burocracia. Aco
mod.: salão. 2 amplos dorm.
banh. social, coiinha (aiule-
jos cor até teto), dep. criada
e garagem, esquadrias metáli-
cas, fachada em pastilhas ele-
vadores Otls. Apenas 4 p/
andar. Venha s/ compromisso
de 9/20 hs. diariamente Av.
Pasteur 214 (frento late Clu-
be). Barreto. CRECI 1 444 -.
Tel. 255-1753. 

Casas e Terrenos
CASA Laranjeiras com 3 quanos,

2 salas, 2 cozinhas, 2 banhei-
ros, Rua Cardoso Júnior, 307.
CrS 35.000,00, financio. Chaves
n.9 303.

CASA - 350m2 do conforto |pia
rara preço execpcional estilo
moderno. Rua Senador Pedro
Velho vendo ç/ 2 pavimentos
o primeiro contendo hall sala
de estar sl. de Ianlar lavabo
copa coz. 2 qls. p/ empregadas
o irea do sorvlço o segundo
4 qls. 1 suile 2 banhs. em (ór-
mlca, garagem só 600 mil
financ. Inf. 255-0330 255-0524
CRECI 580.

ATENCAO - Vendo excepcio-
nal apt. e/ ampla sala, 3 dorm.
c/ arm. embutidos, 2 banhs.
sociais, coz., (azul. em cor ato
o teto), duo. criada e garagem
entrada 40 000 (facilitada) sal-
do longo prazo (flnaciamento
próprio). Ver diariamente da
10/18 hs. Rua Bartolomeu Por-
tela 25-A, ao. 405 (ao lado Cl-
nema Venoza). Tel. 255-1753

CRECI 1 444.

ATLÂNTICA - Vende-
se amplo conf. apt. du-
plex como novo. 4 sa-
Ias, 3 qtos., 2 banhs.
2 qlo. emp. 2 vagas
gar. 350 mil entr. rest.
bastante facilitado. —
Prop. 237-0742.
APARTAMENTO R. Bario de

Ipanema, 140. No ponto ideal
de Copa. 3 qs, (uma suite), sa-
Ia, living, 2 baniu. soes. ecros
azulelcs até o leio, salão p/
festas, tel. interno, total 11 *p-
íos. Alto luxo. Compare: Cr$
217.400, (incluindo qaraqem) p/
1 área real de 216,42m2. Prop.
e Incorp. dc M. HAZAM E NV.
DE1MAN LTDA., Rua Aire_ Sal-
danhí, 92 süa. Tel. 235-1431.
A partir de hoie corr. no local

jti 24 hs- CRECI 3729.
ACEÍTO - 5 mil ent. prest.

360,00 transf. IPEG R B Ribei-
ro, 194 aplo. 214 qr., sl.,
coni. grand. Tel.: 256-5093 -
CRECI 1 826.

BOTAFOGO - R. Honório de
Barros. Dupiex ep. 3 q. li.
coz. banh. dep. emp. salão tf
60m2, área constr. 210m2, 170
c/ 40% enlr. Tr. 281-9286 -
CRECI 1 206.

BOTAFOGO - Praia - Sala e

quarto, coz., banh. em cor até
o teto em edif, novo. Apenas
17 000,00 facilitados e prest.
de 700,00. Entrega imediata -
VeK na Praia de Botafogo n?
284, esq. de Marquês de Olin-
da (onde funciona o Curso de
Inglês Oxford). Corretores no
local - CRECI 899 - Telefone
721-3203.

BOTAFOGO
E URCA
A.B.C. do imóvel é ligar para

Alberico que sempre tem um
bom negócio. Vela só, apl9
novo Botafogo sala em 1, 2

qtos., garag. D. Comp. peque-
na entrada saldo como aluguel
vendemos «eu imóvel em 30
dias mesmo ou administramos
com carinho. Inf. R. Conde do
Iraiá, 370. Torréo. 246-7883 -

CRECI 3 016.
'A GAL, POLIDORO 196 - Oti-

mo fie. 3 qlos., sl, dep-, gar.
Corretor local. Cr$ 80 mil só.
Paulo Bustamante - Tels.: ...
255-2425 e 235-5311. CRECI
1662,

FRENTE - Ótimo, sala e quar-
to separados, -/ cozinha. Pe-
cas amplas e claras. Ver na
Rua São Clemente n? 107, -
aplo. 308 c/ port. Tralar com
FERNANDO Dl TOMMASO -
Catete 310/409 - 265-7183
-_CRECI ^96.

HUMAITÁ', 229/504, sala, 2
qtos., deps. completas. Sinal
25 mil prestações baixíssimas.
Chave porteiro. 246-2067.

AV. PRADO JÚNIOR 145 -

Vondo o bolo apl. 204, frente,
q. da praia, sombra, conj.
grande, diversos armários cm-
butidos, sinteco, j. inverno,
prédio luxo, só 6 por andar,
Cr$ 39.000 à vista, chaves c/
norteiro. Z a c co n i . Tels.
237-0369 ou 242-2223. CRECI
19.

APTO — Copacabana — R. Ani-
ta Garibaldi. 60/308 - Ven-
do ti 2 qls. sl. o demais
depends. inclusive de empr.,
garagem, arms. embs. om lo-
dos cs cômodos. CrS 120 mil
à viste. Tralar local.

APROVEITE LEME - Olimo, 1

p/ and., 2 sis., 3 qlos., 2 bhs.,
dep. gar. CrS 250 mil lm.
PAULO BUSTAMANTE:
255-2425, 235-5311. Aló 22hs.
CRECI 1 662.

Informações na
| E QUIPE PLANEJADO-

RAE COR RETORA
IMOBILIÁRIA LTDA.
Rua Inhangá, 15-A te-
lefone 257-3195 CRECI
J-377. (C
COPACABANA - Vendo apto.

503. Diivtvier, 37. esq. Copac.
vogo, quadra praia, 2 s. 3 q.
ban. cor, frento. 120 mil a
vista ou 130 financ. 2 anos a
combinar. Propriat. local,

COPACABANA 750/909 - safa
quarto r.epar^do. Chave por-
teiro. Trelar Jonc 227-2004.

COPACABANA- Vende-se apf.
salão, 2 qls. 2 ban. soe. dep.
qarar). Piscin?.. Ent. 50 mil
(fin.) rest. 10 enos. Tol.
255-1455^

COPACABANA --" Vendo Av.
N. S. Copa. 1150 apl° 415 do
frente c' saleta sla. e qt.
conj. grande, cezinha o ba-
nhoiro. Ver sábado após 14
horas c domingo durante o
dia. Sinal de 25 mil resl_nlc
a combinar. Tr star ml, 242-6883
e 248-9594 c/ proprietária.

COPACABANA - Lu-
ao. Apt0 de sala, 3 qts.
e 2 banheiros, copa-co-
yinha, dependências e
garagem. Rua Sá Fer-
reira, 148 — Prédio
prento. Preço e con-
d ic õ e s excepcionais.
Obra com o selo de ga-
rantia SERVENCO. Cor-
relores no local até 18
hs ou pelos tels.:
242-7035 e 265-9876.
CRECI 679.

APARTAMENTO - Vende-se Bo-
tafogo, I.' ioc, salão, 3 qls.,
2 bh., dep. comp., cop. coz.
Sinal 20 000. Tralar 222-9133,

_?¦ 3C,__i_!^5:__:iEíL-l??----(~
ATENÇÃO Ia LOC. - Sl. qlo.

bh, coz, dop compl. gar. oti-
mo. Vol. Pátria, 41. Correlor
local - PAULO BUSTAMANTE
255-2425 - 235-5311 - CRECI
1662.

ACEITO IPEG - Apto. conj.
podendo dividir c/ pequena
coilnha. Base 32 mil. FER-
NANDO Dl TOMMASO. Cale-
te 310, s/ 409. 265-7183 -
CRECI 796.

JUNTO AO CAIÇARAS
— Em final de cons-
t r uç ã o c/acabatP re-
quintado r- planta im-
pecável — salão — li-
ving — 4 dormts. — 2
banhs. soes. — copa,
coz. — demais deps. —

garage — portaria de
alto luxo - tratar dire-
tam. (2a-feira) c/ GO-
AAES DE ALMEIDA FER-
N AN DES - Tel
256-2620 -CREC
J-344.

ALTO LUXO -r Todo di
1 p/and, novo, vazio

URCA — Vendo aplo. com 3
quwtos, 1 sala banheiro com-
pleto, cezinha o dependências
do cria dos / linda vista para on-
seada de Bolakgo. Ver h Av,
São Sebastião, 267 aplo. 201,
|unlo à ccnduçào d? ônibus
e próximo à Fortaleza do irão
João. Preço CrS 85.030,00, sen
Io Cr$ 35.000,00 á visla e CrS
50.000,00 facilitados. - Tratar
THEOPHILO DA SILVA GRAÇA
- CRECI 101 - Av. Ccpecat»-
na, 1085 sala 301/2 Tel.
256-3590 o 237-7709.

A VENDA AP. LUXO 2 por eo-
dar sala 2 qls. deps. garag.m
R. Santa Clara 316/502 í, vista
120 v/lõcal T. 52-8551 52-0982
CRECI 1294 Dr. Lisboa.

APARTAMENTO - Saio, qt. sep.
coz.. fronte pecas amplas. Crí
45.000,00 facilitados correlor

port. das 10 ás 18 horas. Rua
Inhangá, 27 - 242-6755. CRECI

_590.__ 
ATIANTICA - Apl. luxo. 1 p/

and. 2 frente. 5 salas, lavabo,
4 qls. (1 suite), copa, coz., dop.
emp. arm. embut. garagem. —

Tratar n9 3514/501 - 16 as 19
horas. Proprietário.

frente,
living,

salà"iántar, 3 bons qtos. (1 sut-
lo), 2 bínhs. decorados, '.opa

o coz, 2 qtos. omp. e garage.
Ent. 120 mil saldo s/jures. Ver
Bl-rão Ipanema, 156 ap. 701.
esq. P. loureiro. Tei. 257-9990
e 235-0914 - CRECI 1589.

ACERTE COMPRANDO - 2
slões, 3 olos. 2 banhs. dop.
gar. osc. 230-U2. CrS 760 mil
só PAULO BUSTAMANTE.
255-2425, 235-5311. Ate 22lis.
CRECI J66j>.

AMPLO - Todo novinho, vaiio
sala • qto. sep., cox., banh.,
área c/ tanque, qt. » WC omp.
I excelente. Vor 1í 41 18.
Av. Copacabana, 82B-708. -

KFURI - CRECI 681^

APARTAMENTOS NOVOS - De
frento — Terraro social, saláo,
3 qls. 2 banhs. deps. comple-
tas, garagem. Ver Rua Gene-
tal Barbosa Unia 73. loca.
tranqüilo a 50 m da Barala
Ribeiro 197. PREDIAL LEME
237-9352. CRtCI .1-383.

APARTAMENTO NOVO - Posío
3 - 2 p/ andar, fachada mar-
moro, c^so. aluminio, vidro fu-
mé. 3 C|t's: sala, 2 banhs, so-
riais, dep. emp. Ent. 70 mil,
soldo a comb. Aceilo Caixa
e B. Brasil. Ver no R. A'fredo
Valáciao 41, ap. 502. Iralar
PREDIAl UME CRECI J-3B3
tol. 237-9352.

CORRETA IMÓVEIS - Vonde
Siq. Campos I40m2 salão, 3
qt°_. ban. cor 90 mil. Inf.
235-4229_e 235-4275. CRECI 31.

CORRETA IMÓVEIS - Vende
Sta. Clara ap. sala, q!9 sep.
banh. kitch. frente. Inf.
235-4229 o 235-4275. CRECI 31.

CORRETA ÍMOVEIS - Vende
Fig. Magalhães ap. qt°, sala,
banh. coz. e depend. emp. Inf.
235-4229 a 23_M275.iCRECI.31.

CORRETA IMÓVEIS - Vende
Duvivier ep. 120 m2. Mobiliado
e próx. praia. Inf. 235-4229 e
235-4275. CRECIJJl _r

CORRETA IMÓVEIS - Venctt
conj. Av. Allcnlica, Poslo 6
frent. Inf. 235-4229. CRECI 31.

CORRETA IMÓVEIS - VenSe
Rep. Peru ap. 150m2, sala, 3
«I-. e garaaõm, (rente, 150 mil.
Inl. 235.4229 e 235-4275. CRE-
Cl 31. .

CORRETA IMÓVEIS - Vende
api9 180m2 Atlanlica 2 sr-IJi
3 nl9s. tol. qaraqõm 220 mil.
Inf. 235 4229 e 235-1275. CRC.
Cl 31.

CORRETA" IMÓVEIS - Vende
B. Ribeiro op, 200m2, salac,
s. ianl. 4 qls. qaraqem 1
p/and. Inf. 23 5-4229 e

J35-4275. CRECI 31.

JÒÁÒ LOPES IMÓVEIS - Vende
5 de Julho alio luxo 250m2,
1 por andar. Salão, 3 qt».
c/arm. 2 ban. dep. gr. 330 mil
fac. Tr, 257-1176. Alé 22 h.
CRECI 2234

JOAÒ LOPES IMÓVEIS VENDE
Dias da Rocha, 71/804 oxce-
lenlo aplo. 2 sis., 2 qls., c/
arm., dep., ps.as amplas. Ape-
nas 110 mil, Tr. 257-1176 alé
22h CRECI 2 234. 

JOÃO LOPES IMÓVEIS - Vendo
saláo. 3 qls. c/arm. 2 ban. dep.
qr. 2 p/andnr, pilrtis. Preco
180 mil fac. Tr. 257-1176 alé
22 h. CULCI 2234. 

JOÃO LOPSS IMÓVEIS' ¦ Vende
Av. Atlanlica cobertura dupiex
alio luxo. 1 salões, 4 qts., 1
ban. 2 «rs. 2 dep. empreg. etc.
650 mil lac. 257-1176. Ale 22
h. CRECI 2234.
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AVENIDA BRASIL 500
SIMPLIFICA SEU ANÚNCIO-264-44 22.

A Central Telefônica da sede
da Avenida Brasil, 500, já está
de plantão para receber seu anúncio
classificado de segunda-feira.

Telefone para lá no sábado
de 14 às 22 horas e no domingo, de
8 às 17 horas.

Você vai ver como está cada vez
mais fácil anunciar no JORNAL DO
BRASIL.
JORNAL DO BRASIL
Classificados que vendem,
também às segundas-feiras.
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MILITARES

EXÉRCITO

Ex-Combatcntcs — Eleito na convenção realiza-
da em Caxias do Sul. por unanimidade, assumiu
o cargo de presidente do Conselho Nacional
dos Ex-Combatentes do Brasil, o General Plínio
Pitaluga, destacado membro da PEB, na Campa-
nha da Itália. O antigo comandante da Divisão
Guaicurus e do Esquadrão de Reconhecimento,
hoje, Esquadrão Tenente Amaro, vem recebendo
cumprimentos de seus amigos, colegas e câmara-
das.

AERONÁUTICA

Vagas — Estão abertas na Organização dc Avi-
ação Civil Internacional (OACI), em sua sede
central, no Canadá, as seguintes vagas: 1 —
técnico em informações e cartas aeronáuticas;
2 — intérprete revisor (Seção russa); 3 — revi-
sor intérprete (Seção russa); 4 — tradutor-in-
térprete-revisor (Seção russa); 5 — técnico cm
Terminologia (Seção russa); 6 — técnico em
Procura e Suprimento; 7 — chefe da Seção
de Investigação e Prevenção de Acidentes; 8— técnico em Investigação e Prevenção de Aci-
dentes; 9 — técnico em Regras do Ar, Serviço
de Tráfego Aéreo e Busca e Salvamento (RAC,
SAR) e 10 —especialista em Assistência Técnica
cuja sede é no Escritório Regional na África,
Dacar. Condições mínimas para os candidatos:
possuir nivel universitário completo ou equiva-
lente e as habilitações inerentes às respectivas
funções c saber perfeitamente um ou dois idio-
mas da Organização (inglês, francês, espanhol
ou russo) e ter conhecimento do funcionamento
da OACI. Mais informações na Comissão de
Estudos Relativos à Navegação Aérea Internaci-
onal (CERNAI), Av. Marechal Câmara. n' 233/
12? andar, sala 1209, das 12 às 18 horas, com
Da. Georgette.

MARINHA

Regata — Incluída no calendário esportivo da
Guanabara, será realizada no próximo dia 8
de outubro, às 13 horas, a XXVII Regata Escola
Naval, em águas fronteiras á Ilha de Villegaig-
non. A Regata obedecerá às Regras da Internaci-
onal Yacht Racing Union e determinações da
Confederação Brasileira de Vela e Motor. Além
da participação das diversas classes de iates,
estarão representadas as classes Pinguln Sênior
e Juvenil e Optimist, cuja disputa se verificará
entre tripulação de categoria infantil. Como
nos anos anteriores, a Regata Escola Naval
será um dia de festa na histórica Ilha de Ville-
gaignon, com brincadeiras diversas, para a gu-rizada, bandas de música, cinema e outras diver-
soes, unindo as famílias naval e esportiva em
uma tarde de emoções e alegrias. As 20 horas
será realizada a cerimônia de entrega dos pré-mios aos vencedores sob a presidência do Almi-
rante Rubem José Rodrigues de Matos, diretor
da Escola Naval.

Universitários — Até o dia 29 do corrente mès,
continuarão abertas as inscrições para o.s Qua-dros Complementares da Marinha, para jovensde nivel universitário ou cursando o último
ano de uma das seguintes especialidades: Enge-
nharia, Arquitetura, Administração de Empresa,
Filosofia, Química, Fisica, Matemática, Econo-
mia, Estatística c Ciências Contábeis. Além deordenado, compatível com o nível universitário,
a Marinha proporcionará ao.s oficiais dos Qua-dros Complementares o desenvolvimento profis-sional dentro do campo especifico de suas especi-
alidades, aliado à oportunidade de carreira, po-dendo requerer baixa do serviço ativo, a qual-
quer tempo em que encontre melhores oportuni-
dades no setor privado. Para o ingresso nos
Quadros Complementares não serão realizados
concursos, e sim, entrevista com oficial do Corpoou Quadro a que se destine o candidato. Osinteressados deverão procurar mais informações
na Diretoria do Pessoal Militar, 4? pavimentodo Edificio do Comando do Primeiro DistritoNaval, no horário de 9 às 17 horas.
Inscrições — Estão abertas até o dia 10 dc outu-
bro as inscrições para o Concurso de Admissão
ao Colégio Naval. Na Guanabara, os interessa-
dos devem dirigir-se à Escola Naval, Ilha de
Villegaignon (há condução em frente à Bolsa
de Valores) das -9 às 12h e das 13h30 às 15h30m
de segunda a sexta-feira. Nos Estados, as ins-
crições são feitas nos comandos de Distritos
Navais e Capitanias dos Portos. O candidato
deverá apresentar certidão de nascimento pro-
vando ser brasileiro nato e que em 30 de junho
do próximo ano conte menos de 19 anos; cer-
tidáo de conclusão do curso ginasial (primeiro
grau) ou estar cursando a última série; pagar
a taxa de inscrição de Cr$ 26,88. O Curso do
Colégio Naval destina-se a preparar o aluno
para ingressar na Escola Naval, onde são forma-
dos os oficiais dos Corpos da Armada, Fuzileiros
Navais e Intendentes da Marinha; é lnteiramen-
te gratuito e realizado em dois anos no Colégio
Naval, situado na bela e histórica cidade flumi-
nense de Angra dos Reis.

Navios — Chegam hoje aos portos de Belém
c Recife, respectivamente, os navios-transporte
Soares Dutra e Ari Parreiras cm viagem de
abastecimento às unidades militares do Nordeste
e Norte do pais. Os dois navios irão até o porto
dc Manaus, regressando à Guanabara na segun-
da quinzena de outubro.

Mapa l\IUI'VRio — A Diretoria de Comunicações
e Eletrônica da Marinha Já está distribuindo
os mapas de previsão das condições de radiopro-
pagação MUF/Rio,

JOÃO LOPES IMÓVEIS - Vende
sl, dupla, 2 qts. c/arm, ban.
coz. de luxo dcp. 120 mil fac.
Av. Copa 7 2 3/801. Tr
257-1176 Até 22 h. CRECI
223*1.

JOÃO IOPES IMÓVEIS - Vrnde
conjugado, ban. coz. grande
arm. 4 p/andar. 35 mil a comb.
Tr. 257*1176. Até 22 h. CRECI

2234

JOÃO IOPES IMÓVEIS - Vende
frte. s. q. sep. c/arm, teto re*
baixado, ar cond.. r. tranqüila.
45 mil. R. Silva Caitro 24/301
257*1176 Até 22 h. CRECI
2234.

POSTO SEIS - Vazio, 2 sls., 2
qtos., e dep. 125 mil a com-
binar. R. Conselheiro Lafaic-
te n? 68 - 604 - Ver a par-
tir de 2a.-feira das 12 às 15
horas.

POSTO 5 — Juntinho do mar —
Um por andar, 2 gds. salas,
varanda tm mármore, 4 qtos.
c/ fino arms. (um suite) mais
3 banhs. 2 qlos. p/ emprega*
das garg. «te. Cortinas, tapa-
t«s a diversos aps. da ar refri-
gerado. 520 mil financ. Tomos
outros. CORIM. Tels.: 336*3551
- 256*4296 (CRECI 3 683).

PÇA. VEREADOR ROCHA IEAO
130/502. ent. 38.000 comb.
prest. 825,00 Cx. E. fte. 2
qts.. sala, saleta dep. emp.
etc. Aceito apto. pno. c/ ent.

B. DA TORRE - Ap. de luxo,
decorado c/requinte, salão, 3
qts. c/fínos arms. 2 banhs.
copa-coz. deps. compl., 2 vg.
gar. Cr$ 370 mil financ. Infs.
c/CORIM - Tels. 236-3551 e
256-4296 - CRECI 3 683.

SAIA • 2 qts. t! garage na
quadra da prata. Frente, todo
«tapei., arm. embut. nos qts.,
banh. • coz. Sinal 60 mtl. Sal-
do 12 meses - 227*3533 e
267-6380 - Cl 801.

IPANEMA
E LEBLON
AV. DELFIM MOREIRA, 552 -

3?, frente mar, sala, 3 qts., 2
banhs., gar., rnob., tel., õ$
630 mil. Tr. Câmara tel.
256-2989 - CRÍCI 3295.

A PARTAMENTOS
DE ALTO LUXO últimas
unidades na Rua Pru-
dentes de Morais, 504,

por andar prédio de
II pavimentos, vista
para o mar com grande
living, 3 ótimos quar-
tos, sendo 1 suite, 3
banheiros soes., arma-
rios embutidos em to-
dos os cômodos, 2 va-
gas de garage em es-
critura, com boas facili-
dades em 24 meses.
Corretores no local, di-
ariamente das 9 às
21hs., ou na CIRAL. R.
Barata Ribeiro, 4 2 8.
Tels. 23 6-6303 e
256-8440 - CRECI 896
— Corretor resp. Pedro
Abicair.
ATENÇÃO - Vendo «limo apt.

c/ 2 salas 2 qt., c/ arms. im>
buts. (todas ai peças da
frente), 2 banhs. tendo 1
azul. am cor atá o teto, coxi-
nha, área c/ tanquo, dopends.
compl. empreg. a garagem —
Entrada de 40 000, saldo 3
anos. T. P. Excepcional nego-
cio — Ver na Rua Artur Ára-
ripa n? 18 - 101 - Tels.: ...
255-1753 e 257-9323 -Barre-
to - CRECI 1 44-1.

AV. VIEIRA SOUTO -
Ap. luxo c/ 450m2 1
p/ and. c/ salão
140m2 toda frente 4 q.
c/ arm. sala int. 3
banh. luxo 2 q. banh.
empreg. copa coz. lav.
2 vgs. garag. Ar cond.
central. Aceita-se ap.
menor como parte pa-
gamento. Visitas (sáb.
dom.) c/ corretor de 9
às 17 hs. Av. Vieira
Souto, 340 3o and.
Seg. e/diante marcar
hora. Tel. 2 3 2-1886
222-6240 - CRECI
3293-Santo.
APARTAMÊNÍÕ 

~fÊBÍON 
-

Rua General Urquiza, 31/ 310
— Tripiex. Vende-se cobertura
£..' terraço, dois qtos, sala-coz.
ban., dep. empregada c/ tele-
fone. Tralar no local no horário
das 9 as I6hs.

A DUAS QUADRAS DA PRAIA
super luxo todo decorado ar-
mários estantes vendo c/ 2
salões 4 qts. 3 banhs. terraço
copa coz. área deps. p/ emp.
e garagem só 600 mil. Inf.
255.330 255.524 CRECI 580.

CORRETA IMÓVEIS - Venda
Barão da Torre ap. sala ,2 qts.
ban. coz. qaraqe e deo. Inf.
235-4229 e 235-4275 CRECI-31.

CORRETA IMÓVEIS - Venda
Prud. Morais .cobertura super
luxo 600m2 ,850 mil fac. Inf.
235-4229 e 235-4275. CRECI-31.

D. MOREIRA - Magnífico ap c/
living, 3 qtos. c/ arms. 2 ba*
nheiros, áraa interna, copa*
coi., depds. coms. cl 2 qls. de
emp. a gar. CrS 600 mtl. Vi-
•itat c/ CORIM. Tais.; 
256-4296 • 236-3551. CRECI
3 683.

LEBION - 3 qts. sala,
2 banhos, garagem.
Com pequena entrada
e o saldo em 67 meses.
Prédio de luxo c/play-
ground e pilotis sus-
pensos. Junto à praia.
Vá hoje mesmo ver à
Rua Aristides Espinola,
48. Vendas SANTOS
BAHDUR Inc. e Venda
de Imóveis Ltda. Av.
Rio Branco, 185
s/ 1 812. - Tels.: ....
252-7316 e 232-7234.
CRECI 21. (C

ALTO LUXO - Ipane-
ma. Redentor 215 —
3o and. Prim. Ioc, um
por andar, edif. 5 pav.,
fachada vidro ray-ban,
salão, 3 qts., c/ arm.
embutido, 3 ban. deco-
rados, dep., garage.
Ver local. Trat.
226-0356. Da. Alda.
AITO IUXO - Junto a praia

fachada mármore, aquec. can-
trai, salão s/jantar, s/intlma,
A quartos, 3 banhs., copa e
coz,, 2 qtos. empreg., gara-
gem. 237-0407. CRECI 408.

ARPOADOR - Super
luxo,' um ap. por an-
dar. 300 m2 c/
acabamento de primei-
rissima. Hall social em
mármore, saleta, gran-
de living, sala de jan-
tar, tudo de frente p/
mar, toilette social, 3
dormitórios, sendo o
do casal c/banheiro
completo exclusivo, to-
dos c/armários emb.
no mais fino acaba-
mento, grande copa-co-
zinha c/armários, pias
duplas, banheiro d e
praia, 1 quarto p /
e m pregados c/banh.
completo. Todo atape-
tado e acortinado no
mais fino gosto. Aque-
cimento central. Gara-
gem. Visitas no local à
Av. Vieira Soulo, 86 —
Ròmulo Moleda — CRE-
Cl 147 - Tel:
255-3775. (C

PANEMA - Vondo ap. neno
alto luxo fachada mármore es-
quadrias alumino 4 q. com ar-
mários 2 salas saia intima 2
banheiros sociais em cor lá*
vabo ampla copa cozinha
dependências 2 vagas garagem.
Rua Joaquim Nabuco, 1<15 ap.
602. Tratar. Tel. 224-0688.

IPANEMA - Vendo apto. Av.
Vieira Souto de frente, c/2
s. A qtos, 3 banh. demais dep.
2 v, garagem. Tratar tel.
224-1422 das 9 às II eu 14
às I6hs. Av. Rio Branco,
138-29.

IPANEMA - Rua Redentor -
Vando belíssimo apt?, alto iu-
xo, 1 p/ andar, 4? pav., sa-
lão, 3 qts., 2 banhs. sociais,
copa-coi., daps. compis. • gar.
Inf. 227*8704, Sr. José Augus-
to - CRECI 3252.

JOÃO LOPES IMÓVEIS vende
total prédio c/ló apts., de sal.

qts., dep. gr. Grande parte
desocupado em centro dc ter.
reno de 12x3Bm. Ótima opor-
tunidade p/ bom emprego de
capital. Preço 1.600 mil. Tr.
257-1]76 alé 22hs. CRECI 2234.

LEBLON — Olimo apt. frenle
qts. s. and. alto. 35 mil

entr. restante a combinar. T.
249-4833. CRECI 2543.

J. CHAGAS - Classilicado
LEBLON - Ao alcance de to*

dos 3 qts sala 2 bnhs dcp
«mp. Partir 40.000 sinal saldo
10 anos pelo menor preço -
260-6580 280-2409 CRECI . .
J3442.
LEBLON - Quadra da praia'.
Novo. 4 qts. 2 talões, 3 banh.
deps. completai. Tel
267*9354. Exc. condições de
venda. _^

NIEMEYER - Vista pTrmr"
duplex sl. qto. 5x5 deps. Es-
trada do Tarnbá, 401 ap.
SS-108 - Chavos c/ porl.
227*2341.

RUA BARÃO IPANEMA, 115 -
Vendo ap. salão, 3 qs. 2 banh.
dep. Tcl. 235.3511 e 252-8913.
CRECI 14.

ATENÇÃO - Ia. Ioc. - Gávea,
salão, 3 qlos. arms. gar. Vista
ampla, CrS 210 mil fin. PAULO
BUSTAMANTE, 2 5 5-2425.
235,5311, alé 22 hs. CRECI
J662.

EM FINAL DE CONSTRUÇÃO -
Para entrega atá Nov. próxi*
mo, apart. da frent* c/j. In*
verno, sala, 3 quartos, 2 ba-
nheiros, copa, coi. dsp. empr.
Garagem, 60% fin. em 20
anos, am prest, da CrS 
1215,41. Ver i Rua Jar*
dim Botânico, 192. ADM.
IMOB. SAO BERNARDO S/A.
Rua do Carmo, 9/59 and. tel.
224.5219 / 231-0584 CA. Gá*
lio - CRECI 449. (C.

ÒAVEA — Urgente — Novo -
Vazio — Apenas 110 mil total
enuada 50 mil — Saldo 35
meses - Sl. 3\q. 2 bh. soci.vr,
. op,i-:c7. área dep. compl.
parqueamcnio. R. ViarquOs São
Vicente 96/203-B.

Casas e Terrenos
CA5A NOVA - R~ Inglôs do

Sousa 15 x 35 linda rcs'dènci*
estilo moderno, locsl sossega
do, decorado, v. c/ 2 sbIõcí
3 qts. armários 2 b_hs. soes.
copa coz. área dc serviço e
garagem ir.f. 255-0330 255-0524
CRECI 580.

CASA — Fonte da Saudade 10
x 20 vendo belissima residen-
cia c/ 2 salões 4 qts. 3 bahs.
soes. copa cozinha área de ser-
viço deps. p/ emps. e garagem
só 520 mil inf. 255-0330
255-0524 CRECI 580.

CHALÉ' ESTILO NORMANDICO
— Centro terr. naquela rua
gostosa • calma da Lagoa, 2
varandas, 3 salas, 3 qtos., a
dep. de empreg. lavand. gar.
etc. Sinal da 150 mil. Saldo
30 meses — 267-6380 e 
227-3533. CRECI I 801.

SÃO CONRADO
BARRA E RECREIO

Casas e Terrenos

BARRA - Vende-se terreno,
30x54, bem perto do Itanh/qá,
om frente a saida do Holliday,
com frente pela Estrada das
Furnas. Ótimo preço 

* 
e boas

condições de pagamento. Tr; tar
com Dr, Jayme Léo Uryn. Rua
Santa Clara, 50 s/709. Tcl.
2363158 - CRECI 2371 - Ia.
Rçj. das 9 às 12 hs.

BARRA DA TIJUCA - Terreno
com 800m2 plano, totalmente
murado, pronto para construir
— local excelente. Av. Vitor
Konder 247 - Tel. 229-6419.

ITANHANGÁ' - Casa de luxo
recem-acabada de construir terre-
no de esquina 1.000m2 jardim
Burle Max preço 900 mil. Tra*
tar c/propriot. Tel. 221*1121

221*1720.

JOÃO LOPES IMÓVEIS - Vende
terreno de esquina c/ t .525m2.
Av. Das Américas. 25 mil ent.
mais 40 prest. de 2.500. Aceito
perrnutfl p/ carro Puma ou ap-
to. Zona Sul. 257-1176. Alé
22h. CRECI 2234.

APARTAMENTOS pronlot, alto
gabarito. Acabamento luxo c/
salão, 1 amplos dormit. c/arm.
emb. banh. ioc. compl. copa,
cox. WC ¦ terraço de serv. —
(Tudo c/ louça • azulejos em
cor ate teto, pisos vitmicados)
qto. do criada • garagem —
Chaves c/ apenai CrS 19 000,
(facilitado em 4 meses) saldo
a comb. Aceitamos financia-
monto Caixa. Copeg, B. Bra-
sil, etc. Situação: Melhor lo-
cal do bairro junto aos malho*
ros estabelecimentos educado*
nais comerciais, bancários, di*
versòts, «te. Venha conversar
e conhecer nossos diversos pia*
nos. Rua Mariz • Barros 463
Barreto. CRECI 1 444. Tel. ..
255-1753.

Lojas, Escritórios
e Consultórios

APENAS 20 MIL DE SINAL -
Vendo urgente Rua Pedro Amé-
rico 166 loia C, frenle 80m2
c/ subsolo banh. privativo —
Chaves c/porteiro. — Infs.
256-1842 ou a partir de 2a..
feira. 257-0069 - CRECI 2050.

CORRETA IMÓVEIS vende loja
94m2. Siq. Cc-mpos, 170 mil.
Inf. 235-4229 o 235-4275. CRE*
Cl 31.

LOJA - Av. Pra-Jo Jr.'281 "N"
vendo 60 mi! tratar; Câmara
- 256-2989 CRECI - 3295.

LOJA — Vende-sn c/ subsolo,
frenle. Toneleros, 153 — Tel.
235*1284 - Lourdes. - CRECI
1046.

LOJA EM COPACABANA Com-
pro ou alugo loja na Av. N.
S. Copacabana entre Figueire-
do Magalhães e Constante Ra-
mos. Entrar em contato pelo
telefone 222-7371, no horário
comercial. (C

ZONA. NORTE
P. DA BANDEIRA
E SÃO CRISTÓVÃO

ATENÇÃO - Aptos, ti-
po casa: prontos em
rua particular s. — 2 q.
— banh. cor — coz. —
ar. ser. sinteco — play-
ground 500m2 — Entr.
CrS 9.000,00 a comb.
rest. 20 anos. Rua Vis-
conde de Niterói n°
274-Tel. 221-6101 -
222-2323 - Erico.
QUINTA DA BOA VISTA -Par-

3ua 
Imperial - Rua Euclides

a Cunha, 176 — Apartamentos
da sala, 2 quartos, banheiro
social, copa-cozinha e áraa de
serviço com aiulejos decora*
dos ató o tato, depondencias
completas de empregada • ga*
ragem .Prédio da luxo om cen*
tro do terreno apardinado cons
todas as peças da frente. Pi*
lotis do mármore. Fachada em
pastilhas. Construção da fino
acãliamãnlo de MARCOS ES*
QUENAZI — Condições nunca
vista: Sinal de 1.000,00 - Na
escritura 2.000,00 e presta*
cões mensais de 777,58. Finan*
ciamento em 15 anos peta VER*
BA S/A. Não parca «sta opor*
tunidade, vá hoje mesmo ao
local ató às 22 horas ou di-
ratamento om nossos escrito*
rios à Av. Rio Branco, 156 —
Grupo 801 - Tels.: 232*3428,
222*8346, 222*2793 • 252*8774,
ou am Niterói à Praia de Ica-
rai, 177 - Loja - Tais.: 2*3063,
2*4298 • 2*4135 - JUIIO BO-
OORICIN - CRECI 95,

SÃO CRISTÓVÃO Vendo, CrS
70.000,00, prédio om terreno
de 6xl7mts, à Rua Antunes
Maciel, n° 302 próximo à Rua
Figueira de Melo. Cr$ 50,000,00
è vista e CrS 20.000,00 em 20
prestações de CrS 1.000,00
mensais. Tralar THEOPHILO DA
SILVA GRAÇA - CRECI 101
— Av. Copacabana, 1085 sala
301-2. Tels. 256-3590 e
237-7709.

RUA RAIMUNDO CORREIA -
Passe verão no ap. 902. Ven-
do vazio s, dupla, 3 q., 2 b.
cm cor, garage. Tel.: 236 19*'7*

VENDEMOS - Apartamento de
quarto- e sala separados, fina-
mente decorado, atapetado, ar
refrigerado, etc. Rua Santa Cia-
ra esq. de Barata Ribeiro. Mar-
car visita R. da Assembléia 38
49 andar. Tel. 231*0206. CRECI

738.

Casas a Terrenos
LEBLON — Vendo à Rua Timóteo

de Costa, á 40 mts. depois
do prédio 795. — terreno me-
dindo 2 0 x 3 5 m I s . Preço
CrJ 165.000,00. Condições
CrS 65.000,00 à vista e o res*
tante em 50 prestações de
Cr$ 2.000,00 monsais. Tratar
THEOPHILO DA SILVA GRAÇA
- CRECI 101 - Av. Copacaba.
ne, 1085 salas 301/2 - Tols.
256.3590 e 237*7709.

GÁVEA E
J. BOTÂNICO
APARTAMENTO GÁVEA - Luxo

a. locação c/ salão, 3 qls.
bans. soe. dep. comp, emp.

ptni. ól oo ele. Vende-sc
150.000 saldo 30 meses si. pelo
0. Brasil ou Caixa Ec. Preço
especial. Rua Marquòs São Vi*
cenie 96 ap. 403-A. Vor local.
do 10 às lilli. 231-0B04 -
252*7956 - 231*0994. CRECI
232.

Á. RUA URUGUAI - Sala 1 qto.
arm. emb., banh., coz e área
c/ tanque, etc. 55 000 a comb.
- Chaves no CENTRO IMOBI*
LIARIO TIJUCA. R. Gal. Roca,
778, gr. 401. 268-4766 - 
268-1094 - CRECI 3 275 -
WEBER JUCA'.

CONDE BONFIM 616/307 - 3
qt. sl. copa coz. banh. dcp.
de empregada. Financ. novo,
120 mil a comb. Ver no local.
CRECI 558. Tel. 256-4484. Ga*
ragem.

JOÃO LOPES IMÓVEIS VENDE
Frente 2 sls. 3 qts. c/ arm.

dcp. gr. acab. luxo. Pilotis.
2 p/ andar. 150 mit fac. R.
Antônio Basilio, 269/402. Saens
Pena. 257-1176. Até 22h. CRECI
2234.

ÕTJMO APARTAMENTO 703 -
Rua Uruguai, 297 sala e quarto,
sep., WC. quarto e WC emo.
CrS 45.000,00. Prcp. 232-5005

235-0457.

PARA VENDER s/ imó-
vel na Tijuca peça uma
avaliação "grátis" ao
Centro Imobiliário Tiju-
ca. Rua Gal. Roca, 778
- gr. 401 268-1094
268-4766 CRECI 3275
Weber Jucá. — A Imo-
biliária do Bairro.
RÍO COMPRIDO - Vendo ap.

s, 2 q. dep. emp. comp. 2 grs.
áreas. Sinal 10 mil escrit. 6 mlf
46 mtl hip. Caixa — Tel.
281-1471

TIJUCA - Atenção Srs. Incor*
poradoros Praça Xavier do Bri*
to. Terreno 9>30. F. 255*3254
e 227*1862 JORGE LISBOA -
CRECI 823. ^__

TIJUCA - Casa esquina. 10
qtos. 2 pavimentos. com 2 re-
sidoncias quase esquina Had-
dock Lobo. V,;ndo juntas ou
separadas - 180 000.00, tcl.:
228-3584.

TERRENO c/ 24 mts de frenle
lotai d* 500 mls2. Zona do 5
pavtos. rua transversal • ar*
«rboriiada. Sinal de 130 mil
saldo em 30 moses. 227-3533
- 367-6380. CRECI 1 801.

ANDARAI, GRAJAÚ
E VILA ISABEL

A.B.C. do imóvel t com Albe-
rico, estou fazendo verdade!-
ra doação. Vendo vários apt°s
em Vila Isabel, Tijuca. Temos
cobertura, sala, 2 qtos., terra-
ço gde. garag. etc. e vende-
mos seu imóvel em 30 dias
mesmo, ou administramos com
carinho. Inf. Conde do Irajá,
370 - Térreo 246*7883 -
CRECI 3 016.

CASCADURA - Apio. vendo 2
qtos. sl. coz. dep. empreg.
e garagem. Ent. 5.000 resl. 20
anos. Aceito Cx. Econ. ou B.B.
Trat. c/prop. R. Bernardo Gui.
marács, 21 ap. 402 fie. Es-
cola 15.

CASCADURA - Passa-so uni
apto. 6 000 enlr. Rua Soulo
n9 396 / 102. Trat. R. Lemos
Brito n9 327. Tel.: 249-8681 -
CRECM _34' 

- Sr. Pereira,
ENGENHO DE DENTRO - R~

Mons. Jerônimo, 400 apt. 404,
sl., 2 qts., coz., área c/tanque,
dep. c/entr. iniep. 45 à vista.
Ac. Cx., B.B. e IPEG. 60 c/25
em. T. 222*6525. CREC. 1842.

MEIER - Rua Eng° Julião Casle-
lo n° 123 aplo. 301 - Vende-
se com 2 q., sala, dcp. empre-
gado e garagem. Cr$ 90.000
a combinar.

MEIER — Vendo pela melhor
oferta. Base à vista, 62 mil, à
prazo 75 mil excelente, 2 ftes.

qt. c/ar ent. den. e">n. gara-
gem reservada Torres Sobrinho
63/302 * 281-6326.

PASSA-SE APTO. Tela Copeg
qtoi. e votj.i na gaí, R. Dias

da Cruz, 182/602. Chav. por-
leiro. Tel. 258*3046.

Casas e Terrenos

TIJUCA — Vendo apto. novo
R. Jurapari 55 apt. 202. Ver no
local com o proprietário, sala.
3 quartos e deps. empr., luxo
urgente. 150 mil.

TIJUCA - R. Hadock lobo, 338
apto. 702. Vendo bom apto.
c/3 qts., banh. soe, az. cor.
boa coz. Ver sáb. som. p/150
mil fac. Tratar c/ EDGAR CIA
RE - Tel. 258-8166 - CRECI
1761.

A R. MARIZ E BARROS, 39 -
Apto. 702, frente, apto. novo,
1.* habitação c/ sala, 3 qtos.,
banh. cm cor até o teto, pi-
sos vilrificados, ampla coz., fo-
gão, dcp. compis., estac. p/
carro etc. Apenas 35 000 sinal
saldo financ. Corretor local.
Infs. Centro Imobiliário Tijuca.
R. Gal. Roca, 778 Gr. 401.
2681094 c 268-4766. CRECI
3 275 - WEBER JUCA'.

A RUA DEZ. ISIDRO - Excelcn-
te apto. c/ hall, ampla sala,
2 qtos. banh., copa-coz, dep.
compis. Apenas 90 000 a
comb. Também vendemos s/
imóvel s/ desp. Chaves Cc-n-
tro Imobiliário Tijuca, Rua Gal.
Roca, 778 gr. 401 - 268-1094
e 268-4766. CRECI 3 275 -
WEBER JUCA'.

A RUA DES. ISIDRO 172 - Es-
petacular apro. c/ hall, salão,
sala, 2 qlos., c/ arms. embs.,
copa, coz., banh. soe, dcp.
poss. garag. — Apenas 60 OCO
sinal. Também vendemos s/
imóvel s/ desp. CENTRO IMO-
BILIARIO TIJUCA. R. Gal. Ro.
ca, 778. Gr. 401 - Tels.: 
268-4766 - 268-1094 - CRECI
3 275 - WEBER JUCA'.

TIJUCA,
RIO COMPRIDO
E MARACANÃ
APARTAMENTO C-02 - R. CI6-

vis Beviláqua 150 Ia. Ioc, sl.
2 q., dep. sinal 23 000 10 000
a combinar e prest. 1 340 p/
Crefisul. Ver c/port. i trat,
2880766.

A RUA ITACURUÇA - P/ nobre
da Tijuca, Novo. 1.n habitação,
sol p/marvhã indevassado, vista
panorâmica. Apto. c/ salão, 2
qlos., banh., ampla coz., ../
azul até o teto, dep. compis.
garage, otc. Apenas 120 000 ftn.
s/juros. Também vendemos s/
imóvel s/desp. Chaves Centro
Imobiliária Tijuca. R. Gal. Ro-
ca, 778 - Gr, 401. 268-4766 e
268*1094. CRECI 3 275 - WE-
BERJUCA'.

A RUA CÃRMELA DUTRA -
Alio luxo, novo, 2 por an-
dar, 210 m2. Prédio nobre
com livirvg, sala, ref., sala in-
fima, 4 dorms. com arms.
embls., banhs. soes., márm.
azul de cor, deps, compis. 2
vagas etc. Apenas 350 000 a
comb. Também vendemos seu
imóvel som despeso. — Cha-
ves no CENTRO IMOBIUA*
RIO TIJUCA - R. Gal. Roca,
778 Gr. 401 - Tels.: 268*4766
e 268*1094. - CRECI 3 275 -
WJBER_JUCA^

A RUA URU0UAI, 339 -
Apto. c/ hall, arm. enib., am*
pia sala, 3 qtos., banh., coz.,
dep. compis., garag. etc. Ape-
nas 35 000,00 sinal. Também
vendemos s/lmóvol _/ desp.
Chaves Centro Imobiliário Ti-
jucá. Rua Gal. Roca, 778 Gr.
401 - 268-1094 268*4766 -
CRECI 3 275 - WEBER JUCA'.

A RUA ANTÔNIO BASILIO, 552
— Aplo. luxo, ampla sala, 3
qtos. arm. emb. 2 banh. soe,
azulejos em cor, coz. dcp.
compis. garag. ele. Base 
190 000 a comb. Também
vendemos s/ imóvel s/
desp. Corretor local. Centro
Imobiliário Tijuca. 268-1094 c
268-4766 - CRECI 3 275 -
WEBER JUCA'.

A RUA URUGUAI, 397 - Apto.
202 ./ vestibulo, 2 salas coni.,
j. inv., 3 qtos. c/ arms. em.,
banh. soe. em cor, copa-coz.,
dep. compis. Apenas 120 000.
Também vendemos s/ imóvel
s/ desp. Chavos Centro Imobí-
Mário Tijuca. Rua Gal. Roca,
77B gr. 401 - 268-4766 e 
268-1094 - CRECI 3 275 -
WEBER JUCA'.

TIJUCA - linda resid. 2 pav.
2 sls. 4 qts. garage, toda
pintada a óleo. Preco 260 000
fac. á comb. 249-4833. CRE*
Cl 2543.

TIJUCA - Vende-se apto. 101,
frente, 3 qtos. sala atapetados,
demais depends. R. Cons. Zo-
nha, 23.

TIJUCA - Rua Carmela Dutra
n? 9 api9 306, 2 q. sala.
dependências de empregada e
garagem. Acabamento de Ia.
Sinteco, persianôs, ar refrigera-
do. CrS 130.000.

TIJUCA - Vendo sl. 2 q. arm.
emb. ar refrig. gde. cozinha
dep. emp. - 70 000. Aceito B.
B C. E. con. R. João da Maia
155/202. Tel. 238*4427.

TIJUCA - Aptos,
novos, sala, 1 quarto
separado, coz. ban.
qto. empreg. garagem.
Sinal 30% restante 40
meses sem correção. R.
Uruguai 440 esq. Con-
de Bonfim. Corretores
no Iccal até 18 hs.
NATAN BERMAN. R. 7
Setembro 66 - 3o. Tel.
252-2281 - 232-6172.
CR ECJ_8_. (C
TIJUCA — Carlos Vasconcelos
33/204. Ótimo apl. sl. qt.
enorme, coz., banh., área com
Ianque mais qt. reversível ga-
rag. na escritura. Ver local. Inf.
256-4484. CRECI 558. Financia-
dr

APARTAMENTOS NO CORAÇÃO
do Grajaú — Av. Júlio Furtado,
185 (próx. Praça Edmundo Re-
go), sl. 2 qts. coz. banh. dep.
compl. empr. garagem. Sinal
25.000 e 1.000 mens. s/iuros.
Enlrega 120 dias. Ver c/ Paulo.
Tratar. Quitanda, 20/508. Tel:
231-3367. CRECI 203. (C

VENDE-SE Rua Jorge Rudgc,
59. apl9 203. 3 qts. sl. qt.
emp. cepa. coz. jardim inv .-r-
no. 2 ar condicionados. Ver
locat. Tratar Dr. Eugênio Sen.
Danlas. 117, sala 721. tcl.: ..
242-6569. CRECI - 1335.

VILA ISABEl - Vendes,* apto.
dc sala três quartos banheiro
completo, -cozinha, dependén-
cias completas de empregada e
zrca de serviço. Rua Mendes
Tavares — Tratar tel. 288-0809.

VENDE-SE ap. tipo casa c/3 ql.,
si. cozinha, copa, dp. empreg.
terraço. R. Duque de Caxias,
23-A - T. local. Vazia.

Casas e Terrenos

CASA EM TERRENO II X 100
p/resídéncia, clinicas, incorpo-
rações, etc. Ver Teodoro da
Silva, 699 - CRECI 314. Trai.
228-2417.

LINS E B. DO MATO

A' PRAZO c/ 15 000,00 entr.
prest. inf. «lug. Vendo ap. no*
vo vazio luxo c/ sl. 2 qts. cop.
coz. banh. comp. dep. área e
garagem. R. Conselheiro Fer.
rai, 34 Bl. E ap. 303. Edif. s/
pilotis c/ elevador, saltar Rua
Cabucu, 54 - Lins. Trai. PRE.
DIAI IBÉRIA LTDA. Telefonei
249-1622 • 249-6238. CRECI
1 214.

VENDO vazio, financio. Condes.
ss Belmonte, 211/ 408. S. 2
qts. etc. garaqe. Chaves port.
iratar 231-2526 Trav. Paco. 23
5/ 208. CRECI 741.

JACAREPAGUÁ

PRAÇA SECA - Passa-se ou alu-
qa-sc ap. 201 - R. Barão, 26
Bl. A — Fte., sala, 3 qtos. coz.
ban- dep. emp. Trat. local.

VENDO - Apto. ampla sala, 2
quartos, depend ências
60.000,00 A visla ou a com*
binar. R. Barão de Mesquita,
743 ap. 401. Tj.

APARTAMENTOS - Sala, 2 qls.
garage, edif. pile tis c/apenas
A apts, Cr$ 55 mil, c/15 mil
sinal, rest. 40 mesos s/juros.
Ver R. Sampaio Viam.-, 196.
CRECI-560. Tol. 267 .339.

ATENÇÃO NOIVOS - Apto. lu-
xo - novtnho I a. hab. —
Frente c/sala, 2 qtos.. banh.,
c/ pent. e az. decorado, pisos
vitrificados, coz. c/banca
márm. e .teo inox., esq. alum.
dcp. compis, etc. Apenas
40.000,00 sinal - Corretor Io.
cal a R. S. F. Xavier, 374/701

Centro Imobiliário Tijuca
268*1094 e 268*4766 - CRE-

Cl 3275 - Weber Jucá.
A VENDA Pça. Saens Pena R.

Pareto 36/904 frenle vaz. sala,
jard. de inv. qto. coz., banh.
chave porl. s.'25 rest. 3 a. T.
528551 52*0982. CRECI 1294.
Dr. Lisboa.

ALZIRA BRANDÃO 73 - Aplo".
30*4, vazio c/ sala, 2 qls. c/
arm. banh. luxo, deps. comple-
tas, pintura nova, ótimo ostado.
Preço acessivel bom financiado.
Chaves c/ port. Tratar Predial
LEME CRECI J-383 Tel.
237-9352.

APARTAMENTO - Pca. Saens
Pena. Vazio, frente, pintado,
c/ sinteco, 2 qts. sala, coz,
dop. emo. Ent. 28 mil 800 o/
mes. Preco n visla: 60 mil. Ver
na Rua B_rão de Pirassinunna,
77 aplo. 203. Traiar PREDIAL
LEME CRECI J-383. Tel.
237*9352*.

APARTAMENTOS prontos! ven*
do, fino acabamento c/ amplo
salão, 2 e 3 qts., banh. soe.
comp. cozinha {com pisos vi*
trif. louça ¦ azul cor até teto)
dap. criada • qarage. Entrada
desde 10 000 (chaves na mão)
prestação desde 980,00, Ver
Rua Afonso Pena, 71 - Tel.
255*1753. Barreto. CRECI 1444

VENDO OU ALUGO - Excelente
apartamento com 2 quartos, sa-
Ia e dependências, ver e tratar
à Rua João Alfredo, 54 ap|Ç
403. Chaves com porteiro.

VENDO APTO. Conde Bonlim
2I4-20B c/sala, 2 qtos. arm.
emb. banh. e coz. em cor,
acab. de luxo. A vista Cr$
90 000,00. Aceito financ. Cha-
ves com o porteiro.' Tratar te-
Icf. 264-1774.

VENDO VAZIO - Vise. Abaotò
138 apo. 302 s. 2 qls. b. dep.
emp. garagem. Financio. Cha-
ves aplo. 301. Tralar Arnaldo
231-2526. Trav. Paço 23 s/208
- CRECI 741.

Casas e Terrenos

AMPLA RESIDÊNCIA - C/ 2
pav. 2 salas, 4 quarlos c/ arm.
emb. 2 ban. cozinha, dep.
emp. 2 áreas azul. garagem
o jardim. Rua Benovenuto Ber-
na, 143 (próx. Coi. Militar).
Ver local. Trai. Luis Frola -
212-1019 - 232-5605 - Dom.
22B-8866 - CRECI 758.

ATENÇÃO, TIJUCA - Belissima
residência alto luxo 2 pav. —
Centro de terreno c/living sa*
lào sala ref. 3 dorm. c/arm.
embs. 1 suite c/arm. emb. 3
banh, soe. copa-coz. dep.
compl. p/ varias criados
grande playground garage p/
2 carros etc. 550.000 » comb.
Também vendemos s/imovel %f
desp. CENTRO IMOBILIÁRIO
TIJUCA Rua Gen. Roca 778 gr.
401 loi. 268-4766 268*1094 -
C-_L ^ZS-^WL-L JUÇ.A'_

RIO COMPRIDO - Vendemos
exc. lerreno c/ 7 100m2 32
x219. Ótimo p/grande firma
comercial ou construção clrt
apartamentos. CRECI 2535 lei.
237-2660 ou 236-5751.

TIJUCA — Vendo casa p/refor-
ma. Terreno 7,50 x 33, Rua
Professor Gabizo, 313. Tralar
diariamenía no local com o
proprietário.

VALLE VENDE - Jaca-
repaguá. Apartamentos
novos e prontos. Sem
entrada Prestações de
540,00. Rua Luiz Bel-
trão n° 421, próximo
à Praça Seca. Tratar na
Av. Ministro Edgard
Romero n° 918 s/201.
Vaz Lobo. CRECI 1090.

Casas e Terrenos

CASA — Rua Francisca Sales,
239, prox. Freguesia, «1. 2
qtos. 649m2, fie. p/ 2 ruas.
120 000, ent. 40 000, saldo
financ. Ver no local. 245-6915
- CRECI 48.

JACAREPAGUÁ' - Distando 5
minutos praia/Barra — V. ótima
casa 90ms2 centro terreno ar-
borizado o/^mado. T. 92-0769.

JACAREPAGUÁ' - Lote agrícola
c/ 10.000m2, plano, c/ áqua
e luz — Vende-se. Tratar com
o proprietário <i Rua Dommqos
Cabral, 183 ou pelo telefone
392-1859. Preco à visla Cr$
100.000.00.

JACAREPAGUÁ' - Pca. Seca
Vendo lerreno 11x40. R. Gastão
Taveira, 537 - Tel. 390-3743.

SAMPAIO - Vendo, ióia -
Cadete Polônia 596/102-F 2 q.
sala cozinha e banheiro azule-
jado até o telo, local p/carro.
38 000,00 20 000.00 á vista o
resto c/ aluguel. Chaves apt.
101-S. Tralar tcl. 266-4141.

Casas e Terrenos
ATENÇÃO — Madureira, bonita

irea — Estr. do Portela - 13
x 42 numa praça (todo murj*
do). 35 cl 10 saldo a comb.
Inf. tel. 229-9550. CRECI 1429.

ÃTENCAO - Vende-se boa casa,
3 quartos, sela, cozinha, cepa,
banheiro cor, enlrada p/cerro,
dependência d e empregada,
quarto, ii/la. banheiro. R. Mo-
reira, 270. Abciição. A:cito
Cxa. Banco BrasÜ.

CASA MEIER^-Tl-T^Mãg^lhãel
Couto 68 casa 7 junto Dias da
Cruz 70 mil entrada 25 mil
restante 30 prestações de mil
e quinhentos. Propriet. 221-1121
e 221-1720.

CAMPO GRANDE - Vendem-se
ótimos lotes com água, luz, es-
goto construção imediata. Rua
Moranga, 547 — Inf. Cordovil
- CRECI 473.

LOTES MERCADO - Sio Sebas-
ttão (Porção) comercial e indus-
trial bem localizados. Tratar
cem. J. Batalha. Tel. 260*0236
o noite 234-3550.

VEN0E-SE casa c/acabame*Mo
3 qts, sala saleta 2 banhs.
garagem. Peq. entrada Rua
Cabo Rocha, 225 Vila da Pe-
nha.

GOVERNADOR
E PAQUETÁ

ATENÇÃO - Compro p/ clien-
los em toda Ilha. Aptos. Casas.
Terrs. Avalio s/ despesas p/
V. S, Ifs. domg. a» domg. c/
OCTACUIO IMÓVEIS. Praia
das Pitangueiras, 7. Tf.
396-3490 e 149. CRECI 1691.
(Diplomado p/ PUC. Credonci-
ado ito. CENPHA).

ILHA GOVERNADOR - Vendem.
sc 2 apto. de sala, 2 quartos,
dependências completas, junto
a Praia da Bica. Ver diariamen-
te à Rua Francisco Alves n9
195, tratar com o proprietário
pelo tel. 232-7744.

OCTACUIO IMÓVEIS VDE. -
Aprlos. J. Guanb. na lluá. Sl.
2 qts. etc. Monsenhor Magaldi.
Sl. 2 qrts. etc. Marino da Cos-
ta. SL 2 qts. etc. Antônio de
Macedo. SI. 3 qts. etc. e outros
bairros da Ilha c/ entrs. a par-
tir 20 mil etc. Casas J. Guftnb.
Praia da Bica. Sl. 4 qts. etc.
Mangalô. Sl. 3 qts. etc. Babaçu,
sl. 3 qts. etc. Luis Vahia Mon-
teiro. SI. 3 qts. etc. e outros
bairros da Ilha c/ entrs. a par-
tir 50 mil etc. Terrs. J. Guanb.
Monsenhor Magaldi esq. Cam-
baúba. Orestes Rosólia. Babaçu
e outros bairros da Ilha c/
entrs. a partir 10 mil. Chaves
ifs. domg. a domg. Praia da^
Pitangueiras, 7. Tf. 396-3490
e 149. CRECI 1691.

CASA de qt. sl. banh/, c oz., va-
randa, área. R. Marechal Biten-
court 132 c/XVI. Ver no local
das 12 ás 17 hs. Tel. 261*6116
- CRECI 3708.

CASA - Rua Limoeiros 137 C.
Grande, venda ou troca 8 co-
modos terr. 3 frentes const.
Ia. vale 70 000. Tralar Rua luis

Gurgel_ 167 Pilares.
J~ARDIM SULACÃP - Vende-se

ou aluga-se casa, dentro terre-
so 12x40, ent. auto, varand*,
3 quartos, dep. completas. Tel.
255*3362.

LARGO DE PILARES - Zona
comercial, vendo ã Rua Álvaro
Miranda 333, terreno c/ 3 casas
antigas, medindo 9x36 mts.
zona bancária, trecho bastante
comercial. Tratar THEOPHILO
DA SILVA GRAÇA - CRECI
101 - Av. Copacabana 1085
sala 301-2. Tels. 256-3590 e
237-7709. r

LOTEAMENTO; APROVADO -
No Km 6. da Estr. do Cam pi*
nho, esq. c/ Caminho do Vici-
nal, altura do Km 50, da Av.
Brasil, com 230 lotes, sendo
8 comerciais. Luz, força, água,-
tel e condução na porta. Tratar.
BASTOS OLIVEIRA S/A. T.
242-7760 c 242-7595. CRECI
J-150.

MADUREIRA — Vende-se terreno
com 1 500m2 com área cober-
ta 610m2, luz, força e telefo-
ne. Estrada do Portela 267/269.

MARECHAL HERMES - Vendo
casa 5 qts., sl-, copa, despen-
sa, coz., 2 banh. esct., etc.
Aceito imóvel ntenor leg. Car-
ro 70-72. BB ou C. Econ. Rua
Maracaipc, 332. CRECI 3119.

OCTACUIO VDE. - Urgt. motv.
trasf. servç. apto. salão 2 qts.
frte. varanda c/ vista p/ praia.
Moneri. C/ 105 ms2. tntr.
comb. saldo já fine. p/
COPEG. Presls. 1.080,00 (SAC).
Chaves domg. a domig. na
Praia das Pitangueiras, 7. Tf.
396-3490. CRECI 1691.

Casas e Terrenos

BONS TERRENOS - Vendo Ri.
beira, J. Gua, Guarabu,
Cacuia, Freguesia. Tratar R.
Apaporis, 406. Tel. 396-3104
- CRECI 1271 - J. Bilate.

RIACHUELO - Vendo casa 3 qt.
2 salas terraço laje I. carro. R.
Filguciras Lima 105 c/10 a
comb. preço 75.000 — Tel
261-4856.

TODOS OS SANTOS - Ocasião
vdo. casa late. c/ sala, 2

qts,, varanda, copa, coz., quin-
tal murado, sínteko, sancas,
etc. Preço lotai: 42.000 financ.
s/ iuros. Rua Coronel Cunha
Leal, 35 c/ 1. Essa rua fica em
frente ao n° 298 da Rua Piaui.

TODOS OS SANTOS - Vendo
2 casas à Rua São Brás. 63 e
65, c/ terreno medindo — cada
um 22x30 mt3. Facilito paqa-
mento. Tratar THEOPHILO DA
SILVA GRAÇA - CRECI 101

Av. Copacabana, 1085 sala
301 - 2 tels. 256-3590 e
237-7709.

PIEDADE — Vendo terreno
c/5.000m2, 58m de fronle p/
Rua Dr. Luiz Masson. Preco:
CrS 70.000,00. Tratar R. Clari-
mundo deMclo, 238-F casa 18
c. Sr, Antônio. _____

VENDE-SE - Terreno Rua Goiás
750m2. Eng. de Dentro. Tcl.
229-1281.

CENTRAL,
AUXILIAR E
RIO DOURO

ATENÇÃO - Aptos
prontos, en trada
1 000,00. Vendo, Ia.
locação, c/sala, 2 quar-
tos, copa-cozinha e so-
ciai em cor c/piso vitri-
ficado e azulejo deco-
rado, c/dependências
sinteco e garage. Saldo
a longo prazo. Ver e
tratar no local à Rua
Marambaia, n° 95. Vaz
Lobo, com o proprietá-
rio.
CACHAMBI - Vdo. aplo. sl. 3

qts. ele. Preço da ocasião.
Urgt, c/ 15 mil entr. saldo
prosls. 350,00. Rua Miguol Cer-
vantos (Rua D), 41 ap. 303. Ver
no local. Tratar c/ Octacilio.
Praia das Pitangueiras, 7. Tf,
396-3490 a 149. CRECI 1691.

LEOPOLDINA
JARDIM VIGÁRIO GE-
RAL. Vendo apar-
lamentos de sala, 2
quartos e demais deps.
Edificio em centro de
terreno ajardinado
c/estacionamento pró-
prio. Apenas 4 aptos,
p/andar. Entrada Cr$
500,00 com todas as
facilidades d e paga-
mento. Ver e tratar no
local com o proprietá-
rio à Rua Mauro, 230
— entre Av. Brasil (pró-
ximo do IBGE e da Ca-
brasmar, altura do n°
15.181) e Estrada Viga-
rio Geral (altura do n°

1 996), ou na Rua San-
ta Luzia, 799 - 8o tels.
231-9173 e 221-3925.

(C

ILHA DO GOVERNADOR - Casa
— Praça Amazônia n9 31.
Praia da Bica (Ver Guia Rex).
Casa em centro de terreno
ajardinado com bom gosto va-
randas, lerraçq livinq iardim
interno, 2 amplos quartos c/
armários e ar condicionado
duas suiies c/ armários c apa.
relhos de ar condicionado tel.
interno cm todas as dependén*
cias sauna, jardim interno linda
piscina ao er livro e indevas-
sávcl telefone, casa de caseiro
garage p/ 4 carros salão de
recreio para crianças. Não tem
vizinhos o a vista é mais lin-
da <da Ilha dominando toda a
Baia. A00 mil a combinar, es-
ludo permuta por casa ou ap?
em São Paulo. Tel. 236-3779.
Fausto Belini. CRECI 3114.

IlHA DO GOVERNADOR - Ter-
reno Av. Paranapuã, 16x25 —
Vdo. urgente. Tratar R. Cap.
8arbosa, 711 s/212. Tel.
396-0079 - CRECI 1176. AL-
ZEIR.

JARDIM GUANABARA - Ven-
do casa frente mar 2 pav. £
qts. 3 liks. demais dapand.
450.000 milhões sendo 25 pr.
4.000 e 7 pr. 50 milhões inter-
caladas. A vista 400m. — Ver
Praça Jerusalém, 19. Chaves
no 29. Ttl. 396-3478.

JARDIM GUANABARA - Casa
vdo. ampla 3 quartos — salão
garagem e dep. centro de ter-
reno 540 m2. Facilita-se. Gaspar
Magalhães, 116,

OCTACUIO VDE. Ter. urgi. pia-
no. 20x45. No centro comercial
do Cacuia. Ifs. domg. a domg.
Praia das Pitangueiras n° 7 tel.
396*3490 e 149 CRECI 1691.

OCTACILIO VDE. Casa. Urgt.
motivo transfr, CB. Salão 3 qts,
cop-coz. deps, etc. Preço
ocasião no Cocotá, Chavei
domg. a domg. Praia das
Pilangueirass 7 Tf. 396-3490 •
149 CRECI 1691.

OCTACUIO IMÓVEIS precisa
urgente p/ clientes terrs. J,
Guanb. no plano. C/ vista etc.
p/ Construtoras (res.) e particu*
lares. Ifs. domg. a domo.
Praia das Pitangueiras, 7 Tf.
396-3490.

VENDE-SE ~ Terreno no Jardim
Guanabara, com 800m2 com
Cr$ 30.000,00 de entrada • res*
tanto Cri 1.200,00 por mês,
Iratar pelo telefone. 224-3826
com Sr. Alves.

lojas, Escritórios
e Consultórios

LOJAS — Passam-s» duas lojas

grandes às Av, Sub. 10108, •
Mons. Félix, 625. Tratar « Av.
Suburbana.

LOJA — Vendo em Ramos c/

2 moradias, terreno grande. R.

Cardoso de Morais, 464, bem
fac. ALMIR. 232-1188. CRECI
1308.
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• IMÓVEIS - COMPRA E VENDA • IMÓVEISj- ALUGUEL
CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 2.q-f«lr», S5-9.72 - 3

CLASSIFICADOS DO
ESTADO DO RIO

NITERÓI E
SÃO GONÇALO

AÍÕ~NÍTíS"ÕI - r~casas~ conf.
água naiccntu, luz, prox. lgo.
da Batalh?.. e dai praias, terr,
40*150, cultivado. 40000. Iln.
Tr. 245-6715 o 225-1114. CRECI
48.

CENTRO — Excelente acabamen.
to, ampla silt, 2 quartos, dep.
completai, sito à Rua Andrado
viila, estudamos propostas de
Novas. Apenas CrS 55.000 1
pagamento. Informações a vi-
tit» no DIP-Nlleril de JÚLIO
BOGORICIN IMÓVEIS S. A.
Praia de Icarai 177 lo|a. Tais.:
2.6180, 2-4298 e 2-3063, dia-
riamonte ati as 22h. Inclusive
joi domingos. CRECI.RJ - J-55
-_10a. Região. _

CENTRO - Prédio vazio na me-
lhor poni.» comercial de NÍI«-
rói, próprio para Bancos, Fi*
nanceiras ou qualquer tipo de
comércio. Rue Conceição 60
com lo{a, sobreloja e 1? pa*
vimento, irea de 150 m2. Pi.ua
700.000,00. Chaves para visitai
e Informações no DIP—Niterói
de JUUO BOGORICIN IMO-
VEIS S.A. Praia de Icarai 177
loia. Ttts.i 24298, 2-3063 e
2.6180. Diariamente ati it 22h.
Inclusive aos domingos — CRE-
Cl J45 10a, Reglio.

CENTRO - Sala de frente na
Av. Amaral Peixoto 207 no 149
andar, com vista detlumbrante
para a Guanabara. Entrega
imediata com CrS 16.000 de
entrada e o saldo à combinar.
Visitas e informações no DIP
- Niterói de JUUO BOGORI-
CIN IMÓVEIS S/A. 1 Praia de
Icarai, 177 loja - Teli. 2-6180,
2-4298 e 2-3063. Diariamente
alé às 22h. inclusive aos do-
mingos. CRECI J-55 - 10a Ra.
gião

ICARAI - Vando i Rua Gavião
P.i.ioto 27 com 100 m2 para
entrega Imediata CrS 260.000
com pagamento * combinar.
Informações no DIP-Nlter4l de
JUUO BOGORICIN IMÓVEIS
S.A. Praia da Icarai 177 loia.
Tais.: 3-6180, 2-4298 a 24)063.
Diariamente ati is 22h. Inclu-
liv» aos domingos. Ct.LCI.J-SS
- 10aLjUgHo1_^

iCARAI - Na praia de Icarai,
entrega imediata, excelente

i apartamento de 2 selas, 3
quartos, 2 banheiros, dep. com-
pletas e garage, todo atapole-
do, com cortinas • armirios.
Preço CrS 180.000 com entra-
da do CrS 90.000 a o saldo am
24 meies. Visitas e InfennittM
no DIP-Nlleril de JUUO BO-
GORICIN IMÓVEIS S.A,, Praia
de Icarai 177 loja .Tels.t
2-3063, 24298 e 2-6180, dia-
riemento ati is 22h. Inclusive
eos domingos. CREC1-KJ —
J.5S - 10a. Reglio '

LOJA

edifício GARAGEM DA PRAIA
na boca das Barcas.
O melhor investimento imobiliário
de hoje. I

CONSTRUÇÃO

-Ctislnçies
(X (neikarii e Niitjueitt S.L

INCORPORAÇÃOiaOPORTUNIDADE
IMPAR

VENDAS NO LOCAL OU Av. AMARAL PEIXOTO, 116-Gr. 204

Niterói, TeL: 722-5825
-CRECI 29'J e873

hauesdesaopmiios.il
Mtmo. N°85- flf. 595- 8 Eip. - 3o Oli.,o

„_¦„ - São Gonçalo — Vende-
so prédio com 450 m2 no ma-
lhor ponto comercial — Tel.i
287-3986.

CORRETA IMÓVEIS vende Icarai
ap. duplo» 130m2. 3 qts., 2 sa-
Ias, depend. 80 mil. Inl.
235-4229 c 235-4275. CRECI -
31. |

FONSECA - Excelente aparta-
monto na Rua Zuloika Brasil,
com sala, 2 quartos, dap. Ape-
nas CrS 22.000 de entrada r o
saldo em 50 meses a combinar
sem juros ou correção. Visi-
tas e Informaçõos no DIP—Ni-
ii-rói de JUUO BOGORICIN
IMÓVEIS S. A. i Praia de Ica-
ral 177 - Tels.: 2-3063, 2-6180
e 2*4298. Diariamente até às
22h. inclusive aos domingos.
CRECI-RJ - J-55. - 10a. Re.
gião.

ICARAI - Venha conhecer an-i
tei do lançamento as oxcepcio- j
nais condições de pagamento l
dos apartamentos que estão
sendo construídos h Rue lopes
Trovão 126, pela CONSTRUTO-
RA WROBEl - HILF. Estamos
aceitando reservas para os
apartamentos de ampla sala,
2 quartos, quo você paga com
apenas CrS 500,00 de sinal,
prestações de CrS 250,00 du-
rante a construção e CrS ....
701,00 após a entrega, dentro
de 10 meses. Venha ver as
plantas em exposição na loja
do DIP—Niterói de JUUO BO-
GORICIN IMÓVEIS S.A. à
Praia de Icarai 177 - loja,
aberta diariamente até às 22 li.,
inclusive aos domingos. CRE.
Cl J-55 - 10a. Região.

NITERÓI - Próximo da

ponte. Vende-se o u
aluga-se armazéns com
4 500m2 e m terreno
de 7 000m2 - Rua Ge-
neral Castnoto, 115.
VITAL, BRASIL -; Alto luxo, ven-

do palacete na Rua Oscar Pre-
sewodovsky composto de 2 pa-
vimentos, com amplo living, *
magnilita salas, amplo varan-
dão, terraços, 3 quartos 2 ba-
nheiros, 1 lavabo, copa e co-
linha, dep. completas de om-
pregada, garage para 3 carros,
acabamento luxuoso com pisos
do mármore, armirios embuti-
dos, aquecimento central, re-
quinto em todos os acabamen-
tos de 260 m2 construídos,
além de amplo quintal a jar-
dins bem cuidados. Prejo CrS
450.000 com pagamento em 30
meses, aceito parta de paga-
mento em imóveis. Visitas o
informações no DIP - Niterói
de JUUO BOGORICIN IMO-
VEIS S/A. Praia de Icarai 177
-loia - Tels.: 2-6180, 2-4298
e 2-3063. Diariamente ali as
22h inclusive aos domingos -
CRECI J-55 - 10a. Região...
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APARTAMENTO - Belo amplo,
Pr. Flamontjo. 2 snlòos, 4 qto».
12 arm. umbut. ótimas clep.
Aluoa-se. Inf. Tol. 236-3575.

CATETE - Aluao-so cm casa
(amllla, vagas para rapazes Uno
trato, pode-so refor. Donto Us-
boa, 16 - Tal.'245-5713,

CATETE - Áiuoa-so apt. 406 •-
Silveira Martins 164, do frento
2 quartos c/varanda, selo, t<»lo-
ta, banheiro, lordlm de inver.
no, corinha, éron intorna fo-
chada, dependências. Chovo
c/porteiro. Tol, 232-4450.

CATETE - Aluga-se apl. Rua Ãr.
thur Bomartles, 27/703, c/sala,
2 quartos, banheiro completo,
coz., éien c/tanquo o "Jepen*
dSncias de empregado. Chaves
c/zelador. CrS I.OOO.CO d
taxasJncluldas^Tratar 226^8516.

PRÃÍÃ DO.< FLAMENGO, 402 -
Ap. 103 - Aluga.so con|. do
(rento, d var. onvldraçacla,
banh» o coí. Cri 480,00. ANSA
— Av, Pres. Antônio Carlos,
615 - 29 pav. Tel. 242.1314
ou 252-1236.

VAGA - Moça om aplo. do 1
sl., qlo. aluga ótima vaga a
outra, - Rua Silveira Martins
no no - apto. 710 - Cn-
tote.

ALUGAMOS apls. mo-
biliados meses ou dias.
Ocupação imediata, —
ADM. RORAIMA. Tel.
256-3131. Tralar Av.
Copacabana_605_s1704.
MÜGÒ~--Ápto. 704. Rua D;«i

da Rocha, 71. Hall, salola, 3
quartes c/arm, emb, banheiro,
cozinho, dop- empregada, arca
c/tanquo, sala, todo atapelado.
Chaves c/portoiro. Tratar c/ Da.
Vivian - Tel. 232-2615 o
_22!j3033j
ALUGO apt. 201 R. Barão de

Ipanema 152 c/vestlbulo, salio,
3 qlos. 2 banhs. sociais, copa-
coz. área 2 qtos. emp. qar.

hv. port. 245-1271

ggj 3|n| I Casas e Terrenos

ALUGO Av. N. S. Copacabana
245 apto. 807 pintado sinteco,
fr„ 2 q., sl., dop., omp. 900
o taxa. Chaves no 304. Tol.
257-0714

ç^Zgenda

AlUGA-SE dois ap. sal. ql. sep.
demais dep. lad. Tabai&ras,
140. Trat. 252-7029 c/Dr. Nil-
sen. .

ALUGA-SE Copacabana esq. da
praia Lido 3 q. 2 sl. dep.
R. Belf.' Roxo 20/402 Chave
c/port. Tratar tel. 236-2650
também vendo.

• écapital bem aplicado • è lucro certo|

I # é tranqüilidade no estacionamento.

ICARAI - Novo, Ia. locação da
frente na Rua Olivio Carneiro
64, apt? 602, esq. de Moreira
César. Ampla sala, ótimo quar-
to, banheiro, cozinha, área, |
quarto de empregada nversl-
vel. Preço e condições excep*
cíonais de pagamento, apenai
6.000 de entrada e o saldo fa*
cilitado e financiado em pres-
tações de CrS 620.00. Visitas
fl informações no DIP—Niterói
de JUUO BOGORICIN IMO-
VEIS S.A. Praia de Icarai 177,
loia - Tels.: 2-6180, 24298 e
2*3063. Diariamente ale às 22h.
inclusive aos domingos. CRECI
RJ J-55.

ICARAI — Dispomos de vários
apartamentos de sala, 3 quar-
tos localizados nas melhores
ruas do bairro, estudamos as
suai condições de pagamento
para adaptá-las aos imóveis
que estamos vendendo. Faça
uma visita a nossa lojo a
Praia de Icarai 177 — onde
se localiza o DIP—Niterói de
JUUO BOGORICIN IMÓVEIS
S/A. aberto até ás 22h. dia-
riamente inclusive aos dorrvn-
goi. CRECI J-55 - 10a. Re-
gíão.

ICARAI- Quadra da praia. Rua
Presidente Back r, entrega imo.
diata, ótimo apartamento de
sala, 2 quartos, por apenas
CrS 55.000 sendo CrS 15.000
de entrada o o saldo em 40
prestações de CrS 1.000 sem
juros. Visitas e informações no
DIP - Niterói de JUUO BO-
GORICIN IMÓVEIS S.A. Praia
de Icarai, 177-- loja - Tels.:
2-6180, 2-4298 e 2-3063. Dia-
riamente ati ás 22h inclusive
aos domingos. CRECI J-55 10a.
Região. ..

ICARAI - Condições excepcio-
naís. Rua Lopes Trovão 126,
para entrega em 10 meses. —
Amplos apartamentos de sala,
2 quartos, corinha, banheiro •
área. Apenas CrS 500,00 de
sinal, prestações de CrS 250,00
até entrega o CrS 700,00 após
entrega. Plantas • Informações
no DIP - Niterói de JUUO
BOGORICIN IMÓVEIS S.A. -
Praia do Icarai, 177, lo|a -
Tels.: 2-6180, 2-3063 e 2-4298,
diariamente até is 22b inclu-
sive aos domingos. — CRECI
J-55 - 10a. Região. r

CAXIAS E
S. JOÃO DE MERITI

ÁREA DE 4;500.000m2
— A 35 minutos da
Praça Mauá — Caxias,
Est. do Rio - Vende-se
Ioda ou parte — Bom

preço e facilidades. Sr.
Brandão. Tel.
227-4109. (C
SÃO JOÃO DE MERITI - Vend.

uma vila c!e 20 ats. d banh.
dentro, de Uie, rendendo
2.000,00 os inouilinos são srs.
de respeito, ólimo ambiente,
terreno 15 X 50 c-'neq. entrada.
Diariamente Rua Maria Lucinda,
120. Próximo hospital. 

SAO JOÃO MERITI - Vendc-ie
casa sobrado precisando refor-
ma peq en!. saldo como a'u-
guel. Venda Velha - Rua Anur
Meneses, 81 - Trat. Cordovil
- Tel. 231-3367 - CRECI 473.

CABO FRIO - Adquira a casa
ideal para férias com sala, sa-
leta, 2 qt?s., 2 banhs., coz. e
lardim. Localizada no bairro
do Pertinho, atrás do Cond.
Casa Grande à Rua Rubi. Ven-
das: Rio - Av. Nilo Peçanha,
26'805 - Tel. 242-1439 -
252-6207 - CRECI 3 425. Jar-
dim. _______-_________________————-

CABO FRIO - Apt. p/ férias
ou temporada montado — Alu-
ga-se 2 qts. sala o denend. Tel.
229-9582 e'249-8731; Dr.José.

MIGUEL PEREIRA - Olimo
clima p/saúde. Vendo casa na
principal rua da cidade, ter.
22x30.Ent. 15 000 o 60x500.

JnfJ__260-4987.
PAQUETÁ' - Vendo ótima ca-

sa - Rua Coelho Rodrigues 34
Tratar Sr. José 2Ó7-5228.-

DIVERSOS

JUIZ DE FORA - Minas. Terreno
próprio para supermercados,
construção. 900 m2 no centro
nervoso da cidade, próximo
aos bancos, supermercados em
frente ao Bradesco. Rua Batista
de Oliveira n? 381. Preço 240
mil a combinar. Tratar tel.
23210 cm Juiz de Fora ou no
Rio tel. 236-3779 Fausto Beilin-
CRECI 3114,

HOSPEDE-SE na Bahia casa la-
mllia Rua 8 de Dezembro 47/
203. Graça.

EM JUIZ DE FORA - Atenção
Senhores proprietários de
grandes organizações, aprovei-
tem esta oportunidade, locali-
zído no centro da cidade uma
qrande área totalmente ccbcrla
medindo 5O0Om2, servindo p'
supermercado, firma construtora
ou mesmo uma qrande qaraqe.
Podendo visitar á Rua Espirito
Santo n9 427 com 33m dc
frente e 90m de fundos cem
a largura de 5óm, totíl 5000m2.
no valor de 800.000 ver local
e tratar c/corretor Gomes Av.
Pres. Varqas, 529 s. 507 8 lone

foai-5125,» 221-4903:CRECI 104;
JUIZ DE FORA - MG - Von-

de-se terreno no centro da ci-
dade, servindo este para super-
mercada, qrande crqarrzação
ou mesmo p/ construção do
apírtamentes cem qrande área
de frente e fundos, ver local
à Rua Espirito San*o -127 com
5CO0m2, no valer de 830.000,
negócio de ocasião, e iratar
c/correlcr Gemes Av. Pres.
Vargas, 529 s. 507 8. Fone
221-5125 e 221-490J. CRECI
104

IMÓVEIS
ALUGUEL

ALUGA-SE casa mob. lei. 2 qts.
2 sl. coz. bh. dop. emp. quin-
tal. Ver o tratar local, das 15
ás 17 hs. R. Sta. Alexandrina,
100 apto. 201.

CATETE — Andares assobradados
aluga-se três juntos ou sepa-
rodos, c/180m2 cada p/ fins
residenciais ou comerciais. —
Ver Catete 96 horário comer-
ciai.

ÃLUGA-SE confortável casa duas
silas quatro quartos á Rua
Pedro Américo 336..U}j__JV__

LARANJEIRAS E
COSME VELHO
ÃPÃMÃMÍFTfiÕsT^sfla^õ quar.

to etn Laranjeiras, Ver Ru» das
Laranjeiras, 336 aptos. 720-A

o I50I-B. Tratar Pres. Vargas,
542 - gr. 1613 - Telelone
243-3113.

ÃLÜGÕ à R. das Laranjeiras,
336 apt? sl e qt? coniugado,
banh., kitinote. Aluguel 
350,00 o taxas. Chaves portei-

__ro._Tr._CRECI_368_^J42;3539.
ÁLUGA-SE um quarlo qrande

com móveis para 1 senher ou
1 rapaz. R das Laranjeiras,
210/ llll. Fone: 245-6Ó59.

ALUGO na esq. Av. Atica., 2
qtos. om apto. g, amb. sos-
segado edif. tranq. Dou dir.
tol. gel. coz. Inf. até 22 hs.
236-7172.

ZONA CENTRO

BOTAFOGO
E URCA

i CENTRO

VENDE.SE uma casa na Rua
Piaui n? 250 no Bairro 25 de
Agosto. Em Caxias.

NOVA IGUAÇU
E NILÓPOLIS
NÍÍÕPÕÍÍS - Vendo-se uma vi-

Ia com 4 casas. Rua .Luiz Pa-
dres 176. Tratar Rua Fernandes
Guimarães _79_casa_4_._Botafogo.

NOVA"; IGUAÇU - Vendo apt?
com 108m2 com 3 quartos,
dependência completa, play-
qround, novo no centro "mes-

nio". Preço CrS 90.000,00 c/
50cí ou oferta à vista. Ver o
tratar a partir de 2a.-feira, dl-
reto com o prcp'ietírio na Av.
Nilo Peçanha, 185 s/ 208. Nova

, Iguaçu - Tel. 3097.
TERRENOS NOVA IGÜÃÇU a 6,

minutos a pé da estação, lo-
1-s c/ água, luz meiofio e es-
goto a parlir de 35,00 mensais
s/ ent. s/ iuros, a 700 me-
tros rmis ou menos do lote.
Você tem a esiação a feira 2
supermercados,» f armaoacs e
médicos, dentistas etc. Tratar
à R. Mal. Floriano, 1744 -
19 and. Tol. 2341 (esq. R. 13
de Maio). Nova Iguaçu. CRECI
353

COMPRA E VENDA
COMERCIO E INDUSTRIA

CASAS
COMERCIAIS
ÃBÃTÊDÕÜRÕ-^ Vende-se Rua

Cõnego Tobias 11 em Irente
estação Méier. Tratar c/Mario
Teb 249-5409.

AGENCIA AUTOMÓVEIS - Com
grand? movimento. Veodo ou
ac«(to sócio. Motivo; vários ne-
qócios, 260-4997.

PENSÃO — E um hotel lucro es-
peiacular, com pequena entrada
e ainda facilitado. - Telefone:
242-3355 - Tomás-

PADARIA — Vendo c/ótima fé-
ria. Só balcão. Bom contrato.
Mot.vo viagem. Perto do Cen-
tro. R. Manoel Vieira, 238 Ca-
xias. Trat. c/próprio.

ÀV. MEM DS SA', 285 ap. 301
Frente, sala. varanda, 3 qtos.

banh. coz. dep. c-mp-, aros.
Chaves c/ zelador. ANSA -
Av. Pres. Antônio Caries. 615

29 pav. Tels. 242-1314 ou
-252-1236.

AlUGA-SE amplos quartos in-
dependentes podendo lavar e
cozinhar. Ver e trotar na R.
do Resende, 21^ apt. 601.

AlUGAMOS - Prédio c/5.70
pzr 5íí,C0m c/ escritório na
parle da frente jirau nes fun-
dos, força c luz - Ver Rua
Santo Cristo, 175. Tratar Rua
da Assembléia, 38 • 49 and.
Tal. 23I-02C6 - CRECI 738.

A SENHORES - Aluga-so em
casa familiar, ótimos quartes,
muita água. Cr$ 100-140 e 170.
Ver a lad. do Barroso, 15, 19
and. .

ALUGA-SE salas no odilicio S.
Francisco, Av. Rio Brinco n?
91 edificio Ouvidor à Rua do
Ouvidor n9s. 165/169-A e
edifício Carioca, Largo da Carl-
oca n? 5— Ver no local e tra-
tar no Largo da Carioca, 5,
Secretaria da Ordem da Peni-
tência — Sr. Jorge — Tel.
242-3060._  ._

ALUGA-SE Av. Mem de Sá, 102
— loia cem 260m2, com duas
c:tnaras frigoríficas, área total
340m2. Ver no local. Tratar no
Largo da Carioca n? 5 — So-
crefária da Ordem da Penitén-
cia. Sr. Jorge. Tel. 242-3060.

ÃLUGÃM-SE gdes. conjuntos c/
banheiro: 600 / 750 e mais
taxas, Edif. Santos Seabra —
Av. Mal. _Flo^_ano_J}? 38.

ALUGO - Sala na Av. Rio Br.in.
co, 156 5/1403. Tratar Dr. Eu-
génib Senador Dantas, 117 sala
721. CRECI 1335

ALUGA-SE ap. 801 Praça Pre.
sidente Aguirrs Cerda 15 cha*
ves porteiro. Tel. 256-5802 Pre-
ço 850,00.

AlUGA-SE uma vaga no eddi
cio garagem. Avenida Passos
Detalhes telefone 224-3674. _

ALUGAMOS na Rua da Assem-
bléia, 36 as salas 301 e 302 -
Sinteco e pintura nova, chaves
na portaria. Tratar na Rua da
Assembléia, 38 - 4? endar. Tei.
231-0206 - CRECI 738.

VENDO casa ll, 2 qts. c
düpend. quinta! e garagem.
Fac. Av. Antônio João Men-
dença, 163 - Niíópolis - Cen-
tro.

ATENÇÃO - Vende-se Cale
Bar N. S. da Glória. Rua do
Resende, 14, com grande so-
brado vazio sendo para mo-
rar e quaiquer atividade, ven-
do barato por motivo da ou*
tros negócios, telefone: 
222.825A

BAR c/ moradia mais 5 qtos.
alugados, aluguol barato vdo.
por não entender o ramo 9 mil
à vista ou a comb. Est. Plinio
Casado, 4676. Belfor Roxo.

BÃR RESTAURANTE - Vende-
se. Rua Uruguai, 192 - Kl 5
Pres. Dutra cm frento a Cisa.
T. no local. ,

VENDO - Prédio d 3 opt?s.
2 loias e mais 140 m2 p. const.
sendo um apt? de 3 quartos,
saia, copa coz. 2 banh. e um
terraço de 120 m2 d um escri-
tório e 2 apls. dc 2 quarte-s,
sala, copa coz. c banh. Todos
indep. Av. Nilo Peçanha, 1008
— N. Iguaçu, urgente (motivo
negócIo):

ICARAI - Oportunidade, Rua
Maris • Berros 148 (2? qua-
dra da praia), para entrega em
10 meses. Amplo salão (25m2),
3 quartos. 2 banheiros (piso
em mirmore), copa-coiinha,
dep. completas • garago na es-
critura, Incluída no preço. Aca-
bamento da Ia. com fachada
da cerâmica, esq. de alumínio,
amplo play-ground. - Apenas
CrS 127.000,00 com sinal da
CrS 1.000,00, prestações d« . .
CrS 400,00 até as chaves e
CrS 1.265,00 após entrega das
chaves. Corretores no local até
is 22h ou no DIP - Niterói de
JÚLIO BOGORICIN IMÓVEIS
S A Praia do Icarai, 177 loja
- Tels.: 2-6180, 2-4298 ....
2-3063 — Diariamenta alé ii
22h Inclusive aos domingos —
CREÇI_JJ5___: ____!!!il_?l?!i°—

ÍNGA' - Palacete, 2 pavimentos
sito » Rua Prerldenta Pedrei-
ra, com 2 salas, 5 quartos, sa-
Ia Intima, 2 banheiros, copa,
cozinhe, lavanderia, dep. com-
pletas de empragada e garage.
Preço CrS 220.000 com enlra-
da de CrS 100.000 • o saldo a
combinar em 36 meses sem |u-
ros. Visitas é ¦tnf«>rm«eo« no
Díp _ Niterói de JÚLIO BO-
GORICIN IMÓVEIS S/A. Praia
de Icarai, 177 - lota - Tels.:
3.6180, 2-4298 . 2-3063. Dia-
íiam.nt. até 4. 22h In.lus.».
.es domingos - CRECI J-55 -
10a. Região

PETRÔPOLIS,
TERESÓPOLIS
E FRIBURGO

BAR - Vende-so à Rua Maior
Tenseca, n? 50-A. Tel.
228-1172. Motivo doença.

BAlTno-Centro dc B. Roxo boa
freguesia bom movimento. Tra-
tarR^AanoelReis loja 7 e 9.

COMPRO Indústria média de
plásticos. Dr.-Assunção telef.
264-5262.

ENGENHO DE DENTRO - Bar
Vdo. ótimo ponto féria no in-
verno 25.000. Trat. R. José dos
Reis, 554 c/próprlo.

FARMÁCIAS - Vendo a melhor
da Tijuca ponto p/vender 250
milhões Zona Sul ponto p/
vender 150 milhões. Também
todos bairros. MINERVINO es-
pecializado 14 as 1 7 h s.
222-8801. Av. R. Branco, 108
s/603.

PADARIA — Vende-se bom cen-
trato boas férias. Trat. tel.
260-4533, Sr. lira.

RESTAURANTE - Posto o lan-
chonete c/rosidcncia, vendo na
BR 135, em Itaipava - Ver
na Est. União e Industria n:
14429, com Eduardo ou Nel-
son. fil."Ila.p_.va' 428;

ÍÍNTÜRÁRIA - lavanderia Ven-
de^e _Tonclero_l.WJL_CoP-i.-_

VENDO cu anugo s. cabeleireiro
tratar Trav. Alm. Protógenes
Guimarães, 24 sob. lgo. do
MachadoJtóo_do5_Corro^os)._

VENDE-SE oficina completa,
toda equipada, com ótima
clientela. Rua Real Grandeza
n? 178-A - Botafogo.

VIDRAÇARIA - Quadros mold.
e papel vende-se, p/bom pre-
ço. Tratar à R. Barão do Bom
Retiro, 283,

VENDO — Ou aceito sócio lan-
chonete com mercear.a casa dc
bom futuro. - Rua Barreiros,
190-A. Ramos. Tel. 260-2J_33

VENDE-SE uma lanchonete, bem
instalcda, bom prcco. Rua Ria-

jrhiieln. n? 100 c/ Sr. Abilio.
VENDE-SE - Um bar e restau-

rante bem montado na Avenida
Suburbana, 14 em Benlica.

INDÚSTRIAS

PETROPOUS - Vdo. mot. via-
gem, excel. casa, g. terreno,
água prop., telef., otc. Abaixo
r. valor. Urg. T. Rio 256-1780/
267-4607.

PETROPOUS - Casa em Pedro
do Rio próx. Estação Est. Fer-
ro. 3 salões, varandas, 12 j
qtos., 12 banh. Anexo coir. I
casa caseiros. Torr. 20 mil m2.
ALVARENGA 267-4607 - CRE-
Cl 1 395.

PETROPOUS - Centro - Ven-
de-se, «pt? Ia. habitação, d
hall, salão, 3 amplos quarlos,
2 banheiros soe,ais, cozinha,
área, dependências completas
p/empregada. Vor no local -
Ed. P. Buarque, R. Irmãos Dan-
gelo, 11 - apt? 603 - Chaves
c/porteiro. Tratar Rio fone:
Í52-8799 - 222-3447 - Sr. Ci-

FARMÁCIA - Vendo-se com-
pletamente equipada c/ tele-
fene e estocada. Favor se apre-
sentar quem estiver em con-
dições, R. Álvaro de Miranda,
295 - Inhaúma.

LANCHONETE - Em Jacaré-
paguá, pronta para abrir, ótimo
ponto, contrato de 7 anos
boa oportunidade, informações
no local à Est. do Cafundá,

MERCEARIA E BÃR - Vendo
com moradia, contrato novo,
boa_fé^ia._R._Maxwe]l,_J641B._

POSTO DE GASOLINA - Lan-
chonete bar e souvenír. Vendo
ou aceito sócio. Rod. W. luis.
KM-5 1/2.

ÁREA - Vendo Av.- Pres. Du-
tra km. 20 (em frente a Car-
gil) - c/3.000m2 c/70 m fren-
te p/Dutra - Pisla de subida
ótima p/industria. Hotel ou
Posto. Preço CrS 80.000,00 fa-
cilitado. Tratar c/Welliton ou
Roque. Tel. 2341 - Nova Igua-
çu. CRECI 353.

GALPÃO INDUSTRIAL - Vendo
área com 15.200nils2 com
5C0Om2 de área coberta, -om
banheiros, refeitórios.etc. pro-
prio para grande indútria. Ter-
reno tctaimenle plano à Av.
Suburbana, em Del Castilho,
facilito pagamonto. Tratar THE-
OPHILO DA SILVA GRAÇA
CRECI 101 - Av. Copacabana,
1085 - 301-2 - Tel. 256-359C
- 237-7709

AlUGA-SE vagas para rapazes
com roupa de cama. Preço
70,00. Rua Júlia lopes de Al-
r^eida 7. Esquina de_Andradas.

ALUGAMOS ap. 1003 conj. frente
Rua Washinqlon luis n? 50.
Tratar HEXAGONO. T. 222-9133
Chaves c/porteu^ (C

AlUGAMOS apt. 1002 Rua An-
dré Cavalcante, 154 c/ si. 2
qls. coz. banh. Tretar HEXA.
GONO. Tel. 222-9133 Chavos
com porteiro. (C

CENTRO - Àluçia-s» fpart. sala
e 3 quartos. Rua Maior Dae-
mon 42 - Sr. Pedro.

CIDADE NOVA - Ãluga-sc óti-
mo aptP de frente 3 qt9s, sa-
Ia, banh-, coz-, área de servi-
ço, dep. emp. copl., parquea-
mento p/carros. Ver R. Joa-
quim Palhares, 608 apt? 1 401.
Tr. Trio Adm. Imóveis. R. do
México, 164 10? and. T.: 
224-4609 - 224-9309 - CRE-
Cl JjJ8£-

CENTRO - Rua Carlos de Car-
valho, 60 ap. 214 - Qlo. e sa-
!a sep. banh. e coz. Chaves
c/ perteiro. ANSA - Av. Pres.
Antônio Carlos, 615 - 2? pav.
Tels. 242-1314 ou 252-1236.

CENTRO" - Ãluga-se apto. c/
sala, quarto, banheiro, cozinha,
área c/ tanque. - Rua Paula
Mattos, 42-A. Chaves r.o_40-

CENTRO - Praça Paris, frente
alugo sla., qto., separados
banh., coz., varanda. Auqusto
Severo'-156/301P CrS :¦ 600,00. c

FÃTÍMÃ - Alugo apto. 1Õ08,
Rua Rlachuelo. 161, c/ sal. e
qto. separ. coz. o banh. Chaves
port. Telf. 285-2614:

AV. PASSOS, 101 s/1601 - Sa-
lão, e banh? 46m2. CrS 600,00.
Chaves c/ porteiro. ANSA —
Av. Pres. Antônio Caries, 615
- 2° pav. Tel. 242-1315 ou
252-1236

AlUGA-SE — Consultório Dentí-
rio próx.mo a Cruz Vermelha.
Tratar? pelo. tel. 234-9891. '

ALUGA.SE — 39 andar da Rua
Leandro Martins n? 10. Tele-
fones 224-3674 ou 245-6732.

ÃIUGA-SE uma loia - Rua Pe-
dro Ernesto, 30. Detalhes ..
224-3674_ou_245J>732J:

CENTRO í— Alugo o conj. 804
da Av. Beira-Mar n? 216 -
c/ 4 salas, 2 banheiros c área
de serviço. Chaves na porta-
ria. Tralar das 15 às 17 ho-
ras d Dr. Haroldo polo tel.:
252-5806.

CASTEIO escr. 2 sis., mobil., d
lei,, banh. priv. passo contra-
to, vondo instalações. R. Arau-
jo Porlo Alegre, 70 grupo
703/4.

CENTRO - Alugo sl. 901 da
Av. Gomes Freire, 663 — Ia.
loc. - 40 m2 - 450 e taxas
— Propr. Benjamim 254-4509.

GRUPO ' I-_~~SAIAS no Centro
da Cidade, em ólimo cdl. Ver
Av. Pres. Vargas, 542 - Gr.
1506 Edf? lasa II. Chaves na
>ala 1613 - Tel.: 243-3113.

ÃIUGA-SE -apto. dc Irente an-
dar alto sala 2 qtoi, e gara-
gem. Chaves Sr. Álvaro por-
fílro. Av. Venccslau Brás 14.

ÃLÜGÕ apt. Ia. locação, luxo
vitta espetacular andar alto
c/saião, 2 amplos dormitórios,
coiinha e banh, social azu-
lojas cor .te o leto dep. cria-
da área e gar. CrS 1 200,00
fiador ou depósito. Ver d
lasarone Av. Pasteur n? 214
(frenle late Clube) - CRECI
1444.

ALUGO apartamento om Botafo-
go. CrS 300,00, 1 mês adian-
todo. Solução rápida. — Santa
Clara, 33, sala 921.

APARTAMENTO de sala e quarto
cm B:tafogo. Ver Praia de Bo-
iafogo, 316 ap. 327 tratar Pres.
Vargas, 542 - s/1613 Tei.
243-3113.
ALUGO 200, melado de apl. de
sra. a sr. responsável. Praia
Botafo90_356_apt:J.1.4_bjoco_A.

ÃlÜGÒ - Humaitá, 71 apt. 205,
d 2 cts. sala. deps. emp. ga-
ragem CrS SOM» o taxas D.
EURACY -246-7007- - 246-8688.

ALUGA-SE - Quarto dc fronte
a senhor de trato, cem relerín-
cias. Tratar pelo telefone
226-8279 a partir de 12 horas
de sábado. Botaloqo.

AIUGO — Aptos. Botafogo -
300,00. 350,00, 400,00 - Um
mes adiantado. Solução rápida
Fig.. MasãlhiasM.219/410.

ÃIUGA-SE um quarto indppen-
dente pode lavar e cozinhar
só para moças que trabalhem
Rua Álvaro Ramos n? 164. Bo-
taloqo.

ÃLUGÃM-SÊ moradifs conforta-
vc;s e independentes para ca-
sal, Rua Dona Mariana, 173
— Botafogo.  -

A PARTAMENTOS
mobiliados por tempo-
rada. Copacabana Holi-
day Ltda. Barata Ribei-
ro, 90 gr. 204 - Tels.
236-1964 e 235-5181.
ALUGO apto. 207 Rua Leopoldo

Miguez 129 - sala, quaito,
coz., banheiro o dep. CrS
700,00 mais taxas. Tratar tel.
247-952U_Chavc porteiro.

ALUGA.SE - Mag. apto. qto.
s/ sep. dep. j- Inv. mob. radi-
ovítrolfl, ar cond. geladeira,
TV. telef. cortinas, tapetes, lou.
ça, r. cama, à Av. N. S. Copa-

_caba.na._1017/502. Chaves 604.

AV. COPACABANA 1093 apto.,
401 - Frente, sala 2 iard. inv.,
2 qlos., coz., banho., dop.,
emp., área. Chaves no local.
ANSA. Av. Pres. Antônio Car-
los, 615 - 2? pav. Tol.
242-U14_ou 252-1236, ;

APSA - AÍúgase ap. 101. R.
Aires Saldanha, n? 34 c/sla„
slota., 3 qtos., coz., banho.,
dep. emp., área serv., c/tan-
quel Chsve na portaria. Tratar
AUXILIADORA PREDIAL S.A.
CRECI 253. Tr. Ouvidor ,21 49
9/1 l_e_12/J7hs. Tel. 242-6060-

AlUGA-SE ótimo aoto. de quar-
to e sala conjugada. Ver à Rua
Ccnttanio Ramos 131 apto. 608,
chaves com o porteiro.- Tratar
a Av. Treze de Maio, 44-179
andar com o Sr. Paulo — Base
do preço: CrS 537,60.

AV. COPACABANA. 1.181. 2
qts. saieta e sal. j. inv. ban.
compl. e box. ccz. área depen.
compl. empr. e qaraqem e tel.
Ü. Alzira 25-8549 - 42-7135.
Al. 1.000. Ver ap. 601. Depôs:-
to.

ALUGA-SE vaga para moça —
fino trato — d tel. Rua Barata
Ribeiro 658/B01

ALUGO - Próximo Av. Atlant.
até 3 meses meu =d. bem mob.
a pessoas fini traio conf Inf.
256-1429 e 247-8549-

ÃLUGA-SE vagas moças traba-
lhem fora. Barata Ribeiro, 669/
403 — Deusa.

APARTAMENTO - Preciso para
atend. cliente s. qt9 sep. o 3
qt?s c/ dep. Tratar 256-5027 -
CRECI 2 460.

AlUGAM-SE - Copacabana -
Aptos, mobiliados vista para
mar 1, 2, 3 meses. Ver e tratar
na PREDIAL IEME. CRECI
J-383. Av. Princ. Isabel, 7 loja
Ç. Tel. 237-9352.

ED. BARÃO DE LUCENA - Ap-
801 — Rua São Clemente, 158
- Luxuoso, atapetado, c/arm.,
emb., saieta, sala, iard. Inv.,
3 qtos., banho., em marmere,
copa-coz-, etc. Clavos c/zela.
dor: ANSA - Av. Pres.
Antánio Carlos, 615 - 29 pav.'<o___2^_\________^:__i_____________

LEME E
COPACABANA

ALUGA-SE - Posto 2 - R. Ro-
dolfo Damas, ap. 3 qls., sala,
dep. empregada, área, frente,
129 andar, 2 p/ andar 1.200,00
e ta<as. Tratar na Av. Pnnc.
Isabel, 7 loja 9. PREDIAl LE-
Mé. CRECI J-383. TeL__3_7-93j2,

ÃÍUGO amplo e aprazível apto.
mob., com telefono, TV, gel.,
roupa de cama c utens. Diat.
ou meses a comb. pelo tel.
237-4645.

ALUGAMOS p/ temporada ap-
tos. mobiliados. Inf.: Fig.
Magalhães, 219 gr. 501. Tel.i
256-5685.

COPACABANA - Alugo d vista
p/ praia apt? 1004 R. Sousa
Lims, 138. parcialmente mobi-
liade, decorado c/ 2 salões, 3
qts. demais deps. todas d
arm. embut. Trat. Pres. Var-
gas, 590. s/ 1714 (16 às 20hs.).
Tol._223-3437. Chv. c/ port.

CÕM""GARA"GEM sla. 2 qtos.
c/arm. e cozinha banh. área
c/Ianque. Ver c/port. Travessa
Guimarães Natal n? 9/302. Tel.
227-0601.

Lojas, Escritórios
e Consultórios

ALUGA-5E Av. Cidade de Lima
192 — 39 o 59 pavimentos com
700m2 para comércio e indús-
Iria. Ver com zelador e tratar
no largo da Carioca n? 5 -
Secretaria da Ordem da Peni-
tencia. Sr. Jorge - Tel.
242-3060.

IOJA c/ telefono ótimo alu-
guel contrato novo passa-se.
Rua Carlos de Carvalho, 34-F
- Ver..2a.-f.' das.9-is'16Tis.

R"ÜÃ"EVARISTO DA VEIGA. 16
qr 1.106 - Hall, 2 salas, hall
int banh. Cr} 500,00. Chaves
c/porteiro. ANSA - Av. Pres.
Antônio Carlos, 615 -29 pav.
Tels. 242-13M ou 252-1236-

RU\ DAS MARRECAS, 40 s/208
_ Hall, sala, banh, Chaves c/
perteiro. ANSA. Av. Pres. An-
tônio Carlos. 615 - '» 

,pav.
Tols.^ 242-'314 ou 252-12361_

RUÃTlEBRET, 23 - Aluga-se o
gr. 416/417, d 3 salas c
banh?. área 90m2. Chaves d
porteiro. ANSA - Av. Pres.
Antônio Cwlos, 615-29 pav.
Tel. 242-1314 ou 252-1236

VENDE-SE - Fábrica de móveis,
com maquinaria em prédio de
2 pavimentos, livre o desemba.
raçada do todos os impostos,

I Rua Carmo Neto, 218.

.HUGA-SE 2 grupos cio "Ias
à Rua Acro n? 47 c/1201 _s
1206 tel. 223-1072. Sr. Cie-
mente,

SALA - Aluqa-se p/ escrit. ou
comércio d banh, frente. Con-
do Brnfim, 10 s/416. Chaves
a p._207.

SALA dc frento no Edif. Lisboa.
Av. Pres. Vargas, 590/1608.
Trata e mostra o chefo da poi-
taria: Sr. Olivio.

TERESÓPOLIS CASA NOVA -
Vendo, c/ 13.400 mts. do tor-
reno, c/ 2 salões, 5 quartos,
2 banheiros, copa, cozinha,
despensa, lavanderia, casa de
caseiro, churrasqueira, qaraqem
p/ 4 carros, água própria, teto
todo em trabalho dc pinho de
riga. Preço Cr$ 380.000,00. Ver
) Rua Tenente Luiz Meireles
no 1 595 bairro Medom. Tratar
no Rio pelos tels. 231-03S9 e
2310390 de 9 às 18 hrs. ou
237-9348 de 19 às 21 hs

IMPVEIS DIVERSOS

Área industrial
Itaguaí

Vendem-se 124 alqueires; 3

km frente para mar; próximo porto
Sepetiba e EFCB; 15 km Rio-San-
tos; não serve agricultura; informa-

ções 242-6660 e 242-8412.

llll IU (Jl ¦ !___¦> 1 » IW,

ZONA SUL

A PARTAMENTOS
— Mobiliados — Tem-

porada - RIO-ALFA
IMÓVEIS - Barata Ri-
beiro, 87 s/loja. Tels.
237-1133-255-2016.
APARTAMENTO - Quarto, sala

coniugado banheiro kitineto
vista p/ o mar tel. 256-7869
das 11 às 20 hs.

ÃLÜÕA-SE Ql9 mobiliado p/
moça c/ refeição. Telefone:
246-3388.  -

AV." ATLÂNTICA 2376 ap. 702
frente, mobiliado, telefone 2
sis. 2 qtos. dependências servi-
ço completas."ÃLÜGÕ-ap. 

frento amplo 1 ll.
varanda 3 qls. arms. embs.
Paula Freitas 90/101. Chave
port.

ALUGO apt. (rent. esq. 3. Ri-
beiro sl. 4 quart. dep. comp.
área ./ t. 900,00 mais tax.

Ver e trat. Azevedo Pimen-
tel 6/104. T. 257-0649-V

APARTAMENTOS - Temporada
curta ou longa, temos dezenas
todos os tamanhos. Alguns
c/tcl. or cond. garagem. Basi-
lio. Barata Ribeiro, 54 sobrelo-
|a. Tel. 235-4813. CRECI 1777..

apartamentos" temporada
mob! liados - Copacabana,
dvrs. tnman. C/lmob. Turista

Tol. 236-1573 - R. Barata
Ribeiro^ 54Jóia H.

ÃLÜGO apartamento am Copa.
cabana. CrS 300,00, I mos adi.
anlado. Solução rápida. Santa
Clara 33 sala 921

COPACABANA - Aluga-se aot.?
203 R. Sá Ferreira 178 - Sala
2 qt9s., coz. banh. dep. em-
preg. área c/ tanque. Todo
pintado. Alug; 750,00 e taxa.
chaves_c/_porteiro.

COPACABANA - Alugo apto.
sala quart > separados. Chefes
c/porteiro. Ver à Rua Paula
Freitas 33 apto. 504^

COPACABANA - Aluga-so
pequeno quarto independente
sra. ou cavalheiro. Lad. dos
Tabaiaras, 20/204

COPA — Temperada — Alugo
meu apto. finamente mcb. gel.
roupas e etc. sl. qt. sep. ^osto
6 - Quadra praia. Ed. de ga-
barito^Fone: 267-1406.

COPACABANA - Quarto alugo
1 grande a 1 ou 2 pessoas o
pequeno c/ entrada indepen-
te em apl9 confort. c. tel.
Bolívar, 61/301.

COPACABANA - Aluga-se o
apt0 906, da Rua Figueiredo
Magalhães, 341. Chaves com
o portoiro - Tratar Rua 19 de
Março, 39 s/704 - Tel.
231-2895

GLÓRIA E
SANTA TERESA

ALUGA-SE - Apart. 201 - Rua
Monte Alegre. 58. Telefone
232-2352 - Fidalgo.

ALUGA-SE - Apart. 102 - Rut;
Aprazível, 8. Telefone 232-2352.

Fidalgo.
GLORIA - Quarto para rapa-

zos na Ladeira do Russel 39,
Alugo, lado da Manchete.

ALUGA-SE apto. d sala e qto,
separado, 2 arcas e demais
deps. vaga p/ gar, na R. Cor-
rela Dutra n? 59 / 204. Al. ..
800, dose, cm folha. (

AlUGA-SE - De fronte, 2 p/an-
dar, sala, 3 qlos. dems. deps.
1.200. Paissandu, 35 apt. 702.
Q u a d r a da praia.

SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

COSMOS - Vende-se dois sitlos
c/75 mil m2 casa. Preço à vista
CrS 50 mil - Inf. Cordovil -

J31-3367_-_CRECI__473.
ESTADO DO RIO - Vendo si-

tios em Pendotiba Av. Ama*
mal Peixoto 207 grupo 412.
CrS 12,00_ ?_jn2;

VENDE-SE umsitlo em Areai -
R.J. 6 alqueires dc terra — d
casas, estábulo, silo e gallnhei-
ro p/9 mil cabeças de aves o
muitas fruteiras. Preço CrS
150.000,00 o combinar. Tratar
c/Sr. Atílio - Tol. 54 J 20
Aroal ou no Rio p / T o I .
254-1818 c/ Dr. José do Sousa.

VENDE-SE - Pequeno silio em
Tinguá a 50km da Praça Mauá.
Com água luz e ônibus porta.
Todo plantado, área 2.800m2.
Preço 6.000, aceita-se oferla.
Tel. 2800208 - Barbosa.

VENDO - TROCO OU ALUGO
I grania com 22 000 m2 - 2
' casas grandes, 4 galpões. Infs.

na Av. Josí Mariano dos Pas-
sos n? 845 - Tel. 8081 - B.
Roxo.

VERANEIO

ARARUAMA - Vdo. suntuosa
resid. rec, conste, estilo coton.
1.400m2 área const. 400m2 mta.
luz e água. Tratar D. Lourdes.
245-3602.

CLASSIFICADOS
QUE VENDEM
21 AGENCIAS
PARA
SERVI-LO
JORNAL
DO BRASIL

GLORIA - Aplo. de quarto,
sala, kltchnelte, banh. Alugo
L. do Russel n? 39, lado da
Manchete

GLORIA - Alugo quarto p/
casal ou moças c/ direito a
lavar e cozinhar. L. do Rus-
sol n9'39_ lado d»'Manchete.

VAGA para rapaz, quo Irab. fo-
ra. Av. Augusto Severo, 264
ap. 112. Pede-so ref. Tratar das
9 às 14 horas.

ALUGA-SE apt? á senhora o sç-
nhores do idade em casa de
senhora habituada a lidar c/
pessoas idosas, dando muito
carinho o atenção no Flamcn-
go. 245-5930 ou 265-3990, _

CATETE E
FLAMENGO
AVENIDA Rui Barbosa - Aluqa-

se ap. 69 andar, vcstibulo, l
grandes salas, varanda, 2 ba-
nheiros, 3 quarlos, dependen-
cias o garagem* Tel. 22I-15B7,
Sr. Valença;

Ã MOÇAS — Pensionalo c/refel-
cões, lei. 245-2449. R. Artur
Bernardes, 53. Lar Universitário.

ALUGA-SE - Um quarlo para
2 pessoas com refeições. Pede.
so referências. Tel. 225-1175.
Flamengo.  , .

ALUGO - Aptos. Flamengo -
300,00, 350,00. 400,00 um mes
adiantado. Solução rápida Fi-
gueiredo Magalhães 19 _s_/410;

ALUGA-SE ou vendo-se o apar-
lamento 401 á Rua Marqueis do
Paraná 123, com sala, 2 otos.
coz. banh. dnp, de empregada..
Tratar no local. CRECI 253.

ALUGA-SE um quarlo grande e
um pequeno ou vaga. Rua Se-
nador Vergueiro 228 ap. 705
Flamengo.

ALUGA-SE ou vende-se o apar.
lamento 401 á Rua Marquês do
Paraná 128, com sala, coz.,
benh. dep. de empregada. Tra-
tar no local, CRECI: 253.

ÃLÜGO aparíamenío no Flamen.
go. CrS 300,00 1 mês adianta-
do. Solução rápida. Santa Cia-
ra, 33, sal* 921.

ALUGO — Aptos. Copacabana -
300,00, 350.00, 400,00, Um mas
adiantado. Solução rápida. Fig.
Magalliá"^ 219/410.

ÃLÜGO - Copa, R. Dialma Ulrl-
ch, 110/818. Sala, i. inverno,
área, quarlo, cozinha (50m2),
frente - Chaves porteiro. Tra-
tar 222-8315. Av. Erasmo Braqa,
227/1302.

A BAS1MÃR - Tem sempre os
melhores aptos, mobiliados pa.
ra temporada cuitíi ou longa.
Barata Ribeiro, 90 sala 205.
Fones 255-0371 - 255-1707 -
236-3822 -_CREÇ1_ Jj401_L___

ATLÂNTICA, 1998 ("Posto 3) -
Aluoo ap. 201, oito luxo, mo-
bil., frente, 2 sis. |. inv. liv.
3 qs. d arm. emb. 2 bs. soe.
tol. garage - 2360519. Chvs.

JL _^i_l__Í__'_-A^>-
ALUGO -- Quarto bem mobília-

do a senhor distinto trato. Av.
Copacabana, 1246/503."ATLÂNTICA, 

2 406 - Cobertura
espetacular, 4 suites, salões,
3 qts. emp., 2 v., garagem,
visitas até 18h. diariamente.
CRECI 2 038.

HOTEL — R- Saint. Roman 71
ambiente familiar preços módi-
cos distinção conforto, lei.
9_*Yi.6587j»nl-._si Ferreira. __

JUNTO X PRAIA - Alugo mag.
cobert. q. s. b. coz. tanque,
vista pa. o mar. Ver F,g.
Magalhães, 144 apto. 1201.
Trat. Siq. Campos, 43 s/ 606.
tv^furv^Jel ^J55-4563-

ÍÊME - Apto. bem mob. d
tel. temp. 1 a 4 meses - c/

qtos. sla. etc. Tr. 236-1573.
RL_B?I.ata_Ribeiroi_54^^loi a_HL

MASCARENHÃS dê Mo r a I s
132/608 - Alugo, p/ fam. do
trato, apto. 3 qlos. sala, 2
banhs. sociais, garage. Alurjuol
7 salários. Chaves na portaria
ou lei, 236-3362, 

MOBILIADO -Ãluga-se 2 salas
quartos, 2 banh. sociais

depe. e garag. ver Av. Copa-
cabóna, 1099, 402 TI. 255-3552
257-7953

ALUGO — B. Peixoto sala, quar.
to con|. CrS 380.00 - R. Mães-
tro Francisco Braqa, 64/309.
Chzves 105 -_U\. 252-9367.

ÀV." COPACABANA," 1241/815 -
Alug^-se ccniuqado, coz. banh,
chaves c/ porteiro. Tratar —

J242-8578 I2a,-<elra),' .,-¦'¦•'•
ÃTÉNÇÃÒ sonhores proprioli-
rios - A ULBRICHT ADM pro-
cisa apartamentos coni. *ala °
ql., 2 qls. para alendor vá-
rios clientes. Tels. 255-2020
o 235-1332.

NECESSITAMOS aptos. mob. p/
temp. conj. e qto. sla. Tr.
236-1573 d IMOB. TURISTA -
R. Barata*Rlbõlro; 54 - lo|*-H.

PROCURO ap. peq. p/ alugar
por temporada ou contraio.
Direto prop. 257-0764 - Oli-
veira.

POSTO 6 — Aluga-se ótimo
apt.9 de 3 q. sala coz. 2 var.
dep. emp. 1.200., taxas c cond.
Av;.Ralnha-iElhabeth,-309.>: 

'-.

POSTO SEIS - Òllmo apto. de
frte. d 2 amplas sis., 2 bons
qlos., banh. coz., depend. c
garagem. Rua Sá Ferreira 161/
702 — Chavos c infs. c/ por-
te i r o. _________-___————

POSTO 6 - Alug. Joaq. Nab.
98/402. Conf. qto. fronte pa.
2 rap. fino Irato. C/ café farto.
Recob. càsir'.f irias,.T, 367-0233.

RUA Sá Ferreira, 228 apt. 214
sala quarlo con|ug. banh. cozi-
nha. Melhor oferta. Chav. por-
leiro. 226-V148 2477266;

R. PÃÜTa. FREITAS, 90 - Ap.
302. Alugo ap. sl. 3 qlos. otc.
Chaves d Port. ou R. Tone-
leiro.J 70/10J_L_C/__PI5Prjet.ájfo^

TEMPORADA - Conjugado c/
peq. cot., para 3 pessoas, por
qualquer período. FERNANDO
Dl TOMMASO. Catete, 310/409
- CRECI 796, 2^265-7183.

TEMPORADAS 
"- 

Alugo apar-
tamentos mobiliados, dias ou
meses. Av. Copacabanu.
374-306. Tel. 255-3874, Da.
Nair.

NAVIOS

No nler da Praça Mauá, atracam hoje os
cargueiros Savannali, Balboa, Courson, Kenne-
merhind, Carina. Zeus, Nopal Proíress, Cordllle-
n e Torres. /// Na quinta-feira é esperado
o Glnllo Ccsare (Italiano), de Napolos, Gênova,
Cannes, Barcelona, Lisboa, para Santos, Monte-
vidéu c Buenos Aires.

PAGAMENTOS

A Caixa Econômica Federal paga hoje, em
suas agências, os vencimentos da Eletrobrás,
Fundação IBGE - Estatística, Geografia e Ad-
mlnistração -Central; Senal, M. Exército: —
Escola Comando Estado Maior (cabos e solda-
dos) • Estabelecimento Pandia Calógeras; Labo-
ratório Químico (pessoal civil contratado); Di-
retoria Ensino Técnico; Gabinete do Ministro
(pessoal CLT); Escola Comando Estado Maior
(pessoal CLT); M. Marinha: — Estação de
Rftdlo (pessoal); M. Aeronáutica: - Comando
Geral do Ar; Hospital Central da Aeronáutica;
Pipar — Inativos e Pensionistas; Pipar — Civis
e Aposentados; Depósito Aeronáutica do Rio
de Janeiro (diárias de agosto); SESI - Pessoal
e 13» salário; M. Fazenda: — Aposentados do
3» dia; Petrobrás: — Fronape; Instituto Benja-
min Constant; Colégio Pedro II (aposentados).

FEIRAS

Hoje, segunda-feira, serão realizadas 16 fei-
ras livres cuja relação é a seguinte: Rua Ubião,
Santo Cristo; Ruas Valença e Dr. Lagdan, Ca-
tumbl; Rua Emílio Zaluar, Ramos; Rua Jarira,
Marechal Hermes; Rua Alaíde, Madureira; Rua
Grão-Pará, Engenho Novo; Avenida Henrique
Dummont, Ipanema; Rua Araújo Pena, Rio
Comprido, Rua dos Rubis, Rocha Miranda; Rua
Gustavo Sampaio, Leme; Ruas Lulsa Prata e
Maguaba Parada de Lucas; Rua Bernardo Gui-
marães, Quintino Bocaiúva; Rua Vicente Sousa,
Botafogo; Rua Barão de Itapiru, Andarai; Rua
Professor Hilário da Rocha, Bancários e Rua
Fernandes Lima, Anchieta.

LUZ

Vai faltar luz hoje, nos logradouros seguin-
tes: Subúrbios da Central — No Méier, entre
7h e 16h30m, Ruas Santa Fé. Arquias Cordeiro
e Coração de Maria. /// Em Marechal Hermes,
entre 7h30m e 17 horas, Ruas Coruripe, Iatu,
Aracoiaba, Dr. Gonçalves Lima, Piracaia, Acapu
e Igaratá. /// Em Turiaçç, entre 7h30m e 17
horas, Ruas Lindóia. Martins Guimarães, Rio
das Pedras, Frei Bento, Pereira Leitão e Bernar-
dino de Andrade; Avenida dos Italianos; Estra-
das do Sapê e da Portela; Largo do Sapê. Subúr-
bios da Leopoldina — Em Ramos, entre 7h30m
e 12 horas, Ruas Andiroba, Cardoso de Morais,
André Pinto, Leopoldina Rego, Pereira Landim,
Zeferino de Assis e Nossa Senhora das Graças.
Entre 12 e 17 horas, Ruas Gonzaga Duque,
Carvalho Moutínho, Nossa Senhora das Graças,
Araguarl, Sousa Lobo, Barreiros, Temporal, Mil-
ton, Dias Raposo, João Silva e Felisberto Freire;
Praça Vidal Barbosa. //<' Em Brás de Tina,
entre 8 e 16 horas, Ruas Oricá e Capoava.

EMPRÉSTIMOS

Será efetuado hoje, de Uh30m às 16h30m
o pagamento das seguintes propostas de emprés-
limos: Sede Tabela — 0 (Plano 01) Pedidos
de 11020 à 11186, com as guintes exceções:
11062 — 11076 — 11091 — 11138 — 11144 —.
DE 1020 a 11186, com as seguintes exceções:
11062 — 11076 — 11091 — 11138 — 11144 —
11152 — 11 184 Tabela — 7 (Plano 01) Pedidos
de 15 844 à 16 041, com as seguintes exceções:
15 851 - 15 852 - 15 853 - 15 861 - 15 862 - 15 868

15 875 — 15 876 — 15 879 — 15 881 — 15 883 —
15 928 - 15 964 - 15 978 - 15 988 - 15 990 - 16 003

16 008 — 16 011 — 16 016 — 16 021 — 16 035 —
16 037. /// Agência N» 1 — Campo Grande

iRua Augusto Vasconcelos 254) Tabela —
0 (Plano 01) Pedidos de 102 489 à 102 501 Tabela

7 (Plano 01) Pedidos de 107 343 à 107 373,
com as seguintes exceções: 107 344 — 107 351

107 353 — 107 363 — 107 367 — 107 371. Tabela
4 (Plano 07) Pedidos de 100170, com a se-

giilnte exceção: 100171. /'/ Agência N' 3 —
Bonsucesso (Praça das Nações, 22) Tabela —
0 (Plano 01) Pedidos de 302 988 a 303 001, com
a seguinte exceção: 302 989. Tabela — 7 (Plano
01) Pedidos de 304 950 à 304 974, com as seguin-
tes exceções: 304 955 — 304 959 — 304 970 —
304 972 — 304 973 — 304 974. Tabela — 4 (Plano
07) Pedidos de 300107. /// Agência N» 4 —
Centro (Rua das Marrecas, 21) Tabela —
0 (Plano 01) Pedidos de 402 174 à 402 185, com
a seguinte exceção: 402 184. Tabela — 7 (Plano
01) Pedidos de 401906 à 401916, com a seguinte
exceção: 401916. /// Agência N» 5 — Bento
Ribeiro (Rua Papari, 15/A) Tabela — 0 (Plano
01) Pedidos de 502 838 à 502 850, com a seguinte
exceção: 502 842. Tabela — 7 (Plano 01) Pedidos
de 505 356 à 505 379, com a seguinte exceção:
505 356 — 505 362 — 505 371 — 505 379. /// Agên-
cia N' 6 — Tijuca (Rua Major Avilo, 132) Tabe-
Ia — 0 (Plano 01) Pedidos de 603 221 à 603 235
Tabela — 7 (Plano 01) Pedidos de 603 498 a
603 516. /// Agência tí> 7 — Méier (Rua Frederi-
co Meier 22) Tabela - 0 (Plano 01) Pedidos
de 702 343 à 702 357, com a seguinte exceção:
702 346 Tabela — 7 (Plano 01) Pedidos _ de
703 362 a 703 382, com as seguintes exceções:
703 365 - 703 370 - 703 374 - 703 381.

VARIAS

começa hoje, às 11 horas, o curso P™™yido
pelo IP ASE sobre O Direito Pnblleo e a Realida-
Se Brasileira. /// O Dr. Haroldo Jacques e o
presidente da nova diretoria da Sociedade Brás -

teto dé Angiologia Regional da Guanabara ///
acadêmico Herman Lent recebe amanhã, na

Academiamasileira de Ciências, o Prêmio Costa
Lima de 1972. O ato está marcado para as 21
horas. /// Portugal, Itália, França, Suíça, Ale-
manha, Holanda, Bélgica e Espanha vao partici-
par da XII Feira da Providencia, nos dias 6,

8 do outubro, na Lagoa Rodrigo de Freitas.
/// A Importância do Direito Frivado na Soclc-
datlc Moderna é o tema do curso que o Diretor o
Acadêmico Evaristo da Veiga, da Faculdade de
Direito da UFF. em Niterói, promoverá a partir
de amanhã. /// O preço do leite sofrerá majo-
ração de CrS 0,05 em litro, a partir de 1' de
outubro. De CrS 0,71 para C* 0,76 /"Amanha.
às 17 horas, no saguão da Biblioteca Nacional,
inauguração da exposição do Sesqulcentenárlo
da independência do Brasil. /// Associação dc
Cronistas Carnavalescos promoverá, no dia b,
o seu I Festival do Chope. /// Amanha a posse
do professor Celso Kelly na Academia Brasileira
de Arte. /// Curso de Antropologia
constando de seis auUks audiovisuais,
será realizado pela Fundação Casa do Estudante
do Brasil, de 4 a 26 de outubro, na Praça Ana
Amélia, 9, 8? andar. /// Dia 29, na Escola de
Marinha Mercante (Av. Brasil) começa o curso
de Iniciação de Natação e Atletismo para alunos
dos colégios estaduais Charles Anderson, Gomes
Freire de Andrade, Professor Ari Quintela, Dl-
lermando Cruz e Bonsucessd. llll- equipe de
Maurício Rabelo Assessores será a responsável
pelo setor de comunicação do I Congresso Brasi-
leiro de Relações Públicas, marcado para o
Hotel Quitandlnha, em Petrópolis, de 2 a 6
de outubro. /// Abertas até o dia 10 de outubro
as Inscrições para o concurso cts Admissão ao
Colégio Naval. Na Guanabara, os interessados
devem comparecer à ilha de Villegaignon, das
9 às 12 horas. /// Hoje, às 20h30m, a noite de
autografas de Luís Goulart com o seu livro Can-
to Novo de poesias, lançamento da Editora Gru-
marl. Será na Galeria de Arte da Corrente
da Paz Universal, na Rua Senador Dantas,

' 117 — cobertura 04.
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TEMPORADA 01 NAO Alugo

aptos, coni» c/ou t/móvelii
Trat._Av. Allfntka 928/410,

TEMPORÀDA"õm Copa,- Alugo
ap. pf praia t/ tamanhos
400/850. Sem fiador c p/
com. Av.JJopa, 1 OSSj'601.

TEMPORADA 
"- 

Curta/ Tonpa
compl- mob. c/ ar rcfrloerado
p/ fin. traio. Raimundo Cor.
rola,_20/30l.  

UNIVERSITÁRIA GAÚCHA -
Aluqa quarto para 2 moça» quo
trabalhem ou estudem na Rua
Telipc do Oliveira, 17 apto.
302. Posto 2 CrS_25O,O0 cíirf»:

VAGAS - Mocas. Aluqam-se Cr$
150,00. Tel. 235-1036. Copaea-
bana.

GÁVEA E
J. BOTÂNICO

MOBIIIADO - Aluno no melhor
ponla da Lagoa, novinho com
3 quartot, 2 banheiroí ioc"ais
garacjom, telefone, demais de-
pendências completas. Telefo-
nar horário comrrcial, Tol.
266-3466 Sr. Anlonio Cnrloj.

Casas e Terrenos

I AlUGA-SE Apartamento ll.,1 2 qtt,, c, bti Area. Rua Xingu,
353 ap. 101-f. Chave no apar*
tamento 301, Freguesia Jacaré-
PftflÚá.

Casas e Terrenos

ALUGA.SE cata, tala, quarlo e
dcpcndônclai, Rua Jagoroabn,
Tratar Est. Intondonto Maga-
IhJSoi, n9J193. Doic. em folha.

j càrepÁGUÀ' - -Campinho,
Alugo casa 2 ... sala, talei»,
V. lellas, 77 c/7 sáb. 13 is 17
hs. o dom. 9 òs 12 hl.

IPANEMA
E LEBLON
ATAULFO DE PAIVA - 50 bloco

C-2 aplo.-704 aluno c/3 ais.
ciep/comp. de luxo / sinteco
e telefone / arm, embutidos

SETAD - A.Cordoiro,316
s/302. Teli. 281-2511 - CRE-
CI-I7 .3.

ÀV. ÉPITACÍÕ . ÊSSÒÃ, 900 ap.
301. Frente, hall, 2 salas, var.,
2 qtos. arm. emb., copa coz.,
dep. emp. Chaves no ap. 302
ANSA - Av. Pres. Antônio
Carlos 615 - 29 pav. Tel.
242-1314 _o^252:|236.

ÃLUGÒ apl. 3Ó2 (rente,* Rua
Aristides Espinola, 88 sala, pte.
conj. ort. Tratar Ouvidor, 133
s/ 504. Inf. 252-1485 - Base
500.

AlUGA-SE apt? alto íuxo l.ã
loc. em prédio de alto gaba-
rito, salão, sl. ds iantar, 3
qt9s, c/ arm. emb., 2 banh.,
1 toilette, sopa, cor.,-área de
serviço, dep. compl., emp.,
vaga de garage. Tol interno.
Ver R. Gal. Artigas, 361 apl9
803. Trio Adm. Imóveis. R.
do México, 164 - 109 and.
Tol.; 224-4609 - 224-9309 -
CRECI J-188.

ÃPT! QUADRA DA" PRAIA - 3
q. i. inv. sala dens. e garagem,
1.500,00. Ver porífiro _ Rua
José Linhares, l<J ap. 206. Tra
tar 247-4591. __

ÃLÜGO ap. 3 qts., 2 s. dep.
comp. emp. Rainha Elizabeth,
485/201. V. local. Tratar 
256-5027. CRECI 2460.

CASTELINHO - Al. ceni. R. Jo-
aquim Nabuco, 189 502, C

GÁVEA - Al. casa Frederico
Eier 2C0 2 sis., 3 qtoi., 2 banh.
voe, óep. c/:elef. Ver das 9
is 18. Trat.Aux. Predial. Irnv.
Ouvidor 21 242-6060 - CRECI
253.

SÃO CONRADO
BARRA E RECREIO

APARTAMENTO na Barra com
sala e quarto separados e de-
pendências. Ver Rua Olegárlo
Maciel, 71 ap. 207. IraUr Pies.
Varejas 542 - gr. 1613 - Tele-
fone 243-3113.

Casas e Terrenos

S. CONRADO -• Alucia-sc casa
cem piscina, 5 qts., 4 banhei-
ros, 2 salas, sela jantar, garage
2 carros, bela vista para o
mar, à Rua Gabriel Garcia Mo-
reno 600. Ver e tratar no iocal.

Lojas, Escritórios
e Consultórios

ALUGAM-SE 3 salas em con-
junto ou separadamente na
Av. Copacabana n? 500 —
0 202, 1 203 i 1 204) todas
de frenlt. Ver no local com o
porteiro • tratar tel. 252-1235
i tarde.

CENTRAL,
AUXILIAR E
RIO DOURO
APARTAMENTOS 

~ "Ãlugim-se

1 • 3 quartos, sl. e d;ps. t/
liada ou deposito. Ver R. Bar*
bosa da Silva, 95 de 8 as 12
hs. ProxImoRua Ana Neri,

ALUGO - Àpt"o. 303;' Rua Ãiice
Figueiredo, 55 c/ 2 qts. dep./
cemp. c/ telefone arm./ em-
butidos e cortinas — SETAD
281-2511. - A. Cordeiro, 316
s/ 302. - CRECI 1743. -

ALUGO - Apto. 
~Rua~~24 

dê
Maio, 331 - 2f|ts., dep. com.
pletas - sinteco de frente - I
SETAD - A. Cordeiro, 316 I
s/302 - 281.2511 - CRECI |
1743. ¦_  I

ALUGO - Òlimo, 2 q., sala
grande área, 7 vagas de gara. 1
gem. CrS 480,00 - Rua Mente '

Sinto, 140/102. Tel. 232-50O5.

AlUGA-SE ¦ C/u quin., sala
etc. Rua Eulina Ribeiro, n9 217
F. c 2. Tratsr n9 200. Sr. Gu'-
maráet. Enh9« Dentro. A.OQUúl.
Crt 300,00,

BÕÃ CAS A c/oulnlal, 2 .quíríõT,
teda reformada. Rua Joaquim
Norberto, 31, Cavalcanti.

CASCADURA - Aluno Rua Em-
barí, 26 duas caiai novai —
2 meses de fiança, traiar no
local.

CASCADURA - : Aluqa-s» uma
casa com uni quarto sala •
dependências & Rua Ca.uru,
366,

COLÉGIO - Aluga-se casa, q.,
a., to/, c garago. 260,00. Rua
To^ibn, 588;

DEL CASTILHO - Ãluga-se casa
ui,it,, sala, cepa, cozinha,
•dapendônclai, 2 varandas e
qu.nlal. R. Atilio Milano, 66.
Tratar_pelo tol. 230J813.

ENGENHO NOVO - Aluno cesa
tipo apt. de q. e s. a depen.
à Rua Visconde Santa Cruz n?
540_c/15.  

INHAÚMA - Ãluga-so casa .em
frente à praça do quarto salas
moradia ott escrit. R. Padre
JanuMo^ 60 -.-Ttl. 229-4875.

PIEDADE - Aluttr-so i casa c.
2 qts. sala o depend, quintal
e entr. p/ errro. Chav. na R.
G m"-- Sarpa, 448.

RUA DONA LÍDIA, 95 C/~1 -
Varínüí, sala, qtc, bh.. ccz.,
Chaves no n9 99. ANSA - Av.
Pres. Antônio Ca ri rs. 615 —
29 pavto. Tol. 242-1314 ou
252-1236.

PASSO ótimo depósito materiais
conitrucAo, grande frogueila
melhor ponto Teresipolls, Tra-
tar tel. 212-88 ou 22726 - Te-
roíópjlli,

PASSA-SE um conírato de uma
loia em frente as Casas da Da-
nha, Casa de bicicleta. Esti.
dos Bandolrantes, 144. Taquara.

INDÚSTRIAS
ALUGO - Lo|a c/ótimo galpio.

Finda, pintura, forca llg. Entr.
camlnnío. Guatemala, 215-A
Chavo ap. 201. Próx. Av. Bra-
_slh
GALPÃO - Alugo-se um om

Zona Ind. c/300 im2 irea cob
Tratar tel. 248-3451.

AV. IRASIl I2277-» - Alugo
¦alio c/ 260m2 p/lnd, leve,
com. Vor local c/íonlnho na
loia e mar, hora tel. 268.2469.

OAIPAO - Aluga.se ou vende-
so c/todas ai máquinas d*
marcenaria, Area lOOOm sendo
500m coberto por motivo dc
viagem. Tratar c/Angelo tel,
391.0659.

GALPÕES — Alugam.te dois cl
«prox. 7O0m2 cada. Força -
Rçd. W. Luiz, km 5 - Caxias
— Posto Relâmpago. Telefone
260-7924 -Jeo.

GALPÃO — Aluga-se na Av.
Brasil n9 12 698 - Mercado
Sâo Sobastlão — Trotar na
Rua Cinco n9 73.

Passa-se ponto
IOJA COPACABANA

Av. Copac. entre Santa Clara e Figueiredo Magalhães.
Montada e funcionando.
Cartas para a portaria deste Jornal, sob o n.° 335 267.

ÜTTT.TT.ATTRS

ALUGO sl. comercial amplo C
csz. banh. noví. Pça. Serzedelo
Corrcira. 15/1102. Ch. port.
Tel 235-2280.

ALUGAMOS - Ótima loia com
parnueamento — Desocupada,

p:rt. Trat. Pres. Roosevoll, 194 contrato comercial - Ver. Av.
scb. Adm. Coimbra. 503,C0

IPANEMA -"Visconde de Pirajá
444 apto 404 sala, 2 quartos,
armários embutidos, garagem.
CrS 1.500.00. Vor local. Tratar
267-1403.

IPANEMA cobertura temporada
2 qtos, sala banheiro cozinha,
terraço, mobiiiado decorad,
2.000,00 mais taxas. Jangade-
ros 42. Telefone 287-1915.

LEBLON — Aluga-se apartamen-
to quarlo e sala. ?u.i Leonel
Franco r9 146/205 - Tolcfo-
n„ 267-1037.

LEBLON — Parte apartamento.
Aluga-se c/ telefone. Rua
General Urquiza, 242/112. ^râ-
tar no local ou p/ telefone
247-80W;

PRAÇA GENERAL OSÓRIO -
Alugo meu apto. por CrS
900,00 mais taxas. 1 sala e c/3
auartos demais dependências.
Rua Visconde de Piraiá, 106

Portaria.

RUA GAl. 
"vFnANCÍC. 

FLORES
59.4 ap. 201 - C-'telefone

de frente, hall, saleta, sala,
jardim, 3 qtos. banh-., copa-
coz. dep. emp, área c /
garagem. Chaves c/zeladcr,
ANSA — Av. Pres. Antônio
Carlos, 615-29 o;v. Tel.
242-1314 ou 252 1236.

RUA ARISTIDES ESPÍNDOLA, 49
ap. 101 — Ampla sais, 3 qtos.,
damais dep. Chaves c/porteiro.
ANSA - Av. Pres. Antônio
Caries. 615 - 29 pa_ Tel.
242-1314 ou 252-1236.

RUA CARLOS GOIS, 390 ap.
403 — Saleta, qto., banh., coz.,
470,00. Chaves c/porteiro. AN-
SA — Av. Pres. Antônio Carlos,
615 - 29 pav. tels. 2421314
ou 252-1236.

TEMPORADA" EM IPANEMA -
R. Barão da Torre, 42/302. Alu.
ga-se mobil. c/sala, 2 quartos
e dependências. 2.000,00 in-
cluindo taxas. Chaves c/o por-
teiro.

Casas e Terrenos

PRECISA.SE alugar uma casa
grande em Ipanema, leblcn
ou adjacências p/ instalação
de um colégio, minimo 10 co-

Oleqário Maciel, 45 loia 0 —
Barra da Tiiuca. Tratar. R. ch
Assembléia. 38-49 andar. Tel.
231 0206. CRECI 738.

COPACABANA - Alugo o coni.
C-06 da Rua Miguel de Lemos
41 c salas, banheiro e gran-
de varanda. Ótima crbert. Ch.i-
ves port.vifi. Tratcr 15 às 17 h
c' Dr. Haroldo. pelo tel
252-5806.

ALUGO Meier R. Pedro dc Car-
valho 120 bloco A ap. 107 sald
qto. separado coz. banh. área.
Chav. port. ai. 3S0 mais taxoi.
Tels. 52-8551, 52-0982. CRECI

_] 294, Dr. Lisboa.
ÃLUGA-SE - Ap. sala, 2 quar-

tos, área coberta, varanda, 440.
Chzves no bar da esquina Rua
Colômbia n9 20 a?. 302.

ALUGA-SE um apartamento c
urna casa. Traiar Rua Cambuci
do Vale, 549. Vicente de Car-
va.hc.

ALUGA-SE apto., sl., 2 guartos,
dep, de empregada, frente. Rua
Gaspar 28/405, Pilrres.

ALUGA.SE apart. quan. s. c.
banheiro área e quintal. Rua
daí furquezas 48. Rocha Mi-
randa. CrS 280,00.

ALUGA-SE apartamento à Rua
Santos Titara, 92, ap. 103 -
Méier. Tratar demingo e 2a,
até 12hs.

COPACABANA - Aiugo sala
80ó à Miauel Lemos, 41. de
frente, ídif. Pinheiro Machado
Tratar IMOB. THEOPHILO DA
SILVA GRAÇA LTDA. - CRECI
101 - Av. Copicabana, n°
301 '302 - Tels. 256-3590 e
237-7709.

CAVALCANTI - Alugo 1 aptos,
de 2 qts., sala, desconto fo-
lha - CrS 330,00 e 400, na
Rua Maria Passos, 71.

ÊNGÊNHÒ NOVO - RviTÃgãrT.
bs, 90 apt. 101 - frente, todo
pintado, si. qto. sep., banhP,
co?., área c/ tanque. 

IRAJA' — Alugo apartamento,
salão, 2 quartos, cozinha, ba-
nheiro em cores, sinteco. CrS
390,00 não tem laxas. Desconto
em folha ou fiador. Chaves no
202. Rua Anibai Porto, 600 B-17
aplo. 204. Junto a Cetel.

JACARÉ' - Alugo apt. 101 
'ato.

sala e todas dep. amplas de
fundos c/sinteco. R. Mariana
Portela, 36.

MEIER - Aluaa-se o apt9 401
da Rua Padre André A\creira,
330, c/2 q. s. c. b. dep. emp.
Ver no local das 8 às lóh.

_—~ j meier ._ Aluga-so ótimos apar-
FLAMENGO x BOTAFOGO — I lamentos. R. Odilon dn Araúio,
Olimo ponto alugo loia 99 apl9 203 e 301. Traif:
c 25m2, iirau vitrine e tei. Ver 42-8937_e 42-9214.
c traiar Praia de B^iafrcio. 154. | MEjER-_ Aluga-se apto, de .ela,*_ , 2 quartes., e deps.. de empre-

LOJAS p/B. ncoi ou comércio I
rm oeral temos. Conts

LEOPOLDINA
ATENÇÃO - Cl qaraqem, apto,

quarlo sala etc. Hiqienópolls
- R. Pacheco Jordão. 84/303.
Chaves ap. 102 c/ João. Tratar
P. Vargas. 633/1209. Aluguel
400.

EXCELENTE LOJA cm Copacfba-
na — Aluga-se magnífica loia
c:m 150m2, à Rua Miousl Le-
mes, 57-A £ex-Aqéncia do Ban-
co Brasileiro de Descontes).
Trat?r cem o Sr. João Alencar,
fone: 256 8740.

vn. 5 ^nos. Ruas Ataulfo de
Paiv-, Vise Pir»1!, Copa. Inf.
2as. i dominoos. T. 227-8892
- CRECI 3295.

LOJA - Em Botafoqo, passa-se | -IT/.TmÂ
na Ru3 Voluntários da Pátria I rM> u"*

com 270m2. Sr. Difs. 226-3664.

gada. R. Jc-é Bcn'fácio, 500.
Chaves cem o zelador.

AV. N. S. DA PENHA, 271 ap.
302 - Sala, 2 qls.. banh9. ccz.,
irea. CrS 400,00. Chavos no
local. ANSA - Av. Pres. An-
tônio Carlos, 615 - 29 pav.
Tei. 242-1314 ou 252-1236.

ALUGA-SE - Um apt. de pri-
m:ira locação de frente com
dois quartes sala cozinha ba-
nheiro e dependência completa
de empregada - garagem. Rua
Cardcso de Morais, 33Ó Apt.
30.. Proco CrS 600,00. Trotar
com Sr.Edmundo. T. 230-1417.

BONSUCESSO- Alugase a"p:9
Av. Eruxolas, 128-402 cl 2
qts. sela c dep. enio. Chaves
no ap)9 104 c/ S-. Arthur ou
tel. 230-8463 D. Marlene.

hTÓÍENOPOÍÍS - Aluôo apt.
sl. 2 qts. coz. banh. cores. Sin-
teco qtal. vaga' carro. A:sapu-
*> 138. Inf. 960-5193. p

LUCAS — Aptos, tipo casa —
Alugam-se novos 1 s. 2 gr.
qts. coz. banh? e area. R. Ju-
vencio de Men-jcs, 35. CRECI
2233.

PENHA - Alugo apart. 102. Rua
Ibispina, 167. S. 2 q. cozinna,
ban. tanque, 2 áreas. Chaves
no bar. Tclf. 2320098. Dr. tmi-
lio.

RUA CÁPITAÓ «UZ 5Í3 ap.
302 - Hall, sala, 2 qtos., ba-
nho., coz., área. CrS 280,00.
Chaves c/porteiro. ANSA —
Av. Pres. Antônio Carlos, 615
- 29 pav. Tel. 242-1314 ou
252-1236.

E I ftfrt §í§]SKC

MOVEIS E
DECORAÇÕES

PILARES - Aluga-se: 2 querlos,
s-, coz., banh. CrS 260 80 c
1 quarto, sala e banheiro —
CrS 150,00 - Trai. R. João Ri
beiro, 351 - Sr. Faruk.

RAMOS - Aluga-se apto. c/2
qtos. sala. R. Uranos, 1245 —
380,00 mais taxas. Chaves c/
zelader.  _

RUÀTeÒPoIdÍNA REGO, 236
ap. 403 - Sala, hall, 2 qtos..
banho., coz., área. CrS 390,00.
Chaves c/porteiro. ANSA -
Av. Pre*. Antônio Carlos, 615
- 29 pav. Tel. 242-1314 ou
252-1263.

RAMOS"- Aluga-se com 2 quar. | canapés 150, cadeiras e/ palha
t.-s. sala

ATENÇÃO — Compramos mévtis
armários duplex d«rmltériot ar.
cas • salit coloniais. Pagi-se
bem - T.l. 2284229.

ARCA DE JACARANDA' -
230,00 mesa redonda elástica
290,00 cadeira 30,00 duplex
iacarandá 4 pis. 750,00 carro
de chá 80,00 cama marquesa
95,00 bictma p/colchão 150,00
mesa dc jacarandá c/tampo de
mármore c/1,20 de diâmetro
250,00 e mesa c/o mármore
120,00 as Três c/mármore e
tudo, cama rela Gonçalo Alves
55,00, camas estilo barroco,
camas estilo Luiz XVI, c/meda>
Ihâo e palhinha duplex Luis
XVI, mesa de cabeceira, pente-
adeira 350,00 estante iacorandá
570,00 salj luis Felipe, Impe-
rio, qrupo estofado iacarandá,
almofadas soltas sofá e 2 pol-
tronas 490,00 bicama jacaran-
dá linha reta 360, mesa p/tele-
fone 85,00 os mesmos móveis
em vinhático ou cereja tem
20% do descontos. Temos ain-
da colchão ortepédico 260,00
console parede 80,00 banco de
igreja jacarandá 160,00 bicama
vinhático 195,00, cana pá
220,00, criado-mudo 2 15, 00,
moldura jacarandá HO, mesa
jacarandá holandesa, sol jacan-
randá, abajour diversos pa-
drôes, tapetes em nylon ou bu-
clè a partir de 45,00 mini-
cômoda, mlnl-sapateira mesas
retangulares entalhadas e ou-
tros artigos nosso fabrico.
Grande fábrica vende p/ dese-
cupar lugdr. Esta fábrica tem
2 entradas, uma pela R. Ca-
chambi, outra pela R. Honório,
1427. Diariamente até 23 ho-
ras. Inclusive sábados. Fedes
281-8215 - 281-8233 - Não
temes filiais.

ARCA JACARANDA' - Coreieirã
e vinhático a partir de 180,
mtsa elástica, consol* retangu-
larc oval 280, camas diversas
12C, bicamas Marquesa 220,

ARRAIOIOS tapetei noves
genuínos - lindos desenhos
coloridos. 274x376 - 255x305.
Figueiredo Magalhães 131/301
2351703.

ARMÁRIO DUPLEX 3,4 p. guar-
das vestido ti 3 p. arca 3 p,
mesa console redonda, mini
arca, comeda, cadeiras, meda-
Ihão Império, carrinho de chá,
consoles, vitrine, mesinhas,
camas, espelhos tá jacarandá.
R. Siqueira Camp;s, 143 sobre-
loja 57.

DORMITÓRIO - Moderno, a7.
mários. Peças avulsas. Vendo
barato desocupar lugar. Rua
Haddock Lobo. 18.

ESPELHO 120x75 moldura doura.
da, toda trabalhada CrS 150,00.
Teli 236-4312.

ESPELHO 120x75 moldura doura-
dc, toda trabalhada - CrS
150,00 - Tel. 236-4312.

PARA VOCÊ
DECORAR:

Conde de Bonfim, 130 /
Conde de Bonfim, 142
Conde de Bonfim, 577

Mobilia Decorações tem 3 loias na Tijuca, com
uma atualizada linha de móveis estofados, ar-
mários e estantes, de fabricação própria.

_^£SH8223 T&sifvrrL.

BI-CAMA
Com 3 utilidades
Cama de Casal
2 Camas de Solteiro
1 Confortável Sofá.

OFERTA
DE ANIVERSÁRIO

DE CrSjtterfC
por CrS 590,00

IH mObUia decorações
Ikal Aberta Diiriamente Das 8 as 22 '

FINANCIAMENTO is omprosai
para aqülflçlo mercadoria nacl-
onal e importada (Cambio e
despesas alfíndcqár>as) tol,
221-1614. 

INDUSTRIAL precisa 3CO.000.00.
Garantia Irnóvol parlo Petrópo-
lis (1.000.000,00). Pres. Vargas,
633/1322..- .1 .hl, -224-3059.

PROMISSÓRIAS vinculadas a
venda de Imóveis. Compro ne*
gòclo direto %l Intermediário
- 237-3877 - 221-3414.

PROPRIETÁRIOS E COMERCIAN-
,TE5 — So o Sr. dcso|a aumen-
tar sua renda cm 5 000 a
10 000 p/ mês fale tel
257-0764 — Oliveira. Negócio
em jflrma _comercial.

PRECISA.SE de 50, 200 «"300
mil, praio 6 meses, paga-st
bons iuros * te da garantia
de prodioi e aptos. Z, Sul.
Inf. R. Senador Dantas, 71,
gr. 1902. Tel. 242-5884 . ...
222-8669.

títulos e
sociedade

ORUPO ESTOFADO sofá, 3 luga-
res, 2 poltronas, almofadas sol-
tas, superluxuoso. Vendo bara-
tissimo, grande urgência —
236-4312.

PRAÇA OI. OSÓRIO - Alugo
minha loia Galeria Ed. Issa
tundos. Ver na portaria. Vise.
Piraiá, 102.

Aluga-se ótimo
apartamento. Est. Velha da Fa-
vuna, 1931 aptP 202 bl. 11.
Tratar tel. 428937 e 42-9214.

PRÉDIO COMERCIAI c/12 quar.
tos, 2 frentes, passo contrato.
Ver Dona Mariana, 2, esa. c'
S. Clemente. Serve p/ qualquer
tipo de negócio. CRcCI 147.

RUA STA. CIARA. 33 - Gr.
912/13. Aluqa-se de frente, sa-
lata, sala e prlvetiv. Ch'ves
t/prrtçiro. ANSA - Av. Pres.
Ant:n',o Caries, 615-"° pav

modos - Telefonar: 267-3277 1 Tel. 242-1314 cu 252-1236

PIEDADE - Aluga-se I apl° c/2
qts. sala e depend. e I apto.
r/l qto. Chaves na R. Gomes
Serpa, 448. 

PIEDADE - Aluqa ao. de cober-
tura C-01 c/ sala. 7 ouartos,
banheiro e cozinha em cores,
olcv>idor e qaraqem. Ver Rus
da Cspela. 512 esq. de Clari-
mjndo dr* Mello, 365. Tratar
tel, 224.4337 Dr. Jorqe

RUA AlBANO FRAGOSO, 81.
ap. 401. Sala, 2 qtos. banh.,
toi, area. Chaves no ap. 103. ^..-—z
CrS 300,00. ANSA - Av. Pres. | £ PAQUETA
Anlonio Carlos 615, 2° pav.
Tel. 242-1314 ou 252-1236.

coi. banh. e daoco-
dr;nria de empregada na Trav
Roíiariz, 8 apto. 101. Chaves
no local.

Casas e Terrenos

ALUGA-SE ótima casa 2 auartos,
2 salas, e mais dependências,
água com fartura, toda a con*
dução na porta direta a cidade.
Preco 400,00 sem impostos. Rua

5 "to^_Nrqu:hi, 371.
VISTA AlEGRE, Estr. A q u a

Grande. 1096. Rua Onze, casa
7 (não é avenida). Atuqo boa
casa 2 pav., 4 qts. vaga auto,
'-.:. V. Local. leL 3"0 0Í99.

GOVERNADOR

ORUPO ESTOFADO sofá, 3 luga.
res, 2 poltronas almofadas sol-
tas, superluxuoso. Vendo bara-
tissimo, urgente, 236-4312.

ZCNA NORTE

TIJUCA,
RIO COMPRIDO
E MARACANÃ
ALUGO P. Uruyuai. 

'272,404,

frente p/ R. Eng, Ernani Co
trin. excelente apt. c/ ampla
saU, 2 qtos. banh. coz. dep.
compls., prédio selecionado
pertinho das Cosas Sendas. to

TIJUCA — Aluga-se apartamento
sala, 2 quartos, dependências
completas, na Rua Conde Bon-
fim 87, apt. 302. Chaves p/
aentileza no apt. 303. Bare:
CrS 600,00 mais taxas. Tel.:
225-1058, Da. Edilh.

RIACHUELO - Rua Lino Teixei-
ra, 152 ap. 301 - Frente, sala,
3 qtos., banh?, coz., dep.
emp.. área. CrS 600.00. Chaves
no ap. 302. ANSA - Av. Pres.
Antônio Carlos, 615 - 2? pav.
TeJ. 242-1314 ou 252-1236.

RIACHUELO - Vitor Meircícs -
Alugo ampto ap. 301, R, An-
tônio de Pádua 1. Ver de 9 às
13 hs. cu cemb. Tel. 228-6912.

AlUGA-SE
qts. 2 sl
quintar

da cond. etc. 700.00 mais la- j das 15 às 17hs. R
xas — Chaves porteiro i xandrina, 100, apt
268-1094 e 268-4766
CRECI 3275.

TODOS OS SANTOS - Alugase
o-t9. 2 quartos, sala e depen-
dê-i:'3s de empreaida. F;ador
idônea. Rua Conselheiro Ages-
tinho. .18.

VAZ IOBO iunto Ca\. Cristo
Rei. Alg. apto. 2 qtos., saláo, [

casa mob_.tel.,' 2:| varanda o dpds. Ver R. Terço,
cai. bh. dep. emp. j 

19-201 esq. Mons.. Fel.x.
Ver e tratar local, !

Casas e Terrenos '

ALUGA-SE ótimo aptP l.a loca-
ção de frente c/sala, 2 qt9s,
banh., coz., área de serviço e
garage. Ver R. Orestes Roso-
lia, 241 apt9 108 ou 303. Cha-
ves c/ Sr. César Jardim Gua-
nabara. Trio Adm. Imóveis. R.
do México, 164 - 109 and. T.
224-4609 - 224-9309 - CRE-
Cl J-188.— " T1

Lojas, Escritórios
e Consultórios

Sta. Ale-20L_
Aluga-se casa c/_ 2

ALUGO apto. salão, 3 qu. to-.,
dep. de emp, garagem. Profes-
ia. Ufaielle Cortes, 89/402. -
Chavn no aplo. 302.

ALUGO — Usina apto. luxo qt.
sl, sep. a senhor idôneo CrS
398 amb. fino europeu. Rua
Condeúba. 43. Tel. 238.8966.

ALUGO — Ap. tipo casa, sala,
2 qts., deps. grandes. R. Dr.
Satamini, 210-A ap. 302. V/Io-
cal. T. 52-8551 - 52-0982. CRE-
Cl 1294. Dr. Lisboa.

ALUGO quarto ind. a raotu.
moça ou casil. I'ua Arisiides
lobo 41/101. Ver, tratar d
partir de_2a.

AlUGA-SE quarto para moças
ou casais que trabalhe fora -
Com depósito. Rua Professor
Gabizo 332 - Tijuca

AIUGO qto. tipo ap. em sobra-
do independente. R. Haddock
Lobo, 289 sobrado v/local ai-
200 mais taxa. T. 52-8551
52-0982 - CRECI 1294 Dr. lis-
boa.

ÃLUGÒ- Salão, 3 qts., banh.
coz. dep. emp. e garage de
frente todo pintado c/ sinteco
Alg. CrS 900,00 mais taxas. Vor
Rua Moraes c Silva 86 apto.
301 Chaves c/ port. Tratar
.'OAl GOULART. Tel. 256-2034.
(CRECI 59),  !

CÃTÍIMB1 - Aluaam-se aps. sa- |
la, quarlo, coz. banheiro, CrS
330. R. Vista Aleqre, 17. Cha-
ves «R. 104. T. D. Adalberto.
Av. P. Vargas, 590, sala 1714.

ÍTJUCA - Ãluqa-se apto. sa-
Ia, 2 qts., banh., coz. e dep.
empr. Ver R. Amaral, 15, *pl?
201. Chaves ept° 'Ol^fjgpjj.

TIJUCA - Aluga-se. Av. Mara-
cana 1470 apt. 303, com sala e
?ríi quartos. Chaves com o por-
teiro.

fÍJÚCÃ - Aluga-se aplos 603
- 604. Rua Barão do Mcsqui-
ta n9 450 ~ Sala, 2 qtos., coz.,
han. depend.-empr. - la loc.
ver no local. Tratar 258-86B9.

TUÜCA - Rua S. Francisco
Xavier 240 apl9 201 cm frente
Celégio Militar. Sala 2 quartos
copa cozinha. 600 mais <axas.

TIJUCA - Aluga-se amo. com
2 quartos, 1 sala, cozinha, ba-
nheiro completo, de dependên.
cia de criados o área do sor-
viço. Ver e Rua Uruguai, 302
apto. 809. Chaves com o por-
teiro. Aluguel CrS 600,00 mais
taxas. Tratar IMOD. THEOPHILO
DA SILVA GRAÇA - CRECI
101. Av. Copacabana. 1085 sala
301-2. Tels.: 256-3590 o
237-7709^

TIJUCA - Alugo apto. sala,1?
qt., b., c, dep. emp., pintura,
sinleco novos. 570 mais laxas.
R ,S. Francisco Xavier, 378 ap.
702^

TIJUCA - Próximo <\ Saens Pena
alutja-se apto. novo ã Rua
Adolfo Mota n9 55 c/l - 101
Ver diariamente das fi àl 11
e das 13 ás 17.

JUCÁ'. | muda
qts., sala e dependências. Tra-
ur. Te[.: 238.039'1

TIJUCA

Casas e Terrenos

Alugo. Rua Dulce,
86 casa c/2 sis. 2 ats. demais
deps. Chv. local. 2a. feira, 8
às 13 hs. Tratar 223-3437.

ANDARAI, GRAJAÚ
E VILA ISABEL
ALUGA-SE ap. sl., 3 qt., cor.,

banh. Rua Grão Pará 477/201.
Al. 3B0.OO c 45,00 tx. Chaves
ap. 101.

ALUGA-SE um bom quarlo in-
dependente para rapazes ou

Sr. Rua Ernesto dc Souza, 16
Andarai Sr. Moura.

BARÃO DE MESQUITA, 923/802
- ótimo ap. sl. 2 qtos. o
depd. compl. 550,00 m ai s
taxas. Ver no local, tratar

_26512284:
EXCELENTE ap, alugo c/ i. inv.,

2 qts., sl., dep. emp., quintal.
R. Henrique Morlze, 29 ap. I.

AIUGO. Estrada Camoinho. "tb.
casa nova c/quintal, 2 qtos..
sl., varanda. Ruo 1 n? 57 300
e taxas. Ver local cl Rodriques.
Tratar Dr. Euqenio Sen. Dantas,
117 sala 721. Tel. 242-6569.
CRECI 1335.

AIUGO casa c/ 2 qls. s/ coz.
banh. quintal. Não falta água
(tem cisle-na). Alug. 350,00
dose. em folht. R. Peruipe 123
Realengo final da R. Piraqua-
ra. Trat. c/ Sr. Enock de 8
às 12 hs. E outra at. sl. coz.
banh. no mesmo endereço.

ALUGA-SE uma casa c/2 qtos.,
sl., copa. e coz., e peq., apto.,
c/qto., coz., banho. Ver t. tro-
tar a Rua Itamaracá, 20. Ca-
chambi.

GRAJAU - Aluga-se aplo. 203,
na Av. Enq9 Richard, 273, c/
3 qto. %l e demais depend.,
chaves c / zelador, Aluouel
750,00 e demais encarqcs.

Casas e Terrenos

ALUGA-SE - Casa R. Torres Oli-
veira, 431/ c/ 2 qls. sala
dependências e entrada p/ car-
ro. Sinteco. Chaves ao lado Da.
Dulce. Informações 242-3653.

ALUGA-SE - Largo da 2a.
Feira, sala, frente, p/consu!-
tório ou escritório, prédio no-
vo. 300.00 mais taxas. Tra-
tar PREDIAL LEME CRECI J-

_3B3_ tel. 237-9352.
ALUGA-SE uma sala come-rcial,

R. Conde de Bonfim, 422 —
Edificio Eske|c - Tratar na lo-
ja I. Modas Madame Ester —
ai. 400,00 - Tels.: 248-8783 e
228-7698.

ALUGA-SE .loia e sebrado. R.
Haddcck Lobo 128. Tratar dia-
riamente das 9 às 10 horas.

CENTRO DE RAMOS - Aluga-
se ótima sala c/banh. priv.
p/escrit. /cônsul!, /industr. »
Rua Uranos, 1200. Tratar %/
207.

IOJA NA TIJUCA - Aluga-so.
Ver Rua Conde de Bonfim n9
177 loja S. Tratar Pres. Vargas,
542 - Gr. 1613 - Tel.
243-3113.

ÓTIMA sala no Centro do
Méier. Ver Rua lucidio Lago
91 s/410. Tratar Pres. Vargas,
542 - gr. 1613 - Tel.
243-3113.

OLARIA - Aluga-si grande
loja — próximo conjunto ha-
bitacional. Rua Paranapant-
mi n? 6?4-A - Telefone: ...
260-0818.

6j, duplex 2, 3, 4, 5 e 6
portas jacarandá, cerejeira e la-
queados, consoles, molduras,
minicomodas, estantes diversas
550, dormitórios luis XVí em
jacarandá e laqueados, salas
Luis felipo, colonial e outras,
carro de chá 95, (irupos estofa-
dos ó50, mesinha p/ lado de
sofá as 3 c/ mirmore 120,
e mat3 centenas de peças avul-
sas. Grande fábrica para deso*
cupar lugar vende ao público
a preço de revenda. Rua Enes
Filhos. 108 - Tel.: 230 8619,
Penha Circular, aberto diária-
monte até 20 hs., inclusive aos
si bacios. Domingos até 14 hlá ¦

ARCA, mesa redonda, cadeiras
medalhão. Vendo baratitiimo.
Tel. 236-4312.

ATÉ SÁBADO Só - Dormitório!
3 portas pau marfim com ca-
viuna A pecai, completo, qua>
lidada com garantia. Oftita da
semana d* 960,00 por 699,00.
Movais Sever. R. Euclidts Fa-
ria, 51-B, Ramos • Av. Brii d*
Pina 2 780-A, Vista Alegre -
Tel.: 391-0322. Flnanclamei ati
30 meias.

Ã GEL. vende urgente grupo
estofado modernissimo por
apenas 345,00. Bicama em es-
tilo ou tinha reta por 4*16,00
Tudo novo sem uso. Entrega
imediata, facilitamos. Aceito Di-
ners e CBC R. Senador Dan-
tas 71 gr. 1905.

ARCA OE JACARANDA' 4 portei
mesa redonda elástica cadeira
ii '. ... h,io pouco uso. Tel.
236-4312 Baratissimo.

DUPLEX, ARCAS, MESAS só esta
semana: Fábrica faz grande
venda para diminuir estoque.
Móveis iacarandá, Imbuía, ecre-
jeira. Eis algumas das muitas
ofertas: m. duplex 3 portas
600,00, mini duplex 4 port»
650,00 duplex 2 portas 550,00
duplex 3 portas 700,00, du-
plex 4 portas 890,00, arcas

2 portas a 290,00, arca 4 portei
410,00, mesa redonda 290,00,
cadeira palhinha 60,00, cama
gavetSes casal 390,00, banco
de igreja a 200,00, canapé 2
lugares a 250,00. carro de chil
2 bandejas 99,00, console do
parede 80,00, moldura c/ espe-
lho a 90,00, mesa cabeceira
80,00, cama dupla 230,00. E
ainda mais: camas colonial,
Luiz XVI, João V, retas, arcas
império, colonial, luiz Felipe,
cadeira todos os modelos, me-
sas, estofados Unhe reta, «u-
plex qualquer medida, arme-
rios, carnes gavetões, etc. Fa-
ça-nos uma visita e comprove
que anunciamos só a realidade,
e aproveite para ver como é
feito o seu móvel. QUIM MO-
VEIS E DECORAÇÕES. Rua Al

JACARANDA' - Ccreieira o vi.
nhático — Grande f.inric: de
móveis com exposição e ven*
das diretas ao público a preços
de revenda, mesas consoles o
elásticas, 280, cadeiras com pa-
lha império 65, canapés 2 lu-
gares 150, duplex -2-3
— 4 — 5 pts. a partir de
650, camas diversas 120, con-
soles espelhos, bancos igreja,
grupos estofados diversos a
partir de 600,00, carros de chi,
cômodas arcas móveis de estilo
L. XVI barroco, luii Felipe,
sala em azulejo e imensa varie-
dade de móveis avulsos. Rua
Lobo Júnior, 763 — Em frente
ao Distrito. Ns descida do via-
duto da Av. Br .-.il. Dísriamsnte
até _20 hs., inclusive sábados.

LAQUEACÀO móveis em geral,
armários embutidos, douracã-*
ouro em folha. Tel. 243-6197
Sr. Manoel.

MOVEI S" JAC AR ANDÃ"~^~ \_í d~õ,
viagem urgente, arm. duplex,
cama, estante, car. chá. R. Car-
valho de Sousa 12 ap. 301 -
Cascadura.

TV SONY 9' port. emb. 850,00
Radio GE pilha e luz U.S.A.
5 fa. 350,00. Domingos Ferrei.
ra 192/601. - 15 as I9h.

Gravadores
MK-7

TVs - Rádios - Vitrolas
— Toca-fitas. Consertos garan-
tidos. Orçamentos grátis. —
"TRANSISTOMAR" Eletrônica.
Travessa do Ouvidor, 4.

(Próximo a Rua 7 de Sc-
lembro).

MODAS, ROUPAS
E JÓIAS
PERUCAS KANEKALON -
Atacado e varejo, CrS 50,00.
Vários modelos. Facilitamos,
importadas de todos os tipos.
Rua Figueiredo Magalhães, 219
s/303 — Copacabana.

PERUCAS KANEKAION - A CrS
54. N. B.: a preço de fábrica
confecção de Ia, (garantia
total). Dese. e troca p/rev. R.
(Gonçalves Dias, 89 sl. 206. Tel.
242-6761 Syma Modas.

ASAKI PENTAX NIKKON Minol-
ta Leika etc. usadas, compra-
mos pagando bem. Também
cbjetivas. Fumadores projetarei
empliadores. Fotolécnlca Cianci
Rua do Ouvidor, 130/ 308 -
Tel. 232-4645.

FUNCIONÁRIO diplom. venda
até 2a.f. NIKON? rotemie
FTN, Tclcobietlva 1.4 de 50
mm, corpo preto ou venda
só objetiva. Copacabana n9
112/1003. tel. 2350830.

DIVERSOS

ANTIGÜIDADES - Compro pra-
tas, cristais, tapetes, móveis,
biscuit, lustres, moedas e criso-
lilás. Tel: 237-3198 Gracinha.

CONTAS DE IUZ - Antigas
pzgo máximo qualauer auantir,
Av. Copacabana, 420 sl-307 Tel.
2570983.

POSTO DE GASOLINA SHEll —
Sócio passa sua parte 50 por
cento. Motivo doença. Grande
oportunidade. Rod. Pres. Du-
ira Km. 8 1/2. Traiar Telefone
392-2606 h noite.

fa-

ATENÇÃO - Vdo. t.lefon. Be-
tafogo. Compro • vdo. todas
as linhas. Sra. Sandra 265-7405.

ATENÇÃO - Te loto-
nes: compro — vendo
— troco: Solução imedi-
ata conforme a lei, ins-
falações em 8 dias —
SR. PIRES - 254-3625
e 234-8988.
ATENÇÃO — Telefones, compro,

* endo - Troco todas as linhas
da GB, Carnes. Desligados -
Obedecendo ns normas da CTB

JAmt. Ribeiro. 237-5954.

ATENÇÃO r- Telefones
e mesas P(A)BX: com-
pro, vendo, troco: Ins-
talações imediatas, me-
lhor preço da GB —
MARCOS: 264-8081 e
254-3625.

COMPRO TUDO - Geladeira,
TV, vitrola, fogão, dormitório,
máquina lavar — costura ou-
rtos. To.l.: 228-1167.

PERUCAS KANEKALON - lm-
portadas vista em prop. na TV
e nas mais lindas artistas. V.
S. encontra a CtS 55 (preço
total). R. Uruguaiana, 86 s/412.
Tel. 221-0833 - Créd. na hora.

TAPETES PERSAS - Vendo va-
rios novos, diversos tamanhos,
qualidade extra incluindo lin-
dos tapetes de oração, preços
de ocasião com facilidade de
pagamentos. Ver: Praia do Rus-
sei. 344-E. Tel. 225-2408. Sr.
Tino. Também lavo e conserto
tapetes em geral.

TAPETES PERSAS de categoria
e desenhos excepcionais. Vis.
conde de PlraÜ, 437 -
STRAND - Sexta até 10 hs.

TAPETES PERSAS - Vendem-se
Shiras 2,5x3. Tehris 4x3. Mar-
car hora. Tol. 267-061t.

B-! FTRO-
DOMÉSTICOS
AR CONDICIONADO 1 HP,

moderno c/ pou;o uso. Vdo.
barato. R. Maestro Francisco
Braga 502 ep. 203. Cepa (fl.
Peixoto).

PERUCAS - Kanekalon - Vários
modelos, direto das fábricas.
Pr. para revendedores. 50,00.
Tel. 390-8370 - Rua Carolina
Machado n9 438. Madureira. _

PERUCAS KANEKALON - Direto
da fábrica preço s/concorrente.
Todas as cores 50,00. Rua
Siqueira Camp;s, 43/431.

VESTID6"DENOIVÀ~~TÍdo~do
crepe ündo. Véu c/9 camadas
de tule francesa. Grinalda fran-
cesa. Tel. 26-3608-

VESTIDO NOIVA - Órgandi
suíço, bord. c/véu, grinalH.
bouquet, sapato. Urg. ac. of.
R. Prof. Gabizo 2B9 Tijuca.

FAMÍLIA VENDE tudo do seu
apt. 2 qoladeiras, grupo estofa-
dos, scfá bi-cim.i. sofá estilo,
poltronas, mcvnhas, trabalha-
das, pedra mármores, abajures
diversas cortinas, tapetes 3x5,
Santa Helena 3 x 4 e 2 x 3, qua-
dros grandes, lindos relógios,
cristaloira — Vitrine, binóculos,
máq. fot. televisão 23 pol.
Philco e portátil, vitrola sterco
Telefunken dominante FM, ven-
tilador, espelho, facão, casa de
santo. etc. R. Paissandu, 406
ap. 103. Tel. 225-7023.

FAMIll». VENDE - TV Sony 4".
TV Philco 23", TV port. 12",
fogão 4 b. novo, 2 persianas,
radio vitrola. Esteves Júnior,
70/202. 

ÓTICA E
FOTOGRAFIA
SMC TEIE TAKUMAR 400mm

f 5, 6 CrS 2 050 e HEUKOR
300 f 4.5 CrS 1 100, vendo,
Mario - Tel. 226-7401. Av.
Alexandre Ferreira, 71. lagoa.

MILITAR transf. vende ar cond.
Philco, TV, gelad. máq. lav.
e cost. vitrola, grupo, etc.
2490333.

TELEVISOR, guarda-roupa —
mot. viagem, vdo. guarda-rcu.

OUITANDINHA patrimonial
milia. Vendo. 236-7068.

SÓCIO — Aceita-se um capitalis*
ta cem pequeno ou qrande
capital renda mensal 10%. Tra-
tar Tel. 235-1332 ou 257-6068.

VENDO - Umuarama, Federal,
América, Ti|uca. Compro — Flu-
minense, Hosp. Silvestre. Leme
Tênis. Tel. 2567026;

TELEFONES
ATENÇÃO — Compro e vendo

tels. 26 44 66 29 49 23 43
32 42 52 21 24 27 47 67
87 35 36 37 56 28 48 34 64
25 45 65 30 60 61 38 58 68,
mesas PBX P(A)BX e carnes
seriados pago em dinheiro
maior preço. Tel. 234*1797.
Sr. Paulo. 

ATENÇÃO - Compro telefones
e troncos P(A)BX, pagando o
melhor preco, linhas 28 34 48
54 64 38 58 68 29 49 61 81
30 60, Contador Viana. Rua
Mayrink Veiga. 325/902. Tel.
228-4171 ou 223-3353.

ATENÇÃO — Tels. compro ven-
do de qualquer linha da GB.
Pago maior preço em dinheiro,
na hora. Terezinha. 237-1885.

ATENÇÃO — Tels. se você quer
comprar ou vender. Maria Tere-
sa resolve seu problema na ho-
ra, dia e noite. 256-3017.

AO COMPRAR VENDER ou'tro-
car il tel. linhas 21 22 32 42
52 31 24 23 43 28 48 34 64
68 38 58 25 45 65 85 26 46 66
27 47 67 87 35 36 37 55 56
57 29 49 81 88 61 30 60 -
Mesas P(A)BX e todos da Ce-
tel. Use n/servicos especializa-
dos c/ assistência jurídica. Ma-
xima garantia. Também provi-
denciamos mudanças de onde-
recos. Operamos rigorosamente
dentro da lei, encaminhando
as transf. a CTB e Cetel. cl
pagto. sempre a visla. Dr. jGeorge. R. Senador Dantas, 80 !
s/1503. Tels.: 222-3267 e ...'.
242-6658. Hor. com.

AGORA - Compro vendo todas
as linhas CTB, pagto. no ato,
compro 46, 66, 27, 58, 64, 56,
32, 43. Tel. 268-3033. M6nlca,

ATENÇÃO - Telefo-
nes: compro, vendo,
troco: opero conforme
as normas da CTB, com
pagamentos à vista —
TÂNIA - T.: 234-9433
E 264-8081. 
ATENÇÃO - Telef. compro e

vendo pago muilo bem em di-
nheiro na hora. Atendo noite
o dia 246-0245 - Henrique.

ATENÇÃO — Tel. comp. e ven-
do troco telefone. Pago os
mí lhores preços da praça por
qualquer linha da GB. Sanlos
258.676^J58-n09. _

ATENÇÃO TEI: 22/32/42/52.21/
24 e outras. Compro pag. à
vista. Precisamos p/ varias fi-
llils; Para conlalos tél.222-3389

ATENÇÃO - Compramos tele-
fones t troncos teriados P(A)

pagando muito bem para

f 
dUP'e_„C„.diV_,mM_fo 

Av' ATENÇÃO - Compro -~Veíd:
tar expedente da tarde Av, __ Tfo_o L. ^
Princesa Isabel, 3CO, bloco B d\nh0\TO \jr„
iP_-_4.°?- I Copa" -' COSTA

248-7140.VENDO bufet moderno mesa
com vidro 6 cadeiras, cama ca-
sal colchão molas, berger, có-
moda, piano Krautzer. R. Ar-
tur Bernardes 21/304.

Pago
ota. Fia.

223-1373

VENDE-SE grupo estofado c/
mesa mármore jacarandá, fogão
Brastemp, estante jac. sofás
Geili, cama-berço marquesa —
Juiz de Fora 165.

VENDE-SE - Jogo de estofado
par abajour, sala de fórmica
utilid. domestica, mesa telefo-
ne Real Grandeia 238/402 -
Bot.

ALO — Compro televisores vi-
trolas, gravadores mini k7 pa-
rados ou funcionando. Pago
muito bem 255-1664. Carlos.

AR CONDICIONADO DE 1 e 2
HP Philco e Admirai, vendo
vários 850 mil. Av. Fomes Frei-
re, 547.

FINANÇAS
E NEGÓCIOS

ATENÇÃO — Geladeiras conser-
to todas as marcas a domicilio
troca gás motor relay fecho
pintura. 246-0241 - Ramon.

GRAVADOR AKAI, super cas-
sete, recorder stéreo automatic
reverse Vende-se novo. rua

Carlos Sampaio, 246 apto. 504.
Foner 232-6564.

INSTALA-SE tr condicionado -
Orçamente com Edmilson. Tel.
252-2520.

MAQUINA lavar Brastemp 340.
Bendix 270. dormitório casal
290 Rua Bela, 362, S. Cristo-
vão.

STEREO motorola, portátil, 5
ant. ]al. ótimo som. Vdo. bara-
to. R. Maestro Francisco Briga
502 ap- 203 Cepa (B. Peixoto).

TV — Compro portátil mesmo
com defeito pago, na horc.
Tel. 258-3569. Sr. Ivan.

TELEVISÃO 23 pol. moderna c/
pouco uso. Vdo. barato. R. Ma-
estro Francisco Braga 502 ap.
203 Copa (B. Peixoto).

TELEVISÃO - CrS 200,00" -
Philco 17 pol. perf. func. mes-
mo sem ant. R. José Domin-
gues, 359 ap, 203. Encantado.

CLASSIFICADOS DO
ESTADO DO RIO

ALUGA-SE - Casa qrande an*
tiga, Rua Meira de Vasconcelos
n° 31 Graiaú. Ver no local o
tratar no Largo da Carioca, 5-
Secretaria da Ordem da Peni-
tència. Sr. Jorge. - Tel.

_7a2j3060_

UNS E B. DO MATO
ÍÍNS-- Roa Heréclito da Graça,

68 ap. 202 - Sala, varanda, 2
qtos., coz., qto. emp., árec,
banh. Chaves il porieiro. AN-
SA - Av. Pres. Anlonio Caries,
615 - 29 pav. Tels. 242-1314

. ou 252-1236.

UNS - Alutjase ólimo quarto
enV casa do família a moca büti
trabalhe fora. Inf. 247-2195.
Unlco: ínq.

UNS -Alug. aptos. 2 e 3 qtos.
sla. dep. comp. tudo grande.
Horáclilo Graça, 18. Chav. ap
201. Todos dias das 9 às 14
horas.

LINS DE VASCONCELOS - Ap-
to,, aluga-se ótimo par<J casal,
quarto e sala separados. Hídor
idôneo. Rua Conselheiro Ferraz,
172,

JACAREPAGUÁ
AIÚGO p»queno apto 150,00,

pessoa só, casal trabalhe fora.
tol. 392-2249. Rua 49 - n?
54, Curícica Jacaropayuá.

ALUOA-SE, um 
"ipt? 

cl 1 qios.
sala e demais dep, à Rua Ba-
rãs n° 1534, Pra;a Seca.

NITERÓI E
SÂO GONÇALO
ICARAI - Apto. aíep. salão

3 qlo. 2 banh. márm. copa-
cozinha, dep. emp. garagem.
R. Otávio Carneiro 13/502 ••-'
Trat. port._ ^_

NOVA IGUAÇU
E NILÓPOLIS
ÃLUGA-SE quartos com refeição i

preços módicos à Av. Osvaldo
Cruz 43 - fundos - Nilópolis. j

NIIOPOUS - Alucjo um» casa I
e um sobrado Av. Getúlio
Moura 1383 c/8. Tratar no local I
das 14hs às 17 hs.

PETRÓPOLIS,
TERESÓPOUS
E FRIBURGO
PETRÓPOLIS - Aluga-se apto.

407, sala, quarlo, kitinote. Rua
Oscar Weinschenk, 135. To!.:
236-4142.

TERESOPOLIS - Alto residência
mcb'"!iada. decorada, centro
terrenc, fone local 2-2596. GB
7S7-92C3. Aiuga-se,

mirante Ari Parreiras, n9 419 VENDO - Vitrola Philips, ca-
- Jacaré. Tel.t 261-5327. Esta hia americana, enceradeira,
rua inicia à Ru» An» Néri, aspirador, maquln» de lavar
1498 e termina à Rua Uno prato. Ru» Prudente de Mo-
Teixeiro. '«I», 371- »P" 202-

DINHEIRO,
FIANÇAS E
CAUTELAS
AÇÕES x EMPRÉSTIMOS - Resol.

vo na hora traga CPF, identi-
dade, ações e è:mprcvant«s
compra. nf. Oliveira. Tel.
232-7704.

ATENDO hoje a qualquer ho-
ra sa você precisar de di-
nhelro resolvo rápido infor-
m.-çó.s pelo tel. 235-1332.

ATENDO — Hoje qualquer ho-
ra. Tendo automóvel precísan*
do d» dinheiro, solução rápi-
da. 235-1332 • 257-6068.

DINHEIRO - Acima do 3 mil
em 24 meses. Aceitamos de-
clarações de rendimento e
Cartões de Crédito. Av. Ve-
nozuela, 27/527. Telefone:
223-3352. (C

AlO TELEFONES - Compro,
vendo m/preço qualquer bair
ro. Ligação rápida. Confiança
honestidade. 234-3567. VERA.

ATENÇÃO - Telef. compro c
vendo. Pago o máximo em di-
nheiro à vista. Tel. 246-8398.
Sta. Claudia, dia e noite.

ATENÇÃO - Telefone linha 46.
Vende-se melhor oferta. Tratar
c/Paulo. Tel- 246-6I47-

BX
Copacabana, Botafogo - Cen-
tro e Tiiuca - Sra. Leda -
264-7497_._264.6863. 

_
ATENÇÃO - Compro telefones

e troncos P(A)BX pagando o
melhor preço, linhas 21 / 22
Li3, L}*,1 31 / 32 - 42 /
?_.í..44 / 52 - CONTADOR
VIANNA. Rua Mayrink Veiga
32. sala 902 - 228-6262 -
.223-3353.
ATENÇÃO - Compro telefones

e troncos P(A)BX, paqando o
melhor preço, linhas: 35 / 36
/ 37 / 55 / 56 / 57 - 27 /47 / 67 / 87 / 26 / 46 /
66 e 25 / 45 / 65 / 85 -
CONTADOR VIANNA - Rua
Mayrink Veiga n? 32, s/ 902228-4171 - 223-3353.

COMPRO Tel. CTB qualoueT li-
nha. Copa, Ipa. Botai. Pacio
4.000,00 30, 60 - 3.300.C0.
Outras linhas liqar fone-'280-2760 

diaj^no[ie.
CTX X CETEL ÓU VICE-VERSA

Permuto rapidamente quais-
quer estações das duas compa-
nhias telefônicas de acordo
com ai normas vigentes. Con-
tador Rolando - 264-7497 -
223-6374.

MESA P(A)BX COM TRONCOS
senados. Compro urgenlissi*
mo para Copacabana e Cen-
tro. CONTADOR ROLANDO -
Rua Miguel Couto, 105, s/ 827223-6374 - 243-5709 e ....
223-9586.

TELEFONE não é mais problema]Antes de comprar, vender ou
pèrmutar, faça-nos 1 consulta.
R. Miguel Couto, 27 s/ 602.
Vendo 260. Tel. 252-3321 -
Machado.

TELEFONE - Compro urg. 38
58 - 68 - 34 - 54 - 6443 - 28 - 26 - 46 - 66 -

35 - 37 - 57 - 55 - 56 -
23 - 43. Pago i vista melhor
preço. Tel. 258-9906. lurdes.

TELEFONE — Compro urgente
comercial 28, 34, 54, 64, 48 e
2ó, 46 e 66. Residencial pago
melhor preço. Tel. 258-9906
Lurdes.

ATENÇÃO - Telefones - Ven"
do — Compro — Troco obede-
cendo normas da C.T.B. Tratar
Av. Pres. Vargas, 633, sala n9
1221. Tavares. Fones: 232-1270
e 224-1662.

ATENÇÃO COMPRO : - Vendo
tels. 22, 43, 31, 26. 58, 2-t,
61, 30, 56, 21, 58, 47 etc.
Pago no ato
2570967.

ATENÇÃO _ Telefones
e mesas P(A)BX: com-
pro — vendo — troco.
Transferências na CTB,
conforme Dec. Est. 682
- Ramos - 234-8988
e 264-8081.

A PARTICULAR - Vendo oito
promissórias de Cr$ 2 600,00
mensais, vinculadas a prédio
custo CrS 82 mil. Dono. Tel.
265-7695.

ATENÇÃO — Temos o aulomo-
vel e mais o dinheiro para
adquiri-lo. Solução na hor*
Rosário 84/501.

ALMEIDA - Atende ho|e mes-
mo até 300 mil com ou tem
carro, imóvel, fichas etc. FI.
nanetamos carros e caminhões
sem entrada desde 1952. Se-
nador Dantas, 117/844 das 12
âs 17 horas.

ABDIAS - Dinheiro, 1 flador,
renda mensal, 24 meses. Av,
Copacabana 500 sala 308. Tel.
255-4592.

ATENÇÃO - Dinheiro x auto.
móvel, máquinas, dividas, mó-
veis, turismo, etc, Até 36 me-
ses solução imediata, 9 às 18.-
Fontes - 255-4289 Siqueira
Campos, 1B-A.

DINHEIRO cm Campo Grande
financiamento em 24 meses.
Aceitamos cartões de crédi-
to. Rua Coronel Agostinho,
113 s/305 C. Grande.

DINHEIRO - Emprestamõs"ãté
5 salários 12 meses. Renda mi-
nima 800,00. Solução imediata
Rosário, 84/501.

DINHEIRO X AUTOMÓVEL -
não venda, empresto hoie sob
garantia s/carro. Inf. 52-3909
R. 7 Set. 63/202.

DINHEIRO empto. aprovo 24h.
3 mil diante pag. 24 m. Renda
minima 1.000. Av. 13 Maio
44-A 129 and. 1205 252-9601

DINHEIRO - Empresto sob
hipoteca e promissórias viu-
culadas a venda de imóveis.
Centro — Zona Sul e Tijuca,
qualquer qtla. Solução rápida.
Av. 13 de Maio, 23 s/2 127
Tal. 252-9445.

EMPRÉSTIMOS - De 40 a 300
mil, garantia hipoteca imóveis.
2 a 10 anos. Quitanda, 20
Gr. 508 - T. 231-3367. Inf.
Cordovil - CREC 473.

EMPRESTO 50 mil am uma ou
duas parcelas sob prédios ou
apts. bem localizados. Inf. Tel.
223-3870 das 12 ii 17 horas.

EMPRÉSTIMOS Imediatos 10, 15,
20, 30, 50 a 100 • 300 mil
c/ hipoteca da Imóveis da Zo-
na Sul • Tijuca. Infs. na Rua
Senador Dantas, 71, gr. 1902.
Tel.: 242-5884 a 222.8669.

VERANEIO
CABO FRIO - Alugo p/férias

o fim de semana apto, duole.
na praia do ferte quinzena -
200,00. Tel. 258-3475.

ZDNA
SUL

TEMOS
6 AGENCIAS
PARA SERVI-LO

ATENÇÃO - Cemp.
pag. TV Philips n,
maq, somar Olivet»
elétr. Philips nova

dou em
emb. 1
nova, I
rest. a

comb. Linhas 248 ou 264 mes-
mo falt. pag. do plano exp.
Traia.- 248-0694.

TELEFONES - 2 da CTB. Vão
ser vendidos cm leilão dia 29
às 13 horas à Avenida Almi-
rante Barroso, 54 — 39 andar.
6.a__Jur^ta de Conciliação.

TELEFONE — Vendem-se troncos,
229, 390 e 391. Tratar pelo
tel. 391-2113. Olímpio.

TELEFONES E TRON-1'""'^ COS P(A)BX. Compro:
221/ 23/ 32/ 36/ 57/
65/ 67/ 64 e 29. Sr.
Gentil. 264-7497.
TEIEFONE - 265. Vendo re-

sidencial Quitado p/3.800 à
vista. Tratar Tel. 265-5474.

TELEFONE - Particular vende
urgcnle, linha 237-1473. Tra-
tar 255-1337;. :

TEIEFONE - Vdo. 232 222
ccmer;ial 261, res. cemoro 22*,
224, 252, 237, 267, 237, 236,
255. 264, 234, 248, 345, 255.
185. Serve carne, ex-ancão
C?:el 390 Pjgo à vista. ;¦•'.!
252-4.113, 285C887. Dímfer.:.-.

ENSINO,
ARTES

E MUSICA
CURSOS, ESCOLAS
E PROFESSORES
AUTO-ESCOLA MAURÍCIO - O

bom senso em Volks. Filiada
ao Diner's Club. Apanha-se à
domicilio. Zona sul, Centro e
Tijuca. Basta discar 256-5137.

AULAS INDIVIDUAIS de portu-
guês e inglês para qualquer
fim. Longa prática. Prof Ber-
nardo. Tel. 245-2294.

AlO JOVEM — Fisica mal. qui.
des. é comigo mesmo. Mário
Tols. 234-7354 o 248-4501.

AULAS DE INGLÊS - ParTlculai
para nivel ginasial c colegial
— Tratar pelo telefone: 
257-7970.

ANALISE SINTÁTICA - lições
de português. Preparo vesti-
bular, ginásio — Aulas Tncíivl-
duais — Visito o aluno. Tel.:
252-8934.

CORTE CENTESIMAL COSTURA
— Aprendam a fazer seus ves-
tidos c/ perfeição e rapidez
c/ Marina. T. Guimarães R. Fi-
gueiredo Magalhães, 643/ 805.
1. _237-62621_

CIENTIFICO SEM GINASIAt -
Clássico — Ginasiai cm 

' 
6

meses — Apostilas — Curso
Sousa Zipoli, Rue Senador Dan-
tas, 117 grupo 1408 - 149 an-
dar. Tel, 224-6341.

CURSO DE SECRETARIADO -
Inglês audiovisual, redação co-
mercial, taquigrafia Marti, eti-
queta, CMI, R. General Ro<:a,
913, conj. 407. Saens Pena.

FOTOGRAFIA - Curso pratico,
turmas reduzidas, Inf. . . .
247-2804.

ALUGUEL
COMERCIO E INDUSTRIA

CASAS
COMERCIAIS

CATETE Passa-se contrato

ÓTICA -
nstíl. di

Ruenos Aires. Aluq, barato. A;
flnanc. Milton. Tel. 249-5369.

Pattfl.Se contraio e
uma montada " R.

novo ' c/lhstalaçôes novas em

fórmica adaptáveis à div, ra-

mos ou loia vazia ed. esa. c/

Rua do Calclc. Correia Dulra

99-E.

FLAMENGO - Rua Marquês de Abrantes, 26, loja E
BOTAFOGO - Praia de Botafogo, 400, Sears
LEME-Av. Prado Júnior, 48, loja 20
COPACABANA - Av. N. S. de Copacabana, 610, G.
POSTO 5 - Av. N. S. de Copacabana, 1 100, loja E
IPANEMA - Rua Visconde de Pirajá, 611, loja C

JORNAL
DO BRASIL
Classificados que vendem

AULAS PIANO, ACORDEON -
Iniciação musical técnica cs-
pecializada, partir 5 anos. Tam-
bém a domicilio. Tel. 256-B113
de 18 as 21hs,

AULAS DE PIANO. Professora
dipl. Escola Nacional de Músi-
ca. T«l. 257-0363. .__

AULAS DE INGLÊS - Conversa-
ção e gramática na casa do
aluno - Tel. 226-4139. Mike.
(25,00 por aula].

CURSO WEST POINT'INGLÊS —
Audiovisual princ. inicio 26 '9

Manhã 7.30, 8.50. Noite 18.10
- 19.30 70,00 Cruz. Av. Rio

jSrancoJ 85/1013 J32-6048.
CURSO DE PIANO POPULAR -

Cifras - Método B o r k I e c
School Of Music — Tel.
223-2294 (Barboia) até 16 ho-
ras. 't

CANTO, dicção, empostação e
recuperação da voz s/ limite
de idade, afinação. Prof. Syl*
via lainounier - 255-4885._ _

CORTE" DE OURO 
'- 

Aprenda
em apenas 10 aulas, o melhor
método de corte e costura.
Tonacabana e Ilha do Gover-
nodor.JoL 235-1986.

CORTE E COSTURA 
~ 

Método
eficaz. Aluna na 2a, aul a \h
corta e fai; seu vestido, Av.
¦--¦)a. 1138/503. T. 255-1324.

CURSO DE PERFURAÇÃO Ü.M.
intensivo 30 dias, máquinas

novas o 29 com treinamento
prático, cm horários vari.dos.
Curso Soura Zipoli. Rua Sn-
nador Dantas 117, 149 and.
Tel. 242-9408.

FRANCÊS profa. recém-cheg.
Parit. Matodo moderno • rapi>
do. Tudo sobre Parts. Indiv.

je turma peq. Tel. 257-8435.
FRANCÊS - Prof. francês alto
gabarito dá aulas particulares
infor. tel. 237-6443- Bh às I3h.

INTÈNSIVE ENGLISH - Prof. di-
plom. EUA e Inalai, laborató-
rio. Prepara profissionais p/
exercer função no exterior.
225-2480.

in g l es-frances-porTugües.
— Ensina-se, método prático,
rápido e garantido. Infor-
mações 227-5709.

INGIES - CrS 20,00 mensais.
Método prático, fácil e eficien-
te. Turmas à tarde e à noite.
Instituto DENAVE. Av. Pres.
Vargas, 1146 - 169 andar.

INGLÊS - P/profissionais con-
versação e escrita cm todos os
niveis, preparação p/viagens,
negócios, estudos superiores,
traduçÕes,_versões. 245-4333.

LECIONO PORTUGUÊS, Mate-
métlca, 2a. e 6a. do 19 as 22
hs. e sab. de 15 às 18 hs.
Tratar nestes horários, — R,
Djalma Ulrich 201/307.

LECIONA'-SE Inglês e Francês -
R. Jardim Botânico 622, apt.
403, bloco A. Tel. 246-5362.

MATEMÁTICA moderna ou an-
tiga, Gln. Art. 99. Concursos.
Prof. ensina e recupera. 25,00

a _domlc._Tol.: 236JJ14.
MATEMÁTICA.. ÒRTÜGUES

Aulas particulares. Jomar tel,
236-4370. Eliana tel. 237-5967,

PROFESSORA -.--""K-rmada pela
PUC lecena Inglês e Francês
nvel ginasial e colegial. Suza-
na - Telefone 255-8240.

RECUPERAÇÃO ¦: Mat~" Fiv
Dese. - Universitário leciona.
Gin, Cíent. Pré-vest. Êxito, ga-
ranti.o - Eduardo 234-773. .

yt^f^ff^^^m^s^
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T A Q UIGRAH A/DATIIOGRAFIA
— Aprendizado o «porlolçoi.
monto - Método ",P Paulo
Gonçalves", iiil.mt.nlj tol prin-
clpali Idiomas. Datilografia cm
máquinas comum o elétricas.
CTB. - Prece Florlêno, 55 -
129 (C Ine I « nd I a). Tol».:
25^2972_- 252-0618.

UNIVERSITÁRIO - Up. m.glt-
tério, leciona portuguôs, iodo-
ioK.A. goo-história. Turma ou
part. Murilo, 222-5060 - Ramal
J6I.

ARTES E COLEÇÕES
VÊNOÕ 3 bronzosi 1 tocador

do fl-ula, I dc G. Cacciopuoli,
1 dc Schlmidt - Fellino; 2
figuras de marfim chlrioiai, 2
pratos Macau, 1 bandola prata
sec. XVIII, 2 consoles e/mar-
more. R. Leopoldo Mi.ue., 40
opto 101,*

MÚSICA E
INSTRUMENTOS
A CASA MOTTA - Pianos cauda

ap., armário a praro. Atende
também sábado e domingo. 2
do Dezembro, 112 - Cotou.

A CASA Ml 11 AN PIANO-•*-;.-•
tranooiros, nacionais, cauda ap*
to. e armário. A lonao orazo
Ouvidor 130 29 andar lo|as 218
• 221;

A VISTA — Compro piano de
qualquer marca ou tipo. Til.
256.4084, ripldo, hoie, ur.en-
le, qualquer hora - 236*4084.

PIANO BECHSTEIN 1/4 de cau
da seminovo vende-n tel.
246-4424,

praça

MÁQUINAS
E3VTA.TERIAIS
MÁQUINAS
BOMBA HIDR. G.E. americana

10HP. Scminova. Bomba hidr.,
ar comprimido. Sr. J o i é
_246-9234J
CAÍDEÍRA á óleo diesel, pane-

lôei a vapor preozinha indus-
trial, emauedor, compressores
p/frio etc, tel. 52-3110.

fURADEIRA RADIAL, prensa ex-
cénlrica 12 Compressor.!,
amassadeire industrial. batedoi-
ra» caldeira a óleo Diesel,

_ocasiáoJ._25**.3" 10.
MAQUINAS de cosi. industrial

do vários tipos p/ conf. e ma-
lharia, novas o recondictonadas,
compra venda e facilitamos Ru-j
André Cavalcanti, 13-C — Teli.
252-3237_- 2_52-7273. 

MAoUINA 51 TECER RETIUNEA
-~ 12 espula 4 fusos vende-sc.
Ttl. 236-3331.

MAQUINA de furar dc coluna
dc 1 1/2" a 2" compra se -
Rua Cachambi, 578. Tel
281-2413. Horário comercIaL

VENDO - Máquinas carpintana
marcenaria semi novas. — Fi-
nancio até 24 meses. Tratar
Teres.polis tel. 2-2726.

EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

CONSTANTINO BARBOZA estabelecido à
Rua Alice Freitas, 247, Vaz Lobo, c/ AA. Cons-
trução, Inse. CGC-33.921.388 e na R. AAerc.
375.520,00, comunica a venda de s/ estabe-
lecimento e pede aos credores apresentarem
no prazo de 5 (cinco) dias os títulos de cré-
dito comprovados, para serem pagos.

Guanabara, 7-08-1972

(Ass.). AAANUEL ALVES PEREIRA

COZINHEIRA - Precisa-se c/lri-
vi .ti variado todo sorvlço dor-
mlndo no nniproao, c/ raf.
250,00, tel. 257-9099, parta da
tarde.

CASAI ESTRANGEIRO - Precisa
aj-.inl.ciir-. da forno fogêo paga
atá -100,00. Dorme no emprego.
Av, Copícabana, 534 ap. 402.

COZINHEIRA - Trivial Tino que
lavo e pais» — c. tr-5» pov
toai — favor aproi. 16 com
rofor. mlnlmai do I ano. Pra-
Co Eugênio Jardim, 61/401
(fim Rua Pompeu_ louroiro).

CÒZÍNHrlÍRA"-".aca trivial c/
roferència. Tratar Av. Copa,
60!) 606. B. aparência does.
Ord. 340. Preciso p/ casal.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-
cisa-se com .oferendas. Orda-
nado 220,00. Rua Alrei Salda,
nha, 98/1201.

ARQUIVOS OFIC. 4 gív. máq.
escr. e calcular bivòs, estantes
baicoes prateleiras em aço ou
mad. cadeiras girotorias e tudo
o mais p/escrit. Av. Mcrn de
Sá, 77 T. 224-0506.

MAQUINAS DE ESCREVER" e so-
mar, a partir de CrS 150,00 -
Preço especial p/ revenda -
Av. Rio Branco n<? 9, s/305

AREIA GUANDU - M3 CrS ..
24,00, pedra, laibro, t. embo-
ço, cimento, tijolos de todoi
os tipos, ferro, madeira, ele.
Crisfan Mal. Const. - Depó-
sitos: Rua Cosme Velho, 485

Tel. 225-0595 - Estrada da
Barra da Tijuca nV 147. Tel.:
399-1028. Uma frota d. carroí
o/ entrega imediata.

ÀZUIEJOS 
" 

D"E CO RÃ DOS -
Modelos excl. pir-os - pastilhas

Veia preços fíbrica DECEL
Av. Londres, 629 - Tel.:

230 6'3_4. __]
AZULEJOS COLONIAIS, andaime

tubular dc aço vibradores p/
concreto, conexões bar abar a
etc. T. 52-3110 - Ocati-Q.

CIMENTO - Pronta entreqa, Tel.
261-6158, 261-6B26,

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -
Vende-se dc apartamento em
reforma: laços (Friiolex) pero-
ba de Ia. 80in2 - lavatórios

Bancas de banheiro:. — Tor-
neiras — Mármores - Canos —
Fios — Azulejos — Basculantes.
Ver c tratar Av. Atlântica n9
4098/601.

mUACRÕN, Mullipiso. \ulcapi-
so, papel de parede e cortinas,
Tel. 236-3306.

PISOS PLÁSTICOS. plaitiplio,
Mármore Plastibol. Milacren.
Mullipiso. Papel dt parede. -
Tel. 242-4603. 

Cia. Imperial de indústrias
Químicas do Brasil

comunica o novo número de sua me-
sa telefônica

244-7117
permanecendo inalterado o endere-
ço: Av. Graça Aranha, 333 — 10.°
andar.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-
cii<vso referenciai 1 ano. Car*
loira. Hilário de Gouveia, 91
tp. 801. 237-8852, 

MAQUINAS de contabilidade -
Olivetti Audit 1513 - 1052 -
513 - 502 - 413 - 402 -
Vendo e aluguel com progra-
mação e implantação p/n. con-
ta. ASSISTÊNCIA MAQUINAS
LTDA. Rua do Rosário, 99 -
69. Tel.: 221-9839 ¦ 231-1307
- 231-2314 - 231-1705. Re-
vendedores Olivetti — Reming-
ton Facili BurnDughs.

VENDE-SE maq. escr. Hermes
Suiça na embalagem 3 COj.00.
R. Senador Dantas 117, s/724
com Luiz.

Azulejos IASA
Vende-se saldo de azule-

jos e acabamentos — Bronco
e cor — Preços abaixo do
custo — Tel..- 260-5258. Rua
Castro Tavares, 197-A.

DIVERSOS

COZINHEIRO - Of.raco-m.
pre caie de alio tratamento.
Tratar Hl. 252-1523 JoU.

COZINHEIRA - Preclia-ie ca-
sa tratamento, peq. familia, c/
referências. Atendo depois
lOh. Av. Copacabana, 794,

COZINHEIRA - Trivial variado,
limpa, d rof. I ano. Passa
roupa. Ord. 300 que gosle de
crianças. R. Jerônlmo Montei-

jo,J6/40l - Leblon. 2670618.
COZINHEIRA Trivial preciso" e
pago 300 mil. Apt. casal velhos

sozinhos. Praça Tiradentes, 9 —
Apr. 703 - Urgente.

DOMÉSTICA para lodo lervico
de casal americano. Ord. aci-
ma 400,00 e conzinheira do
trivial, Av. Copa 1085 ap. 601.

DOMÉSTICA - Para casal que
durma no emprego. Todo ser-
viço. Rua Alzira Brandão, 11
ap. 403.

SOCIAIS
ÃcnwÊNTNCTjiiSlIS DÉ~PRÃOÃ

Agradeço vossa intercessão a
Deus pela graça alcançada. Icléa.

ANIMAIS E
AGRICULTURA
CARLIN - Ultima fêmea preta.

Cem 2 meses, pai campeão
interna:ícnalf mãe impertada.
Cr$ I.50D.0O. Tel. 237.1256.

BOXER - Canil Tirolcza olere-
ce filhotes, ótimo pedigree
BKC. Teresópolis. Sitio Mana-
cí. Fone 2-2904. Dona Regina
— Estrada Quebra-Frascos. —
perto do Hotel Pinheiros.

Õ¥ÃnFÉ~ VÃRI É DAD E~de~pêixês
ornamentais. Aquárioa baratis-
s.mas. Aquário Hobby Ltda. R.
7 dc Setembro, 88, loja J. _e K.

PÃSTÒTaIEMÂO'- Vendo ma"-
cho c/2 anos c 1 fêmea c/90
d.is. Ver R. Otávio Correia,
3.3 - Urca.

VENDE.SE filhotes 
""Dfllmalas"

c/ registro no Kcnnel. Trat.
c/José Lui_, tel. 225-3265.

INSTALAÇÕES
COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS

EMPREGOS

DOMÉSTICAS c/ doe. e rof. em-
pregos até 400 podem trazer
a roupa. Rua Uruguai 194 loja
33. D. Alice.

EMPREGADO - Pratic. em ar-
rumar, coperar. c/ carteira mo-
torlsta. — Precisa-so p/ casal
ló. Ref. 450,00. Mascarenhas
dc Morais 96 eplO 902. Copa-
cabana.

EMPREGADA dométíica, CrS
250,00 todo icrviço, carteira,
referências Barata Ribeiro, 807
apt. 403 — Copacabana.

EMPREGADA - Preciso p/ to-
do serv. menos lavar roupa
grande, sabendo trivial varia-
do, c/ refer. R. Barata Ribei-
ro, 814/1 001.

EMPREGADA - Cozinhe bem,
todo serviço, referências um
ano dormir empreqo. 300 cr-
denado. Cupertino Durão 115
ao. 402. Tel. 267-6036.

EMPREOADA. p/ todo o serviço
que cozinhe muito bem p/ ca-
sal estrangeiro. Ótimo ordena-
do. Ref. e cart. de 30 a 40
anos. R. Gal. Artigas 72 c/ 02.
Leblon.

DOMÉSTICOS

VENTILADORES DE PE' - liqui-
dação. Vendo vários 290 mil.
Av. Gomes Freire, 547.

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS
ABERTURA DE FÍRMAS~~ CorT.

labilidade, Alterações Contra-
tuais, Asiessoría Jurídica. Assis-
tência Fiscal e Trabalhistas. —
Av. Rio Branco, 156, sala 537

_-_!-L222:i06-*-_
ADVOGADO - Dr. Rogério No-
gueira, atende dosquite, ali-
mento ele. Rosário, 113, 4?
lei. ..1-3208 e 247-1475.

DENTISTA - Vdo. consultório
dentário completo instalado
CrS 7.000, Rua Senador Dantas.
76 s/303. Tel. 252-371'__

DESENHISTA-TECNlco"- Auto-
nomo executa projetos e dese-
nhos, mecânicos, arquitetônicos,
instalações, ele. 394-0179.

DESPACHANTES E ADVOGADOS
— Regularização de tituios de
propriedade. Registro de' Imó-
veis. Certidões Negativas, lm-
posto dc Transmissão, Despejos,
Renovatórias, Desquite, Inven-
tários, Contratos, Registro e Al-
terações de promissórias, Cho-
quês, Duplicatas, etc. Av. Rio
Branco, 156 - Sala 537 - Tel.
222-4063.

Para melhor
servi-lo

Advogados, engenheiros, cor-
retorci, despachamos especia-
lizados, Compramos, vende-
mos, legalizamos, avaliamos
sou imóvel. João Gualter —
Otávio Corrêa, 34, Urca —
Tels. 266-2565, 226-3456 e

226-9168 - CRECI 3341.

Internação
P/ casos clínicos e crônicos

também pessoas idosas. Tra-
tam. de 1.°. Diária à partir
dc 18,00. Médico díariam. —
Tel.: 268-9159.

AGENCIA NOVAK - 236-4719 £S MADAMES e 35 do-
- 237-5533 - Cozinheiras, co
peiras, babás e diaristas idó-
neas. Av. Copacf.b;na, 610 s/
loja 205.

AGENCIA AÍÈMA - D. Olga
oferece cozinheiras, copeiras,
babás - Otima3 referências e
documentos. Tel. 237-7191. Av.
Copacabana, 534 ap. 402.

ARRUMADEIRA - Precisa-se á
Av. Copacabana, 1099 apt. 601
— Referências.

AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
— Tem um departamento exclu-

sivo de babás especializadas,
com noções de enfermagem •
prática em recém-nascidos. To-
das com ref. cart. da saúda
• abreugrafia. Tel. 257-6751.

AGENCIA SEIMAR - Oferece
e precisa urgente de empre-
gadas domésticas c/ doe. e ref.
R Catele 310 s/511 T.
285-3627.

ATENÇÃO - Preciso de cm-re-
gada para p/ só. Ord. 300.
Unia babá u/ arr. p/ demir.
R.f. doe. T. Rua da Lapa 120/
202.

PROFISSIONAIS
DIVERSOS
CORTINAS — Confecção refor*

mas lavado oficina especial.-
zada. Moslru-irio moderno —
Da. Nalva 385-3855,

ESTOFÃDOR - LUSTRADOR -
Reformo móveis em geral qual-
quer b?irro a domicilio. Tel.
226-4139 - Almir.

ESCRITAS atrasadas, abertura d.
firmas, contabilidade em geral.
Atendemos no local. Tels: . .
242-12B8 221-B565.

EXECUTA-SE _ Serv. dc pintura,
laclrilho, construção cm geral.
Dou ref. Tel. 230-2638. Orç.
5/ compromissos Sr. Jorqe.

AGENCIA 0. OLGA - Oferece
copeira, cozinheira e babá —
Ótimas referências. 237-7191.
Av. Copacabana, 534 ap. 402.

AG. MIRANDA - Tem o que
há de melhor n/ramo. Dom.
coz. cop. arrum., babás, mot.
gov. acomp. c/gerantia e ref.
d/casa de f/trato. Atendimento
imediato 256-4693.

mestiças. A Agência
Alemã de D. Olga não
é paraquedista. Está ha
13 anos na Av. Copa-
cabana, 534 ap. 402.
Tel. 237-7191 selecio-
nando cozinheiras, co-
peiras e babás c/ bons
doe. e ref.

EMPREGADA c/prática e refe-
rências, q/durma inicial 250,00
favor se apresentar c/ estes
dados. R. Afonso Pena, 71-A
Tijuca.

EMPREGADA p/ todo serviço de
sra. só 460 p/ mês. R. Gon-
çaIves Dias, 84 s/ 606. Centro.

BANCO CREFISUL
DE INVESTIMENTOS

Em fase de expansão admite:

ASSISTENTES DE FINANCIAMENTOS

OPERADORES DE C.D.C.

VENDEDORES DE PAPÉIS DE RENDA FIXA

INFORMANTES DE CADASTRO

ESCRITURÁRIAS(OS)

OPERADORES DE CADERNETA DE POU-
PANÇA

SUPERVISORES DE CRÉDITO

ANALISTAS DE CRÉDITO

CAIXAS

Para todos os1 cargos é exigido, no mínimo, curso

ginasial completo e experiência de um ano. O aten-

dimento será realizado no Departamento de Recur-

sos Humanos de 9 às 19 hs. ininterruptamente a

partir de hoje. Av. Almirante Barroso 81, 13.° andar.

EMPREGADA lodo serv. Não tava
roupa grande. Ref. documento.
D Mariana, 210/106 - Bota-
fogo. Ord. 220.

EMPREGADA — Todo serviço.
Dorme no emprego. Tratar ho-
ie. CrS 160,00. Rua Joaquim
Méier, 747 Bloco C — Apto.
102.

EMPREGADA - Precisa-se de
meia idade sem -oniprorni'so
para os serviços de pessoa só.
Exigem-se ótimas referências e
durma no emprego. Paga-se
bem. Tel. 247-8568.

AGENCIA ATLÂNTICA - T.l.
237-1606 - Ofer.» coi. cop.
arrum. babai etc. - Diariitai
» memallllai c/ 6tim.i r.fl.

í~ÜNÍAO ADVÊNTISTA dispõe
para o mesmo dia domésticas
capacitadas rigorosamente sele-
cionadas com raf. .doe. cart. de
laúde. Trabalhamos com hones-
tidade e garantia da um ano.
T.l. 256.9526.

AVIADOR precisa cozinheira tri-
via! e uma copeira 350 mil.
Praça Tiradentes, 9 Apt. 703.
— Urgente. 

LUSTRADOR móveis, pianos, cn-
cera, muda-se a cor. Branco
p/ iacarandá. Tels.: 232-1939
268:8708_SallcsJ

PÍNTURÀS E RÉFORM .S - Ca-
se-s apts, lojas, erc. Atende-se
cm qualquer bairro. Tel.
243-3377 - Antônio.

RASTRO - Informações Confí-
denciais Investigações — Fia-
grante; — Sigilo total. Telefone
2246310. 

SUPER SÍNfEKÕ c/ garantia dê
5 anos reformas e pinturas em
apt°, casas, escrit., etc, Tel.
2527736 Sr. Rubens.

ATENÇAO — Temos vagas p/
coz. cop. arrum. babás, e mot.
Sal. acima de 350,00. Venha
iá. Av. Copacabana, 500 s/903-

AÇÃO MISSIONÁRIA DO ÍEM
— Tem para o mesmo dia do- i«.riVL)EIDA
mestiças rigorosamente selecio- ClOZ'N"JE'R*
nadas com cart. saúde. Abreu-
grafia e ref. Somos a maior
organização do ramo, por isso
temos condições reais de bem
servir com presteza • honesti-
dade. Damos garantia de 1 ano
com substituição imediata. Av.
Copa, 583/806. Tel. 257-6751.

BASTA TELEFONAR encaminha-
mos qualquer tipo de domes*
tica: efetivas ¦ diaristas c/ref.
9. anual. Of. 255.0685.

BABA' — Tomo conta de criança.
Tratar com D. Maria luiza. Pe-
lo telefone 268-6217.

BABA' - Precha-i. R. Rayrmm-
do Correia, 71/TOJ - Çopaca-
bana, exige-se referências mi-
nimas 1 ano paga-se bern.

MOÇA até 30 anos com boa
aparência para todo o serviço
mr.nos arrumar. Casa de 2 pes-
•oas, salário 220,00. R. Senador
Dantas 117 gurpo 1618, tel.:
232-8320. Atende-se das 7 às
17 horas. (Perlo do Largo da
C a r local.

MOCINHA de 14 à 16 anos com
boa aparência para arrumar e
olhar menino de 9 anos. Sala-
rio 140.00. Atende-se das 7 is
17 horas. Tel. 224-4233. R. Se-
nador Dantas, 117 grupo 1623.
(Perto dp taraoda Carioca).

MOCINHA BA~B~A'' - C/' orática
serviços leves, dorme no em-
prego — Saidas quinzenais. —
100,00. R. Tonelcros, 145 —
ap. 102.

OFERECE pasadeira - 2.a e 3.a.
feiras c/ referencia. Tratar tel.;
235-2214. .

ÒFÊRECE-SE cozinheira p/ todo
serviço casa fam. c/ ref. 5 anos
sou filha italiano c/ 35 anos.
Tel. 252-2328 - 281-7020.

PRECISA-SE de cozinheira paga-
se CrS 300,00. Com referencia.
5 de Julho 162-CO 1 (Cober-
tura). ^________________

ARRUMADEIRA - Precisa-se para
casa de familia com carteira e
referência. R. Barata Ribeiro,
646-501.

•LEILÕES.
DECLARAÇÕES

E EDITAIS
Aviso

Notificamos a quem interessar pos-
sa, que nos foi comunicado pela 

"Socil
Importação Comércio de Discos e Equi-
pamentos de Som Ltda." — o extravio do
conhecimento n.° 45 — New York/Rio de
Janeiro, do vapor SS Mormacargo, Voy.
49SB, esperado neste porto dia 21 do
corrente, cobrindo 32 cartões com discos
fonográficos, pesando 425 quilos, embar-
cados por 

"David Eskin International
Sales".

Nos termos do art. 9.° § 1." do De-
creto n.° 19.475, de dezembro de 1930,
modificado pelo de n.° 19.754 de ....
18.3.31, avisamos aos interessados para
reclamarem o que acharem a bem dos
seus direitos, dentro de cinco dias, a co-
meçar da data da publicação deste, pra-
zo esse findo o qual a Alfândega proces-
sara o respectivo despacho e conseqüente
entrega à firma comunicante, dos volu-
mes acima referidos.

Rio de Janeiro, 20 de seiembro de 1972

MOORE-McCORMACK (NAVEGAÇÃO) S.A.
Johnny Chalréo

AS DONAS DE CASA, envio em
\i residência qualquer bairro
ótimas e credenciadas empre-
gadas, 238-0143. Mariallce.

ARRUMADEIRAS, babás, coz".
forno e fogão e diaristas, te-
mos colocações imediatas. Rua
dos Inválidos, 196/202.

AVISO AS MADAMES
— Temos um departa-
mento especializado
em seleção de alta cria-
dagem. Babás, cozi-
nheiras, copeiras, mo-
loristas, etc. Todas com
carteira de saúde e
.f-fs. Tel. 257-6751.

BABA - Precisa-se of 2 menl-
nos 5 e a anos. Tel. 225-0218.
R. Russel 680 apt. 61 (iunto
Hoto[ Glória).

Precisa-se, Rua
Leopoldo Miguez, 107 ap. 207.

COZINHEIRA - C/prática dc
cantina semana 5 dias. Trat.
2.Meira às 7hs. Min. de Edu-
cação. R. Imprensa/ ló — 169
anel.

COZINHEIRA - Preciso com ur.
çj6ncia uma dí_ forno e uma
trivial. Ord. 450,00 o 300,00.
Av. Copacabana, 534 ap. 402,

PRECISA-SE de uma moça pari
ajudar nos serviços domésticos.
Av. Copacabarta, 723/605.

PORTUGUESA - Precisa-se, co-
zinhar e lavar pequena família.
Pago bem. 257-9713. Copaca-
bana.

PrICÍSÃTSE empregada todo
serviço em familia estrangeira.
Pode-se ref. e carteira. R.
Tnn-lero. 30 aplo. 1003.

PRECISO empregada cor arru-
m.r passir 3 pessoas. Rua Ml-
quei Lemos 126/1001 Copa.

PRECISA-SE de empregada. P.
todos os serviços qu» durma
no emprego ortísnado 150,00,
pede-se referência. Rua Santia-
go 456 Penha.

EMPREGOS

ESCRITÓRIO E COMÉRCIO

AUMENTE seu ordcnsdo reven-
dendo blus-Ões por conta pró-
p.-ia. Fornecemos amostras grá-
tis. Rua República do Libano,
61 sala 901. Centro GB.

AGENCIA ANA of. domésticas
p/ todas funções d ótimas re-
ferencias. Dou assistência gra-
tuita_ dc um ano. F. 252-9342.

AGÊNCIA D. HELENA oferece
ótimas bnbás cozinheiras dc
forno e fogão diaristas c/ ref.
solução rápida. Tel. 222-7587.

A COZINHEIRA - Tri-
vial variado, forno e
fogão. Pago 400,00.
Dorme n o emprego.
Exijo ref. e doe. Av.
Copacabana, 583/806.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se. Tratar na Av.
Pres. Vargas, 633 sala 1 221.

AUXILIAR de escrit. p/ serviço
ext., Ifl anos, reservista sema-
na 5 dias, almoço. Rua da
Proclamação, 432-A — Bonsuc.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Preciso boa aparência, conhe-
cimento de escritório, datilo-
grafia, boa callqrafia, desemba-
raçada. Semana de 5 dias. Rua
24 de Maio, 683 — Sampaio.

A MISSÃO EVANGÉLICA ofe-
rece domésticas^ hábeis. Alta
seleção. Taxa única. Garantia
permanente. Tel,: 223-3222.

AG. EMPREGADAS DOMESTICAS
- Seleção Av. Copa, 605 As-
s.sléncia 255-0685 gar. anual
diars. efetivas d ref. doc^

AVISO AS MAMÃES -
Confie seu filhinho so-
mente a babás experi-
entes. Temos para o
mesmo dia com noções
de enfermagem e de
Psicologia Infantil. To-
das com cart. de saúde

lleh JLel- 256-9_526'
A^ÜNIA^lvÀNGELfCA ç/. sou

novo depto. de emp. of.
ótimas domésticas, babás c/
ref, doe. amplas garantias —
Fone 252-9273:

APRUMADEIRA - Precisa-se aue
durma no emprego. Rua An-
drade Neves, 456. TMy_ca._

ÀGENCÍÃ-D. MARTHA-- foi.
256-8303. Av. Copa. I 085 /
202 c 256-8346 - Tem p/ a
mesma hora cozs., babás. cop.
arrí, c/ saúde, does. ele.

BALCONISTA - Precisa-so 6 mo
ças d bastante pratica rou-
pas de criança b/ aparência.
Conde Bonfim 289 S. Pena.

BALCONISTA - Em modas fc-
mininas com prática. Precisa-se,
Rua Barata Ribeiro, 92-B. Copa.

DATILOGRAFA EXCELENTE -
Moca solteira da 25 anos ad-
mitimos imediato — Pagamos
bem. Companhia Americana R.
Sen. Dantas 76 gr. 703.

MECANOGRAFO (A) -
Empresa situada em Co-
pacabana precisa de
um para Contas Cor-
rentes. Carta para a
portaria deste Jornal
n.° 441498, informan-
do pretensão salarial,
fontes de referência e
endereço. Juntar uma
foto recente.

ENGENHEIRO operacional preci-
sa-se p/ firma de construção
civil com prática p/ tempo in-
togral. — Cartas para portaria
deste Jornal n? C. P. T. n9
0C033UD;

LOTERIA - Moças c/ prática só
5.a de 13 às 22. R. Manoel dc
Carvalho n° 30. Fos. Toatro
Municipal. ¦.

MÕÇ Ã" REC EPCI ON I ST A .: - ti
datilografia de boa aparência.
Paga-se bem. Tr. hoje. R. Leo-
poldlna Rego, 28-A — Sr. Brito.

MOÇAS — Precisa-se com prática
de datilografia, apresentar-se à
Rua Arquias Crrdeiro n° 316
sala 501 - Méier.

OFERECE - Senhor casado 30
anos p/ cobrança, vendas ou
levantamento do grandes fir-
mas, dou referências ou fiança
possui Volks 72, tel. 390-8577.
Res. ou dias úteis 390-6885 -
390-4332. Rangel. *_.

PRECISA empregado para bal-
cão padaria. Rua SSo Braz,
195-A.

PRECISAM-SE de balconistas e
estoquista ramo de refrigera-
ção. Tratar Rua General Cald-
well 318.

PRECISA-SE de moça c/prática
de contabilidade, quo tcrvhe
apresentação, ótimo salário.
Trat. Av. Amaral Peixoto, 386,
N. Iguaçu. Dr. Walter. *

OFERECE-SE - Moça, resp. boa
letra, datilografa, p/ serviços
escritório ou cobrança com ord.
fixo. Tel. 224.3224 - Yêda.

PRECISA-SE VENDEDORAS com
boa apaVencia. Av. Gov. Ama-
ral Peixoto ri9 171 loia 7-12-
13, Nova Iguaçu.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
MECÂNICO DE LINOTIPO

FOTOGRAVADOR
Empresa jornalística de grande porte precisa

de profissionais com experiência comprovada.
Apresentar-se à Av. Rio Branco, 156, sala 725,

munidos de documentos profissionais e uma foto
3x4. (C

Operadores de financiamento
BANCO DE INVESTIMENTO admite, preferencial-

mente, estudantes de Economia e Administração, que te-
nham boa apresentação e facilidade para contatos exter-
nos.

Cartas para Avenida Presidente Vargas, 446 s/loja,
informando pretensões salariais e enviando "Curriculum

Vitae."

Engenheiro eletricista

Empres*a fabricante de equipamentos elé-
tricôs industriais, necessita de engenheiro ele-
tricista com experiência em fabricação, produ-
ção e organização industrial.

Cartas com pretensões e curriculum para
a portaria deste Jornal sob o número 167 542.

LANTERNEIROS: preciso . d c
oficiais e meio oficiais, só pes-
soas de responsabilidade e fino
acabamento. R. Francisca Vidal.
70 Pilares. 

MOTORISTA instrutor creden-
ciado Detran - Precisa-se, tra-
tar Rua São Clemente, 116 —
Botafogo. mii

MECÂNICO - Precisa-se meio
oficial com prática. Rua Correia
Dutra 166 loja i. — Catete.

MANDRILHADOR E RETIFICA-
DOR DE SEDES DE VÁLVULAS

Para ratifica da motoras —
LUBRAS - Rua Voluntário! da
Pátria n? 96 - D. Caxias. RJ

Favor traier documentos.

SECRETARIA - Admito solteira
de 25 anos. Exigimos «xcelen.
te datilografa, boa letra. Tr.
Companhia Americana R. Sena*
dor Dantas 76 gr. 703. 

SERVIÇOS DE DATILOGRAFIA -
Executa-se com urgência. Infor*
mações pelo tolofone 281-0878.
Dona Anna. _______„

VENDEDORES - BICO - Ar-
tigos de limpeza. Run Sanató-
rio, 61. Cascadura. - Tratar
horário 13 às 15 horas. 2a.-
feira.

EMPREGOS

INDÚSTRIA

FABRICA DE BOLSAS - Costu-
reira forro com prática e auxi-
liar de mesa. Aproientar-so à
Av. N. S. Copacabana,
1100/502.

LUSTRADOR - Precisa-se com
prática que tenha trabalhado
cm loja. Tratar na Rua Cardo*

_so d_e_MoraÍs, 218 C. 
PRECISA-SE de técnico de TV

com bastante prática. A
Praia de Bot., 340 loja 5.

IMPRESSOR - Minervista - Pre-
cisa-se que tenha capacidade,
semana do 5 dias — Estrada
Getúlio de Moura, 1825 -
Mesquita.

ÒVÉRLOKISTA E COSTUREIRA
— Precisa-se para à Rua Silva
Rabelo n? 50 loia D Méier.
Tel.: 238-Í848. D. Sula^

PRECISA.SE - Arremat-delra e
costureira overloquista com
prática para malharia. Tratar.
Av. Copacabana, 442.

PRECISA-SE de uma aludante
de costura adiantada que te*
nha trabalhado em oficina pa-
ra serviço de mão e ajudar
algum serviço de caaa. Belfort
Roxo, 406 ip. 602 - Copa-
cabana.

PRECISA.SE - De mcio-oficial
de. torneiro e serralheiro de
chapa. Rua Cachambi,578.

TORNEIRO-MECANICO - Com"-
patente — Para serviços de (a-
bricaçSo. Precisa-se à R. Mena
Barreto, 465 - Nilópolls,

EMPRfGOS

OFÍCIOS E SERVIÇOS

ATENÇÃO
de ta

Motorista p/ casa
amllia. Preciso -com boa

aparência a referencias. Dormir
fora, Av. Copacabana, 610
s/loia 205.

ACOMPANHANTE - Oforeço-me
para pessoas doentes, dia ou
noite. Tratar telef. 221-0260.

BAR — Precisa-se copeiro. Rua
5enador Dantas, 44-A.

Demonstradoras
Precisa-se de demonstradoras para pro-

duto alimentício, boa apresentação, desemba-
raço, instrução ginasial, maior idade até 25
anos. .

Apresentar-se à Rua Marechal Jardim, 71
— São Cristóvão. (C

COPEIRO - Precisa-se com pri-
1ics para bar e lanches. Pede-se
referências. Rua Domingos Fer-
reira n9 63-A.

COSTUREIRAS para confecções
unlasex. Preciso três, iniciai
CrS 308,90. Rua Toncloro n9
163, loja E. Copacabana

COZINHEIRA - Precisa-se d
bastante prática par» bar. A
Estr. Velha da Pavuna 1547-C.
Junto ò Pepsi.

COPEIRO p/ bBr c/ prática
precisa-se. Pode ser .\posenta

CARPINTEIRO DE FORMA -
Precisa-se profissional compe-
tente. Rua Alberto da Campos.
124 - Ipanema.

DEPILADORA E MANICURE
Precisa-se _/ pratica, tratar a
Rua Pompeu loureiro 62, Co*
pacabana, Samurai Caheíoirei.
_roSj
ELETRICISTA - Precisa-se 

' 
p/

qualquer marcA de carro ts-
Irada João Paulo, 200 - Ho-
nório Gurgel.

PRECISA-SE do um pasteleiro
profissior.il. Gar. D. Pedro II
loja n9 7 — Central do Bra-
ali.

PRECISA-SE - De lantorneiro.
Rua São Francisco Xavier n°
186.

PRECISA-SE de motorista para
trabalhar em Kombi em entre-
gas. Exige-ss referências e mo-
reno Méier ou redondezas
paga-se CrS 400,00 tralar 3.a-
feira às 8 horas. Rua da Qui-
tanda, 30/502.

PRECISA-SE de: cabeleirclro(a),
manicure e ajudante, com prá-
tica. Av. Marechal Cantuaria
n9 132-A. Tel. 266-6336. "Boa
aparência".

PRECISA-SE - De Eletricista. Rua
São Francisco Xavier nP 186.

PÃSTÊLEIRO - Precisa-se paga-
se bem descanso aos domin-
gos. Praça das Naçõos, 78 A
Bonsucesso^

FrTcÍSÀ.SÈ para motol telefo-
nistas, porteiros e cozinheiras.
Estrada de Sepetiba, 1860 -
Sta. Crul.

ESTOFÃDOR a
ma-se capas,
compromisso.
Fernando.

domicilio. Refor-
orçamentos som
Fone 232-3155.

do. Gotemburgo, 2
tóvao.

S. Cris-

COSTUREIRA PROFISSIONAL -
Fábrica de blusas e camisas
precisa de costureiras profissio-
nais com muita prática. Semana
de 5 dias. Rua 24 de Maiso,
683 - Sampaio,

FABRICA DE BOLSAS - Preci-
sa*te da cortador da papelão
com pratica. Tralar a Rua Ar*
qulas Cordeiro, 452 «obrado.
Melar c/ Sr. S.rgio,

FAXINEIRO - Prõclsa.se 
"para

todo . o serviço de limpeza.
Exige-se documentação, Av.
Mam do Sá, 253-A. 

SAPATEIROS - Preciso acabado-
res L. XV e limpeza balcão --
R. Júl.a Lcpes Almeida, 8 —
Loja — Centro^

Atenção donas
de casa

Temos selecionadas, cozi-
nheiras, arrumadeiras e babás
d doe. cart. de saúde e ro-
ferencias. Garantia da l ano.
Tel.: Da. Aparecida 252-3387.

HOTEL PRECISA - 2 garçons,
2 comins, 4 t olefonistás, 1
governanta c/ prática compro-
vada cm carteira. Av. Prado
Júnior n° 25B - Copacabana. _

ÍÃNÍÉR~NÊÍRÕ - Preciso com-
potente, com documentos. Rua
da liberdade, 23, S. Crislóvão.
Sr. Alberto. 2a..loira,

Vendedores(as)
Precisam-se reo- no CORG

vonda exter. na (GB, RJ, ES)

revista especializada prefes-
soros. Apresentar-se na Rua

24 de Maio, 250 — Rocha,

das 9 ás 11 horas.

^

ÈNSÍNO
CIÊNCIAS

Nos dins 2 c 3 do outubro estarão libertas as
Inscrições para o Curso -cie Formação de Proíes-
sores — Orientadores de Clubes de Ciências. O
curso serã realizado no Museu Nacional, com
aulas às terças e seiítns-íelras, e lerá a duração
de dois meses: outubro c novembro. Informações
pelo telefone 221-5153.

MATEMÁTICA

O Instituto cie Matemática Pura e Aplicada
vai encerrar, dia 30, o prazo para inscrição no
Programa de Mestrado cm Matemática. Os can-
didatos deverão apresentar diploma unlversitá-
rio, dc curso que inclua disciplinas matemáticas
e conhecimentos na matéria. Informações e Ins-
crições à Rua Luis de Camões, 68.

TAOUIGRAFIA

Curso de Taquigrafia pelo método speedwri-
ting, em português e ingilés será iniciado no Cur-
¦so Itassc. Já estão abertas as inscrições para o
Curso de Férias, pelo mesmo método. Infor-
mações e inscrições na Av. Graça Aranha, 19 —
Gr. 503 — tels. 252-0104 c 232-6845.

CIRURGIA

O Colégio Brasileiro de Cirurgiões vai
iniciar o Curso sobre Publicações Cientificas •
o Curso dc Atualização cm Cirurgia da Litfase
Biliar. Os cursos serão realizados na sede do co-
légio, c o de Cirurgia, ministrado pelo prof. Ma-
nano de Andrade, Inicia-se amanhã. Infor-
mações e inscrições na Rua Visconde Silva, 52
— Botafogo.

CONTABILIDADE

O Instituto Superior de Administração
Financeira vai promover o Curso dc Análise de
Balanço, ministrado pelo prof. Paulo Gomes. O
curso será composto de 22 aulas, compreenden-
do: Princípios de Contabilidade, Ajustamento do
Balanço, Instrumentos de Análise e Conhe-
cimentos Práticos e Exercícios de Análise. Infor-
mações e inscrições na Av. Pres. Vargas, 482 —
sl. 206.

DESENHO

O Centro de Estudos da Fundação Educacl-
onal Brasileiro de Almeida va). iniciar hoje o
Curso dc Desenho Paradidático. O curso tem
como objetivo capacitar o professor a comple-
mentar visual e esquematicamente suas aulas ro
quadi*o-negi'o. As inscrições estão abertas para
professores de todas as matérias, na secretaria
da Fundação, na Rua Almte. Sadock de Sá, 276,
e as aulas serão às segundas e quintas-feiras,
das 17h30m às l.h30m.

INGLÊS

Aulas de inglês, cin audiovisual, em casa,
podem ser solicitadas pelo telefone 234-6746. O
curso é dado por uma equipe de professores es-
pecializados, e as aulas sáo dadas em casa ou
empresas. Podem ser formadas turmas de quatro
a 20 pessoas, e o curso atende a todos os níveis.

LEGISLAÇÃO

O Instituto de Desenvolvimento da Gua-
nabara — Ideg — vai Iniciar no próximo dia 2
o Curso de Legislação Trabalhista, Fundo de
Garantia e PIS. O curso terá aula diariamente,
dat 18h30m às 20h30m, e com término previsto
para o dia 26 de outubro. Informações e Inseri-
ções na Av. Calógeras, 15 — 31? andar — tel,
222-3987.

ADMINISTRAÇÃO

Começa dia 2 o Curso de Administração por
Objetivos que o SERES vai promover. O curso
será ministrado pelo prof. Sérgio Hillesheira,
com aulas às segundas, terças e quintas-feiras,
a partir das 18h30m. Informações e inscrições na,
Rua Alcindo Guanabara, 24 — 6' andar, tels.
252-6951, 221-9189 c 221-9190.

REUNIÃO

A Associação dos Antigos Alunos da Politéc-
nica vai reunir, amanhã, às 19h, o seu Conselho
Diretor. A reunião será na sede social da entida-
dc, no andar térreo do prédio da Faculdade de
Engenharia do Largo de São Francisco.

TURISMO

Será iniciado um Curso de Especialização
em Turismo, no Curso Psylché. O curso terá a
duração de 510 horas, e as aulas serão dadai pe-
lo método audiovisual. Informações e inscrições'
nas secretarias do curso: Rua Gal. Roca, 778 —
sl. 608, na Tijuca, ou na Rua do Catete, 247 —
sl. 201.

CRIATIVIDADE

O Centro de Aperfeiçoamento para o Traba-
lho, do Instituto Social vai realizar de 3 de ou-
tubro a 7 de novembro o Curso de Criatividade.
As aulas serão às terças e quintas-feiras, às
141-30m, e informações e inscrições na Rua Hu-
maitá, 170 — tel. 226-6563.

FILMES

A Programação do Serviço de Cinema
Educativo e Cultural, para esta semana, será:
hoje na P. Maurício Cardoso; amanhã, P.
Pe. Miguel, quarta-feira na Estrada do Galeão,
quinta na P. Patriarca e sexta-feira na P.
Felipe Cardoso. Todas as apresentações serão às
20h.

Todas as informações paru a coluna Ensino
devem ser enviadas ao Departamento Educacin-
nal do JORNAL DO BRASIL, na Av. Rio Bran-
co, 110/112 — 3'' andar.

:
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bacaninha. O anojJe Na RODASA, nao existe Volkswagen velho. naveis separad

O Volks Usado que Ihe vendemos passou por minuciosa revisao, e economicos cilin
absolutamente garantido. de 1970, so lem
Para compri-lo, voce pode ate dar de entrada um carro mais antigo. preco que ningu
E nem precisa ir i RODASA - basta ligar, que mandaremos um re- majs _ GOGO
presenUnteem»uaca»aouescrit6rio. Almte. CochramDe um cheirinho em nosso Volkswagen Usado.
Voci vai ver que nao existe aroma mais inebriante.
.g^aaavvg. 

j 
DEPARTAMENTO DE CARROS U5ADOS

Ifli VOLKSWAGEN 72landd seu Sedan 1300-Kuscflo1600rda saltar. -Vaiinnl-TL1600-Kombi-
m I ocr»P- Karmann Ghia - Pick-Upe cape- . FuigAo. Todas a» cores.
I n C O-per- Entroga. imodiata. Finan-

ciamos em .ale 36 monos.t O preCJO Na troca, pagamos mais
de espiri-

OPALA 1970 - Vermelho - ST-
tado excepcional — pagamontoem 36 mesos. Av. Mem de Sá,
118 - 252-6861.

ÕPAIA 1971 — Luxo, excelenteestado, único dono, Cr$ 19.000,00. Rua Guaplar# 26,apt? 4 - Tllüca. 
OPEL KADETT, Mein
Herr — Achtung. —
Alemão que se retira
do Brasil está se desfa-
zendo com profunda
tristeza (que é isso, ho-
mem não chora) do seu
Opel de estimação. Be-
ge, 60, com rádio e
contagiros. Ele só espe-
ra que o próximo dono
seja gentil com o carri-
nho. GOGOCAR —
Almte. Cochrane, 205
— Aberta até 22 horas,
inclusive sábados e do-
mingos. — Tel.: 
228-9486. (C

UNS VÒIKS COMPRO - Ali
p/ conserto ou alienado. Pagoa dinheiro mait 350 mil. Voua domicilio. 60/61 a 5.9 -
42/43 a 4.7 - 44/45 a 7.7 -
44/47 a 8.9 - 48/49 a 10.4etc. V^rlant, Fuscio. TI, TC 4
p. ale. Rua Maxwell ?57. Tiju-
ca. Tal. 298-1704 ali 19 hi.

VOLKSWAGEN 41 - Estadoexcep. equip. à vista, bom
preço, troco fac. — Rua RealGrandeza n? 193 — Loja 1 -
Tel.: 246-6317. (C

VARIANT 71 - Como nova -
Pneus novot — Rádio — Uni*co dono — Ver c/ motoristaOsmar Av. Epitácio Pessoa4560 - Tratar 226-4518 -242-9315.

VOlKS 64/65/67/68/69 - lm-pecáveis. A vista ou financia-dos. R. Dark do Matos 184tel. 2306606.
VOLKS 68 — Pérola, equipado,em ótimo estado do conserva-ção. Av. Copacabana 960/303— Ver c/ o porteiro.VW vendo excepcional estado,máquina nova melhor oferta.R. Elizeu Visconti 119, fundos.Joaquim. T. 252-0574.

HDSMOBILE 66 dir. hidráulica
todo equipado, grande financi-
amento. Sedan S. A. Rua Marlz
e Barros, 774, lo|a da esquina
Tel. 264-4912 - Ramal 28 -
Sr. CasanovíK

6 - CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 2.°-f«lra, 55-9.71 VEÍCULOS, EMB. E ESPORTES

VEÍCULOS,

EMBAKCACOES

: E ESPORTES

FUSCAO 70 — Azul paváo, iu-
pornovo, equip. bom preço àvista, troco e fac. — R. RealCrandoza, 193 - loja 1. Tel.246-6317. (C

AUTOMÓVEIS

AERO 69 - Estado novo único
dono fino trato. Ver Praia Bo-
tafogo, 520 garagem. Soares.

ÃÍRO WÍTlVS 65 A 70 compro
pago a vista Estr. Int. Maga.
Ihães 183. Tel. 390-8853 An-
tonio.

CAMINHÕES - Precisam-se mó-dia e grande tonolafjcm. RuaSacadura Cabral, 323.
CORCEL - 69/70 coupó irnpe.
cávcl. A vista ou financiados.R. Dark de Matos 184 tel.230-6606.

CORCEL 69 -• Coupé luxo. Re-vis. ót. cst. 'A vista ou I. pra-zo, créd. n/hora. Trocas R. Ar-• guias Cordeiro, 518 — Mcier.

FUSCAO 72 — Azul diamantec/rádio, ernpl. 72 super novo3 000,00 ent. 650,00 p/môí, R.Viic. Abaelé 87 268-4388.
FIAT 8S0 - Otlmo estado, igualnão há. Rodai magnésio, azul*marinho, pneus radial 2 000,00ent. 630,00 p/môs. R. Vise.

Abaelé 87 268-4388.
FIAT 124 coupe cor amarelo1972 c/12 000 km equipado.Inf.: J. A. Siquoira — Tel.231-0856.

AUTOS COMPRO - Da 1959 a
1972 todas as marcas ati p/conserto ou alienado. — Pago
mali 350 mil. Confirme 258-1706.

AERO 65-46-47 - Revisados
com garantia, financio troco.
Solução imediata. Est. V. Car-
valho, 1233 domingo até 12hs.

AERO 44, 45, 46, 67 - Revisa-
dos. Financio com ou sem en-
trada. Solução imediata. Rua
Cardoso de Morais, 490. Ra-
mos. Domingo até 12 hs

AERO WILLYS 1966 - Mecanica100%. Pintura nova carro sem
batidas. 5 pneus novos 29
dono. Estrada Intendente
Magalhães. 236. 

AERO WIllYS lenho dois 67
e 69 estado geral dos 2 im-
pressionante equipado. Vendo
troco e fin. R. Escobar, 91.
Tel. 234 6200.

AERÒ 66 — A^ecanica a toda
prova. Vendo a vista, troco e
facilito em 24 ou 30 meses, s/fiedor. Rua 24 de Maio, 316
loja Q • 332 loja A e B —
Tels. 281-0143 e 261-8008.

CHEVROLET 40 - Vende-se embom estado. Gullhcrmina Guin-le 296, L. D. r
CHEVROLET VERANEIO, ano68 único dono, estado geralimpressionante, c/ rádio, c/41 OOOkm rodados. — Vendotroco e financio. Rua Escobar,91. Tel. 234-6200.
CORCEL 69 LUXO - Branco c/vinil preto, excelente estado,nunca bateu, c/ rádio, 2 000,00ent. 550,00 p/ mês. R. Vise.Abaeté, 87. 268-4388.
CORCEL 70 - Luxo coupê -

Ótimo estado. Sujeito a qual-quer prova. Vendo a vista, tre-co e facilito em 24 ou 30
,meses. Rua 24 de Maio, 316loja Q e 332 lo|a A e B. leis.28L:0143_c 261*8008.
CÀMARO 1968 - Equipado.Vendo ou troco por menor va-

lor. Tel. 238-1503.
CORCEL 70 coupé única dona,nunca bateu, rádio, console

pneus rr.^ial 3 500,00 ent.500,00 p/mes R. Vise. Abaeté87 268-4388.
CORCEL COMPRO - Ali p/con-sorto ou alienado. Cubro c/350mil qualquer oferta. Vou a do*

micilio. R. Maxwell 357 Tijuca- 258-1706.

FUSCAO 70 - Azul diamante,com freio a disco, pouco ro-
d.vdo, rádio, calhas, etc. Avista ou fae. até 36 mete^.Açoito troca. Rua Uruguai,234-A (garantia total HEMPC?.).

FUSCAO 72 - Zoro Km - Azul !Pavão — Já emplacado — par-tleular vendo —-ainda no Ro-vendedor — pronta entrega —
só a vista — Cr$ 16.030 —
Sr. Lamarão — Dom. 234-6614— 2a. a 6a. 231-5880 — Ram.94A e 746 - 12 às 17 hs.

F. 350 - 69 e 70. Temos 2em ótimo estado, pneus novos.R. D.vk dc Matos 184 tel.230-6606.
FUSCAO 72 novo 8 mil km bem
equipado gerente de bancovence a vista ou fin. após 13hs. T. 235-6583.

DKW VEMAGUETE 64-66 - Otimas, na garantia. Financio, tro-
co. Solução imediata. Rua Car-doso de Morais 490, Ramos —
Domingo até 12 hs

ALFA PARA VENDER?
PODE TRAZER - O que
não falta no nosso ca-
dastro é cliente para
Alfa Romeo. As últimas
que recebemos, não 
passaram 24 horas na ! dodge dart - Modelo 71 cor
Inia Portanto çp você 1 azul-espanhol, c/ar condicio-io|a. rorranio, se voce ( nado 4 por|a; Tratar R siauel.ra Campos 63/902. Sr. Costa.

DODGE~ÃBAIXO, BEM ABAIXOda tabela antiga, todos osmodelos e cores, 0 km. En*
tregamos no mesmo dia. -
Aceitamos troca • temos as
taxas de financiamento maisbaratas da praça. COMERCIALMARÍTIMA - Flamengo: Av.
Osvaldo Cruz n? 61 — Co*
pacabana: Barata Ribeiro es*
quina Sicueira Campos. Aber*
ta sábados e domingos. —
T.l, 265-7752. (C

DODGE - Coupé, novíssimo,
à vista ou 5.000 e 36xl.U0 ous/ ent. 5/ fiador. Troco. Cd.Bonfim 18. 34-5885.

quer vender a sua Al-
fa, traga para nós. Se
nós próprios não com-
prarmos, arranjaremos
comprador num ins-
tante. GOGOCAR —
Almte. Cochrane, 205
— aberta até 22 horas,
inclusive sábados e do-
mingos. Tel. 228-9486.

(C

BELINA 70 Luxo - Part. ven-
de equipada em bom estado.13,5 mil. R. Gol. Urquisa, 44,
com porteiro.

BUGRE TEMPERADO -
Amarelo, temperado
com umas pitadas de
mostarda. O dono re-
solveu vender por cau-
sa do grilo. Só que o
grilado era ele, não o

DART DOMESTICADO
— O preço não assusta
mais ninguém, mas a
pinta continua a impor
respeito a qualquer
um. Banco, teto de vi-
nil preto, 4 portas,
1970. O carro perfei-
to para quem está
fazendo vestibular pra
rico. GOGOCAR —
Almte. Cochrane, 205

I — aberta até 22 horas.

FUSCAO 71 72 - Único donoestado de novo equip. bom
preço à vista troco o fac. R.Paissancfu, 104 — esq. M.Abrantes. T. 265-9423. (C

FUSCAO 1 500 72 - Prelo freioa disco rádio Blaupunkt, volan-te Fittipaldi seguro total 7.0C0km, à vista ou financiado. SáFerreira, 115-101. Tel. 227-7607.
FIAT DE DIPLOMATA -
O dono nunca entrou
numa embaixada, mas
sempre tratou o carro
na maior diplomacia.
Por isso, o Fiat 850 que
ele nos trouxe está tão
bacaninha. O ano de
fübricacão é 68 mas
você só acredita vendo
a licença. A cor é uma
raridade: verde Lucré-
cia Bórgia. E o preço
é de um carrinho co-
mum. GOGOCAR.
Almte. Cochrane, 205
aberta até 22 horas, in-
clusive sábados e do-
mingos. T. 228-948Ó.

(CFÜSCÃO 70. Azul diamante. -
15.000 km. Espetacular. Finarvcio até 36 meses. Ac. Troca.R. Riachuclo, 33 lei. 222-7030.

FUSCAO 71 — Semi-novo poucorcd. à vista ou financiado até36 mes. R. São Francisco Xa-vier n? 378-A. T. 228-6648.

Mercedes 1973
Todos o» tipos. Aceitamo»

encomendas para entregas a
partir de ianoiro próximo.
Com garantia e assistência
técnica asseguradas pela Au*
totécnlca Ago Itda. e J. A.
Siqueira — Av. Rio Branco,
123 — Gr. 1 306 — Fonei —
231-0856.

Mercedes - 0K
Ultimo tipo. 250 — 4 por*

tas, mecânico, ar cond. R. B.
radio, dlst. ant., cor amarela
(lançamento novo) — Forraçáo
MBTEX - verm. Cede pelo
custo de importação. Informa-
ções: J. A. Siqueira — Tol.r
231-0856 e 246-0943.

Na RODASA, não existe Volkswagen velho.
O Volks Usado que lhe vendemos passou por minuciosa revisão, e é
absolutamente garantido.
Para compri-lo, voei pode até dar de entrada um carro mais antigo.
E nem precisa ir i RODASA - basta ligar, que mandaremos um re-
presentante em sua casa ou escritório.
Dê um cheirinho em nosso Volkswagen Usado.
Você vai ver que não existe aroma mais inebriante.

Q. Pjj 
DEPARTAMENTO DE CARROS USADOS

®RODASAtt?
REVENDEDOR "ua Senador Vergueiro, 172 - Tols.: 225-1803,
AUIORIZADO 245-6063,245-8187 - Diariamente até âs 21 hs.

- Sábados alô às 16 hs. - Domingos ate às 13 hs.

OPALA 69-4 portas, estadode Okm. V. faz o plano e lon-
go prazo. R. Mariz e Barro!,774. Sedan S.A. loja da esqui-
na — Sr. Lima. Tel. 264-4912• — Ramal 28.

OPALA CHEIO de tru-
ques — Cinza metálico
e teto de vinil preto,
4 portas (para fingir
que é famiíia), cambio
no chão, bancos reeli-
náveis separados, 4
econômicos cilindros. E
de 1970, só tem aquele
preço que ninguém usa
mais. — GOGOCAR —
Almte. Cochrane, 205.
Aberta até 22 horas,
inclusive sábados e do-
mingos. T. 228-9486.

(Ç
OPALA 71—4 luxo, novíssimo

è vista ou financiado até 36meses sem entrada e s/fiador,troco. Rua Cd. Bonfim, 18-A.234 5885.

VOLKS DO MANÍACO
O dono era uma pa-

rada, pó. Limpava a pá-
ra-lama até pelo lado
de dentro. E mecânico
com ele morria de fo-
me. Só resolveu vender
este Volks 70, bege,
porque vai comprar um
59 para desmontar.
Aproveite a chance,
que maniaco assim tem
poucos. GOGOCAR —
Almte. Cochrane, 205

aberta até 22 horas,
inclusive sábados e do-
mingos. Tel. 228-9486.

(C

carro. Quem perder
uma viatura dessas está | inclusive sábados e do-
com nada. GOGOCAR mingos. Tel. 228-9486.
— Almte. Cochrane, (£_
205 aberta até 22 ho- DODGE DART 71 — Coupê teto

de vinil. Excelente estado dc
conservação. Mecanica a qual-quer prova. Vendo a vista, tro-
co e facilito até 30 meses. R.
24 dc Maio, 316 loja O e 332loja A c .B Tels. 281-0143 e261-8008.

ras, inclusive sábados e i
domingos. Tel.
228-9486.

CHEVROLET 57 - Vermelho e
branco, equipado — Bom cits-
do. A vista. R. Gaga Coutir.no,
51.

CORCEL 72-0 km. todos os
modelos e cores, pronta entre-
aa, financiamento cm até 36
meses. Trocamos. Sedan S. A.
Rua Mariz e Barros, 774. loja
da esquina. Tel. 264-4912 —
Ramal 28.

CORCEL 69 coupé e 4 portas,novos, revisados cm n/oficinas.Pague de acordo ccm as suas
sugestões. Rua Mariz e Barros,
774, loja da esquina. Telefone
264-4912 - Ramal 28 - Sr.
Lima.

FUSCÃO DO GASTÃO
— Manja o G a s t ã o ,
aquele primo do pato
Donald que dá sorte
em tudo? Pois é: a GO-
GOCAR tem um Fuscão
que merecia ser do
Gastão. 71, branco, im-
pecável em cada deta-
lhe, com rádio e outras
testemunhas. Venha
buscá-lo hoje e saia por
ai com a sorte do seu
lado. GOGOCAR Alm-
te. Cochrane, 205 aber-
ta até 22 horas, indusi-
ve sábados e domin-
gos. Tel. 228-9486. (C
FUSCÀO 71 — Excelente estadode conservacão. Vendo a vista,

troco e facilito ítfé 30 meses.
Rua 24 de Maio. 316 loja O
e 332 loja A e B. Tels.
281-0143 e 261-8008.

KARMANN-GHIA 1967 - Bran-co, bem conservado. A vistaou, até 30 meses. Av. Msm doSá> 118 - 252-6861.
KARMANN-GHIA 64 - Equip.bom est. rádio alemão, vendofinanciado. Após 14hs. T.

235-6583 Ramos.
KOMBI 64/67 - Boas de tudo,s/podres. Financio. Troco. So-luçãe imediata. Rua Cardoso dcMorais 490. Ramos. Domingoaté 12 hs.
KARMANN-GHIA 64 - Olimoestado, equipado. Cr$ 6.500,03.Financ. outro. Rua dos Araújos,95 apto. C-02. Tijuca.
KARMANN TC 71 - Linda corestado de 0 km. Único dononunca bateu equip. bom preçoà vista troco e fac. Rua Pais*sandu. 104. Tel. 265-9423. (C

DODGE DART MOD. 70 - Bran ,co, vinil preto, único dono, !
pneus Okm. fin. 2.500,00 ent. ;s/36m. Inf. tel. 261-0804. Até p/conserto ou alienado. Pago o

melhor preço da GB. Rua M.ix*well 357 Tijuca. Tel. 258*1706.Hoje até 19 hs. _

CORCEL COUPE - luxo 70 e
71. Os melhores do Rio. Fi-
nancio até 36 meses. Ac. tro-
ca. R. Riachuelo, 33 tel222-7036.

CADILLAC 1950 - 8 lugares
c/ peças/mecanico — 2.800,00— Tratar Av. Delfim Morei-
ra 1188/202. - 227-2470 dPedro — Hoje.

DART? ALGUÉM QUER | G~
COMPRAR O SEU - Se
voce tem visto nossos 
anúncios, pode reparar: calaxie 67 68 69 70 preço~ . para revendedor. A vista ou a
jamais anunciamos o
mesmo carro duas ve- j
zes. Na segunda-feira,1 çasano«a.... ... . Ramal 28.esta tudo vendido. As-

paracrédito, façaRua Mariz eSedan S. A.
sua proposta,Berros, 774 —

loia da esquinaTel. 264 4912

KOMBIS — Precisamos urgentecarga e partícula.-. Rua Saca-dura Cabral, 323.
KARMANN-GHIA 1970 - Duvidohaver mais conservado — Nãodeixe de ver, à vista '*u fac.até 36 meses s/entrade. R. Urv-

guai, 234-A (garantia totalHEMPER).
KARMANN-GHIA 72 • 71 TC -

Pou:o uso. Excelente estado.Fera do comum. Vendo a vista,troco e facilito até 30 meses.Rua 24 de Maio, 316 loja Qe 332 loja A e B. Teis.281-0143 e 261-8038.

Delsul Revendedor Ford
DEPTO. DE CARROS USADOS

Financiamos até 36 meses
Ford Galaxie 69 — Branco.
Ford Corcel 70 — Cupe — Branco
Ford Corcel 69 — Luxo — Cupc e Sedan
Volks 71 c 67 Cores Azul e Bege

EXPOSIÇÃO E VENDA
R. Francisco Octaviano, 41-A — 287-3232 — Posto 6.
R. Gal Polidoro, 81*B — 266-1452 — Bot.
Aberto diariamente até 21 horas.

Financiamos carro

de 64 a 72
VENHA BUSCAR O DINHEIRO E COMPRE SEU
CARRO À VISTA, ONDE QUIZER E PAGUE EM

ATÉ 30 MESES
CRÉDITO EM 24 HORAS

BRPLAN - RUA DO MATOSO, 112-A
COUOAR

OPALA 1972 - Gran Luxo- 4.100 — Estado novo equi-
pado desembaçador — ven-tilação — tapetes de borra-cha r2forço de pára-choque.Vendo dirs?Po sem interm?4-diário — Ver tratar — RuaTcneieros 94 c/ o Sr. Luiz ouCarlos^ '

OPALA - 6 dl. 69 - Vendo,luxo, por ótimo preço. Vè*loCopacabana 314 — Tel255-0623.

VOLKS 73 - Variant TC - 1500Fuscão 0K todas as cores, abai-xo da tabela. Financio, troco.Solução imediata. Rua Cardosodo Morais 490. Ramos. Domin-
go até 12 hs.

VW 68 - De moça, 9.500. Dr.Bulhões, 574. E* Dentro. De 2a.a 5a.-feira depois 13 horas.

VENDE*SE Volks 65, ótimo
estado. Trat. R. Marquês dc
Sapucai, 74, Centro. Com Sr.Reynaldo 2a.-feira.

VOLKSWAGEN
GARANTIDOTotalmente revisado. E aóir chogando e escolhendo.'

Todos os modelos, do ano
que voc6 quiser e na cor
que mais lhe agradar. O
melhor financiamento do
mercado. Tá «6perando o
que? 

Rua Senador Vetyucifo 1 77
Flamengo Fone 71b 1803

QOtPARMMlIllO 
DE

CARROS USADOS

VENDE-SE caminhonete 1956 —
Chevrolet o caminhão Fargo
1952. Ver e tratar R. Auroliano
Lessa 3 — 230-9675. 

VOLKS 64 e 67 alemão. Espeta-cular. Facilito com peq. entr.
saldo até 30 mesos. Ac. troca.
R. Riachuelo, 33 tel. 222-7036.

AUTOPEÇAS,
ACESSÓRIOS
E OFICINAS

VENDE-SE Dodge jardinelra ano
51 - 1 ratar R. 2 dc Fevereiro,
225-C. Eng. Dentro.

VOLKS TL 70 71 72 revisados
em n/ oficina. V. sugere o
plano de pagamento. Rua Mariz
í Barros, 774. Sedan S. A. loja
da esquina. 2644912 — Ramal
28 - Sr. Abel.

VARÍÀNT 70/71 - Super nova
revisada bom preço à vista
aceito troca ou financio. Rua
São Francisco Xavier n9 378-A
Tel.: 228-6648. 

VENDE-SE — Um WMG ou troca
por uma Rural de 66 em dian-
te. Tratar na Av. AutomóvelClube n? 4957 - Posto Shell.

VARIANT 70 - Particular vendec/ rádio em espetacular cs-tado. Cor branca. Rua Rita Lu-dolf, 15 — Leblon.

OPALA 73, zero Km, todes mo-delos e cores. Entrega imedia*ta. Troco financio — RECOVE*MA — Concessionária Chevrolet.Campo de São Cristovão, 58.Tel. 264-2422. Francisco Otavia-no. 42-A. Tel. 287*3110 até
22.30 hi. (C

OPALA SS 4.100 — 4 p. cinza-mct. ?cto vinil preto rádio e
toca-fitas emb. pneus, forração,
pintura tudo 100%. Vendo àvista ou troco p/ menor valor.
Av. Marechal Fontenele, 5734,
Largo da Piraquara. Horáriocomercial. BRASI-CAR VEICU-
LOS LTDA.

sim. se voce quer ven-
der o seu Dart, deixe-o
conosco. Em 48 horas,
ou vendemos ou de-
volvemos a jóia lavada,
polida e perfumada.
GOGOCAR - Almte.
Cochrane, 205 — aber-
ta até 22 horas, indusi-

CORCEL DO HENRI I ve sábados e domin-
VIRGIL - O Henri Vir- igos. Tel. 228-9486. (C

pouco rodado. Vê*lo Copacabana n9 314 - Tel. 255-0623.
DODGE 70 — 4 portas — Uni*

co dono, novissimo, por bom
preço. Vê*lo Av. Copacabana314 - Tel. 255-0623.

DODGE 71—4 portai novissl-mo, único dono, pouco rodado,dir, hid. Vê-lo Copacabana 314- Tal. 255-0623.

gil é romeno, serviu na | 0d0,DGJrSEazf,R° - vveSl°' À».'
legião estrangeira, mo- | Copacabana 314 t»i. 255-0623.
rou no Xingu e foi trei- D°D°í çharger r-t-72 -

, 3 . . Venero, linda cor, novíssimonador de vale-tudo.)  "
Imagina o carro que
ele escolheu para o
que desse e viesse?
Um Corcel 70, a/.ul-tua-
reg, coupê, com aquele
rádio. Só que o carro
se comportou tão bem
que o Henri V i r g i I
achou monótono. E es-
1á vendendo para com-
prar um burro e atra-
vessar os Andes. Apro-
veite e compre antes
que ele mude de idéia.
GOGOCAR - Almte.
Cochrane, 205 aberta
até 22 horas, inclusive
sábados e domingos.
Tel. 228-9486. (C
CORCEL 49-4 porlas, vermo-

lho, estof. preto excel. estado,
i vista bom preço, troco e
fac. R. Real Grandeza, 193, lo-
ja 1. Tel. 246-6317. (C"CHASSIS CHEVROLET 73, zero
Km, pronta entrega. Troco fi-
nancio RECOVEMA — ConceS'
sionária Chevrolet. Campo de
São Cristovão, 58. Telefone
264-2422. Francisco Otaviano,
42-A. Tel. 287-3110 até 22,30
hs. IC

CHEVROLET VERANEIO 73, zero
Km, pronta entrega. Troco fi
nancio. RECOVEMA — Con
cessionária Chevrolet. Campo
de São Cristovão, 58. Telefone
264-2422. Francisco Otaviano,
42-A — Telefone 227-6466
até 22,30lii.

CAMINHÃO CHEVROLET 69
C/ Truk a gasol., certificado
de Jpassag. cm balança,
18.500k. Verdadeira jóia, c/
novo. R. Prof. Anselmo n9 23
Mesquita, N. Iguaçu. E. do Rio.

CAMINHÃO 1959 - Som carroceria Chevrolet para desocupar
lugar preço a combinar. Hu
maitá n9 258, Manuel.

CAM1NHAO 321 com 39 eixo
59. Vende-se ou troca-se, bom
preço ou financiado Estr. doRealengo, 681. Padre Miguel

CALAXIE 67 - No estado, ven-
de-se 9.500,00. Ver Rua Miriz
e Barros, 774, loja da esquina.
Tel. 264-4912 ramal 28.

GALAXIE 68 - Exc. est. de
cons., mecânica a toda prova.Vendo a vista, troco e facilite.
Saldo em 24 ou 30 meses. Rua
24 de Maio, 316 loja O o 332
loja Á e B — Tels. 281-0143 e
261-8008. 

GALAXIE 67 - Vermelho, ex-
ccl. estado à vista bom pre-
ço troco e fac. Rua Real
Grandeza n9 193 — loja 1 —
Tel.: 246-6317. IC

K A R M A N N- G HIA
TC - O branco de alma
negra. Carroceria bran-
ca, estofamento preto.
71, com rádio que pe-
ga todas^ as vaias do
festival. O carro perfei-
to para quem queria
um Porsche, mas o di-
nheiro não dá. GOGO-
CAR — Almte. Cochra-
ne, 205 — aberta até
22 horas, inclusive sá-
bados e domingos. Tel.
228-9486. (C

GALAXIE 67 - Vendo-se, pe-
quena entrada e p3rte finan-ciada. Tratar 2a.-feira na Rua
Maria Passos, 935 — Cavai-cante. (ÇGALAXIE 68 - Azul infinitoteto vinil rádio 3 faixas estadoimpecável. Passo contrato definanciamento 221-9736 Dr.Marco».

DART CHARGE - Lindo carro,
pneus novos, verde c/ vinil,dir. hidráulica, b. individ. ro-clin. cambio chão, 4 marchas.Facilito 30 meses. Troco. R.Vise. Abaelé, 87. 268-4388.

DKW - Aproveite. Motores ga-rantia 30.000Kms. Financia-se.ITALBRAS - Av. Itaóca,1261-A. GB. Niterói. BarãoAmazonas, 273.

GORDINI 65 - Superequipado,à vista financio troco. Pequena
ent. Est. V. Carvalho, 1233domingo até 12hs.

LTD 1969 — Particular vende,hidramático, c/ ar, 29 milkms estado do novo. Preço:5.OCO de entrada c 24 x1.280.00. Ver Av. Vieira Sou-to 150 com Sr. Moacyr (por-taria).
LTD 69, 70 • 71 — Mecânicosou automáticos, diversas cores,financiamento até 30 meses.Rua Mariz e Barros, 774. SedanS. A. loja da esquina — Sr.Ca^anova. Tel. 264-4912 - Ra-mal 28.
LTD 69 — Hidram., ar refrigera-do, dir. hidráulica, pneus no-vos, carro do único dono, s/um arranhão. Só vendo p/ darvalor 7.000,00 ent. 800,00 p/mês. Fac. a entrada. R. Vise.Abaeté, 87. 268-4388.

MERCURY COUGAR 1967 -
Equipada, ótimo «stado, lindacor troco e financio. Av. Copa,1.236 ap. 1.108 Tel. 247-3702.

MERCEDES 350 SL - 1972 -
Cinza-metálico, mecanica, pou-co rodada, ar cond., rádio,rodas de magnésio, etc. Preçoconvidativo. Informações: J. A.de Siqueira — Tel. 231-0856.

OPALA 73, 72 * 70 - Sedan,
luxo e coupé. Espetacular es-fado de conservação. Vendo
a vista troco • tcc. até 30meses. Rua 24 de Maio. 316loja Q e 332 loja A e B. Tels.
281-0143 e 261-8008.

OPALA SS super luxo verde c/
vinil, rodas especiais, rádio,ccnsole, toca-fitas. 3 500,00 ent.650,00 p/mês. R. Vise. de Aba-eté 87 268-4388.

KARMANN-GHIA 65 - Branco,ótimo estado, à vista, bom
preço, troco ou fac. R. RealGrandeza, 193, loja 1 — Te-lefone 246-6317. (C

KOMBI 62 - Pick-up 70 - Sina Av. Mons. Félix, 849 Irajá.A vista ou a prazo. Todas im-
pecáveis.

MERCEDES 60 - 220S - Iodaoriginal, muito bem conservada
pneus novos, equipada. RuaHu maitá, 71—901. Tel.:
266-3578.

MORRIS SPORT 1968 - Coupominor ótimo estado, troco efinancio. Av. Copa, 1.236 ap.1.108. Tel. 247-3702. 

MERCEDES 250 C -
Branca, 2 portas, di-
reção hidráulica, cam-
bio no chão, ar condici-
onado, tape-deck, ante-
na elétrica, luz para lei-
tura, um requinte em
cada detalhe. GOGO-
CAR — Almte. Cochra-
ne, 205 — Aberta até
22 horas, inclusive sá-
bados e domingos. Tel.
228-9486. (C

OPALA 71 SS — 4 p. ótimo est.freio h. vácuo. 'A vista ou I.
prazo c/peq. entr. créd. n/ho-ra. Troco. R. Arquia* Cordeiro,518 - Méier.

VOLKSWAGEN 68 - C/rádioótimo estado 9.2C0. Vendo. En-trada 3.000. Saldo financ. p.Banco. 245-7688 —_13 às 17h.
VENDO VOLKSWAGEN 62 -

4.700 à vista, Av. N. S. Penha,385-A (Eletrônica) — Penha.
VOLKS 67 — Azul, novo e equi-

pado. Vendo com 33 prest. de432,00 sem entrada. Tel.222-0274 - Yvonne.
VOLKS 68 — Vende-se pinturanova, ót. estado. R. Rosa eSilva, 19, c/ port. Sr. Antonio.

8 200,00._Aceita-se_oferta.
VOLKS 63 - 67 - 68 - 69 - 70e Fuscão 70, 71 — Equip. revis.'A vista ou I. prazo c/peq.entr. Créd. na hora. R. ArquiasCordeiro, 518 — Méier. 

VOLKS 66 - Super equipado
revisado vendo à vista ou fi-
nancio. Rua São Francisco Xa-
vier n? 378-A. Tel.: 228-6648-

TAXIMETRO CAPELINHA - ialgarismos 1 ano de garantia,CrS 800,00 à vista, ou oté 24
meses. Sem entrada. Molezaassim só na BOXER. R. JoaquimPalhares, 395.

BICICLETAS
E MOTOS
MOTO Honda 450 D O H C1.OOOkm Vende-se aceito oferta.Prudente de Morais 1184.

VOLKSWAGEN - Okm.
Temos toda linha abai-
xo da tabela. Troco e fi-
nancio. Tel. 246-6317.

(C
VARIANTE 71 - Supertquip. ei-

tado de Okm. Único dono, bom
preço à vista, troco e fac.
R. Paissandu, 104, esq. M.
Ab r a n tes. T. 265-9423. (C

VOLKS 67 - Estado de novo,
equip. n/ bateu. Bom preçoà vist, troco e fac. R. Paissan-
du, 104, esq. M. Abrntes. T.
265-9423. (C

VENDE-SE um triciclo ern bomestado a Rua Figueiredo AAa-
galháes 598, garagem.

VÜNDO moto Hcnda, mod. CB500. Yer garagem. Sr. Francit-co. Av. Copacaben, 788.
XISPA 72 — Preta e cromada,à vista ou até 36 tneses sem en-trada. Rua Uruguai 234-A. Ti ju-
YAMAHA 71 lOOcc toda nova,vermelha à vista ou ate 36meses sem entrada. R. Uruguai234-A (Hemper Automóveis).

EMBARCAÇÕES E
MOTORES
MARÍTIMOS

VOLKSWAGEN 66 - Model nhoe Mercury 48 - coupé. Vende-se. Ver à Rua Catumbi, 22 —
Sérgio ou Paulista.

VOLKS 68 — Único dono, estadofora do normal, s/ um ar-ranhão, nunca bateu, rádio, ca-
pas, estribão. 2.000,00 e nt.400,00 p/ mos. R. Vise. Abaeté,87. 268-4388.

OPALA 71 IUXO 6 CIL. -
Verde Musgo metlico vendo
troco e fin. R. Escobar, 91
Tel. 234-6200.

KOMBI 67 — Super nova, nuncafoi carga, c/ capas, pneusnovos, mq. na garantia,500,00 p/ mês, s/ entrada. R.Vise. Abaelé, 87 - 268-4388.

IMPALA 61 -
facilito. ÓtimoAbrantes, 126
prédio.

Vendo, troco,Rua Marquesgeragem do

DODGE COUPE 71 - Excel.nl.•stado, bom praço. Vê*lo N.
S. Copacabana 314. Telefona:255*0623.

DKW SEDAN ou camionete com-
pro qualquer ano. Pago a viste.Estr. Int. Magalhães, 183. Tel.
390-8853. Antonio.

DKW COMPRO - S.dan, Vama-
gueta a Fissori até p/consertoou alienado. Pago melhor pr«*ço. Hoje Rua Maxwell 357 —
Tijuca. 258-1706. Hoj.;

DKW 65-66 — Vemaguete boas
de tudo financio, troco soluçãoimediata. Est. V. Carvalho,1233 domingo até 12hs.

JK 65 -- 29 dono, máq. nova,susp. e caixa 100%, pneusnovos. 1.000,00 ent. 700.00
p/mês. R. Vise. Abaeté, 87.268-4388.

JEEP WILLYS 59-6 cilindros,capota lona — pneus novos,3.000,00 à vista. Trat. c/ Sr.Milton. Estr. da Barra òa Tijuca,54. Hotel Garoto. Aceito oferta.

ESPLANADA 67 - Vendo baratomáquina nova 5 mil â vista.Ver Est. Agua Grande 321-D.Irajá. Perto da Cetel com Sr.Borges.
ESPLANADA 69 - lodo equi-

pado. Rua Mariz e Barros, 774Sedan S.A. loja da esquinaSr. Abel. Telefone: 264-4912Ramal 28.
ESPLANADA 68 - 3a. série, rá-dio, bancos reclln. n. bateu,
capas, otc. 6.700. Troco, ac.
CDC. lei. 237-8092 - Mcc.
100%.

FORD FALCON 1964 - 2 portashidram. ótimo estado bom pre-çò à vista. Rua Paissandu, 104-- esq. Marq, Abrantes. Tel.2651-9423. (C

JK DE COLEÇÃO -
Uma peça rarissima pa-
ra quem entende do
assunto. Alfa Romeo
JK, da série Timb, cor
cereja, bancos de cou-
ro, cambio no chão e
um motor que não faz
graça pra ninguém rir.
Só não damos o preço
para evitar engarrafa
mento na frenle da lo-
ja. GOGOCAR - Alm-
te. Cochrane, 205 —
aberta até 22 horas, in-
clusive sábados e do-
mingos. Tel. 228-9486

(ÇJK 67 — Supernovo, c/ rádio,
máq. nova na garantia, azul
c/ vinil preto, pneus novos.
1.000,00 ent.. 350,00 p/ mês.

V'sc» Abaeté, 87 — 268*4388.
JAGUAR 1941 - MK2 - Mec.Assunção 326 galpão 8 — 5r,Joaquim lei. 226-9195.

KARMANN TC 71 — Supernovaúnico dono c/ 30.000 km, la-
crado, rádio, rodas magnésio,relógio, lindo carro. 3.000,00ent. 650,00 p/ mês. R. Vise.Abaeté, 87 - 268-4388.

KG 71 — Branco, equipado. Rua
J. Carlos, 14B/102 — Telefone226-6440.

KOMBI LUXO 70 - A vista ou
a prazo, qualquer teste. Ver
Rua Conde Afonso Celso, 15-B.Telof. 246-1522.

MUSTANG? TRAZ LO-
GO. - O "coronel" Vi-
rialo, do sertão de Per-
nambuco, chegou aqui
na GOGOCAR e disse:"Eciminino! Me dê um
mustangue. E nós não
tínhamos. O "coronel"
saiu uma fera e nos
deu 24 horas para ar-
ranjar um, senão...Se
voce quer vender o
seu, venha depressa,
que o "coronel" não
brinca em serviço.
GOGOCAR - Alte. Co-
chrane, 205 — aberta
até 22 horas, inclusive
sábados e domingos.
Tel. 228-9486. (C

MÉRCEDES 250 S - Mod. 67
branca, 4 portas, bancos se.
par. dir. hidráulica, ar refrig,rádio original alotronico, ant.elétrica. Ótimo estado. Ac. tro*
ca. R. Sá Ferreira, 234 ap. 44
tel. 226*8157.

PUMA 67 — Prata ótimo estado.A vista 11 200,00. R. Dark dc
Matos 184 te!. 230-6606.

PICK-UP WKS. - P*ecisamosvárias. Rua Sacadura Cabral,323.
PUMA 70 GTE - Ótimo
estado — Sr. Nélson
- Tel. 266-5681. (C

VOLKS 67 — Vendo motivo ca'-ro novo, mas arranjo financia-
menlo. Rua São Cristóvão, 772.Tel. 248-3237.

VOLKS 68, Chevrolet 57, moca-nico, 6 cilindros, particular. RuaSão Cristóvão 772. Tel.248-3237.
VENDO - Triumph 1968 Sport2-000 único no Rio. Estado de

novo financio. Av. Copa, 1.236ap. 1.108. Tel. 247-3702.
VOLKS 53 — Gelo. superequipa-do, lindo automóvel. Vendo àv;sta. R. Garcia Redondo, 63Tel. 249-4703.
VOLKS 72 — Vendo pela melhoroferta, superequipado. Tratar

hoje das 9.30 as 13h. R. MaiaLacerda, 119 casa 4.
VENDO BUGGY KADRON -

1 600 c/capota, talas magnésio,12.000 vista. Tratar Odii
256-5550. R. Dialma Ulrich,201/702.

MERCEDES? Q U E R E-
MOS SIM - Traga *
GOGOCAR o Mercedes
que voce quer vender.
Nós temos dezenas de
clientes que passam
aqui toda segunda-feira
para saber se temos al-
gum. Se não vender-
mos o seu em 48 ho-
ras, você o receberá de
volta, lavado, polido e
perfumado. GOGO-
CAR — Almte. Cochra-
ne, 205 — aberta até
22 horas, inclusive sá-
bados e domingos. Tel.
228-9486. (C

PUMA 67 DKW — O mais novoda GB. Todo original e equi-
pado, à vista ou a prazo. RuaUruguai, 234-A.

PUMA 71 - Olimo es-
tado. Sr. Nélson. Tel.
226-4351. (C

VARIANT MOD. 71 -- Ótimoest. 'A vista ou I. prazo c/pca.
entr. créd. n/hora. Troco. R.
Arquias Cordeiro, 518 — Méier.

Automóveis

Nova Atlântica
ENCOMENDAMOS 1973

A SUA ESPERA
MERCEDES 72 350-SLC - Úl-
timos modelos da Mercedes.
Superequipado. Entrada Cr$
50.000,00.
MERCEDES 72 280-SE - Uni-
co no Rio. 3.5. Três Ponto
Cinco. Entrada CrS 40.000.00.
MERCEDES 72 280 — Modelo
com motor novo 2.8. Dois
Ponto Oito. Cor vinho. Esto-
famento Champanhe. Super-
equipado. Entrada CrS ....
40.000.00.
MERCEDES 70 280-S - 4 por-
tos. Pouco rodado. Super-
equipado. Entrada Cr$ . . . .
20.000,00.
MERCE0ES 70 280-51 - 2 ca-
potas. Carro novo. Suoerequi-
pado. Entrada Cr$ 20.000,00.
MERCEDES 69 280-S — Novo
Superequipado. Entrada CrS
25.000,00.

Av. Atlantica, 1 588 — Tels.
257-4B72 c 255-2729.

NOVA ATLANTICA

LANCHA Carbrasmar 24 pós, 2
motores B.B. 70 — Ver no
I.C. Jardim Guanabara meca-nico Afonso ou tel.: 229-2726.

LANCHA 21 pás - Compro va«
ga I.C.R.J. Tralar 231-3105 -
Darcy.

NIVESA — Distribuidora Exc'.Evinrude todas as potências da4 a 125 HP. Lanchas cm fi-bra, barcos infláveis, a maior.Variedade em instrumentos im-
portados. Tudo p/ seu barcoc sua pescaria. Rua das Marre-cas, 32 loja. Tels. 222-7720 R.425 o 622 - Rio.

ALUGUEL É
TRANSPORTES
A KOMBIS PICK-UPS - Alu-

gamos viagens — P. mudançasent. comerciais, f. contratos.248-0694.
ÃLO VAI MUDAR? - Chamea SOMUDANÇAS - locais e oBrasil. CrS 35,00 p/hora p/mudanças locais. Tels. 234-4567e 264-0048.
ALUGAM-SE - Kombis excur-sões p/ mudanças entregascomerciais. Por hora. Tel.
JM9-7162.ALUGÁMOS KOMBIS c/ moro-ristas para serviços de cargaou passageiros, locais e infe-pesíaduais. 246-1929 — SERVI-KOMBI.
ALUGAMOS — Carros de luxo,últimos tipos c/ ar cond. p/casamento, viagens, passeios,etc. 248-3948 dia c noite.

VENDE-SE - Dodqe Utility ano1950 o Chevrolet Furqão ano
1962, no estado. Ver à Rua
Santo Amaro, 80 com o Sr.
Manuel Adelino. Propostas p/escrito para Beneficencia Por-
tuguesa, mesmo endereço aci-
ma.
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DO BRASIL

K A R M A N N-GHIA
70 — Vermelho- equi-
pado entr. 4.000 saldo
até 36 meses. — Tel.
266-7229. Sr. Nélson.

(C

RURAL 62 — Vende-se em per-feito estado, com forraçáo 72.Rua Pedro Américo, 300 casa
2.

RURAL WILLYS 62 4x2 -
Vendo i vista ou troco porcarro de maior valor dife-rença pago à vista R. Esco-bar, 91 S. Cristóvão, Sr. Jo-sé.

RURAL WILLYS 49 luxo. 4x2
estado do novo. V. faz o planodo pagamento. Rua Marlz o
Barros, 774 — Sedan S. A. loja
da esquina — Sr. Abel Tel.
264-4912 - Ramal 28.

RURAL 47 - luxo, linda. 6 800
troco. Rca 24 do Maio, 325.
Tel. 1281-0491.

SIMCA 66-67 ESPLANADA -
Ótimas de tudo, financio, tro-
co. Solução imediata. Est. V.
Carvalho, 1233 domingo até
12hs.

VARIANT 70 — Espetacular es-
tado de conservação. Vendod vista, troco e facilito em 24
meses. Rua 24 de Maio. 316
loja Q e 332 loja A e B —
Tels. 281-0143 e 261-8008.

VARIANT 71 - Bege, único
dono, nova de fato, tr. ou fin.
com 5 000,00 ent. s/36 m. Rua
24 de Maio, 364 - 261-0B04.

VOLKS 69 - Único dono, sem
batidas, equip. à vista. Tr. ou
fin. 2500 ent. s/30 m. Rua 24
do Maio 364. 261-0804.

VOLKS 71, 70. 69, 68, 67, 64
E 63 - Todos revisados. Sujei-
tos a qualquer prova. Vendo
a vista, troco e facilito em 24
ou 30 meses s/ fiador. Rua 24
de Maio, 316 loia Q o 332 loja
A e B - Tels. 281-0143 -
201-8008.

VOLKS 0 KM - Fal. rev. do
Rio, entrego no mesmo dia.
Toda linha abaixo da tabela.
Inf. Tel. 261-0804. Sr. ESTEVES.

VOLKS 1500 70/71 - Motor1700, com 911, rod. magnésio
aro 14, painel de instr. dupla
carb. inf. 261-0804. Sr. ES-
TEVES.

VOLKS 4 portal 69 - Vendo,
único dono, novissimo poucorodado. Vô*lo Copacabana 314- Tal. 255.0623, 

BENAUTO
facilitaa venda e a vida do
sau Volkswagen

a menor taxa
por cada 1.000,
financiados
as cores da moda
para vocô escolher
o plano adequado
ao seu orçamento
a garantiacumprida á risca
revisão técnica

feita com lodo
capricho
BIENAUTO®)

.RevendodorI Autorizado'VolkswagenProt OlimplO de Mello,!.7351ot.:228-6971.264-3117Plantões sábados edomingos
ató 14 horas

AA.UGO GALAXIE LTD - lan-
dau, Mercedes, Dodge e Opala
p/ casamento, pasveio, viagem,
etc. Consulte antes nosso pre-ços. 268-2137,. Dia o noite.

CrS 7,00 p/HORA - (Combi a
Pick-up p/contrato. Mudinças,
excursões e comb., 2a. a dom.Tel. 226-8142 - 266-5194.

VOLKS 70 — Novissimo à vista
ou 2.500 o 30x448 ou até 36
m. s/ ent. s/fiador. Troco. Cd.Bonfim 18. 34-5885.

SIMCA 63, 44, 45, 44, 67 - El-
planada. Financio. Troco, com
ou som entrada. Solução ime.

diata. Rua Cardoso de Morais,490 — Ramos. Domingo até 12
horas.

SIMCA 61 — Boa motor 66
3.200. Troco menor valor. R,Tirol, 861 BI. 1 apto. 104. Frcg.Jpaguá. Tel. 392-3B51.

SIMCA 64 • 66 — Tufão Emisul,muito bonita 2 900 e 4 200 tro-co. R. 24 de Maio, 325 — Tel.28<1 *0491. 

TAXI CORCEL 69 - Com aut.
3 anos, estado zero, só à vista.Rua Engenheiro Ernnni Cotrim,15 - Garage — Tijuca.

VOLKS 70 - Equipado om oti*m * eslado vendo b vista cufinanc. R. São Francisco >a-viei n9 378-A — T.: 228-0648.

TL 70/71 — Em ótimo estadobom preço à vista aceito trocaou financio. Rua São FranciscoXavier n? 378-A. Tel.: 228-6648.

VOLKS DO VOLANTE
FALANTE — Apareceu
aqui na GOGOCAR um
Volks 68 com um vo-
lante tão especial que
se você entrar mal na
curva ele manda seu
anjo da guarda saltar.
A cor também é espe-
ciai: b r a n c o-per-
na-de-turista. E o preço
é aquela paz de espiri-
to. GOGOCAR - Alm-
te. Cochrane, 205 —
aberta até 22 horas, in-
clusive sábados e do-
mingos. T. 228-9486.

(C

Carros

importados
INTER-CAR

EMW 3, CS 71 — Mustang
72 e 68 - Corvettc 71 —
Oldsmobile 68 — Mercedes
250S 67 e 230S 67. Av.
Allantica, 1536-B 257-9447 e
237-5719.

Fuscão 72 Okm

e

Variant 72 Okm
TODAS AS CORES

INCLUSIVE AZUL-NAPOLI
A PREÇO ANTIGO

Financiamento õté 36 me-
ses. Rua Vol. Pátria 62 —
Tel. 266-3931.

FALKOMBIS Transportes Ltda. —
Kombis pick-up e caminhõesF-350. Ent. Com. Peq. Mudan-
ças viagens p/ todo pais. —
Frota própria fazemos cont. c/¦firmas. R. Gen. Caldwell, 227
252-8204.

KOMBIS — Excursões, entregasrápidas. 6,50 p/ hora. Tel.
281-2163 - Jorge.

KOMBIS — Para mudanças, vi»-
gens e entregas comerciais. Tel.249-4746. Méier.

Padrão
americano
em aluguel
de carros:

f• Zero km d rádio. Opala (2/4^
portas), Datt e Volks.
Kntrega a domicilio, tanque
chcio; limpos, lubrificados,
óleo novo. Atendimento
mecânico 24 horas por dia.
Funcionários multilingücs.
Entrega no Rio ou

qualquer outra cidade.
Todos os Cartões de Crédito.
Segurados. Preços especiais

em dias úteis.
. Com ou sem motoristu.

RODASA^
VOLKSWAGEN 72
Sodan 1300 - Fuseflo 1500• Variant-TL 1600- Kombi-Karmann Ghia - Pick-Up- Furgão. Toda» a» cores.Entroga. imediata. Finan-ciamos em,alô 36 monos.Na troca, pagamos mais
polo seu carro usado.

Com n
garantia d*

{'!;'• jí) atendimento
mecânico
doTouring Club.

Conheça os serviços da

NATIONAL
CAR RENTAL

2.900 pontos de locação
em todo o mundo

Av. Princesa Isabel, 7.
loja B

Tel.: 235-0405 ,

Locadora

Leme

Aluguel de Galaxie AAerce*
des Opala Fuscáo c/ ou sem
mot. Executivos, Embaixadas,
Casamentos etc. Av. Prado Ju-
nior 48 Loia 22 Tei. 235-1872
dia e noite.
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