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ttmpe: bom, com nabuloiid-de. Ventos: do qlt.
Elt* i Norte, fracos. TemMáxiestivei.
peratura:
ma: -9,0 (Santa Crua) MiTerese)
nima: 14,2 (Santa
(Mais detalhes na 1." P»gina do Cad. de Classif.)
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S, A. JORN Al DO BRASIl,
Av. Rio Branco, 110/112
Interna:
Rede
Tel.
(ZC-21),
500,
222-1818 e Av. Brasil,
Interna:
Rede
(ZC-08), Tel.
End. Telegró264-4422
Telex
JORBRASIL
fico:
674 e 678.
números 601,
- Av.
Sucursais: São Paulo
Tel.
São luis, 170, loia 7.
— Setor
257-0811. Brasília
— S.CS. Comercial Sul
Ed. CenQuadra 1, Bloco 1.
T.I..:
trai, 6° and., gr. 602-7.
24-0150, 24-8333 e 24-5863,
Horizonte — Av. AfonB
and.
7.»
1500,
sò Pena,
26-4034
22-5769,
Tels.:
Niterói — Av.
e 26-4038.
Amaral Peixoto, 116, grupos
703/704. Tels.: 5509 e 1730.
- Av. Borges
Porto Alegre
de Medeiros, 915, 4.° andar.
— Rua
Tel. 4-7566. Salvador
1 602. Teleil
22
Chile,
Rua
fone 3-3161. Recife
Sete de Setembro, 42, 8.°
andar, Telefone 22-5793
Correspondentes: Manaus,
luis, Teresina,
São
Belém,
Fortaleza, Natal, João Pessoa.
Maceió, Aracaju, Cujabá, Vitória, Curitiba, Florianópolis,
Goiânia, Buenos Aires, WashIorque, Paris,
ington, Nova
Londres, Roma, Bonn e Telaviv.
PREÇOS, VENDA AVUISA
Guanabara • Estado do Rio:
•
0,80
Cr$
Dias úteis ....
1,20
Cr$
Domingos ....
São Paulo, Minas Gerais e
Espirito Santo:
1,00
Cr$
Dias úteis ....
1,50
Cr$
Domingos ....
SC, PR, RG, GO, DF:
1,20
CrS
Dias úteis ....
2,00
Cr$
Domingos ....
Al, SE, BA, RN, MT, PB, PE
1,50
CrS
Dias.úteis ....
2,00
Cr$
Domingos ....

CE:
2,00
Cr$
Dias úteis ....
2,53
CrS
Domingos ....
MA, AM, PA, AC, fl,
• Territórios:
2,50
Cr$
Dias úteis ....
3,00
Cr$
Domingos ....
ASSINATURAS - Via torrestr* em todo o território nacional:
'Semestre
Cr$
150,00
....
75,00
Cr$
Trimestre ....
Postal — Via aérea em todo
o território nacional:
Cr$
400,00
Semestre ....
200,00
Cr$
Trimestre ....
'Domiciliar — Somente no Estado da Guanabara:
150,00
Cr$
Semestre ....
75,00
Cr$
Trimestre ....
Domiciliar — São Paulo, Belo
Horizonte, Brasília:
500,00
Cr$
Semestre ....
Cr$
250,00
Trimestre ....
—
EUA,
EXTERIOR (via aérea)
mensal — US$ 12; trimestre
115$
dias
36. Portugal,
úteis — Esc. 6$00; domingos
Esc. 8$00. Argentina, dias
úteis — PS$2,50; domingos
PS$ 2,50. Uruguai,
dias
útei» — $10; domingos — $20.

ACHADOS E
PERDIDOS
CACHORRA COIUE - CrS . . .
300,00 — Gratifica-sa com cata
quantis quem devolver ou der
informação que resulte no enconUo.de. cachorra de 7 meses,
bege clara, desaparecida há 7
-dias da residência à Av. Lineu
de Paula Machado 1005. Jardim
Botânico. Tel. 246-7346. D. Bet'VPERDIDOS
DOCUMENTOS
Diversos documentos em nome de Ney Souza Costa Junior. Gratifica-se bem * quem
achar. Tels. 267-6365 e . . .
243-6573.
PERDEU-SE certificado do curso
achar é favor
primário. Quem
tel. 249-0383 — Sr. Mário Már¦ cio.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS
A UMA BOA COZINHEIRA Pago 350 mil cuide apl. 2
medico solteiros. Lave camisa.
Praça Tiradcnres,"? apt. 703-

¦ii

..

AGENCIA ALEMÃ OIGA — D. Olga fala
alemão. Tel. agora é
235-1024 e 235-1022
— Oferece cozinheira,
cop., babá escolhidas
com cuidado, capricho
e fé. Está há 13 aons
na sede própria. Av.
Copacabana, 534 ap.
402.
EVANGÉLICA
MISSÃO
Oferece domestica» hábeis, alta
seleção, taxa única, garantia
permanente. Tel. 223-3222.
AMERICANA
precisando todo
serv. de emp. doméstica que
dorme ou não. João Afonso
.
Í7-A - Humaitá.

A

A UNIÃO CRISTÃ Atende no mesmo dia
pedidos de domésticas
c/ documentos referéncias e honestamente selecionadas. A m e n o r
taxa a maior garantia.
231-0503. (C
MAA DEDICADA SENHORA
MAE - O Servijo de Assislancia a» Lar oferace do Cntro Social de Puericultura Babás;'. Enfermeira! praticas em recémnascidas. Bibii-Educadorai c/
noções d* Psicologia • Enfar.
migim. Hábeis em recraajio
Alimentação habites e higiene
da criança. Tel. 237-6620 Depto. Social.
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Rogers divide
domingo entre

e futebol
praia
O domingo do Secretário de

Estado norte-americano William
Rogers foi bem carioca:, ele e sua
mulher tomaram bastante sol na
praia, de manhã, fizeram um rápido Cooper à beira-mar, beberam
cerveja no bar da piscina do Hotel Nacional, antes do almoço e,
depois de um mergulho, foram ao
Maracanã ver Flamengo,x Botafogo.
Sempre rodeado por pessoas
de sua comitiva, o Chanceler não
deu entrevistas nem declarações.
Limitou-se a sorrir brevemente
para os fotógrafos no hotel e na
tribuna de honra do Estádio. Nos
Estados Unidos, a cobertura da
viagem nos jornais ainda é pequena e apenas o Si. Lòuis Post
Dispatch dedicou um editorial
à missão Rogers. (Página 3)

Terror mata e
fere policiais
na Argentina
Um ageftte morreu e três outros
sairam gravemente feridos num tiroteio travado com um grupo de terroristas que tentou invadir um posto policial na localidade de Merlo, a 35 quilômetros de Buenos Aires. Os atacantes fugiram levando três companheiros que também foram feridos no
choque.
Dirigentes da Confederação Geral
do Trabalho (CGT) e da Confedera— esta
ção Geral Econômica (CGE)
última reunindo empresários — encerraram suas conversações com visde um acordo para esta à conclusão "pacto
social" que pretabelecer um
vê uma trégua nas hostilidades entre
trabalhadores e patrões. (Página 9)

Brejnev debate
segurança com
Willy Brandt
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Na praia da Gávea, ontem, o casal William Rogers andou à vontade, sem ser reconhecido

Botafogo vence de 2 a 0 e
Fia
do
invicta
série
quebra
A série de jogos invictos do
Flamengo foi interrompida ontem
no Maracanã pelo Botafogo, que,
com excelente /atuação de Brito,
Dirceu. Fischere Wendell, venceu
a partida por 2 a 0, gols de Roberto e Ferreti. Paulo César perdeu um pênalti, defendido por
Wendell e o público foi de 56 229
pessoas, com uma renda de Cr§
495 976,00.
No outro jogo pela segunda
rodada,'o Vasco empatou de 0 a 0

neiro, o Atlético derrotou o Cruzeiro por 2 a 0; com atuação destacada de Campos, que marcou
um dos gols.
O Juventus, ao vencer o Ro«
ma por 2 a 1, sagrou-se campeão
da Itália, com1 Altafihi marcaridn
seu 200,° gol no país. Na Holanda,
o Ajax sagrou-se campeão e na
Espanha quem levantou o campeonato foi o Atlético de Madri.
(Páginas 15, 17, 18, 19 e 20).

com ò Bonsucesso, que jogou defensivãmente. A partida não teve
grandes emoções e desagradou os
6 142 torcedores que proporcionaram uma renda de Cr§ 45 870,00
em São Januário.
Com Pele de artilheiro, encerrou-se o primeiro turno do Carripeonato Paulista: o Santos goleou
a Ponte Preta por 5 a 1, na Vila
Belmiro. O Gre-Nal, em Porto Alegre,. registrou mais uma vez um
empate, de 1 a 1. No clássico mi-

A Loteria Esportiva está no "Caderno B"

yf-.

¦-•iá
337

O secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética iniciou em Bonn a fase
mais delicada dé suas conversações com o Chanceler Willy
Brandt depois de assinar importantes acordos comerciais,
técnicos e científicos. Os problemas políticos são o tema
central agora, inclusive a Conferência Européia de Segurança e a redução de tropas no
continente.
Em Bonn e Dortmund
houve manifestações de protes-.
to contra a presença de Brejnev na Alemanha Ocidental,. A
da capital foi liderada pelo
campeão tcheco de xadrez, Ludek Pachman, contando com
cerca de 5 mil pessoas. A outra
envolveu uns 400 maoistas e
militantes da Liga Contra o
Imperialismo, sendo dissolvida
a pancadas pela polícia
de Dortmund. (Página 2)

Volkswagen
trata do Audi
e de expansão
Os planos de expansão da Volkswagen no Brasil serão passados em
revista pelo presidente mundial da
organização, Rudolf Leiding, que
chegará ao país depois de amanhã.
Poderá ser anunciado Um novo veículo — o Audi — para competir na
faixa dos compactos de luxo.
Entre os objetivos da empresa
está o aumento das exportações.
No programa de Rudolf Leiding
incluem-se ainda inaugurações na
fábrica de São Bernardo do Campo, contatos com os Ministros da
Indús-tria e do Comércio e da
Fazenda, e a posse do novo presidente da Volkswagen brasileira,
(Página 13.
Wolfgang Sauer.

Meninos de 7 a
10 anos reagem
à prisão a bala

São Paulo (Sucursal) — Qua- tro meninos de sete, oito, nove e
10 anos foram presos ontem por
detetives, do Departamento de Investigações Criminais, no bairro
de Sapopemba, nesta capital,
acusados devários assaltos. À ordem de prisão os garotos reagiram
a bala mas os policiais não revidaram, temendo feri-los.
Depois de um deles gastar a
munição de um revólver calibre
38, todos fugiram, mas os policiais
os perseguiram e logo os prenderam. Em poder dessas crianças foram encontrados canivetes e uma
navalha. Elas foram ouvidas pelo
delegado de plantão e encaminhadas ao Juizado de Menores.

Bolívia quer
punir agentes
assassinos
Através de seu comandante,
General Joaquim Zenteno Anaya,
as Forças Armadas bolivianas
exigiram ontem punição para
os três agentes de segurança que
mataram a socos o ex-coronel Andres Selich Chop. Zenteno Anaya
afirmou que eles serão castigados
"doa a quem
doer", salientando
que o fato surpreendeu e desgostou o Alto Comando.
O ex-Ministro da Saúde Pública, Carlos Valverde Barbery pediu a renúncia do Ministro
do Interior, Alfredo Arce Carpio,
e disse que os autores materiais e
intelectuais da morte de Selich
deverão ser punidos com a pena
de morte. O Governo pretende divulgar hoje ou amanhã um comunicado sobre o assunto. (Pág. 9)

AGENCIA NOVAK 236-4719 e 237-5533.
Cozinha cop. babás selecionadas e diaristas.
Av. Cop. 610 s/lojas
205/206. Ass. p/INPS.
Prédio bo.
AGENCIA SUMAG - AA EMPREGADA - limp»,
edu.
aparência, pritic»,
Informa que o Sr. Mag- rada doe. ret. OS 300 - Ru»
239/1001.
Tonelero.
Geno, foi em Minas
de 2
rais buscar aquela boa ATENÇÃO - e Precisamos
Ord.
2 babás.
cozinheiras
Vise.
Trat.
400,00.
recozinheira, faça sua
500,00 e
Branco 37, 19 and. TraRio
tel. zer roupa».
serva
pelo
_^^___ „
242-19.8 das 7 às 20 ã-ünTao"evangé_ica - òf.
educada» e
doméstica
venha pe_sc»»l- honcsííi kf hábeis
hs.» r
ó.-maj refs ên; as
nVne* e. b »,»ja Sen-ndor e dcíumentos ímpias garíntias.M r:»i_ês de Ab-anles. 205
PI iití- , 117 s/ 701.
Bo -fc_o. Fcn-: 252-9273.
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Wendell defendeu

Quando

o pênalti

cobrado

por _\mlo

César
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Stewart e seu Tyrrell 00-7 fizeram uma corrida perfeita para vencer o G. P. da Bélgica

- Preciso de babás,
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pra- ATENÇÃO
arrumaci.a-sa c/ prática • referén- cozinheiras, cepeirás,
casal.
p/
cias. Durma no tmprego. Paga* deiras, domésticas
de
Marques
600.
300
a
Ord.
CopaeaTralar
Av.
se bem.
Botatogo_.
bana 664 loia 15. Galaria Ma- Abrantes, 205
nescau.
ARRUMADEIRA-PASSADEIRA Precisa-se. Paga-se bem. Ida- Temos
ATENÇÃO DOMESTICA
"acima
da máxima 35 anos. Apresende óOO.CG.
ordenados
lar-SB na Macedo Sobrinho 26
Cart, êssin. e ferias. Trai, Vise.
aplo. 102 — Humaitá.
Rio Branco 37, 1? and. ComeOferece
c..r hoje.
AGENCIA SCLMAR
e precisa urgen.. víriès.eempre»
ASSOCIAÇÃO ANA MARIA da.
. e ref.
c/
domésticas
gadas
Oferece domesticas para todo
T.
s/511
310
Ca'ete,
R.
serviço.
"1 Alta seleção. Taxa min.
285-3627.
ano. 232-ó7_2.
gar,

ATENÇÃO DOMESTICA -Prec.
urg. boas babás, cop. cbz.
simples a forno e foqão. Doe.
e ref. Bons ordenados. Baraía
Ptbriro, 364 c/ 5.
ATENÇÃO cozinheiras, cop., arrum., empregos a parlir de
ver
crer.
550,
venha
para
Agencia Sumaa, Rua Senador
Dant.s. 117 s/ 842.
______
ARRUMADEIRA - Que também
saiba passar. Pre«isa-se p/ peq.
familia tratamanto. Exige»st r«.
Barboia,
Rui
comendacõat.
880/801.

ASSOCIAÇÃO DÉ DOMESTICAS
— Oferece ótimas cozinheiras
arrum., de confiança cem dec.
e ref-rêr-cif.. Tel.t 222-4083.
AVISO AS MAMÃES - Confie
sau filhinho somente a babás
experientes. Temos para o mesmo dia com prálica da racemnascidos noções da enfermagem
carinhosas • compatanles todas com cart. da saúda a abreugrafia. Tel. 256.9526.
COPEIRA • ARRUMADEIRA Preciso com prática e boas referências. Tel. 225-4024.

COZINHEIRA - Precisa-se com
prática, limpa t com boas referéncias. Paqa-se bem Tralar à
Ru. Leopoldo Miq-ez r»9 57,
apto. 604. Copacabana.
COZlNHEIR . - Pago 400 mil
cuide apt. uma senhora só janla cedo. Praça Tiradentes, 9
apl. 703.
COZINHEIRA - Para casa. paqo
700 Rua Senador Dantas, 117
s /_842^
- Preciso Paqo
COZINHEIRA
até 5.rO,00. Trazer documento*.
Av. C iaacabana 534 ap. 402.

DOMESTICAS - C/doc. ref. não
percam tempo tenho empreqo
hoie até 4C0. Rua Uruquai, 194
Ioi» 33. MARIAUCE.
DIARISTA - Ofereco-me para
pisar, iavar e limpeza. Tel.
9 is 17hs.
_221-0260 das
DISQUE 255-0685 - Solicite a
equipe maid. sua domést, encaminhados ctodos does. ref.
também pas. fax, o'g-frantia.
EMPREGADA -~CrS 300, trivial
variado, nio lava. Ref. do último emprego. Fonta da Saudada, 167 - Tel.: 566-0643.

que

levou

à

vitoria

Stewart ganha
na Bélgica com
Emerson em 3. °
O escocês Jackie Stewart
fez uma corrida perfeita com
seu Tyrrel 00-7 e venceu ontem
Grande Prêmio da Bélgica,
na sua 24.a vitória na Fórmula— mesmo número obtido pelo
pentacampeão mundial Juan
Manuel Fangio, da Argentina.
O recorde mundial é do falecido Jim Clark, também campeão
mundial, que venceu 25 provas.
. Emerson Fittipaldi teve
problemas no motor de seu Lotus e terminou a corrida lentamente, mas garantiu o terceiro lugar. O brasileiro continua líder do Campeonato Mundial de Pilotos, com 35 pontos,
seguido de Stewart, agora com
28. O segundo colocado do GP
da Bélgica foi o piloto francês
François Cevert. (Página 17)

de EMPREGADA - Com referências,
EMPREGADA - Precisa-se
duas. 1 cozinheira e 1 arrui.a- para Irvar, arrumar e edinhar
o trivial. Salário. CrS 300,00.
Neves
deira. Tratar R. Andrade
Rua Barão da Torre, 657/304
456, Tijuca.
— Ipanema.
,
EMPREGADA — Preciso coiinha
Pre:isa-s« do
simples. Avenida Atlântica n? EMPREGADA da
casa
Copacabana
simples
101.
trivial
para
2788 apto.
236-2140.
pequena familia. Acima da 30
Vtr.
R.
Senador
250,00.
anos.
EMPREGADA - Precisa-se para
gueiro, 192/80T,
todo serviço de duas pessoas
Selecio
MAID
que durma no emprego. Tel. ÉQÜIPÉ
até
12
h.
,65-6106
255-0685. Oferece empregadas
s/ ?;s.
orienta
reter,
c/
doe.
com
Precisa-se
EMPREGADA
(jirantia c/ subst. imediata. Av.
referências. Praia do Fla»nengo.
605.
Copa,
apt.
101.
82
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Brandt e Brejnev mainumíi
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Av

Bonn
Radiofolo UPI

Jesuítas ag&ra
podem exercer
missão na Suíça

Pompidou e
Heath vêem
divergências
Londres e Paris (AFPANSA-JB) — O PrimeiroMinistro inglês Edward
Heath chegou em Paris para se reunir hoje e amanhã
com o Presidente Georges
Pompidou. Os observadores
políticos apontaram o principal obstáculo a ser transposto pelas conversações: a
atitude dos dois países com
os Estados Unidos. O Governo de Paris é muito independente, e o de Londres
colabora abertamente com
Washington.
Pompidou não tèm ilusões
a respeito do resultado dessas reuniões com Heath, sefontes
revelaram
gundo
chegadas ao Governo franesta
cês. Elas classificaram
"otimismo reaatitude como
lista" e explicaram que,
apesar de tudo, é necessário,um esclarecimento entre
a França e a Inglaterra das
respectivas posições dentro
da Europa dos nove. Uma
coisa é certa: Paris não
quer atacar a posição lon.drina.

Gregos
encontram
arsenal
Atenas (AFP-JB) — A
policia grega descobriu ontem um arsenal clandestino
numa casa vazia de Halandri, perto de Atenas, pertencente ao movimento de
resistência EAN (Juventude Grega Antiditatorial),
dirigida pelo coronel Porphyris. A organização que
pretende repor no Governo
o Rei Constantino já assumiu responsabilidade sobre
15 atentados a bombas contra carros norte-americanos e de membros do regime.
. Em comunicado recente
às agências de imprensa estrangeiras, com o- selo da
coroa real e a divisa Liberdade ou Morte, a EAN
anunciou a criação de um
exército nacional antiditatorlal.

Berna e Genebra (ANSA-AFP-JB) — A
Constituição da Suíça não mais proíbe os jesuítas de ensinar nas escolas, abrir novos conventos, ter suas próprias casas, dirigir paroOntem, em.requias e predicar publicamente.
dois artirevogados
foram
ferendo popular,
século,
um
há
Constituição
quase
da
que,
gos
de JeCompanhia
da
atividades
as
proibiam
sus (e de outras ordens religiosas) na Suíça.
O atual Governo foi o principal defensor
da revogação dos artigos. O resultado do reíerendo abriu caminho para que o Governo
suíço assine a Convenção Européia dos Direitos Humanos. Antes ele não podia fazer isso
por desrespeito à liberdade religiosa."
OS CONTRÁRIOS
Muita gente foi contra a revogação dos
artigos. Um grupo que fez uma manifestação
há alguns dias, em Zurique, berrava o slogan:
"Os
jesuítas são mais perigosos que as sociedades multinacionais."
do "não" afirmou em sua camA turma"não
tinha confiança na Compapanlia que
nhia de Jesus." Atribuíam a esta, a intenção
ao catolide "converter a Suíça novamente
"os católicos secismo" e que dessa maneira,
riam novamente o setor majoritário da população."
A TURMA DO "SIM"
reOs defensores dos jesuítas, a favor da
"não"
vogaçâo dos artigos, disserarn que um
a por em
majoritário obrigaria as autoridades"que
vigor as normas constitucionais "não" estão
criaem desuso há mais de 50 anos." O
ria problemas não só com a Companhia de
Jesus, como também com o próprio Parlamento suíço, que se pronunciou no dia 6 de outubro de 1972 pela revogação dos dois artigos
e pelo fim da discriminação religiosa.
Para o jurista e teólogo Werner IÇaegi
os jesuítas e os conventos jamais poderão aiterar a paz confessional existente na Suíça,
DISTÚRBIOS SEXUAIS, VÍNIREOS, ATRASO DO DESENVOLVIMENTO, Fl.
MOSE, PRS.NUPCIAl. Resp. Dr. H. Dacal. CRM 2.207, diariamenle, da»
Vargas,
8 às 20 horas. Sábados e feriados alé 18 horas.- Avenida Presidente
PBX 232-6742 - 243-5257
590, s/loias 07 e 08 (esquina de Uruguaiana)
- 224-6404
224-4169.
'p

EQUIPE DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS
Armindo Fal-ío Filho • CRM «227
Nelson Van ErvM> CRM 9554
Orestes AleMndiiiW da Cru.- CRM SBt

DISTÚRBIOS E
l_0
*V. PAES. VARGAS, 633 s/1213
DOENÇAS SEXUAIS
_m„ih,r «16- ESQ. URUGUAIANA

'Ot • I
no homem e na mumer _0 ho|irio d, 7 k, 20 h,. Slbld„
'venereologia •fimose • próstata
00 e I
feriados s it is ht. • leis. 23l-4too
• Nio temos filiais, nem convênios* 224-78.9

Polícia busca
diário dé
terrorista

6S ¦ av.'_

Milão (ANSA-JB) — A
policia italiana; tenta localizar.o diário dé'Giánfranco Bertoll, terrorista que
na
quinta-feira',., passáfla
lançou uma'bomba contra
o QG da policia'de'.Milão,
matando uma pessoa e ferindo 47.
Ontem, o sindicalista
neofascista Rodolfo Mersi
foi interrogado. Ele, juntamente com sua mulher,
espontaapresentaram-se
neamente às autoridades
para depor sobre Gianf ranco, que conhecem de longa
data.
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Papa exorta ao
fim da violência
Vaticano
do
Cidade
(ANSA-AP-APP-JB) — O
Papa Paulo VI exortou a hu"à tentamanidade a reagir
ção de se deixar desencorajar pelo clima de violência
de nossos tempos". Durante
sua bênção dominical, falando diante de 10 mil fiéis
concentrados na Praça de
São Pedro, o Papa se referiu implicitamente ao atentado de quinta-feira passada em Milão, que deixou o
saldo de uma jovem morta
e dezenas de feridos.
"Nós estamos tristes porque respiramos o ar desse
fato sangrento e cruel que,
apesar de isolado, converte
a vida em uma amarga
ameaça. A violência explode
no mundo", disse o Papa.
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qualquer parte, mesmo.
í, . Votec acaba de trazer para o Brasil o
único bimotor capaz de pousar e decolar em
de até
qualquer tipo de terreno, em pistas
transportar
295 metros. O Islaríder. Para
até10 pessoas, ou 1 tonelada de carga,
a 250 km. por hora.
Com um bocado de conforto.

Para qualquer parte do Brasil, lá mesmo
onde nenhum outro avião deste porte era
capaz de levá-lo.
Lembre-se disso, pense nas selvas que o
Islander vem enfrentando em mais de 50
na próxima vez v
paises e ligue para a Votec
os outros nãovão.
que tiver de voar para onde

t ¥OTEG
VOTCC

SP:

- sala 1204
RIO Av. Franklin Roosevelt, 115-12.° andar
Santos Dumont 24^-^eao.
Aeroporto
242-3104.
242-3283,
242-5764
Tels'
Congonhas: 61-4361
Aeroporto
93 - sala 60l'-Tels.: 35-2972, 36-5124.
llapelinmc
Rua Barão de llapetin.nga.
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de BrejManifestantes maoístas, que protestam, contra a presença
Dortmund
nev na Alemanha, entram em choque com a polícia em

Cinco mil se reúnem em
protesto contra a URSS
"Estou
Bonn (UPI-ANSA-JB) —
apetrazido
tenha
Brejnev
surpreso que
nas 50 pessoas para assinar acordos com
os alemães ocidentais. Na última vez em
que firmou tratados com a Tcheco-Eslováquia, levou 6 mil tanques e mais de
100 mil soldados" — aflrmoui o mestre
de xadrez tcheco Ludeck Pachman durante uma manifestação anti-soviética
que reuniu 5 mil pessoas, ontem em
Bonn.
.-:'.»,
O ato público se deu no centro da
capital alemã ocidental ao mesmo tempo em que se processavam as negociações Brand-Brejnev. Em sua maioria
membros da Juventude Democrata-Cristã, da Oposição, os manifestantes se
concentraram pacificamente em frente
da Prefeitura da capital da República
Federal da Alemanha.

Ainda em Bonn, no sábado, cerca de
mil pessoas desfilaram para protestar
contra a perseguição de judeus e cristãos
na URSS, mas os simpatizantes do Governo de Moscou organizaram mannestações mais numerosas e entusiásticas
soviética.
para recepcionar a delegação
a politica
Dortmund,
de
Na cidade
dissolveu a golpes de cassetete um comicio de grupos maoístas que se opunham
à presença de Brejnev em território alemão ocidental. Dortmund é considerado
o centro da esquerda ultra-radical do
entre
país. Foram detidas 400 pessoas
maoístas e membros da Liga contra o
Imperialismo.
REJEITA CARTA

Um dos principais oradores foi Pachman, nome famoso do xadrez em todo
o mundo, que passou 18 meses na prisão em seu país; por ter apoiado a Primavera de Praga, o movimento liberalizante encabeçado pelo dirigente tcheco
Alexander Dubcek em 1968, e esmagado
com
pelas tropas do Pacto de Varsóvia,
a URSS à frente.

O porta-voz da delegação de Brejnev
Leonid Zamiatin, negou-se a receber uma
carta de um judeu refugiado em Israel
desde 1956, cuja mulher e o filho não conseguem visto para sair da URSS.
O judeu se chama Kl.aim Nachpitz
fim
que viajou de Telaviv para Bonn a
de entregar a carta endereçada a Brejnev
solicitando permissão para sua família
deixar a URSS. A correspondência estava
escrita em russo e alemão e tinha as fotos da mulher e do filho de Khaim.

Mercado Comum
O futuro do. Mercado
Comum Europeu, as relações Washington-Moscou e o problema do Oriente Médio são outros
temas que fazem parte
da agenda,,embora tanto
assessores de Brandt como de Brejnev mantenham absoluto silêncio
sobre o que se está negociando.
Para especialistas em
questões políticas de
Bonn, o ponto central
da missão . política de
Brejnev junto a Brandt é
é reforçar o desejo da
URSS de promover o
mais rápido possível a
conferência de cúpula
sobre a segurança européia. Brandt concorda
com a iniciativa, mas faz
restrições à pressa de
Moscou.
Outro objetivo do Secretário do PC da URSS
seria sentir de perto como andam as coisas em
Wasl.ington; já que o
Chanceler ai e m ã o
ocidental semanas atrás
manieve conversação, de
alio;; ilíveT com o Presidente Nixon, na capital
norte-americana.
Os pronunciamentos
dos visitantes soviéticos
têm salientado a boa
"na
vontade de Moscou,
esperança de que a outra parte não perca isso
de visla", como disseo
porta-voz da delegação
da URSS, Leonid Zamiatin.
Os observadores interpretam o fato como um
modo sutil de fazer recair sobre os alemães
ocidentais a responsabilidads de um eventual
fracasso das negociações
políticas, uma vez que aso
econômicas tiveram
melhor êxito possível. O
clima parece ser dos
mais favoráveis para
uma expectativa otimista.

Scheçl chega ao Egito pedindo paz
— "A
Scheel lá esteve em 1963, mas na qualiCairo (UPI-AP-ANSA-AFP-JB)
dade de titular da Pasta da Cooperação
distensão mundial e a cooperação paciEconômica.
fica na Europa dificilmente serão alcanOrlenAlém de Zaiate, o visitante terá
no
crise
a
durar
çadas enquanto
das
audiência
Ministro
privada com o Presidente
o
ontem
te Médio," declarou
com o Vice-Presidente MaSadat,
OciAnwar
Relações Exteriores da Alemanha
com o Secretário-Geral da
e
EgiFauzi
mude
dental, Walter Scheel, ao chegar ao
Riade. A mulher
Mamude
o
Árabe,
Liga
viagem
sua
que
de
escala
to, primeira
acompanham
seis
mais
pessoas
e
Líbano.
ao
e
Jordânia
à
levará ainda
Scheel.
"O maior objetivo da política de
Em seu editorial de ontem, o mameu pais na Europa é a paz e a colaboAl Akhaber, do Cairo, escreveu
tutino
ração entre todas as nações", salientou
"a Europa Ocidental, na qual a Reque
Scheel, que ficará três dias no Egito a
é uma
pública Federal da Alemanha
convite do Chanceler egípcio Moamede
e deve desempenhar
força
pode
guia
sode
Hassan Zaiate. As possibilidades
um importante papel para propiciar a
lução'do conflito árabe-israelense deve- '
paz no Oriente Médio".
rá ser o principal tema das conversações
"os interesses ecoO jornal assinala
viagem.
nesta
de Scheel
incluindo
Ocidental,
nômicos da Europa
o petróleo e as enormes perdas nas exeuropeus
PRIMEIRA VEZ
portacões sofridas pelos países
em conseqüência do fechamento do canal de Suez em 1967, como fatores que
Desde a criação da República Federal
credenciam o Governo de Bonn a desemMundial,
Guerra
da Alemanha,, após a II
da
das
penhar a tarefa dc intermediário
é a primeira vez que seu Ministro
paz".
Exteriores^ visita o Egito.
Relações

Moscou estuda caso de judeus
Moscou (AP-JB) — A pedido de
está
Washington, o Governo soviético
examinando o caso de cerca de mil judeus, a quem foram negados pedidos para emigrar para Israel. A decisão de
Moscou poderia abrir caminho para a
aplicação do acordo comercial entre os
EUA e a URSS, assinado em 1972.
Fontes soviéticas disseram que o assessor presidencial Henry Kissinger entregou uma lista de nomes de judeus
durante
proeminentes a Leonid Brejnev,
há
Moscou
em
realizadas
as conversações
duas semanas e que visou a preparação
da visita do Secretário-Geral do PC aos
EUA.

Acredita-se que o Kremlim dará
uma resposta à Casa Branca antes que
Brejnev saia para os Estados Unidos.
Segundo os Informantes, a lista menciona os mais ativos e conhecidos judeus
retidos no pais. Sua liberação teria por
objetivo eliminar a oposição do congresso norte-americano à concessão de certas facilidades previstas no acordo bilateral de comércio.
Ao comentar o assunto, lideres judeus em Moscou disseram que uma de—
cisão de Moscou de liberar mil judeus
universitáformação
a maior parte com
ria — será o primeiro passo para resolver o problema dos judeus na URSS.
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Votec apresenta
o único bimotor capaz de levar
você a qualquer parte do Brasil.
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NA VÉSPKRA
Segundo Mersi, há algum
tempo atrás Gianf ranço lhe
disse que "faria um ato espetacular". Mersi não' pediu maiores explicações, temendo a reação, de' Gianfranco. As autoridades italianas acham que o diário
de Gianfranco está em Veneza, ou em suas cercanias.
Em Telaviv, a policia' e
os serviços de segurança
israelenses investigam como Gianfranco Bertoll, que
viveu durante dois anos
num kibutz de Israel, conseguiu burlar os controles
do .porto de Haifa, onde
embarcou num navio que o
levou, recentemente, até
Marselha, com uma bomba
de mão.

^
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Bonn (AFP-ANSAAP-UPI-JB) — Willy
Brandt e Leonid Brejnev
entraram ontem na fase
mais difícil de suas conversaçíiGS — ¦ á política,
na qual tratam de delicados assuntos como a
segurança européia, a redução de tropas na Europa, o''status de Berlim
Ocidental e a reaproximação de Bor.n com
Moscou; Varsóvia e. Praga. .
As negociações polítiticas se processam em
caráter sigiloso num tradicional hotel perto do
rio Reno, onde Brejnev
está alojado e cercado
por um esquema de segurança jamais visto, na
República Federal da
Alemanha, Somente os
intérpretes têm acesso
às conversações que se
realizam num terraço
com.. bela ¦> vista sobre o
Reno.

50 anos
O bom entendimento
entre URSS e Alemanha
Ocidental ficou patente
sábado, quando, logo
após assinar tratados estabelecendo cooperação
comercial, industrial e
técnica por 10 anos, Brejnev drclarou diante* das
mais representativas
autoridades econômicas
alemãs ocidentais que
gostaria que tais açora duração
dos tivessem
de 20, 30 "ou até mesmo
50 anos".
O Secretário-Geral do
PC soviético, que se encontraem Bonn desde
¦ sexta-íeira em viagem de
cinco dias, cancelou a visita qae deveria íazer
hoje a Dortmund, no
que seria sua única saída da capital alemã ocidental. O cancelamento
se deu para que Brejnev
tenha, mais tempo para
examinar problemas políticos com Willy Brandt.
O Governo de República Federal da Alemãnha presenteou Brejnev
com um Mercedes Benz
cinza metálico no valor
equivalente a Cr$ 120
mil. .Assim que recebeu
o carro, o líder soviético
tomou o volante para
testá-lo
A entrega do Mercêdes ocorreu no pátio do
hotel em que está hospedado Brejnev. Os jomalistas não tiveram psrmissão para documentar
o acontecimento.
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Senado estuda reforma que
modifique a situação do
eleitor no Distrito Federal
Brasília (Sucursal) — Na próxima reforma da
legislação eleitoral, que uma comissão do Congresso presidida pelo Senador Gustavo Capanema, esta
preparando, poderá ser resolvida a situação eleitoral
nao
do habitante do Distrito Federal, que,' por lei,título
vota em ninguém, mas é obrigado a possuir
O Senador Clodomir Milet (Arena-MA) defendera nessa reforma a inclusão no Senado de a uma
merepresentação do Distrito Federal. Se vingar dessa
dida, o eleitor de Brasília participará apenas
escolha, uma vez que não vota em mais ninguém.
O Governador é escolhido pelo Presidente da Republica, e sua eleição é indireta.
habitante desta capital seja obrigado a possuir seu
título eleitoral. Se este domais
corrente
outra
Há
numerosa, com vínculos na cumento é expedido para
Justiça Eleitoral, contrária à que o cidadão exerça o diescolha de qualquer repre- reito dé voto, e como aqui
sentante do Distrito Federal, só se vota para escolha de
soquer para a Çamara dos diretorias dos clubes
Deputados, quer para o ciais, os defensores desta
corrente advogam a eliniiSenado.
Essa corrente também nação do título eleitoral
não vê motivo para que o em Brasilia.

SEM TÍTULO

Ulisses acha que fatores
econômicos limitam as
relações luso-brasileiras
São Paulo (Sucursal) — O Deputado Ulisses
Guimarães, presidente nacional do MDB, não atribui importância maior à viagem do Presidente da
República a Portugal. Mais do que o comprometios
mento políticr>militar dos portugueses na África, reas
limitam
fatores
são
que
econômicos
aspectos
lações luso-brasileiras, na opinião do parlamentar da
.
Opoição.
.
O Sr. Ulisses Guimarães lembrou a importàna
cia do Brasil na América Latina sem diminuir
munnível
em
significação das relações econômicas
diai. Afirmou ainda que "oito companhias multinacionais possuem recursos financeiros superiores
ao orçamento público de 120 nações, inclusive o Brasil, o que deve ser considerado como uma advertência."
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Rogers aproveita o domingo
ilido à praia e ao Maracanã
. ò Secretário de Estado noírte-ameT
ricano William Bogers só vestiu terno, e
gravata, ontem, para ir â tarde ao Maracanã assistir ao Flamengo e Botafotego. Pela manhã, ele leu os jornais.e onlegramas internacionais, foi à praia,
de ficou mais de duas horas, almoçou à
beira da piscina do Hotel Nacional e depois deu um mergulho.
Sempre;cercado por dezenas de homens de segurança, o Sr. William Eogers não permitiu que se fizessem fotos
- suas e de sua mulher em trajes de banho na praia de São Conrado. Mais tarde, já de camisa e a Sra. Rogers de saída
de praia, as. fotos foram permitidas, mas
nenhuma declaração íoi dada.

Cidades de São Paulo, sem
infra-estrutura, não sabem
como receber a Rio-Santos

São Paulo (Sucursal) — As cidades paulistas
ao longo da Rio—Santos consideram-se sem infraestrutura para enfrentar a estrada e temem as conseqüências inevitáveis dessa obra, destinada a aiterar de maneira, profunda qualquer plano elaborado anteriormente.
Os prefeitos acham que têm sido relegados pelas
autoridades responsáveis, pois não são informados
sobre detalhes importantes, embora em todas as cidades o clima seja o mesmo: não se constrói, nao se
vende e não se compra imóveis, à espera da estrada,
das desapropriações e da valorização.
chega com o seu lanchinho,
come, deixa tudo sujo e vai
embora.
Embora o Projeto Turls
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Comsiia mulher na tribuna de honra, Rogers saudou os torcedores

O DESPERTAR
"William Rogers e sua mulher
O Sr.
acordaram ontem às 9h, e na própria
suite presidencial tomaram o café da
. manhã, que constou de suco de laranja,
ovos mexidos com bacon, fatias de abacaxi, café com leite, geléia e brioches.
Ainda de pijama, leu b JORNAL DO
BRASIL, o Estado de São Paulo e o Brasll Herald, além de todos os telegramas
internacionais da UPI recebidos até as
6h.
em
da
Oposição,
bancada
da
ECONOMIA E ONU
Às 9h45m chegaram ao Hotel Naciotorno do projeto impacto
a Previdência Social.
nal, o Embaixador norte-americano WilA ONU acaba de anunciar sobre
"Essa denominação, projeto
liam Rountree e pouco depois, o cônsula criação de uma comissão
do
geral dos Estados Unidos no Brasil, Sr.
para estudar, em âmbito impacto não existedo nem
Direito
Clarence Boonstra, que foram conversar
universíil, as implicações so- ponto-de-vista
com o Secretário de Estado-Assistente
ciais, políticas e econômicas Público nem do ponto-dedas atividades das empresas vista do Direito Internaciopara Assuntos Interamericanos, Sr. Jack
Kubisch, um especialista' em assuntos
multinacionais. O Sr. Ulis- nal. Para o Direito, projeto
brasileiros, que serviu três vezes no Brases Guimarães considera de é simplesmente projeto."
A atitude do Sr. Francissil. No elevador que levou os dois diploalcance decisivo a iniciativa
matas para o encontro com o Sr.
dos especialistas da ONU e> co Amaral não constitui
Kubisch, desceu o Subsecretário de Esressalta que ela interessa de uma reação isolada. Para o
Sr. Ulisses Guimarães, ela
tado para Assuntos Econômicos, Sr. Wilperto a todos os povos.
liam Casey,. que foi a uma missa na
Ao comentar as premissas resulta da orientação parti"porigreja Nossa Senhora da Graça, na Rua
da politica econômica bra- daria e da bancada,
Visconde de Caravelas, em Botafogo.
sileira em relação à intensi- que a Oposição está conPouco depois surgiram boatos de
íicação da aproximação vencida de que é preciso
Brasil-Portugal, o Sr. Ulis- apresentar emendas, disque Rogers iria jogar golfe, ou então
iria a uma missa. De repente, veio a inses Guimarães acha que o cuti-las <e não simplesmente
as disformação de que ele já havia deixado o
problema será revisto pela homologá-las." Sobremanifeshotel — às llhlõm — num carro preto
diplomacia segundo umi. cordancias que se
emedeentre
taram
resesse
grupos
A
blindado para ir à praia, que ninguém
real.
perspectiva
intitulavam
queria informar qual era. A tentativa
peito, leva em conta o pro- bistas que semoderados,
o
de despistar os repórteres — mesmo sablema das exportações bra- autênticos e
indo pela porta de serviço do hotel —
sileiras na área da associa- presidente do MDB assegu"isso já não existe."
mas
foi inútil, pois minutos depois ele foi
latino-americana,
ra
ção
que
descoberto a uns 800 metros do Naciotece considerações em torno
O esforço da Oposição
nal, na praia dc São Conrado, em frente
dos grupos regionais do con- concentra-se em fazer volao Gávea Golf Clube.
tinente como o Pacto An- tar ao Legislativo sua fordino.
de poder atuante nacioA PRAIA
O Sr. Ulisses Guimarães ça
"Não se pode concornal.
Na praia, ele ficou até às 13h25m,
a
siprefere não comentar
a atuação de um
com duas toalhas vermelhas, um calção
tuação politica de Portugal dar com
fiscomprido azul, com uma lista branca
em relação à África. Lembra Legislativo —meramente
UlisSr.
diz
o
calizador"
lado e um bolso pequeno também
do
Deputado
do
a atuação
branco, enquanto a Sra. Adele Rogers
Francisco Amaral, também ses Guimarães.
estava com um maio branco de quadrados azuis. Diversos fotógrafos foram ao
local, mas ficaram impedidos de trabalhar, pois os homens de sua segurança
não permitiam.

PRESENTE DE GREGO
Enquanto nos municípios
fluminenses a movimentação de máquinas, a abertura da estrada, construção
de pontes, viadutos e túneis,
a presença de engenheiros,
técnicos e famílias de trabalhadores vindos de todos os
Estados do Brasil para trabalhar na rodovia, já dão
idéia da futura invasão que
vai representar a abertura
da estrada, nas cidades
paulistas, os prefeitos ignoram como e quando virá a
Rio—Santos, temendo suas
conseqüências.
Para a prefeita Teresa
Curi Nogueira, de Caraguatatuba, se as autoridades
estaduais e federais não tomarem providências antes,
durante e depois da construção da estrada, ela poderá se transformar em presente de grego.
— Não temos infraestrutura hoteleira, nem esgoto,
nem pessoal na prefeitura
para conservarmos ruas e
calçadas limpas. A população do município é de 15
mil pessoas, mas no auge
da temporada o total -chrga a triplicar. As praias ficam lotadas de ônibus, com
um tipo de turista que não
traz nenhum beneficio para a região —- gente que
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afirme que Caraguatatuba
para
é uma região indicada
"nós não
turismo de massa,
estamos preparados para
isso, com áreas de camping,
sanitários públicos, infraestrutura de água, luz, esgoto e limpeza" — afirmou
a prefeita.
O único trecho da BR-101,
entre Ubatuba e Santos, que
já está definido é o que vai
de Bertioga a Boracéia, próximo ao Município de São
Sebastião. São 30 quilômetros de barro batido, construídos pela Petrobrás e entregues em julho do ano
passado. Carros e caminhões
da Petrobrás, que têm terminai em São Sebastião,
muitas vezes tinham dificuldades em atravessar as
praias de Bertioga quando a maré estava alta e os
rios, que vinham das montanhas para a praia, ficavam muito* cheios.
Entre São Sebastião e
Ubatuba, passando por Caraguatatuba, há a SP-55,
que une esses municípios
através de uma boa estrada, agorr. com seus 75 quilômetros totalmente asfaltados.

Cobertura

Sentado, deitado e de bruços, ele ficou quase todo o tempo, até que resol-.
veu ir para o hotel a pé, juntamente
com sua mulher. Fizeram então uma camlnhada de mais de mil metros — foram até a praia da Gávea e voltaram,
passando na beira da água por centenas de pessoas que os ignoravam. Em
frente ao hotel, um grupo de seis rapazes estava fazendo embaixada e a bola
foi parar perto do Secretário de Estado,
que correu um pouco e a devolveu com
um chute de esquerda. No final da praia
da Gávea, ele encontrou com um dos
membros de sua comitiva,, com quem conversou uns dois minutos.
Ao chegar ao hotel, o Sr. William
Rogers ficou esperando algum tempo
pelo seú carro, pois não queria entrar
no restaurante à beira da piscina, apenas de calção e sua mulher de maio, embora a maioria das pessoas estivesse
nesses trajes. Quando chegou o carro —
um Oldsmobile bege com capota marrom, placa particular BC-7493 — ele vestiu uma camisa azul e sapatos pretos,
enquanto sua mulher vestia uma saida
de praia, com a mesma padronagem do

maio.

O ALMOÇO
Sentados à beira da piscina, a primeira providência foi pedir uma cerveja
para ele, e um suco de laranja para a
Sra. Rogers, enquanto conversavam rapidamente com o seu assessor de imprensa, Sr. Charles Bray III e a Sra.
Jack Kubisch.
Antes que o Sr. William Rogers pedisse o seu almoço — sopa Minestrone,
filé de badejo grelhado e salada de batatas, sem sobremesa — os fotógrafos puderam trabalhar durante dois minutos.
Após o almoço, a Sra. Adele Rogers retirou a saída de praia, colocou uma touca branca e deu um mergulho na piseina,'enquanto seu. marido foi tomar banho de sol por 15 minutos, para depois
dar também um mergulho'.
O Secretário de Estado subiu para
seu apartamento e às 16 horas desceu
de blazer azul-marinho, calça azul-claro, camisa branca, gravata com diversos
tons de azul e listras brancas e sapatos
pretos, para assistir ao jogo Flamengo e
Botafogo no Maracanã. A Sra. Rogers
estava com um vestido de lã azul-marinho, com listras brancas da cintura para
cima. A comitiva partiu logo em seguida,
precedida de um carro do Detran e dois
batedores da Polícia Militar, seguindo o
caminho da Avenida Niemeyer.
O golfe que seria jogado ontem pelo
Secretário de Estado não foi possível por
motivos de segurança, pois aos domingos é muito grande o número de pessoas
nos clubes de golfe da cidade. Embora
eles hoje estejam fechados, é quase certo que ele vá jogar, possivelmente no
Itanhangá, que é o mais reservado de
todos.
<

americana

Nova Iorque (UPI-JB) — Em sua
página de notícias da semana, separada
do noticiário politico e dos editoriais, o
The New York Times analisa a viagem
do Secretário de Estado William Rogers
à América Latina, sob o título Um Ianque Portador de Promessas, abstendo-se
de comentar a visita do Chanceler ao
Brasil e à Argentina.
Com referências a paises já visitados por Rogers — México, Nicarágua,
Venezuela e Peru — o "mista,
jornal assinala
com boas
que a receptividade foi
vindas em algumas capitais e manifes-'tações hostis em Caracas e Bogotá".
NOVO INTERESSE
"Ficou claro que o ideal de bom vizinho ainda está bem distante. Mas também ficou claro pelo comportamento e
linguagem de Rogers que esse ideal está
mais próximo do que nas outras visitas
de todos os que vieram do Norte" —
diz o jornal.
"êxito da
Para o comentarista, o
missão Rogers não se pode medir por
manifestações públicas ou pela ausência delas; a viagem em sl serve para
persuadir os latino-americanos de que
existe realmente um novo interesse de
Washington no continente".
PERFIL DISCRETO
Washington (UPI-JB) — Com a decisão de Rogers de manter um perfil dis-

é

candidatura de senador que homenageia
ainda não acabou mandato G. Vargas
Brasília (Sucursal) — A Arena fará nos próximos dias uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a legalidade da candidatura ao Senado de
senador que esteja exercendo seu mandato com
mais da metade a ser cumprido, em face da disposição do Sr. Franco Montoro- (MDB-SP) em ser novãmente candidato, com objetivo de derrotar o Partido do Governo.
Os parlamentares arenistas desejam, também,
o apoio da direção do Partido ao reestabelecimento
de sublegenda para eleições de senador e a ampliação do prazo a ser exigido para desincompatibilização de governadores que desejarem ser candidatos.

Porto Alegre (Sucursal)
— O prefeito de São Borja,
Sr. José Pereira Alvarez,
inaugura esta manhã duas
placas de bronze nas casas
onde nasceu, trabalhou e
morou Getúlio Vargas. Uma
delas será transformada
em museu, reunindo peças
utilizadas pelo ex-Presidente.
O filho do homenageado,
Dr. Lutero Vargas, virá da
fazenda do Itu, no interior
do município, para assistir aos dois atos, e depois
Aética
assinará, em nome da faNa sua mensagem por milia, a doação da casa
O problema da possibillorganizadade de um senador, mes- ocasião da reabertura do onde a prefeiturasolenidade»
As
rá
o
museu.
1.'
de
março,
a
Congresso,
mo não tendo concluído seu
de
mandato, candidatar-se no- o Presidente Mediei decla- integram as celebrações
vãmente ao mesmo cargo rou que oportunamente en- aniversário do município.
será levado por um grupo caminharia ao Legislativo CARÁTER OFICIAL
de senadores à direção do projeto de lei complemenA primeira placa será
Partido governista, para que tar dispondo sobre o Coleàs 11 horas na
colocada
Enquanto
a
este formalize consulta ao gio Eleitoral.
General MarRua
da
casa
TSE no sentido de que se Arena aguardava a matéria,
n° 1196, com a semanifeste sobre a legalidade o Deputado carioca Marcelo quês,- inscrição:
"Aqui nasMedeiros (MDB) apresentou guinte
ou não da candidatura.
Getúlio
O assunto foi levantado um projeto. Desde meados ceu o Presidente
19 de
em
Vargas,
Dornelles
em razão da disposição do de março a proposição per- abril de 1883." Em seguida,
Senador Franco Montoro de manece na Comissão de será afixada outra placa,
ser candidato no próximo Justiça e a cada reunião na casa da Rua Presidente
pleito, com objetivo de der- marcada para a discussão e Vargas, n° 772, com o rerotar o candidato arenista votação surgem motivos di"Nesta casa morou
em São Paulo. A resolução versos para forçar o adia- gistro:
o Presidente
trabalhou
e
é considerada pelos políti- mento. Afirma-se que será Getúlio Dornelles Vargas
cos como uma atitude amea. examinado terça-feira.
esDiante do comunicado no período em que aqui
çadora. Para vários senadoteve."
Presidente
da
Reoficial
do
res, mesmo que a lei omita
Nessa segunda casa, onesta proibição, uma candi- pública de que o Governo de o ex-Presidente mantidatura durante um manda- terá a iniciativa da regula- nha seu escritório de adto ainda por ser concluído é mentação, a Arena não de- vocacia, será organizado o
simplesmente "uma atitude verá apoiar o projeto ou museu, reunindo manuscriqualquer dos substitutivos. tos,
aética".
peças de vestuário, mópoderá ser
O presidente da Arena, O projeto oficial
e objetos de uso pesveis
nos primeiros
Filinto Muller, preparado
Senador
soai de Getúlio Vargas. Seenser
de
dias
para
junho
marcou reunião com os co- caminhado ao Congresso, gundo informou a prefeiordenadores das bancadas antes do recesso
tura, "os dois atos terão
regionais do Partido para o tar de julho, Paraparlamenisso, de- apenas caráter oficial".
dia 7 de junho, a fim de tra- verá o Governo contar com
tar de alguns problemas im- a colaboração da direção da
portantes, entre os quais a Arena.
regulamentação do Colégio
Recentemente, o Sr. FiEleitoral, que o Governo ds- linto Muller pediu que as
verá submeter oportuna- bancadas completassem a
mente ao Congresso.
indicação dos respectivos
Apesar da tramitação do coordenadores, pois desejaprojeto Marcelo Medeiros e va discutir com eles "mateda apresentação de dois rias importantes." A única
Niterói (Sucursal) — O
substitutivos — um do Sr. matéria importante previsELaertè Vieira e outro do ta é a regulamentação do Diretório Regional da Arevice-líder arenista Élcio Al- Colégio Eleitoral e, além na fluminense fará reunião,
vares — tem-se como certo disso, a data marcada para na primeira semana de jupara examinar o peque a Câmara aguardará a • a reunião do presidente da nho, de
expulsão de seus
iniciativa oficial, o que po- Arena com os coordenado- dido
João
dera acontecer no próximo res reforça a informação: quadros do advogado Costa,
Mauricio de Macedo
7 de junho.
mês.
solicitado pelo Diretório
Municipal de Resende.
Missão cumprida
Este será o primeiro caso,
que o Partido do
Segundo alguns repre- verá constar qualquer mu- no gênero,examinará
no EsGoverno
de
desinno
dança
o
prazo
arenistas,
sentantes
proa sua
desde
Rio,
tado
do
atualcompatlbilização,
jeto Marcelo Medeiros já
MauJoão
O
Sr.
fundação.
Apemeses.
de
seis
cumpriu o seu papel, permi- mente
já foi eliminado do Ditindo ao Governo e ao seu sar da acolhida do Sr. Fi- rício
de Resende, acusaPartido sentir as tendên- linto Muller — de caráter retório
impedir, sem
cias e as intenções do Con- pessoal — à emenda Ítalo do de tentar
a posse do atual preprovas,
Fitipaldi
(Arena-SP),
que
regulamentação
na
gresso
Sr. Aado Colégio Eleitoral, além reduz o prazo para dois me- feito do município,
Soares da Rocha.
de antecipar, indiretamen- ses, o assunto está sendo rãoA campanha
que o acusate, o exame da questão su- considerado impertinente.
— A Constituição recla- do moveu contra o prefeito
cessória.
Das bancadas regionais, ma lei complementar para de Resende foi considerada
' algumas
ainda não elege- regular o funcionamento e pela Arena daquela cidade
como criram seus coordenadores, a composição do Colégio do Sul fluminense
de infidelidade partidamas apenas indicaram um Eleitoral, isto é, dos que irão me
representante para respon- eleger o Presidente e o Vice- ria. Teve por base uma
der pelo cargo: Minas, Acre, Presidente. Como tratar no ação popular, que procuraPiaui, Paraíba, Alagoas, projeto das condições poli- va caracterizar o envolviSergipe, Guanabara, São ticas e eleitorais dos candi- mento do Sr. Aarão Soares
Paulo e Goiás. As demais datos, dos que serão eleitos? da Rocha, quando prefeito
— comentou um dos mais do município, uma primeira
já fizeram a eleição.
Afirma-se, ainda, que no destacados parlamentares vez, em atos de corrupção
administrativa.
projeto do Governo não de- da Arena.

reduzida

creto durante sua viagem, os jornais da
capital também resolveram dedicar pouco espaço ao acontecimento, limitandose a notas esparsas longe da página de
editoriais.
Watergate ainda domina os editoriais do Washington Post, que ontem,
entretanto, reservou algumas colunas a
uma análise da visita de Rogers a BoSegundo o jornal, a visita signigota. "uma
nova mudança" nas. queixas
ficou
"os
tradicionais dos latinos, para-ejuem.
gringos sempre levam mais .do que trazem".
O Star News publicou numa das páginas interiores uma breve nota da UPI
de Bogotá, com ênfase nas declarações
do Secretário de Estado sobre o sucesso
de sua viagem. O único jornal até agora
a dedicar um editorial à viagem foi o
St. Louis Post Dispatch, que acentuou
a política do fim do paternalismo, Iembrada por Rogers a cada instante, mas
assinalou que "na arena econômica, é
pouco provável que Washington faça
mais por seus vizinhos do que tem feito
até agora; a consideração principal da
diplomacia é a nacionalização de proO jornal conclui
priedades americanas".
dizendo que "o negativismo político pode trazer benefícios", porque a nenhum
o Presidente
país da América Latina
Nixon enviou tropas, "como fez seu predecessor na República Dominioana".

Diálogo com Câmpora será franco
Washington (AP-JB) — O Secretario de Estado William Rogers informará pessoalmente o Presidente eleito
Hector Câmpora da disposição de seu
Governo de melhorar as relações entre
os Estados Unidos e a Argentina, dentro de um espirito de mútua franqueza,
para afastar divergências.
O primeiro passo desse projeto será
a retirada do atual Embaixador norteamericano em Buenos Aires, John Lodge, que será substituído pelo diplomata
Joseph Farland. A Casa Branca aguarda apenas o agrément do Governo de
Buenos Aires para efetuar a nomeação.

Em sua entrevista com o futuro
Presidente argentino, Rogers tentará,
segundo fontes de Washington, criar a
mesma atmosfera de cooperação que os
Estados Unidos implantaram em suas
relações com os demais paises do mundo.
A nomeação de Farland é uma prova desta disposição, segundo os círculos
diplomáticos de Washington, para quem
Lodge não se interessou em manter contatos com líderes peronistas. Farland
serviu nas Embaixadas no Irã e no Paquistão.

Partido
examina
expulsão

deus & o diabo na cabeça
de senjio riearfe

\T<.

fi.
As contradições, a violência, a ternura
e as muitas mudanças vividas pelo,
autor de Zelão e da trilha sonora
de "Deus e o Diabo na Terra do Sol"
vão ser contadas, e cantadas pelo
próprio, nesta terça:feira.
Num especial onde nenhuma
jjr
parte de seu talento foi
esquecida.
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ESTA SEMANA

NA CIDADE
E

NO PAIS
HOJE, DIA 21
O presidente do Congresso Nacional, Filinto Muller, viaja para Buenos Atres representando o Governo'brasileiro
nas solenidades de posse do Presidente
o secreHector Campora. Também viaja'Minas
e
das
Ministério
do
tário-geral
Batista,
para
Energia, Benjamim Mário
La Paz, em missão oficial, para prossçquir as negociações sobre.o gasepduto
Bólívia-Brasil. E o General Bandeira de
para
Melo, presidente da Funai, embarca
Genebra, onde participará da Conferencia do Comitê de Coordenação ãa Amazônia, ãaCruz Vermelha Internacional.
Em Belo Horizonte, no Palácio
Pasdos Despachos, o Ministro JarbasPacheRondon
Governador
o
e
sarinho
preparação
co assinam convênio para* a Valorização,
e implantação do Plano de
de Ouro
Conservação e Desenvolvimentoelaborados
termos
nos
Mariana,
e
Preto
de Lima.
velo arquiteto português o Viana
Mario
E no Rio Grande do Sul, Ministro de
ói
trecho
um
Andreazza inaugura
Pertüe—Ramiz
Variante
da
quilômetros
Galvão, que faz parte dos melhoramentos
introduzidos na linha férrea Santa Maria—Porto Alegre, a mais importante da
rede ferroviária naquele Estado.
— No Rio, a Escola Cardeal Arconas deverde, oficial, passa a funcionarMarques,
Sousa
Colégio
do
vendências
enquanto se realizam obras de recuperaSao
cão e remodelação de seu predw.de Em
escolas
Paulo, diretores e secretáriosreunem,_ ate
superiores particulares se legislação fesexta-feira, para debater aimplantação
deral sobre vestibulares, de créditos, p-e
mocessamento do sistema
xacão e controle de anuidades 2 e 9 formae
graus.
ção de professores para o 1.* Ruãy
Breu,
— O norte-americano
educameios
e
métodos
especialista em
do IBAM
cionais, começa no auditório Seleção
de
sobre
dias
um curso de cinco
msMeios de Comunicação para Projetos
trucionais. E o francês Michel Foucault,
chega ao
autor de Arqueologia do Saber,
ermconf
de
ciclo
um
Rio para realizar
ãa PVy.
cias no Departamento de Letras
No l.Q Tribuna do Júri se realiza
Mao sumário do processo em que Mariel
e
carioca,
da
expulso
polícia
riscotte, já
asde
acusados
Huao Teixeira Filho, são
sassinar, nos moldes do Esquadrão dao
jogando
Morte, Nelson Mena Soares, em
Bonsucorpo na Para do Cai Duro,
cesso.

AMANHÃ, DIA 22
o Secretário de Estado norteviaja de maamericano, William Rogers,onde
manterá
nhã do Rio para Brasília,
autoridades
com
encontros
de
uma série
governamentais.
No Rio, o Conselho Diretor da
Cohab se reúne para adotar medidas punitivas contra funcionários envolvidos
nos casos de irregularidades e corrupção
Assono Conjunto de Padre Miguel. / Na
Conseo
Imprensa,
de
ciação Brasileira
lho" Administrativo se reúne em sessão
extraordinária para apreciar o dossiê sobre a situação ãa imprensa no Brasil.
O Cardeal Eugênio Sales inaugudo
ra, às 15 horas, a capela ão Aeroporto
o
30P
assim,
torna,
se
Brasil
O
Galeão.
inpaís a ter uma capela em aeroporto
ternacional.

Emenda tira
definição do
trabalhador
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Os que se casaram no Outeiro voltaram ontem para relembrar o dia

FACULDADE DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS DA GB

UNIDES - VESTIBULAR
Acham-se abertas as inscrições para o curso Intensivo Preparatório.
Matrículas na Secretaria do Curso das 14,00 às 20,00 hs.,
na Rua das Laranjeiras, 13 e 15 - Tel. 225-0025.

SEXTA-FEIRA, DIA 25
Nas areias do Leme, às 21 horas,
os 60 jovens da Orquestra Sinfônica da
UFRJ, sob a direção do maestro Florentino Dias, apresentam músicas de Strauss,
Tchaikovsky, Borodin e Carlos Gomes.
E' uma promoção da RADIO JB e ãa Administração Regional ãe Copacabana.

SÁBADO, DIA 26
OI Encontro Nacional dos Revendeãores ãa Loteria Esportiva se instala
à noite no São Paulo Hilton.

DOMINGO, DIA 27
— Em Minas Gerais, na igreja de
Santo Antônio das Rocas Grandes, oficiase missa em intenção dus vitimas ão desabamento da Gameleira, ocorrido em fevereiro de 1971.
Chega ao Brasil o comandanteExército da Bolívia, General
do
geral
Eladio Sanchez Miranda, para uma visita de oito dias.
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máximo 10 ou 20,kg. dependendo
Se você tem pressa de mandar
do país de destino. Por exemplo:
agasalhos para um filho que
está em Londres, ou amostras
para os Estados Unidos, Alemanha
(Rep. Federal), Argentina, França,^
de produtos para um importador
Itália, Holanda e Suiça, o limite é
de Nova Iorque ou um presente
de 20 kg-. Já para a Inglaterra,Israel,
para um amigo no Japão,, use a
Portugal e Japão, o limite,
Eneomendalnternacional Aérea,
é de 10 kg. Agora pegue os seus
um novo serviço dos Correios.
Pela Encomenda Internacional
pacotes,, leve-os até
-Aérea é bem. mais
uma das principais
Agências dos Correios
fácil e rápido remeter
Correios:
nos
Confie
e mande-os pela
quase tudo para 127
Os tempos mudaram.
Encomenda Internacional
países. As encomendas
Aérea. Para alegria do
devem ter-no.mínimo1/2 kg de peso e no
pessoal que está lá fora.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ~_fcí___G&á3ír-7
DAS COMUNICAÇÕES
MINISTÉRIO

Telesp
inaugura
-I expansão

pendem, em seu entusiasmo
e na eficácia de sua ação,
da co-responsabilidade de
todo o mundo leigo. Somos
um povo Hierarquizado. Somos um povo que vive do
Cristo e dos seus apóstolos,
para a comunhão na cari•dade, na fé e no culto".
"Só terá coragem de viver totalmente consagrado
a Deus aquele que sabe viver de forma útil junto ao
povo de Deus. Portanto, se
por um lado as estruturas
do mundo se tornam sempre mais rígidas e sempre
mais autônomas, por outro
lado as estruturas eclesiás•ticas estão sempre mais entielaçadas e interdependentes. Não há classe de sacerdotes, religiosos e leigos e
sim um só povo, que se inspira, cresce e se renova à
medida que se comunica entre si e com Cristo" diz o
texto.
"A Igreja inteira se prepara para receber novos
sacerdotes, reza pelos que
hoje a ela se dedicam e
clama por pessoas sempre
mais generosas e totalmehte dedicadas ao seu serviço"
— conclui o conteúdo da
missa.

Dutráiem
alta e vai
para casa
O Centro Médico Sorocaba confirmou ontem que o
ex-Presidente Eurico Gaspar Dutra terá alta hoje já
que seu estado de saúde
apresenta perfeitas condições.
Os médicos responsáveis
pelo ex-Presidente, Drs.
Luís Gentil Feijó, Henrique
Rupp, Gustavo Fraga Filho
e Osvaldo Franco de Gouveia, afirmam em um coimmicado que os problemas
que obrigaram a internação
do Marechal Dutra já estão
superados e o paciente está se alimentando satisfatoriamente.

Comissão de Justiça debate
esta semana projeto sobre
fiscalização do Executivo
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São Paulo (Sucursal) —
As 340 Igrejas da arquidiocese paulista apresentaram
ontem em suas missas um
texto especial sobre ia vocaçâo religiosa, em que são
.analisados os meios, para
formação dfe novos sacerdotes.
Um trecho da missa diz
que "continuamos sempre a
favorecer a formação e o
crescimento espiritual daqueles que entraram-lios seminários; abrimos ainda a
Escola Apostólica, que congrega os jovens aos sába¦dos e domingos para ajudalos a definirem sempre sua
opção". O texto da missa
foi elaborado com o auxílio
de D. Paulo Evaristo Arns,
•Cardeal Arcebispo de São
Paulo.
COM ATRASO
O Dia Mundial das Vocações foi comemorado no último dia 13, mas as suas solenidades na arquidiocese
paulista se realizaram ontem, porque no outro domingo, no Dia das Mães, as
¦missas enfocaram o itema
A Mãe e a Familia.
Diz um trecho da missa
que "os mesmos padres de-

São Paulo (Sucursal) — O
Ministro das Comunicações,
Sr. Higino Corsetti, inaugura hoje várias obras do
programa de expansão da
Telesp — Telecomunicações
dè São Paulo S. A. (antiga
CTB), que beneficiarão a
capital e as regiões do vale
do Paraíba e da Mogiana.
Na capital serão inauguradas seis novas centrais
telefônicas e a ampliação
de outras três, que beneficiarão áreas proletárias de
grande concentração industrial, com cerca de 19 mil
novos terminais telefônicos.

Chegou a Encomenda
Internacional Aérea
para alegria
dos remetentes
apressadinhos.
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Glória já é sua casa. Ali
se casou em 1935 e viu em
1958 e 1959 suas duas filhas,
Sílvia e Regina, constituírem família.
— A próxima será minha
neta e assim teremos a
união de três gerações abéncoadas por'Nossa Senhora.
Este dia nós dedicamos à
revisão de nossas vidas e à
busca da consagração da
família — comenta Dona
Maria da Glória Miranda
de Barros.

Arquidiocese de São Paulo
faz texto sobre vocações
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QUINTA-FEIRA, DIA 24

— Os atletas olímpicos, em tourné
pelo Brasil se exibem em Brasilia, no Ginásio de Esporte.
No I Tribunal do Júri carioca se
realiza a prova de defesa no processo do
Esquadrão da Morte que acusa os ex-polidais Arlindo Domingos da Cruz e Sílvio
Carneiro, o Silvinho, de matar duas.pessoas num bar ãa Estrada do Portela, em
Madureira.

'/*

O CASAMENTO
Na Igreja da Glória, onde se realizam cerca de 200
casamentos por ano, desde
1968 foi Instituído pelo então provedor da Irmandade, Sr. Pedro Alcântara
Vorms, o terceiro domingo
'M
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Brasília (Sucursal) —
Uma análise completa da
política econômico-financeira do Governo será feita amanhã no Senado Federal pelo vice-líder do Governo, Virgílio Távora (CE).
A liderança da Arena no
Senado pretende assim efetuar uma resposta concreta aos pronunciamentos
dos Senadores Franco Montoro (MDB-SP) e Luís Cavalcante (Arena-AL).
O Senador Virgílio Távora mostrará com dados o
êxito obtido pelo Governo
eco' com a atual políticaexaminômico-financeira,
nando as alternativas para a retomada do desenvolvimento e enfatizando as
vantagens da linha adotada pelo Executivo.
O vice-líder da Arena no
Senado enfocará, também,
problemas relativos à balança de pagamentos, anausando o alegado desprezo
pelo setor primário da economia.

Os mineiros assistem, no Minas
Tênis Clube, à apresentação dos 31 atletas olímpicos de íl países que atualmente excursionam pelo Brasil.
No Rio, o Sindicato dos Arquitetos da GB realiza o I Encontro dos Arde
quitetos Recém-Formados, no Museu_
Exercício
Formação,
' Belas-Artes. eTemas:
•
Profissional Mercado de Trabalho.
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Cerca de 100 casais compareceram ontem à
missa de comemoração à família, celebrada pelo
padre Feliciano Rodrigues, na Imperial Irmandade
Nossa Senhora da Glória do Outeiro, que há cinco
anos dedica.o terceiro domingo de maio às homenàgens ao matrimônio.;
Depois da missa, em que o padre Feliciano Rodrigues falou dos conceitos do matrimônio e conno salão
gregaçãó da família, os casais se reuniram
de recepção da Irmandade para reviver o dia da
união, cortando um grande bolo branco.
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Virgílio
analisa
economia

QUARTA-FEIRA, DIA 23

Missa na igreja da Glória
celebra dia do casamento
na presença de 100 casais
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São Paulo (Sucursal) —
Uma das conquistas do trabalhador rural — sua deíinição legal prevista no Artigo 17 do Estatuto do Trabalhador Rural — poderá
ser revogada, caso o Congresso aprove e o Presidente da República sancione
. emenda apresentada pela
Sociedade Rural Brasileira,
através dos Senadores Carvalho Pinto e Flávio de
7
Brito. , ,'
-À emenda, compondo um
conjunto de 87 alterações
propostas pelo projeto de
lél alterando o Estatuto do
Trabalhador Rural, suprime
•a definição; tem comp justiiicàtiva o princípio de que
uma definição ampla do que
>eja trabalhador em trabalho-agrícola é altamente
prejudicial à atividade.
A Sociedade Rural Brasileira, através dos dois Senadores, apresentou uma
série de emendas ao projeto do Executivo é se empenha particularmente na aiteração dos artigos referentes às prescrições, o trabalho familiar e aposentadoria do' trabalhador rural,
além da supressão do Artigo 17.

rr

'*

¦

Brasília (Sucursal) — Esquecido há mais de
um ano, mas tido como muito importante para a
maioria dos senadores, o projeto de lei que dispõe
sobre a forma de fiscalização financeira, pelo Congresso Nacional, dos órgãos de administração pública poderá ser, no decorrer desta semana, um dos
principais temas em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
Na opinião dos senadores que estudam a materia "tão importante quanto legislar é fiscalizar
atentamente a administração" — princípio que deverá ser debatido em clinía de grandes controvérsias, porque o exame de ato por ato da gestão financeira da União é fato inédito para o Parlamento
brasileiro.
FUNÇÃO LEGISLATIVA
Sugerido pelo Senador
Acioli Filho (Arena-PR),
apresentado por um grupo
de trabalho sòb a presidencia do Senador Magalhães
Pinto (Arena-MG) e integrado pelos senadores Filinto Muller, Daniel Krieger e
Nei Braga (Arena-PR), o
projeto autoriza as comissoes do Senado e da Câmara
de
a requisitar do Tribunal
Contas da União "cópia de
informações, pareceres, documentos, dados, análises e
outros elementos que, ao tribunal, devam ser prestados
pelos órgãos ou unidades
administrativas federais, assim como pelas*autarquias,
empresas públicas e sociedades de economia mista."
Pelo projeto, as comissões
do Senado e da Câmara poderão "determinar ao Tribunal de Contas a realização
de inspeções ordinárias ou
extraordinárias em quais-

quer órgãos da administração federal, com o fim de
proceder à fiscalização da
gestão financeira e orçamentária dos responsáveis
por bens e valores públicos.
O Senador Nelson Cairneiro, líder da Oposição, apresentou emenda substitutiva
ao projeto, prevendo que
"todas as irregularidades
encontradas pelo Tribunal
de Contas da União nas inspeções ou tomadas de contas relativas à administração centralizada e descentralizada da União, serão
imediatamente comunicadas, ao mesmo tempo, ao
Poder Executivo e às duas
Casas do Congresso."
O Senador Wilson Gonçalves (Arena-CE) está estudando a matéria há bastante tempo, junto à Comissão
de Constituição e Justiça,
devendo, esta semana, terminar seu "pedido de vista
sobre o projeto."
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Aterro do Flamengo tem uma âma!
abandonada de 200 mil metros quadrados
aquário-térrário como as
plantas exóticas -comporão
uma espécie de museu vivo
para fins pedagógicos, conforme o projeto de Burle
Marx.
Para a enseada da Glória (atrás do Monumento aos
Mortos da 2a. Guerra) está
prevista a construção de um
ancoradouro para barcos de
passeio. E do Monumento
"Monumento aosa
Mortos até o
Estácio, deverão surgir, divididos entre si pela distancia
de 500 metros, quatro bares
de forma circular, que para
não quebrarem a harmonia
da paisagem dos jardins, serão semi-enterrados, ficando
apenas com l,20m acima do
nível da superfície local. A
construção desses bares já
foi posta em concorrência há
três anos, mas as firmas préqualificadas desistiram da
empreitada considerando que
o contrato da obra era muito
detalhado, rígido e exigente.

PLANOS E OBSTÁCULOS

Venda de cigarro a varejo
não se deve a nostalgias,
mas à falta de dinheiro

A venda de cigarros por unidade — uma tradição da cidade até a década de 50 — ressurgiu
agora, não por uma simples questão de nostalgia,
mas porque muita gente não tem dinheiro para
comprar um maço inteiro e alguns querem diminuir
— na esperança"de deixar — o hábito de fumar.
No tempo em que era comum a venda a varejo,
os cigarros mais procurados eram Berveli, Mistura
Fina, Astória, sem esquecer os Liberti Ovais que
aparecem num samba de Noel Rosa, a duas unidades por um tostão. Hoje, a procura dos avulsos se
concentra em Continental, Hollywood e outras marcas, entre Cr$ 0,20 e Cr$ 0,50 cada.
Não sobra
Os donos de bares, que
observam os fumantes depositando suas moedas no
balcão em-troca de um cigarro, acham que a grande
maioria prefere o varejo
porque não tem dinheiro
para levar o maço todo.
— Quando somam as despesas do dia-a-dia, eles
vêem que não sobra para o
cigarro. Aí o jeito é comprar um só, ou dois, no máximo, e fazer render — dis^
se o balconista de um botequim.
Nenhum Interesse saudosista em reviver práticas
passadas move o comprador. Os motivos são, básicamente, práticos; há os que
não podem comprar mais
que dois e ^-aqueles para
quem uma quantidade menor pode ajudar a deixar o
vício. Dai a insistência da
"Vende cigarpergunta —
ro a varejo?" — que levou
os comerciantes a introduzirem essa modalidade de
venda no movimento diário.
Na Lapa, quase todos os
botequins vendem cigarro a
varejo. A média de vencia
chega a cinco ou seis ma-

AMEAÇA A SAÚDE

Para os animais, está
prevista a criação de uma
área de vegetação especial,
própria para a manutenção
de jacarés, sapos, salamandras e pererecas, com lagos
para plantas exóticas, como
a vitória-régia, filodendros,
helicônias e papiros. Tanto o

ços por dia, de cada marca,
e os mais procurados são
Minister, Hollywood e Continental, no nível mais caro; e, entre os baratos,
disputam a preferência os
Clássicos, Presidente, Mont
Blanc, Mauá e General, a
Cr$ 0,05 e Cr$ 0,10 cada.
Embora exista uma lei
municipal proibindo esse tipo de comércio, nenhum dos
donos de botequim foi muitado até agora. As multas
variam entre um e 10 salárlos mínimos.
A qualquer fiscal que porventura pergunte por que os
maços nas prateleiras estão
abertos, os comerciantes
respondem que os cigarros
são para consumo pessoal
da casa; às vezes a deseulpa é outra: o maço pertencia a algum freguês que devolveu porque o balconista
se enganara de marca. B
mesmo confiando na benevolência dos fiscais, eles pedem que o nome de seus estabelecimentos não seja citado:
— Isso pode dar encrenca.

Essas obras que faltam
não são construídas, conforme técnicos do Estado, "simplesmente pela falta de verba". E o dinheiro deve ser
pouco também para as obras
de recuperação da iluminação do Aterro, que estão sen-

do feitas pela CEE (Comissão
Estadual de Energia). Ela
começou a-instalar novas
lâmpadas no alto dos postes
de um mês e até
há mais
agora "pouco ou,quase nada
se vê como resultado desse
trabalho", conforme moradores dos altos edifícios do
Morro da Viúva. Dos 90 postes que tem o Aterro, apenas
10 estão com lâmpadas funcionando.
Quanto à conservação dos
350 mil metros quadrados de
jardins do Aterro, a cargo de
uma empresa especializada,
contratada pelo Estado, o serviço agora é fácil, conforme
os homens que a executam.
No inverno, o parque é pouco
freqüentado e os danos são
mínimos. As dificuldades
maiores acontecem durante
o verão; num fim de semana de sol, o Aterro chega a
receber 150 mil pessoas por
dia.
Mas nem só os jardins têm
seus problemas. Também a
praia do Flamengo, que
disputa com a de Botafogo o
maior índice de poluição entre as praias da Zona Sul,
tem esgotos correndo a céu
aberto em suas areias, os
quais, juntamente com o lixo e mosquitos que proliferam no matagal da área não
urbanizada, são ameaças
permanentes de doenças.

Manhã de sol e tempo bom
levou cariocas às praias
após dias de chuva e frio
O carioca teve ontem
uma manhã de tempo
bom, com sol, temperatura
agradável — 25,4 graus
— e muita afluência às
praias e pontos turísticos
da cidade, depois de vários
dias de frio e tempo chuvoso.
Apesar da grande movimentação de carros, principalmente na orla maritima e nas estradas das
montanhas do Rio, o tráfego apresentou-se normal naquelas áreas, sem
qualquer acidente grave.
DIVERTIMENTOS
Depois de praticamente
uma semana seguida de
chuvas e frio, ontem, afinal, o dia esteve com tempo bom, alguma nebulosidade e temperatura amena, com a máxima de
25,4°, que possibilitou uma
freqüência bem alta em
todas as praias. Muitos
também procuraram a fioresta da Tijuca, o Pão de
Açúcar, os parques de diversões, o Zoológico e outros pontos de atração,
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para passeios, ãivertimentos e piqueniques.
As redes de volley, peteca e as balizas de futebol
estavam praticamente todas ocupadas nas praias;
a água, fria, não recebia
muitos banhistas, embora
o mar estivesse calmo.
Os vendedores ambulantes e os ãas carrocinhas que ficam ao longo
das praias estavam contentes com o movimento.
Um vendedor ãe sorvetes,
em Copacabana, comentou:
— Até que enfim o tempo deu uma colher de chá.
A gente já estava pensando que o frio não ia acabar mais.
As ocorrências policiais
no transito foram poucas e
o Salvamar não registrou
casos ãe afogamento. O registro mais importante
foi o assalto ao restaurante Fiorentina, no Leme, de
madrugada, onde cinco ladrões levaram Cr$ 2 mil e
trocaram tiros com membros da segurança do Ministro da Marinha, que reside no bairro.
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Favoritos nem piam e o
desconhecido "Cavalinho"
é eleito Curió de Ouro

Gás só fica
normal com
nova linha

Depois de cantar, com pequenas interrupções,
durante duas horas e meia e superar concorrentes
considerados favoritos, como Novidade, avaliado em
mais de CrS 10 mil, o curió Cavalinho venceu ontem
o torneio Curió de Ouro, embora o preferido do público tenha sido Cigano, um passarinho muito cantador, mas feio e viciado em comer as próprias
penas.
Enquanto curiós desconhecidos se destacaram
— Cigano com peito e pernas sem penas cantava
de asas abertas — outros, como Novidade, vicecampeão brasileiro, ficaram praticamente mudos,
sendo inclusive retirados antes do fim do torneio,
que foi realizado no Clube de São Cristóvão Imperial.

A diminuição da pressão
do gás doméstico em determinado período do dia, na
Zona Sul, é fato normal e
decorrente da maior demanda do produto nos dias
mais frios. O abastecimento
só, poderá ser reforçado
com a implantação de uma
linha suplementar ligando
o gasômetro de São Cristovão a Botafogo.
A explicação é do coronel
Paulo Leitão de Almeida,
presidente da Companhia
Estadual de Gás, que revêlou também estar prevista
a construção -de uma outra
linha para a Zona Sul, 11gando Botafogo ao Leblon,
além da que trará o produto do gasômetro. A primeira fase do plano — frisou
— já está em fase de conclusão.
PLANO DIRETOR
Segundo o presidente da
CEG, até setembro estará
concluído o Plano Diretor
de Expansão da empresa,
que levará o gás canaliza- .
do não só aos subúrbios ca- .
riocas, como também a toda a área do Grande Rio.
O plano já está sendo elaborado por técnicos brasileiros e canadenses e exigirá financiamento externo,
uma vez que o financiamento de Cr$ 300 milhões
do Banco Nacional de Desen volvimento Econômico
destina-se somente à ampliação dos serviços na
Guanabara e em São Paulo.

DECEPÇÃO
Os 26 concorrentes, que
tiveram de pagar uma ta-'
xa de Cr$ 30,00, foram colocados em mesas individuais, arrumadas de modo
a formar um círculo, em
cujo centro ficavam os
troféus. Em torno do círculo
e separado das gaiolas por
uma distancia de pouco
mais de um metro, o público, que às vezes fazia um
ruído maior do que o provocado pelo canto dos passarinhos.
No salão, cobertas com
panos brancos, mais de 40
gaiolas de curiós não concorrentes ajudavam a aumentar mais ainda o barulho, ao mesmo tempo em
que um alto-falante anunciava nomes e dava outras
informações..
— Meu curió não gosta de
barulho estranho; é cheio
de manias e por isso já estou certo de que não abrirá o bico — disse em tom
de protesto um dos proprietários.
Em uma das mesas,
Bompe-Nuvem, um curió
cheio de medalhas, também
parecia demonstrar ter suas
manhas, pois não cantava,
o mesmo ocorrendo com Novidaâe e Diferente, trazidos especialmente de São
Paulo, onde têm fama de
bons.
Com pouco mais de uma
hora de torneio, Diferente
e _.077ipe--ítit>e?rc eram retirados por iniciativa dos
próprios donos, enquanto
que Cigano, com sua penagem cheia de falhas e mania de abrir as asas para

cantar, surgia com a grande vedeta do concurso.
Seu único defeito é
ser viciado em comer as
próprias penas — observou
um espectador.
Embora mudos, outros
curiós permaneceram na
roda até o fim, porque
seus donos quase sempre íicavam sem jeito de retiralos, apesar de perceberem
desde o início que eles esirremediavelmente
tavam
fora do torneio.
O passarinho é como
homem: estranha ambiente e sente medo de outros.
Se ele entra na roda e não
começa a cantar, está inibido e não adianta insistir
— explicou um criador.
Ao fim de duas horas de
cantoria e mudez, o torneio
foi interrompido para que
o público escolhesse por
aclamação o seu preferido.
Ai, Cigano confirmou a sua
condição de vedeta, sendo
escolhido o melhor. Mas na
opinião do júri, que selecionou quatro e organizou
entre estes uma disputa
de meia hora, Cigano, de
Alfredo
de
propriedade
Paulo, ficou em quarto lugar.
Na final entre os quatro,
aliás, Cigano quase não
cantou, decepcionando o
público. O campeão, CavaUnho, pertence a Gilberto
Guaranha e foi comprado
há três anos por Cr$
600,00. O segundo lugar íicou com Apoio, de João Pires, e o terceiro com Imperaâor, de José Dias. Cavalinho, como primeiro colocado, recebeu os troféus Erasmo Martins Pedro e Curió
de Ouro.

Pássaros cantadores
somem do E. do Rio
Niterói (Sucursal) — A
Divisão de Proteção dos Recursos Naturais Renováveis
da Secretaria de Agricultura
fluminense revelou ontem
que o avinhado (ou curió),
o azulão, o canário-da-terra, o sabiá-laranjeira, o
pintassilgo, o meiro, o biquinho-dé-lacre chorão e o
tiê-sangue são as espécies
de pássaros praticamente
extintas no Estado.
Esclareceu que entre os
animais de porte médio que
habitavam as matas fluminenses, as espécies que
sofreram com mais iritensidade a perseguição dos caçadores e estão também
em vias de extinção, destacam-se o tamanduá-bandeira, a paca, o tatu e a jaguatirica (uma onça pouco
maior que um gato angorá).
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NapSe abandonada do Aterro do Flamengo, os esgotos na areiasão umaameaça permanente ao banhista

Na área desocupada —
cerca de 200 mil m2 — o matagal já está servindo como
depósito de _lixo, transformando-se em foco de mosquitos. A noite, é dormitório
de mendigos e marginais, que
aproveitam o abandono do
local (só a parte urbanizada
é policiada) inclusive para
consumo e tráfico de maçonha. Esse problema diminuiu
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Em uso há mais de 15 um pouco, segundo os próanos e tido hoje como o úni- prios guardas de vigilância
co pulmão na parte de maior do Aterro, com a construção
concentração urbana do Rio, do Monumento a Estácio de
Morro da Viúva, mas
Sá, no "pode
o Aterro do Flamengo, 1 miser considerado
lhão e 200 mil metros qua- ainda
outros
em
pontos."
grave
ainé
drados de área verde,
da uma obra incompleta —
O monumento foi a úniterrede
m2
mil
200
das quatro projetaca
obra,
possui
nos" baldios — que tem na das para a conclusão do propéssima iluminação seu jeto inicial, a ser executada.
maior problema de conserDe resto, os 200 mil metros
vação.
quadrados ainda livres deverão receber um aquário-terdesocupada,
Para a área
pelo paisaonde o matagal é muito den- rário projetado
que será
so, estão projetados desde gista Burle Marx,
aquácirco
de
espécie
uma
um
Marx,
Burle
1969, por
autor.
seu
conforme
tico,
aquário-terrário para peixes,
para peixes
animais e plantas exóticas, Terá 52 tanques
38
doce,
de
água
para peixe
see
circulares
quatro bares
exposimi-enterrados de frente para , do mar, um salão de uma
biauditório,
um
o mar e um ancoradouro ções,
tane
laboratórios
blioteca,
Essas
de
passeio.
para barcos
e aclimaobras não são realizadas so- ques para criaçãoContará
ainde
tação
peixes;
bretudo pela falta de verba.
da com lagos especiais para
a exibição de focas e golfiCIRCO AQUÁTICO
nhos amestrados.
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CIDADE

FISCALIZAÇÃO
O executor no Estado do
Acordo de Caça e Pesca, Sr.
Luis Marchi, anunciou que
a fiscalização da Secretaria
de Agricultura e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal está sendo
intensificada nas áreas
mais visadas pelos caçadores, para que as campanhas
de renovação das espécies de

pássaros e animais de porte
médio, em fase de extinção,
não sofram descontinuidade.
POUCOS HOMENS
A Secretaria de Agricultura e o 3BDF, no Estado
do Rio, contam com menos
de 100 homens para fiscalizar toda a área florestal, em
regiões do Sul, Norte e Centro-Norte fluminense, onde existem reservas remanescentes de mata-virgem.
Angra dos Reis, Parati, Nova Friburgo, Campos, São
João da Barra, Silva JarCasimiro de Abreu,
dim,
Petrópolis, Teresópolis, Santa Maria Madalena, Macaé
e Trajano de Morais, são os
municípios do Estado mais
visados pelos caçadores.
A captura de pássaros no
Estado do Rio, segundo o
Sr. Luís Marchi, não poderá
ser liberada antes de 10
anos para que todas as espécies, em extinção, sejam
renovadas. Ele acusou
maiores problemas em Parati e Angra dos Reis, onde eram encontrados até
fins de 1971 exemplares de
avinhados (ou curiós), um
tipo de pássaro de alta cotação entre os colecionadores.

Ventilador
não funciona
no Reboucas
Desde a sua instalação,
os 89 ventiladores do Túnel
Reboucas ainda não foram
usados: segundo os técnicos do Departamento de
Estradas de Rodagem, a
liberação das duas faixas
de tráfego tornou-se providencial para a diminuição do teor de monóxido de
carbono dentro do túnel e
dispensa o uso do equipamento.
Embora o DER tenha
feito gastos elevados para
importar os ventiladores da
Holanda, os técnicos consideram positivos os resultados da liberação das duas
faixas de tráfego, pois deixaraim de haver as constantes paralisações do túnei, o que acabou por dispensar o equipamento.
REINICIO DE OBRAS
No fim da semana, o
DER reiniciará as obras da
abóboda das galerias do
Reboucas de fazem a ligação da Lagoa com o Cosme Velho. Segundo informou ontem o diretor do
DER, engenheiro Renato
Almeida, a paralisação dos
trabalhos íoi necessária
para acrescentar no contrato com a firma um termo aditivo no valor de Cr$
400 mil, porque durante a
execução das obras inicialmente previstas surgiu a
necessidade de novos serviços.
Outra obra que o DER
vai iniciar, em breve, será
a construção dos acessos à
sede da central de comando das instalações do Rebouças, que está em construção do lado da Lagoa.
Com o seu funcionamento,
será possível ao DER implantar outros equipamentos eletrônicos a serem
usados no túnel. Atualmente, o manejo dos ventiladores é manual; com a centrai, será automático.
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cartas
cios

leitores
Direito do pedestre
"Venho solicitar os bons oficios desse prestigioso Jornal
junto às autoridades do transito, a fim de que sejam tomadas providências, no sentido de
ser restabelecido o direito de
cruzamento da Rua Haddock
Lobo, por pedestres, particularmente nas esquinas de Campos
Sales, Eng. Adel, Afonso Pena
e Maestro Vila-Lobos.
Até poucos dias atrás, quando o fluxo de veiculos era detido pela sinalização luminosa
existente no cruzamento de
Haddock Lobo com Rua do
Bispo, a luz vermelha permanecia acesa para essa última
via por cerca de 10 segundos,
retendo o tráfego e permitindo
a travessia normal dos pedestres ao longo da Haddock Lobo. Todavia, agora, esse dispositivo bastante lógico, diga-se
de passagem, foi anulado, adotando-se o sistema de abertura
e fechamento simultâneos dos
dois sinais. Com isso, permanece constante a movimentação
de carros no local, impedindo
a passagem de pedestres, principalmente nas horas vespertinas.
Joaquim Ramon Júnior —
Rio."

JORNAL DO BRASIL
Rio, 51

Vic.-Pr_M_.nte Executivo: M.

Violência
"Um menino de 10 anos assalta e mata na madrugada.
A maioria dos crimes e assaitos não são mais cometidos
por aqueles que já estão cansados de lutar por uma vida
que sonharam diferente da
realidade. São assaltantes e assassinos os jovens cheios de
vigor e até as crianças, cuja
inocência deveria ser preservada. Culpa de quem? Evidentemente, de uma inversão de valores, ou, mais, de uma perversão de valores que a ganância,
a busca de lucros fáceis da
nossa sociedade, vai criando;
que os educadores vêem, mas
não têm autoridade para coibir, e que aqueles que podem
coibi-la, ou não sabem ou não
querem vê-la. Em outras palavras, nós vivemos na era da
imagem.
O cinema está aí, mostrando,
com requintes de sadismo, a
violência, o desprezo pelo ser
humano, do qual O Poderoso
Chcfão é apenas uma gota dagua. A televisão, na sede de
grandes audiências, desde as
8 da noite, intoxica o teleouvinte com vigarice, planos de
morte, conflitos familiares,
através de suas novelas. Cada
vez é necessário mais maldade,
mais perversidade, para obter
índice de audiência, recorde de
bilheteria.
Prof. Irene de Albuquerque
— Rio."
Relações Públicas
"Fui surpreendido com a noticia procedente de Brasilia,
publicada hoje no JORNAL
DO BRASIL, informando que
o Brasil irá propor, na próxima
Conferência Interamericana de
Relações Públicas, a se realizar
em Bogotá, a mudança da denominação Relações Públicas
para Relator Público ou Publirelator.
Como membro do Conselho
Federal de Relações Públicas,
desejo manifestar minha total
discordância com a proposição,
que além de inócua, serve apenas para lançar mais confusão
em nossa já tão amesquinhada
atividade profissional.
Relator, segundo Caldas Aulete, é a pessoa que relata,
que refere vocalmente, ou por
escrito, todas as circunstancias
e fundamentos de um projeto
de lei, de um processo, de um
projeto, etc. Publirelator é um
neologismo que não diz nada.
Bem ou mal, Relações Públicas é uma expressão consagrada internacionalmente. Se algo
deve ser mudado, é o critério
de admissão dé profissionais
de formação deficiente, que iníestam o ambiente classista e
ocupam indevidamente posições em setores ditos especializados, de empresas públicas
e privadas e até mesmo em
escritórios de assessoria.
Mais importante que mudar
a denominação, é atualizar
conceitos e a própria estrutura
da profissão, pois há pessoas
em posições de liderança na
classe que não são capazes de
definir o que fazem.
sequer "mecânicos
da comuniSão os
leviacação", contrapondo-se
naraente aos "administradores
da informação", que hoje se
vêem constrangidos com o baixo nível que atingiu essa atividade.
Nei Peixoto do Vale — Rio."
Os apelidos
"Em carta publicada no JB
(10-5J, sob o título Defesa da
Cidade, o leitor Hélio de Moraes Hego reclama contra o
chama de injustiça que
que
"um elegrupo com livre transito
nos meios de divulgação" está
cometendo com a cidade do
váBio de Janeiro, dando-lhe "Bio
rios apelidos, tais como:
sem Verdes, Cidade Desumana,
Bio 40? e Cidade Caótica."
O leitor deve lembrar-se que
o carioca é muito fértil no
vezo de apelidar cidades, pois
quando Brasilia se encontrava
ainda em fase de consolidação,
como capital da Bepública, foi
pelo carioca apelidada de Mara can galha.
Pimenta nos olhos dos outros...
Sebastião M. de Araújo —
Florianópolis (SC)."
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As cartas dos leitores
serão publicadas só
quando trouxerem assinatura, nome completo
e legível e endereço. Todos esses dados serão
devidamente verificados.

.

F. de N-i-imtnto Brito
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Inflação e Ordem
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Poderá afigurar-se estranho à melhor teoria monetária que um país, no caso o Chile, não ,
seja arrastado pela torrente inflaoionária, com
a taxa de 195% ao ano, para destinp caótico.
Pode uma sociedade organizada sobreviver com
tal inflação, seui desmentir os tratados econômicos e políticos? A experiência em curso no
Chile, sob o Governo Allende, é um ensaio iniciai de marxismo, primeiro democrático ,e logo
transformado em vestibular para o caos.
O fato de o Chile resistir até agora ao abismo não prova em favor da inflação galopante.
Demonstra antes que as nações resistem porque
não lhes é facultado o direito privado de fechar
as portas para balanço, mudança de direção ou
abertura de falência. A existência das nações se
caracteriza por essa fatal determinação de ter de
viver, mesmo nas piores condições, até que o
instinto de salvação inverta a direção da História sobrepujando as forças da desagregação.
O fato merece estudo isento, que evite relacionar diretamente causas simples a efeitos
simples, numa falsa atitude intelectual. Tudo
parece indicar que o começo da hiperinflação,
manifesta nos preços dos setores de alimentação,
de vestuário e da habitação, deve ser procurado
na reforma agrária. A reforma terá elevado, momentaneamente, o padrão de vida dos lavradores e trabalhadores rurais, más, ao mesmo tempo, terá semeado condições geradoras de desorganização econômica. A reforma agrária, ao estilo revolucionário, sempre que foi posta em
— na França de 1789, ou na Rússia de
prática
1917 — acarretou alta de preços, quando não
trouxe a fome. Não se toca na economia agrícola
fácil e impunemente. No campo está o mais
complexo mecanismo, ainda que tal não aparente.
Não se deveria inferir relação entre a imatura experiência socialista e a hiperinflação,
que é fenômeno anotado em todos os regimes so-

ciais, ortodoxos ou mistos. O socialismo, de qualda inflação.
quer gênero, jamais fez apologia
observademocracias
populares,
chamadas
Nas
se a vigilância oficial contra pressões inflacionárias, tal como nos Governos capitalistas bem
orientados. Afastada essa hipótese de vínculo da
inflação,com o regime de propriedade, resta um
campo a examinar: o da distribuição de renda
com inflação. Poderia parecer que a inflação
surgiu no Chile como resultado de um distríbutivismo hostil à acumulação. É possível que aí
esteja uma das causas da hiperinflação chilena.
A queda da produção, acompanhada de um programa social e econômico, que pressiona no sentido de aumentar a procura, teria de ocasionar
alta de preços e de salários, em reação encadeada.
Mas, capitalista ou socialista, distributivista ou acumulativa que seja a orientação, a chave do entendimento da hiperinflação chilena,
como de outras não tão agudas, precisa ser examinada na esfera da difusão anárquica do poder, ou seja, de uma crise de ordem traduzida
,em crise de confiança e de autoridade. O aviltamento da moeda expressa a perda de rumo, a
desorientação político-social. A difusão anárquica do poder nada tem em comum com a responsável e saudável distribuição democrática do
poder.
No Brasil, a luta contra a inflação não cessou, nem pode cessar. Se a vigilância é hoje redobrada, a razão pode ser tanto interna como externa. Por toda parte, a inflação agride, os preços sobem. A causa deve ser também investigada
na anarquia monetária e comercial hoje em escala mundial, fruto da falta de uma ordem universai que discipline a presente difusão do poder. A História registrou época semelhante,
quando a decadência da ordem medieval produziu anarquia, enquanto não nasceu a ordem nacional hoje vigente, mas já insuficiente.

Estatísticas Básicas
A Fundação IBGE reestrutura diversos departamentos a fim de ampliar funções referentes à coleta, processamento e análise de dados.
Os serviços passam a ser feitos de forma integrada, sob orientação de uma assessoria técnica, rio
interesse de uma soma de informações mais ráeconôpida e mais completa sobre a atividade
mica e a situação social do país.
O aumento de consumo das estatísticas, tendo em vista o crescimento e a complexidade de
insprojetos e programas de desenvolvimento,
recupereformas
IBGE
que
pirou na Fundação
rarara sua boa imagem. Já temos hoje, a partir
do Censo Demográfico de 1970, uma visão global, bastante aproximada, do retrato do país,
em seus aspectos geográficos e estatísticos mais
importantes.
Além de empenhada na divulgação, o mais
rápido possível, dos dados coligidos e analisados, para não ser criado um descompasso entre
os resultados das pesquisas e a realidade mutável, a Fundação dedicou-se ao estudo sistemático dc aspectos setoriais relevantes, como é o caso da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, destinada a mostrar, entre outras conclusões, o rendimento familiar.
São informações básicas, capazes de instruir, na medida dc sua correção, modelos de desenvolvimento, contribuindo, até mesmo, para
a apresentação de modelos alternativos que facilitem o processo das decisões. Neste sentido,
assumiu caráter da mais alta importância a cria-

Ziraldo

Informática, ao
ção do Instituto Brasileiro de
o planejamento
assessorar
de
qual toca o papel
setor
no
nacional, tanto
público quanto no aminiciativa
bito da
particular.
Estatística, como se sabe, é a matéria-prima
estratégica de um país que se desenvolve. A Informática, quando aberta a consultas e posta a
serviço dos setores interessados, salvo nos casos
um ramo
que envolvem segurança nacional, é
de infornecimento
auxiliar do planejamento. O
a
reduz
formações já devidamente processadas
de
traço
é
o
nos
margem de erro
projetos, pois
união entre o técnico e a realidade que «le pretende modificar para melhor. A Informática,
conforme palavras do presidente da Fundação
IBGE, Sr. Isaac Kerstenetzky, não tem o poder
no
político da decisão, mas influi certamente
de
meios
processo decisório, ao fornecer-lhe
aperfeiçoamento.
Está, portanto, o IBGE associado intimamente aos modelos de crescimento brasileiro,
nas áreas da .economia e do bem-estar social, na
ao mesqualidade de órgão estatístico que é,
de
auxiliar
órgão
tempo,
mo
planejamento.
De estatísticas corretas e fartas, criteriosamente analisadas, dependem empresários e técnicos
governamentais. O crescimento, para ser justo,
deve assentar-se em prioridades, e estas são
acentuadas, em última análise, pelos indicadores sociais expressos nos números. O centro de
Informática em ação, hoje, na Fundação IBGE,
corresponde a uma necessidade fundamentalmente .estratégica.
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O bazar das superpotências
C. L. Sulzberger
do Tht

Paris — Apesar da
ameaça da guerra-quente ter desaparecido e a da
guerra-fria estar no fim,
o aspecto negativo no
desenrolar das relações
EUA-URSS é que não
existe nem um remoto
indício de entendimento
ideológico. Nem mesmo
o despertar de uma era
de cooperação comercial
contribuiu para isso.
A URSS já não se vangloria, como Kruschev
costumava fazer, de que
vai sepultar os EUA. Nada, porém, em nenhum
sentido, dá a entender
que o Kremlin possa se
mover em direção a nossos conceitos políticos e
ideológicos. Nem os EUA,
por causa disso, podem
mudar sua posição ideológica.
UMA PERSPECTIVA

possam se tornar ainda
piores.
AS MELHORAS
Desde a détente, depois do episódio dos misseis de Cuba, a época de
paz foi parcialmente interrompida pelo Vietnãme e por pouco tempo
frustrada pela invasão
daTchec o-Eslováquia.
Nossos aliados europeus
têm experimentado uma
acomodação das divergências internacionais,
mas têm também tido
seus temores sobre as repercussões com relação à
segurança do Atlântico
Norte.
Reconhecem eles que a
opinião pública e política
dos EUA exige uma menor participação norteamericana em território
europeu. E, a partir do
momento em que não
existe um organismo de
defesa propriamente'europeu-ocidental — à exceção apenas de institui— há moções atlânticas
tivos para apreensão. Essa é uma das razões para
o Premier britânico, Edward Heath, insistir na
"pilares
reafirmação dos
gêmeos de uma mais viva
e revigorada aliança
atlântica."

Parece haver uma leve
perspectiva de que o Gonorte-americano
verno
esteja disposto a garantir aos círculos privados
o respeito a eventuais
perdas resultantes das
aventuras na URSS. As
empresas precisam manter-se à sua maneira, e
a se arranjarem sem
aquele tipo de proteção
concedida, às vezes, por
Washington às companhias que investem na
África ou Ásia.
Pode-se afirmar que
isso é positivo. Quando
Brejnev visitar o Presidente Nixon, certamente
procurará, para a URSS,
a um retrocesso que o desestimulará, talvez, em
um status de nação mais
definitivo.
beneficiada do ponto-deNão basta, portanto, alfabetizar. A ativivista comercial. E, como
dade do Mobral está a requer.er uma compleexecutivo de qualquer
mentação no setor de cursos extensivos, sobreempresa da URSS — lá
tudo os de caráter profissional, tendo em vista
são dirigidas pelo
todas
a integração do aluno segundo suas vocações ou
— ele oferecerá
Estado
ocupação prévia, quando for o caso. A campafirmas
às
privadas dos
nha não pode estar dissociada do sistema de envantagens,
certas
EUA
sino, sobretudo o profissionalizante, e tampoue
investimento
como
co ignorar o apoio do mercado de trabalho.
istudo
mas
know-how,
Diga-se, a bem do Mobral, que essas e ouso será em nível comertrás exigências, embora escapem mn pouco à esciai e não filosófico.
—
fera dc seus objetivos
que é, em primeira
conversações de
As
—
não lhe passaram
instância, a alfabetização
EUA—URSS, do
cúpula
Movimendespercebidas. Em alguns núcleos do
mês, envolverão
próximo
altato, como ocorre em municípios paulistas
outros
muitos
países. A
alfabe-_
de
mente industrializados, os programas
Europa Ocidental, já
tização fazem-sc acompanhar do preparo com
atordoada com as impliramos
vários
em
alunos
dos
vistas à absorção
cações da sugestão de
profissionais semiqualificados e qualificados.
Kissinger para a assinaResta, certamente, estender essa completura de nova Carta do
mentação. Sem a garantia de utilização social, o
Atlântico, preocupaalfabetizado continuaria a ser um peso morto,
se com o fato de que as
ou quase morto. Os recursos canalizados para o
relações cada vez mais
Mobral parecem generosos e, portanto, capazes
delicadas com os EUA
de' propiciar também a ascensão social.

Mobral Suplementar
Em seus dois anos e meio de existência, o
Mobral já alfabetizou pouco mais de 3,5 milhões
de pessoas em todo o país. O economista Mário
Henrique Simonsen, presidente do Movimento,
fez à Comissão de Educação do Senado um balanço dos resultados até aqui obtidos e, embora
reconhecendo falhas, deixou claro seu otimismo
quanto ao andamento da campanha.
A esta altura, a fórmula brasileira está vitoriosa. O baixo custo da alfabetização, por aluno, os recursos oriundos de algumas fontes, entre elas a Loteria Esportiva, os convênios com
as Prefeituras ,e os livros fornecidos pelo INL
garantem a continuidade do programa. Imperfeições correm por conta da ambiciosa meta a
atingir. Temos cerca de 30 milhões de analfabetos cuja redenção depende, em grande parte, do
espírito de cruzada emprestado ao Mobral.
O maior problema do Mobral consiste em
preservar o nível mínimo de alfabetização.
Quem aprende as primeiras letras adquire uma
capacitação social que, não lhe sendo permitida de imediato, resultará em perda de esforço,
tanto para o aluno quanto para o Movimento.
Por outro lado, se o recém-alfabetizado for entregue, como parece estar ocorrendo em muitos
casos, à sua própria sorte, tenderá, certamente,

.
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New York Tim»

européia, que ainda
tem a desenvolver uma
política unificada, não
gosta desses conceitos. E
deixou isso bem claro, segundo demonstra a reação dividida que acolheu
a sugestão de Kissinger.
Mas Brejnev está pronto para a discussão, em
troca do que ele considera benefícios comerciais
adequados, limitação à
ajuda soviética ao Vietname do Norte, aceitação
da paridade nuclear valida e redução mútua e
equilibrada de tropas na
Europa Central, a fim de
situar no .mesmo nível
tanto forças norte-americanas como soviéticas.
BARGANHA

O último ponto é uma
faca de dois gumes. A
opinião pública norteamericana acolheria muito bem uma redução nas
guarnições no exterior.
Contudo, isso poderia
preocupar a Europa Ocidental, que não está suficientemente preparada
para fazer a diferença, E
assustaria os chineses
para quem quaisquer divisões soviéticas que deixem a Europa Oriental
se mostrariam, posteriormente, no Oriente da Sibéria.
A questão, partindo do
DEFESA E POLÍTICA
ponto-de-vista de nosso
atA intenção de Wash- Presidente, é que a
está
não
mosfera
propíespeington, poder-se-ia
Todos
cular, é a de encorajar o cia à barganha.
soviéticos
os
sabem
que
instituicrescimento das
necessitam ajuda econôções de defesa da Europa
mica e tecnológica e que
—
unia
mais
Ocidental
dade política. E essa in- Moscou está preparado
falando
tenção poderia ter inspi- para negociar,
monolítica.
rado o Presidente Nixon com voz
Não é o caso do Mera abrir mão de objeções
Europeu,
anteriores à aquiescência cado Comum
vêm famembros
cujos
de Londres a estender a
negócios
seus
parzendo
Paris os segredos nucleaUnião
a
com
ticulares
res derivados dos Estados
enUnidos. Seta dúvida que Soviética, mas cuja
coordenatidade
difipolítica
isto tornará menos
existe.
cil o conceito de uma for- da ainda não
um
Brejnev
Oferecesse
ande
pool
ça atômica
negócio com boas persglo-francesa para asseEuroda
pectivas comerciais, redefesa
a
gurar
dução mútua de tropas,
pa; mas esta é, ainda,
de conuma perspectiva remota. alguma promessa
a
ajuda
da
A principal vantagem gelamento
—
tude
acima
e
de Brejnev em relação a Hanói
— inclinação para
Washington está em que do
modus vivendi no
um
todos sabem que os rusMédio e Nixon,
Oriente
à
sos estão acostumados
mortlficado
por Waterdanarte de barganhar,
em poestaria
não
acolá,
gate,
do aqui, tomando
numa
insistir
de
sição
negócio
a bem de um
barganha.
global. A comunidade
/'
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Gente

Nutrição
Dom Silvério
Albuquerque

Maria Bjornstain
Sueca, 30 anos, Maria será a chefe ãa expedição ãe
sete homens, seis mulhe7'ès e
uma equipe ãe TV que viajará ãas ilhas ãas Canárias
até o México numa pequena
embarcação ãe 12 metros.
. — Estamos estuâanáo a
reação humana áiante ão
pouco espaço, ãas conãições
áifíceis e até âa promiscuiáaãe sexual.
Loura, casaáa, Maria teve a ajuãa ão ¦ antropólogo
mexicano Santiago Genoves,
que organizou o grupo.
— Levaremos cerca ãe
três meses neste trabalho e
ãe minha parte vou procurar
transformá-lo numa experiência agradável.
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Sliirley MacLaine
Depois áe uma visita de
um mês à China Popular, a
atriz chega a Hong Kong
trazendo uma sacola cheia
de lychees — os li-chis, frutas chinesas muito procuraãas no Ociâente. Shirley
áe
chefiou uma áelegação
—
que
americanas
mulheres
e vaincluía.uma psicóloga
—
e enáonas-áe-casa
rias
trevistou-se com a mulher áo
Premier Cohu En-lai.
Hóspedes da cidade
Dunar Soyer — Presidente
de Comércio de IzCâmara
da
mir, na Turquia, hospeda-se no
Copacabana Palace Hotel.
Duncan Oppenheim — Secretário do Comitê Nacional Britanico e conselheiro da British
American Tobacco Co. Ltd., em
Londres, está no Hotel Nacional.
Philips Aragon — Diplomata
na ONU, encontra-se no Hotel
Ambassador.
José âe La Câmara — Delegado especial da ONU em Lima, Peru, hospeda-se no Grande Hotel Sáo Francisco.
Ralph Duyos — Executivo de
Nova Iorque, encontra-se no Hotel Serrador.
ingemar Blennow — Diretor
geral da Swedish American Line
Gotenborg, está no Copacabana
Palace Hotel.
Ian Macgregor — Diretor do
conselho norte-americano da
Câmara Internacional de Comercio em Washington, encontra-se
no Hotel Nacional.
Alciâes França Brasil — Secretário de Turismo em Santos,
está no Hotel Califórnia.
Dieter Naunãorf — Executivo da Henkell and Co., Alemãnha, hospeda-se no Hotel Leme
Palace.
Aristeu áos Santos Riba —
Procurador da Justiça do Estado
do Paraná, encontra-se no Hotel
Ambassador.
Otto Mitterer — Vice-presidente da Câmara Econômica de
Miene, está no Copacabana Palace Hotel.
Estáquio Escanâon — Diretor geral do Bureau Nacional de
Drogas no México, hosped*-se no
Copacabana Palace Hotel.
Sir Frank Roberts — Delegado especial do Comitê Nacional Britânico, encontra-se no
Hotel Nacional Rio.
João Carvalhal Neto — Advogado em São Paulo, hospedase no Hotel Trocadero.
Pieter Kuin — Vice-Presidente da International Chambers of Commerce da Holanda,
está no Hotel Excelsior.

Assumiu ontem a diocese de
Feira de Santana, a segunda
maior da Bahia. A solenidade
contou com a presença do Cardeal Arcebispo Dom Avelar
Brandão Vilela.
Pernambucano de Olinda, 56
anos, Dom Silvério era Bispo de
Cuitité, também na Bahia, de
onde foi transferido pelo Papa
Paulo VI para ocupar o lugar de
Dom Jackson Berenguer Prado.
Em sua primeira mensagem aos
habitantes de Feira de "oSantana,
Dom Silvério diz que
pastor
deve ser o primeiro a conservar
a luz e mostrar o caminho: os
receosos e os desencaminhados
devem .encontrar em nós uma
firme e segura rocha, em que
podem confiar."
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Príncipe Bertíl
O terceiro filho do Rei Gustavo Adolfo (é o segundo na linha de sucessão ao trono sueco)
inaugura hoje em São Paulo a
Semana Brasil—Suécia — Desenvolvimento Pela Tecnologia,
no Hotel Hilton. Chefiando uma
delegação de mais de 80 convidados suecos, entre catedráticos,
cientistas, técnicos e executivos,
o Príncipe Bertil também participará de um jantar no salão
nobre do Jóquei Clube, onde assistirá a um páreo em sua homenagem.
Almirante da Marinha sueca, General do Exército e da
Força Aérea, o Príncipe Bertil
especializou-se, depois de trabalhar nos escritórios da Associação Sueca de Exportação, em assuntos ligados ao comércio e à
indústria, tendo presidido várias
delegações comerciais suecas no
estrangeiro (é presidente honorário da General Export Association da Suécia).
Bom esportista, já ganhou
duas vezes o campeonato sueco
de patinação e quase bateu o recorde mundial de salto em aitura.

Ò Insüiüio de Nutrição da UFRJ estuda os hábitos alimentares dos favelados cariocas

universitária
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UFRJ investiga imunidade
de doente mental à gripe

Precursor dos transplantes
renais, morreu aos 55 anos num
acidente aéreo perto do Aeroporto Van Nuys, em Los Angeles. Hume pilotava nm bimotor
que explodiu ao decolar desse
aeroporto rumo a El Passo, no
Texas. A primeira operação de
transplante de rim feita por
Hume foi em 1957, na Faculdade de Medicina de Virgínia.

Serge Giraucl
Ginecologista francês, cuja
casa foi utilizada em algumas
cenas de interior do filme Ültimo Tango em Paris, pretende reCrS 400 mil de
ceber cerca de
indenização, "pois o filme acabou mostrando também o exterior de minha casa, o que passou a atingir minha respeitabilidade social e profissional."

Guy de Viaris
Uma das soluções para o.
congestionamento dó transito
nas cidades é o elevador horizontal, também conhecido como
módulo programado, veículo programado ou táxi coletivo automático.
Gerente de Vendas da Divisão Internacional de Elevadores Otis, o engenheiro francês
dará uma conferência amanhã,
ãs 18 horas, no salão nobre do
Copacabana Palace, onde abordará o tema O Transporte âe
Amanhã: Elevaãores Horizonnais, com ilustrações visuais.
Esses elevadores são operados sob supervisão de computadores) sem motorista nos veiculos ou controle humano nas
estações. Fazendo viagens diretas, com capacidade para seis,
12, ou 24 passageiros, não acarretam poluição ambiental. •
Formado pela École Centrale
francesa, Guy de Viaris foi gerente de marketing da empresa
no México e na França durante
nove anos, apresentando ao fim
de sua gerência um excelente Incremento de vendas. Responsavel pela cobertura técnica de
vendas de escadas e esteiras rolantes em várias partes do mundo, está voltado agora para o
desenvolvimento do transporte
horizontal desenvolvido por sua
companhia.
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É possível que os doentes mentais tenham alguma imunidade
contra certas doenças e este é um
estudo que o Departamento de
Imunologia da UFRJ está realizando entre os internos do Instltuto de Psiquiatria. A questão é
saber que mecanismos químicos do
organismo impediram que aqueles
pacientes contraíssem uma forte
gripe que no ano passado atingiu
• praticamente toda a Guanabara.
Ocupando agora um moderno
e amplo espaço do Centro de Ciências Médicas, na Ilha do Fundão,
o Departamento de Imunologia vai
mais adiante em suas pesquisas,
preocupando-se também com estudos sobre a substância responsável
pela esterilidade e sobre a ocorrência da texoplasmose em pessoas ligadas ao comércio de aves.

Casa nova
Um dos departamentos do Instituto de Microbiologia da UFRJ, a
Imunologia, depois que saiu do
acanhado prédio da Praia Vermelha, está agora em casa nova,
ocupando uma área de cerca de
500 metros quadrados do Centro de
Ciências Médicas, na Ilha do Fundão, onde os laboratórios e os equipamentos encontram um lugar
mais à altura.
São várias as pesquisas científicas que o Departamento está
realizando com seus alunos e professores. Mas algumas vêm se destacando pelo seu interesse particular em relação à comunidade.
No ano passado, uma gripe
muito forte atingiu praticamente
a Guanabara inteira, mas os internos do Instituto de Psiquiatria, na
Praia Vermelha não a contraíram,
nem mesmo quando ela caiu sobre as vizinhanças. O fato não passou despercebido aos médicos e
uma simples curiosidade se transformou em objeto de pesquisa do
Departamento de Imunologia da
UFRJ. Haveria alguma relação entre a doença e a imunidade à gripe? Essa imunidade, se realmente
existente, seria devida aos medicamentos que os doentes estavam tomando ou a alguma característica
da própria doença? A imunidade
seria apenas em relação à gripe ou
a outras doenças também?
— Não se conhecem as bases

Foucault fala
sobre Verdade
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O Instituto de Nutrição da UFRJ
vai iniciar nos próximos dias um levantamenito sobre os hábitos alimentares dos moradores da Favela Nova
Holanda e da Maré, iniciando assim
um programa de implantação gradativa de assistência alimentar e educacional às populações carentes.
A pesquisa, entretanto, não se limitará a saber o que come o favelado, mas vai apurar também as condições sócio-eçonômicas, pclimáticas e
produtivas do meio 'em que ele vive.
Após os resultados finais, o Instituto
partirá para uma campanha de esclarecimento, mostrando, como o favelado pode mudar seus vicios alimentares, transformando produtos
erroneamente considerados sem valor
em alimentos protéticos e vitaminicos.

Novos

David Milford Hume

Wm.

pesquisa
em favelas

^

Amanda Jones
A Miss Illinois saúáa os
persistentes fiéis de concursos áe beleza ãepois ãe receber a faixa áe Miss Estaáos
Unidos. Ela vai representar
seu país no concurso âe Miss
Universo, que já se muãou
para Atenas, onãe será realizaão em julho.

A Verdaâe e as Formas Juríãicas (a investigação, a prova
e o exame) é um dos temas que
o professor Michel Foucault,
autor dos livros A História áa
Loucura e Arqueologia áo Saber, vai desenvolver durante o
curso que dará na PUC de hoje
ao próximo dia 25, das 16 às
18 horas. Para o aluno externo
a taxa de inscrição custará Cr$
150,00 e para o da Universidade Cr$ 100,00. Maiores informações à Rua Marques de São Vicente, 209, sala 101.

orgânicas das diferentes doenças
mentais — explica o professor Moisés Funks, diretor do Departamento — Assim, a possível participação de mecanismos de defesa imunitários, facilitaria a
compreensão do comportamento
desses pacientes diante de certos
agentes infecciosos, principalmente em ambientes fechados. Há indicações de que nesses doentes se
encontra uma resposta mais intensa ao agente que desencadeia a
infecção. E observações já realizadas constataram que as mulheres
internas naquele Instituto apresentaram um maior grau de imu• nidade do que os homens.

Esterilidade
A esterilidade, segundo o professor Moisés Funks, tem uma de
suas causas na origem auto-imune
e este aspecto vem sendo estudado
com mais cunho cientifico nos últimos anos, devido, principalmente, ao desenvolvimento da ilnunologia.
— O que ocorria é que até há
bem pouco tempo se tinha a idéia
de que o organismo jamais formaria determinados anticorpos capazes de reagir com constituintes em
seu próprio organismo. Hoje se sabe que este mesmo organismo é capaz de reconhecer uma série de
substâncias como próprias à sua
economia, isto é, integrantes de sua
constituição orgânica. Ocorrendo
qualquer alteração mínima que seja desses componentes, o organismo passa a considerá-lo como estranha e o indivíduo inicia então
a elaboração de anticorpos que, ao
se combinarem com os antígenos,
originam uma reação inflamatória
local. Inicia-se então uma destruição progressiva do tecido ou do
órgão.

corpos contra o espermatozóide,
imobilizando-o e impedindo o processo de fecundação. A própria Biblia registra >o fato de que Sara,
mulher de Abraão, deixou de conceber durante anos, vindo depois a
ser fecundada. Hoje isso pode ser
explicado: cessado o estímulo antigênico, os anticorpos diminuem
progressivamente, perdendo o poder de imobilizar os espermatozóides.
Segundo o professor Moisés
Funks, o Departamento de Imunologia vem se dedicando ao assunto,
procurando estudar a substancia
responsável pela esterilidade. Ele e
sua equipe encontraram uma substancia de natureza mucopolissacaridica e vêm analisando técnicas
imunológicas diversas com vistas a
acompanhar o diagnóstico e o relacionamento com a intensidade das
lesões.

Toxoplasmose

Esta é uma outra pesquisa que
o Departamento de Imunologia da
UFRJ está realizando e que deverá
ser concluída até o final deste ano.
Produzida por um microorganismo
muito perigoso para a mulher,
principalmente durante a gestação,
quando ele pode ser transmitido ao
feto, a toxoplasmose causa lesões
graves na criança e pode mesmo
. provocar o aborto. Até pouco tempo o diagnóstico da doença era
quase impossível, devido ao desçonhecimento de métodos fáceis. Com
o surgimento de técnicas imunológicas, os cientistas observaram uma
incidência muito elevada entre nós.
— O Departamento vem estudando há algum tempo — explica
o professor Moisés Funks — a produção de anticorpos em indivíduos
comprovadamente doentes. No momento está sendo estudada a ócorrência da doença em pessoas ligadas ao comércio de aves, destacanCachumba
do-se os pombos. Os estudos sobre
a incidência da toxoplasmose entre
nós foram iniciadas recentemente e
.'— _ fato bastante conhecido
— prossegue o professor Moisés
consiste na determinação da presença de anticorpos contra o miFunks — que a infecção pelo vírus
croorganismo. Já iniciamos a coda cachumba pode, quando instaleta de sangue entre o pessoal que
lado em adulto, desencadear um
lida mais diretamente com os aniquadro de complicações que podemais transmissores e o sangue é
ria dar origem a um processo de
enviado ao laboratório, onde se
esterilidade auto-imune. Outras vepratica o teste — concluiu.
zes a mulher pode produzir antl-

Teoria de Grupo Geologia é tema
está em debates de Seminário
A Pontifícia Universidade Católica está realizando um Seminário sobre Teorias de Grupo no Serviço Social de Comunidade. As palestras são feitas pela professora
Mildred Pratt, da Universidade de
Ilinois, nos Estados Unidos.
O Seminário, em nivel de pósgraduação, está aberto a assistentes
sociais e técnicos em desenvolvimento de comunidades. As insericões encontram-se abertas na sala
Í01, da Ala Kennedy da PUC, na
Rua Marquês de São Vicente, 3909.
A taxa de inscrição custa Cr$ 300,00
e reservas também podem ser feitas pelo telefone 247-6030, ramais
212 e 398. O Seminário será encerrado no dia 13 de junho.
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O Departamento de Geoloda
Universidade Rural Fegia
deral do Rio de Janeiro realizará uma Semana de Estudos
Geológicos, que começará hoje
na própria Universidade (quilômetro 47 da Estrada Rio—São
Paulo).
Do programa constam temas como: Geologia — Ensino
e Pesquisa; Consiâerações sobre o Quaternário áo Brasil; O
Cenozóico Marinho áo Brasil;
Meteoritos; Perfilagens Elétricas; e Poços de Petróleo. A taxa
de inscrição do seminário custa
CrS 150,00 e a Universidade dará certificado de freqüência.

rumos

O programa do Instituto de
Nutrição para este ano, em termos de
pesquisas, é amplo. Dividido em Departamento de Nutrição Social e
Aplicada e Departamento de Nutrição
Básica e Experimental, cada um desses setores realizará pelo menos uma
pesquisa em 1973.
Uma delas é a avaliação do estado nutricional de favelados. Este
projeto se caracteriza pelo seu aspecto assistencial e educativo e marcará
todo um programa estimulado quando da criação, pelo Governo, do Instituto Nacional de Alimentação è
Nutrição (INAN), que coordenará as
atividades de todos os órgãos voltados para a alimentação.
Ao se mudar para a Ilha do Fundão, os pesquisadores do Instituto de
_ Nutrição descobriram que ali pertinho
havia dois excelentes campos de
pesquisa: a Favela da Maré e a Nova Holanda, a primeira considerada
uma. das mais carentes de todo o
Estado.

Trabalho em conjunto
A primeira parte do programa
consta de um diagnóstico da situação
do favelado, através de um cadastro
familiar e do levantamento de seus
hábitos alimentares e condições sócioeconômicas. A segunda parte consta
de exames clínicos, por parte dos médicos do próprio Instituto, dos favelados que, além da carência alimentar, apresentam problemas de saúde
em grau mais elevado. Logo após será feita a triagem para os atendimentos prioritários (crianças, gestantes,
mães em fase de alimentação), vindo
em seguida os programas assistenciais e de educação alimentar.

Expansão progressiva
A intenção do Instituto de Nutrição da UFRJ é não realizar um único trabalho, mas prosseguir com esse
tipo de atendimento de forma a atingir o maior número possível de carentes. Evidentemente que tudo dependerá da quantidade de recursos
materiais e humanos que tiverem à
sua disposição, por isso a finalidade
é, em primeiro lugar, dar por concluída esta etapa. Sendo ela aprovada pela comunidade <e pelos setores
responsáveis em financiar auxilio, as
demais virão automaticamente.
Para os pesquisadores do Instituto, a tarefa não será fácil. Eles sabem
das dificuldades em acabar com os
vicios e os tabus alimentares. O que
procurarão fazer, principalmente, é
(conscientizar as famílias sobre os valores nutritivos de certos alimentos
desprezados por uma visão errada da
população, como é o caso da abóbora, rjca em vitamina A, mas que a
maoiria das pessoas, mesmo nas favelas, usa principalmente para alimentar os pobres.
Também será ensinado a eles que
a banana é tão nutritiva quanto maçã, não havendo necessidade de economizar grandes quantias para comprar esta quando aquela é mais barata e está mais à disposição. Antes
de mais nada, os nutricionistas do
Instituto vão adotar o lema de que
"é melhor ensinar a pescar do que
dar o peixe".
Conscientizar as mães, principalmente, fazendo com que elas aprendam a conhecer os alimentos que utilizam, ensinando-as onde comprar
mais barato e o que fazer com estes
alimentos; trabalhar junto à comunidade, principalmente onde já existe algum trabalho semelhante iniciado, e mostrar que mesmo um favelado pode se alimentar melhor do que
o faz são os objetivos principais do
maior projeto do Instituto de Nutrição para este ano.

JORNAL DO BRASIL
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Dom Silvério
Albuquerque

Maria Bjornstam
Sueca, 30 anos, Maria será a chefe da expedição de
sete homens, seis mulheres e
uma equipe ãe TV que viajará ãas ilhas das Canárias
até o México numa pequena
embarcação ãe 12 metros.
Estamos estuâanão a
reação humana diante ão
pouco espaço, ãas conãições
difíceis e até ãa promiscuiáaâe sexual.
Loura, casaáa, Maria teve a ajuâa ão antropólogo
mexicano Santiago Genoves,
o grupo.
que organizou
Levaremos cerca áe
três meses neste trabalho e
âe minha parte vou procurar
transformá-lo numa experiência agraáável.
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Assumiu ontem a diocese de
Feira de Santana, a segunda
maior da Bahia. A solenidade
contou com a presença do Cardeal Arcebispo Dom Avelar
Brandão Vilela.
Pernambucano de Olinda, 56
anos, Dom Silvério era Bispo de
Cuitité, também na Bahia, de
onde ioi transferido pelo Papa
Paulo VI para ocupar o lugar de
Dom Jackson Berenguer Prado.
Em sua primeira mensagem aos
habitantes de Feira de "oSantana,
Dom Silvério diz que
pastor
deve ser o primeiro a conservar
a luz e mostrar o caminho: os
receosos e os desencaminhados
devem encontrar em nós uma
firme e segura rocha, em que
podem confiar."

Príncipe Bertil
O terceiro filho do Rei Gustavo Adolfo (é o segundo na linha de sucessão ao trono sueco)
inaugura hoje em São Paulo a
Semana Brasil—Suécia — Desenvolvimento Pela Tecnologia,
no Hotel Hilton. Chefiando uma
delegação de mais de 80 convidados»suecos, entre catedráticos,
cientistas, técnicos e executivos,
o Príncipe Bertil também participará de um jantar no salão
nobre do Jóquei Clube, onde assistirá a um páreo em sua homenagem.
Almirante da Marinha sueca, General do Exército e da
Força Aérea, o Príncipe Bertil
especializou-se, depois de trabalhar nos escritórios da Associação Sueca de Exportação, em assuntos ligados ao comércio e à
indústria, tendo presidido várias
delegações comerciais'suecas no
estrangeiro (é presidente honorário da General Export Association da Suécia).

David Milford Hume
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Shirley MacLaine
Depois ãe uma visita de
um mês à China Popular, a
atriz chega a Hong Kong
trazendo tima sacola cheia
de lychees — os li-chis, frutas chinesas muito procuradas no Ocidente. Shirley
de
chefiou uma delegação
mulheres americanas — que
incluía uma psicóloga e varias áonas-ãe-casa — e entrevistou-se com a mulher do
Premier Chou En-lai.
Hóspedes da cidade
Dunar Soyer — Presidente
da Câmara de Comércio de I_mir, na Turquia, hospeda-se no
Copacabana Palace Hotel.
Duncan Oppenheim — Secretário do Comitê Nacional Britanico e conselheiro da British
>em
American Tobacco Co. Ltd.,
Nacional.
Hotel
no
Londres, está
Philips Aragon — Diplomata
na ONU, encontra-se no Hotel
Ambassador.
José de La Câmara — Delegado especial da ONU em Lima, Peru, hospeda-se no Gran-'
de Hotel São Francisco.
_ii.ij.7i Duyos — Executivo de
Nova Iorque, encontra-se no Hotel Serrador.
ingemar Blennow — Diretor
geral da Swedish American Line
Gotenborg, está no Copacabana
Palace Hotel.
Ian Macgregor —- Diretor do
conselho norte-americano da
Câmara Internacional de Comercio em Washington, encontra-se
no Hotel Nacional.
Alcides França Brasil — Secretário de Turismo em Santos,
está no Hotel Califórnia.
Dieter Naunâorf — Executlvo da Henkell and Co., Alemãnha, hospeda-se no Hotel Leme
Palace.
Aristeu dos Santos Riba —
Procurador da Justiça do Estado
do Paraná, encontra-se no Hotel
Ambassador.
Otto Mitterer — Vice-presidente da Câmara Econômica de
Miene, está no Copacabana Palace Hotel.
Estáquio Escandon — Diretor geral do Bureau Nacional de
Drogas no México, hospeda-se no
Copacabana Palace Hotel.
Sir Frank Roberts — Delegado especial do Comitê Nacional Britânico, encontra-se no
Hotel Nacional Rio.
João Carvalhal Neto — Advogado em São Paulo, hospedase no Hotel Trocadero.
Pieter Kuin — Vice-Presidente da International Chambers oi Commerce da Holanda,
está no Hotel Excelsior.

Precursor dos transplantes
renais, morreu aos 55 anos num
acidente aéreo perto do Aeroporto Van Nuys, em Los Angeles. Hume pilotava um bimotor
que explodiu ao decolar desse
aeroporto rumo a El Passo, no
Texas. A primeira operação de
transplante de rim feita por
Hume foi em 1957.

Joaquim Bau Nolla
Presidente do Conselho de
Estado espanhol e vice-presidente do Conselho do Reino, morreu ontem, aos 75 anos. Nascido
em Tortosa (Catalunha) e procedente do carlismo, Bau esteve ao
lado do General Franco desde os
primeiros momentos do levante
nacional, sendo no primeiro Governo nacional, durante a guerra civil, Ministro do Comércio,
da Indústria e de Abastecimento. Joaquin Bau, que ocupou
constantemente elevados cargos
no regime, realizou inúmeras
missões oficiais, especialmente
na América Latina. Dois dias
antes de sua morte e por decreto do Chefe de Estado havia sido conferido a ele e a seus herdeiros o título de Conde de Bau.

Serge Giraud
Ginecologista francês, cuja
casa foi utilizada em algumas
cenas de interior do filme último Tango em Paris, pretende reCr$ 400 mil de
ceber cerca de
indenização, "pois o filme acabou mostrando também o exterior de minha casa, o que passou a atingir minha respeitabilidade social e prpfissional."

Guy de Viaris
Uma das soluções para o
congestionamento do transito
nas cidades é o elevador horizontal, também conhecido como
módulo programado, veiculo programado ou táxi coletivo automático.
Gerente de Vendas da Divisão Internacional de Elevadores Otis, o engenheiro francês
dará uma conferência amanhã,
às 18 horas, no salão nobre do
Copacabana Palace, onde abordará o tema O Transporte de
Amanhã: Elevadores Horizon?iais, com ilustrações visuais.
Esses elevadores são operados sob supervisão de computadores, sem motorista nos veículos ou controle humano nas
estações.
t
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Amanda Jones
A Miss Illinois saúda os
persistentes fiéis de concursos ãe beleza depois de receber a faixa de Miss Estados
Unidos. Ela vai representar
seu país no concurso ãe Miss
Universo, que já se muãou
para Atenas, onde será realizaão em julho.
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Ò. Instituto de Nutrição da UFRJ estuda os hábitos alimentares dos favelados cariocas

pesquisa
em favelas
O Instituto de Nutrição da UFRJ
vai iniciar nos próximos, dias um levantamento sobre os hábitos alimentares dos moradores da Favela Nova
Holanda e da Maré, iniciando assim
um programa de implantação gradativa de assistência alimentar e educaclonal às populações carentes.
A pesquisa, entretanto, não se limitará a saber o que come o favelado, mas vai apurar também as condições sócio-económieas, climáticas e
produtivas do meio em que ele vive.
Após os resultados Jinais, o Instituto
partirá para uma campanha de esclarecimento, mostrando como o favelado pode mudar seus vícios alimentares, transformando produtos
erroneamente considerados sem valor
em alimentos protéicos e vitamínicos.

Novos

Vida
universitária

i
UFRJ investiga imunidade
de doente mental à gripe
É possível que os doentes mentais tenham alguma imunidade
contra certas doenças e este é um
estudo que o Departamento de
Imunologia da UFRJ está realizando entre os internos do Instituto de Psiquiatria. A questão é
saber que mecanismos químicos do
organismo impediram que aqueles
pacientes contraíssem uma forte
gripe que no ano passado atingiu
praticamente toda a Guanabara.
Ocupando agora um moderno
e amplo espaço do Centro de Ciências Médicas, na Ilha do Fundão,
o Departamento de Imunologia vai
mais adiante em suas pesquisas,
preocupando-se também com estudos sobr-j a substância responsável
pela esterilidade e sobre a ocorrência da texoplasmose em pessoas 11gadas ao comércio de aves.

Casa nova
Um dos departamentos do Instituto de Microbiologia da UFRJ, a
Imunologia, depois que saiu do
acanhado prédio da Praia Vermelha, está agora em casa nova,
ocupando uma área de cerca de
500 metros quadrados do Centro de
Ciências Médicas, na Ilha do Fundão, onde os laboratórios e os equipamentos encontram um lugar
mais à altura.
São várias as pesquisas cientificas que o Departamento está
realizando com seus alunos e professores. Mas algumas vêm se destacando pelo seu interesse particular em relação à comunidade.
No ano passado, uma gripe
muito forte atingiu praticamente
a Guanabara inteira, mas os internos do Instituto de Psiquiatria, na
Praia Vermelha não a contraíram,
nem mesmo quando ela caiu sobre as vizinhanças. O fato não passou despercebido aos médicos e
uma simples curiosidade se transformou em objeto de pesquisa do
Departamento de Imunologia da
UFRJ. Haveria alguma relação entre a doença e a imunidade à gripe? Essa imunidade, se realmente
existente, seria devida aos medicamentos que os doentes estavam tomando ou a alguma característica
da própria doença? A imunidade
seria apenas em relação à gripe ou
a outras doenças também?
— Não se conhecem as bases
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Foucault fala
sobre Verdade
A Verdade e as Formas Juríãicas (a investigação, a prova
e o exame) é um dos temas que
o professor Michel Foucault,
autor dos livros A História âa
Loucura e Arqueologia do Saber, vai desenvolver durante o
curso que dará na PUC de hoje
ao próximo dia 25, das 16 às
18 horas. Para o aluno externo
a taxa de inscrição custará Cr$
150,00 e para o da Universidade CrS 100,00. Maiores informações à Rua Marquês de São Vicente, 209, sala 101.

orgânicas das diferentes doenças
mentais — explica o professor Moisés Funks, diretor do Departamento — Assim, a possível , participação de mecanismos de defesa imunitários, facilitaria a
compreensão do comportamento
desses pacientes diante de certos
agentes infecciosos, principalmente em ambientes fechados. Há indicações de que nesses doentes se
encontra uma resposta mais intensa ao agente quê desencadeia a
infecção. E observações já realizadas constataram que as mulheres
internas naquele Instituto apresentaram um maior grau de imunidade do que os homens.

Esterilidade
A esterilidade, segundo o professor Moisés Funks, tem uma de
suas causas na origem auto-imune
e este aspecto vem sendo estudado
com mais cunho científico nos últimos anos, devido, principalmente, ao desenvolvimento da ilnunologia.
— O que ocorria é que até há
bem pouco tempo se tinha a idéia
de que o organismo jamais formaria determinados anticorpos capazes de reagir com constituintes em
seu próprio organismo. Hoje ee sabe que este mesmo organismo é capaz de reconhecer uma série de
substâncias como próprias à sua
economia, isto é, integrantes de sua
constituição orgânica. Ocorrendo
qualquer alteração mínima que seja desses componentes, o organismo passa a considerá-lo como estranha e o indivíduo inicia então
a elaboração de anticorpos que, ao
se combinarem com os antigenos,
originam uma reação inflamatória
local. Inicia-se então uma destruição progressiva do tecido ou do
órgão.

Cachun-ba
— É fato bastante conhecido
— prossegue o professor Moisés
Funks — que a infecção pelo vírus
da cachumba pode, quando instalado em adulto, desencadear um
quadro de complicações que poderia dar origem a um processo de
esterilidade auto-imune. Outras vezes a mulher pode produzir anti-

corpos contra o espermatozóide,
imobilizando-o e impedindo o processo de fecundação. A própria Biblia registra o fato de que Sara,
mulher de Abraão, deixou de conceber durante anos, vindo depois a
ser fecundada. Hoje isso pode ser
explicado: cessado o estimulo antigênico, os anticorpos diminuem
progressivamente, perdendo o poder de imobilizar os espermatozóides.
Segundo o professor Moisés
Funks, o Departamento de Imunologia vem se dedicando ao assunto,
procurando estudar a substancia
responsável pela esterilidade. Ele e
sua equipe encontraram uma substancia de natureza mucopolissacarídica e vêm analisando técnicas
lmunqlógicas diversas com vistas a
acompanhar o diagnóstico e o relacionamento com a intensidade das
lesões.

Toxoplasmose
Esta é uma outra pesquisa que
o Departamento de Imunologia da
UFRJ está realizando e que deverá
ser concluida até o final deste ano.
Produzida por um microorganismo
muito perigoso para a mulher,
principalmente durante a gestação,
quando ele pode ser transmitido ao
feto, a toxcplasmose causa lesões
graves na criança e pode mesmo
provocar o aborto. Até pouco tempo o diagnóstico da doença era
quase impossível, devido ao -desçonhecimento de métodos fáceis. Com
o surgimento de técnicas imunológicas, os cientistas observaram uma
incidência muito elevada entre nós.
— O Departamento vem estudando há algum tempo — explica
o professor Moisés Funks — a produção de anticorpos em indivíduos
comprovadamente doentes. No momento está sendo estuda'da a ocorrencia da doença em pessoas ligadas ao comércio de aves, destacando-se os pombos. Os estudos sobre
a incidência da toxoplasmose entre
nós foram iniciadas recentemente e
consiste na determinação da presença de anticorpos contra o microorganismo. Já iniciamos a coleta de sangue entre o pessoal que
lida mais diretamente com os animais transmissores e o sangue é
enviado ao laboratório, onde se
pratica o teste — concluiu.

Teoria de Grupo Geologia é tema
está em debates de Seminário
A Pontifícia Universidade Católica está realizando um Seminário sobre Teorias de Grupo no Serviço Social de Comunidade. As palestras são feitas pela professora
Mildred Pratt, da Universidade de
Ilinois, nos Estados Unidos.
O Seminário, em nível de pósgraduação, está aberto a assistentes
sociais e técnicos em desenvolvimento de comunidades. As inserições encontram-se abertas na sala
101, da Ala Kennedy da PUC, na
Rua Marquês de São Vicente, 3909.
A taxa de inscrição custa CrS 300,00
e reservas também podem ser feitas pelo telefone 247-6030, ramais
212 e 398. O Seminário será encerrado no dia 13 de junho.
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O Departamento de Geoloda
Universidade Rural Fegia
deral do Rio de Janeiro realizará uma Semana de Estudos
Geológicos, que começará hoje
na própria Universidade (quilômetro 47 da Estrada Rio—São
Paulo).
Do programa constam temas como: Geologia — Ensino
e Pesquisa; Considerações sobre o Quaternário do Brasil; O
Cenozóico Marinho do Brasil;
Meteoritos; Perfilagens Elétricas; e Poços de Petróleo. A taxa
de inscrição do seminário custa
CrS 150,00 e a Universidade dará certificado de freqüência.

rumos

O programa do Instituto de ¦
Nutrição para este ano, em termos de
pesquisas, é amplo. Dividido em Departamento de Nutrição Social e
Aplicada e Departamento de Nutrição
Básica e Experimental, cada um desses setores realizará pelo menos uma
pesquisa em 1973.
Uma delas é a avaliação do estado nutricional de favelados. Este
projeto se caracteriza pelo seu aspecto assistencial e educativo e marcará
todo um programa estimulado quando da criação, pelo Governo, do Instituto Nacional de Alimentação e
Nutrição (INAN), que coordenará as
atividades de todos os órgãos voltados para a alimentação.
Ao se mudar para a Ilha do Fundão, os pesquisadores do Instituto de
Nutrição descobriram que ali pertinho
havia dois excelentes campos de
pesquisa: a Favela da Maré e a Nova Holanda, a primeira considerada
uma das mais carentes de todo o
Estado.

Trabalho em conjunto
A primeira parte do programa
consta de um diagnóstico da situação
do favelado, através de um cadastro
familiar e do levantamento de seus
hábitos alimentares e condições sócioeconômicas. A segunda parte consta
de exames clínicos, por parte dos médicos do próprio Instituto, dos favelados que, além da carência alimentar, apresentam problemas de saúde
em grau mais elevado. Logo após será feita a triagem para os atendimentos prioritários (crianças, gestantes,
mães em fase de alimentação), vindo
em seguida os programas assisten¦ ciais e de educação alimentar.

Expansão progressiva
A intenção do Instituto de Nutrição da UFRJ é não realizar um únlco trabalho, mas prosseguir com. esse
tipo de atendimento de forma a atingir o maior número possível de carentes. Evidentemente que tudo dependerá da quantidade de recursos
materiais e humanos que tiverem à
sua disposição, por isso a finalidade
é, em primeiro lugar, dar por concluida esta etapa. Sendo ela aprovada pela comunidade e pelos setores
responsáveis em financiar auxilio, as
demais virão automaticamente.
Para os pesquisadores do Institua
to, tarefa náo será fácil. Eles sabem
das dificuldades em acabar com os
vicios e os tabus alimentares. O que
procurarão fazer, principalmente, é
conscientizar as famílias sobre os valores nutritivos de certos alimentos
desprezados por uma visão errada da
população, como é ú caso da abóbora, rica em vitamina A, mas que a
maoiria das pessoas, mesmo nas favelas, usa principalmente para alimentar os pobres.
Também será ensinado a eles que
a banana é tão nutritiva quanto maçã, não havendo necessidade de economizar grandes quantias para comprar esta quando aquela é mais barata e está mais à disposição. Antes
de mais nada, os nutricionistas do
Instituto vão adotar o lema de que
"é melhor ensinar a pescar do que
dar o peixe".
Conscientizar as mães, principalmente, fazendo com que elas aprendam a conhecer os alimentos que utilizam, ensinando-as onde comprar
mais barato e o que fazer com estes
alimentos; trabalhar junto à comunidade, principalmente onde já existe algum trabalho semelhante iniciado, e mostrar que mesmo um favelado pode se alimentar melhor do que
o faz são os objetivos principais do
maior projeto do Instituto de Nutrição para este ano.
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Robert Trumbull
do The New York Times
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Três padrões principais de precipitação radioativa poderão se seguir a uma
prova nuclear na atmosfera terrestre, áependendo em grande parte da potência
da bomba e da altura em que é detonada.
Uma pequena bomba como a que
destruiu Hiroxima e Nagasaki, exploáindo perto do chão, produz em grande parte precipitação radioativa local,,que retorna à Terra dentro ãe horas ou dias da
explosão, e dentro de um raio de algumas
centenas áe quilômetros. As condições áe
tempo afetam fortemente sua áistribuição.
Qualquer bomba nuclear que expiodir perto áo chão produzirá alguma precipitação local. Mas quanto mais aumentam a potência da bomba e a altura
em que é detonada, tanto mais os proautos da explosão serão retidos na atmosfera durante longos períodos.
Com explosões inferiores a um megaton (a bomba de Hiroxima foi áe 20
quilotons, um quinquagésimo áe um megaton), a maioria ãos destroços permanece na camada mais baixa da atmosfera, conhecida como troposfera. Os ventos gradualmente dispersam-nos pela
Terra, e a maioria cai numa faixa áe cercadê 10 graus áe latitude Norte e Sul do
local da explosão. A chuva é fator importante no retorno destes destroços à
Terra, e âepois áe um mês a metade deles
já terá retornado.
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À bomba francesa, suspensa em balão amarelo

Uma nova série de explosões
do The Sunday Times
A dal* dos testei nucleares franceses dependerá das condições do tempo,
será
mas eles deverão ocorrer em junho, ou principio de iulho. A primeira explosão
desde que as
.obre o atol Mururoa, onde 29 nuvens cogumelos iá foram criadas,
lá, em 1966.
provas francesas foram mudadas para
balões na
Três ou mais detonações de bombas nucleares, colocadas em
ser, assim se espera,
atmosfera superior estão planejadas, e pelo menos uma deverá
deixou clero que
a primeira bomba H francesa limpa, de um megaton. A França
continuará.
não imporia quem proteste ou como, o programa de provas
desde. 1960. Os
A França explodiu 48 bombas atômicas e de hidrogênio
a União Soviética
Estados Unidos realiiaram 181 explosões nucleares atmosféricos,
.
142, e a Inglaterra 21.
contra a realização
A oposição declerada da Austrália e da Nova Zelândia
internacional.
dos testes nucleares franceses poderá criar um caso

França, na meta da bomba H
O objetivo da França é ter dois submarinos nucleares equipados com ogivas
nucleares em 1976, uma decisão tomada
a
pelo Conselho de Defesa francês sob
chefia do Presidente Pompidou, em janeiro de 1971, escreve Antony Terry.
Nos anos 80, a França terá mais três
outros submarinos nucleares equipados
com bombas H, com um alcance de quase 3,2 mil quilômetros. A nova série de
provas visa completar a miniaturizaçao
do detonador e instrumentos da ogiva
nuclear.
Até agora não há sinal de que as
Goprovas subterrâneas, para as quais os
vemos da Austrália e da Nova Zelândia
estão pressionando, foram além do estáde
gio de planejamento inicial. Mas,subacordo com peritos franceses, o teste
terraneo de bombas H francesas só poderá ocorrer daqui a vários anos.

. Com explosões na faixa áe megatons, uma proporção substancial ãos destroços é injetada na estratosfera, a camada da atmosfera que começa a uma
altura áe cerca ãe 11 km. São.retiáos áurante cerca de um ano e tenáém a retornar à Terra numa faixa entre as latitudes 30 e 409 Norte (mais ou menos na posição do Mediterrâneo e Japão), no caso
ãe provas realizadas no hemisfério Norte, e 30 e 409 Sul (Nova Zelândia e Ar- ,
gentina) no caso áo hemisfério Sul.
Mesmo a precipitação raãioativa estratosférica não cruza geralmente o
Equaáor. Os âestroços áe uma prova
francesa no Pacífico foram ãetetaãos na
Inglaterra apenas uma vez em 1968. A
precipitação radioativa áe provas chinesas (no hemisfério Norte) é quase sempre rapiâamente iãentificada. Como a
maioria das provas foram realizaáas no
hemisfério Norte, elas produzem uma
carga radioativa muito maior do que as
áo Sul.
Os três constituintes áa precipitação
raãioativa que causam particular preocupação são: o ioão-131, o estrôncio-90 e
"o césio-137. O ioão-131 introduzião no
corpo humano, através da comida ou bebiãa, tende, como o iodo normal, a se
concentrar na glândula tiróiáe, onãe poáe causar câncer. Felizmente, tem uma
meia-vida (o tempo que' metade de
qualquer quantidade leva para decair)
de apenas oito dias, de modo que sua
maior importância é na precipitação
local.
O estrôncio-90, contuão, tem uma
meia-vida ãe 28 anos. Tende a se concentrar nos ossos, onde sua fraca radiação poderá causar câncer ósseo ou leucemia. O césio-137 tem uma meia-vida
longa, cerca áe 30 anos. Não se concentra em qualquer parte particular áo corpo humano, e antigamente era consiáeraão menos perigosos que o estrôncio-90.
Mas os sobreviventes áe Hiroxima e Nagasaki ãesenvolveram mais canceres áo
tipo em que o césio-137 poáe áesempenhar um papel, e agora substituiu o estròncio-90 como provavelmente o elemento áe maior perigo.

Embora admitindo que a principal
fonte de poluição de seus testes é o mecanismo de detonação, que usa urânio
enriquecido, os franceses alegam que a
altura em que as explosões ocorrem significa que levará pelo menos uma semana
antes que a radioatividade alcance a superfície da Terra. Dizem também que a
chuva de estrôncio-90 de suas bombas é
inferior ao nível suportado pelo corpo
como resultado da radiação cósmica.
A opinião pública em relação à quêstão dos testes está singularmente apática na França, a não ser algumas marchás de protesto pelos grupos ultra-esé
querdistas. O movimento de protesto
liderado pelo Dr. Jean Rotand, um famoso biólogo e membro da Academia
Francesa.

Não há dúvida de que Gough Whltlam, o Primeiro-Ministro, e a vasta
maioria dos australianos estão genuínamente irados com os testes, e que o pianejado boicote sindical terá um apoio
amplo escreve John Hallows. As firmas
francesas já estão mandando circulares
aos clientes com listas de endereços paras
ticulares a serem usados para evitarLiga
e a
proibições postais e telegráficas,
de Eúgbi francesa cancelou sua planejada excursão com medo de manifestacões.
Existem agora quatro projetos australianos para enviar iates na zona de
teste no Mururoa, e há planos para enviar um navio de suprimento naval para abastecer a fragata da Nova Zelandia, que talvez seja enviada para lâ.

Whitlam disse que se os franceses
ignorarem a Corte Internacional, ele não
-elimina a possibilidade de um rompimento de relações diplomáticas como medida extrema. Mas, no momento, a Austrália está ansiosa em manter linhas de
comunicações com Paris — não porque
se preocupe com a perda de comércio
do projeto de enriquecimento de urânio
planejado no Território Norte, que foi
a causa da atitude mais suave do antigo Governo liberal aos outros testes franceses.
Whitlam acredita que a Austrália
não necessitará de energia nuclear durante o resto deste século e está contente em deixar o urânio jazendo nas
minas, enquanto os franceses necessitam
desesperadamente de uma fonte de suprimento independente.

Além de apresentar numerosas notas de urotesto, levar o problema à Corte
Internacional de Justiça e enviar o VicePrimeiro-Ministro a Paris para ver o
Presidente .Pompidou, a Nova Zelândia
afirma que, como medida extrema, enviará uma' fragata», tripulada por voluntários, inclusive um Ministro, para a zona de provas no atol Mururoa, cerca de
4,16 mil quilômetros a Nordeste da Nova

caminho de Mururoa. Mais três navios
estão planejando partir em junho.
Não há histeria em torno das provas
francesas. Mas organizações de protesto
não tiveram de açular um emocionalismo
artificial porque a maioria do povo está
firmemente contrária às provas. Uma exceção a reação em geral bipartidária relaciona-se com o envio da fragata.
Os sindicatos vêm falando em seguir o exemplo da Austrália e boicotar
as empresas francesas se os testes forem
realizados. Mas, a principal esperança da
Nova Zelândia é que a pressão do protesto possa persuadir os franceses a reduzirem a escala das provas e a realizarem as provas do próximo ano no subsolo. Não há possibilidade de rompimento
de relações diplomáticas com a França.

Nova Zelândia, protesto "in loco"

Mas Klrk, o Primeiro-Ministro, disse
que a.fragata não irá mais perto do atol
do que os navios de guerra franceses e
não carregará seus canhões. O envio de
uma f lot ilha de iates de protesto
ao local está . também planejado. A
fragata está aguardando na ilha Pitcairn,
enquanto o iate Espírito da Paz está a

Enquanto os juizes de Haia apreciam o recurso, australianos e neoze- .
landeses aguardam com atenção a atitude da França. A maioria dos sindicatos da Austrália já boicota as companhias francesas de comércio e de co-.
municação.
O problema provocou também o
cancelamento de vôos à Austrália da
companhia francesa UTA. A represália
ao boicote obrigou a empresa aérea australiana Qantas a transferir suas escalas de Taiti — que pertence à França —
para Honolulu, com prejuízo a centenas
de passageiros.
Uma bomba de fabricação caseira
foi colocada no interior do Consulado
francês de Melbourne, na madrugada de
sexta-feira, mas não explodiu e pôde ser
retirada pela polícia, depois de um telefonema avisando que haveria uma explosão no local.
A Austrália
enviou a embarcação
naval The Sydney para reabastecer a
fragata da Marinha neozelandesa The
Canterbury, que navega em direção ao
local dos testes.
Vários iates e barcos particulares
também zarparam da Nova Zelândia para navegar na zona proibida em torno
do atol de Mururoa, situado a aproximadamente mil milhas
a Sudeste de
Taiti, na Polinésia francesa.
Os protestos à Corte de Haia se baseiam no fato de que a França viola as
le.ls da convivência internacional, ao ex-.
por outros paises a perigos radiativos, e
solicitam o embargo das
experiências,
nucleares.
Os sindicatos
das comunicações
atenderam-ao apelo do" Premier australiano, Gough Whitlaw, para suspender
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A bomba detonada deixa um cogumelo de fumaça pelos ares

Os homens que julgam os Estados
Confiar a uma autoridade
imparcial a solução de
disputas entre duas nações
é idéia muito antiga. Modernamente, porém, a sua aplicação da- •
ta de 1794, quando a Inglaterra e os Estados Unidos estabeleceram comissões
mistas, presididas por neutros, para resolver questões de interesse mútuo. No
século XIX, "a paz pelo direito" adquiriu a dimensão de um movimento internacional, cuja primeira vitória importante se traduziria na Convenção de
Haia (1899), que estabeleceu procedimentos para o uso de bons ofícios, mediação, inquéritos e arbitragens. A Convenção criou também um corpo de árbitros,
formado por juristas de renome, ao qual
as partes em conflito poderiam recorrer.
Contudo, faltava a-esse corpo uma •
jurisdição. Para estabelecê-la, a Liga das
Nações criou, em 1921, a Corte Internacional de Justiça, cujo trabalho viu-se
interrompido pela II Guerra Mundial. A
Corte foi dissolvida juntamente com a
Liga, e, para substituí-la, a Organização
das Nações Unidas criou outra de igual
nome, embora de características um pouco modificadas. Como a anterior, ela tem
sede no Palácio da Paz, imponente mansão de Haia, onde realizou sua primeira
sessão em abril de 1946. Em 27 anos de
existência, o tribunal julgou 26 questões
e respondeu a 14 consultas.
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... e, imediatamente, você entra em contato.
com qualquer departamento de sua empresa, ou
dependência de seu lar.
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OS PREJUÍZOS
O especialista em Economia do jornal The Sydney Telegraph estima que o
país perderá mais de 3 milhões de dólares (CrS 18 milhões) por semana, se o
boicote persistir. Isso significa a perda
de exportações para a França de lã, carne e minerais; e a importação de automóveis, peças de automóveis, bebidas,
perfumes, calçados e roupas.
O movimento de protesto contra as
experiências nucleares acabou por diviAlguns
dir os cientistas australianos.
deles, como Sir Philip Baxter, ex-presidente da Comissão de Energia Atômica
da Austrália, acham que as provas não
causam perigo nas proporções em que se
acredita.
Whitlaw, até agora, ainda não tornou público o relatório de três cientistas
que inspecionaram as medidas de prevenção contra as explosões em Mururoa,
a convite da França.
Ò veleiro Barbary, de matrícula norte-americana, que já pertenceu ao ator
Errol Flynn, partirá de qualquer maneira para o atol de Mururoa,
onde a
França pretende realizar
experiências
nucleares, disse seu proprietário, Olaf
Magnus, que não atenderá a advertência norte-americana contra tal empreendimento.
Dois outros barcos estão a 250 milhas do local, o barco registrado nos Estados Unidos, Fri, com 13 tripulantes e
o veleiro Spirit of Peace, com quatro navegantes.

OS FUNDAMENTOS

UM SIMPLES TOQUE UM GESTO...
IT-10
para escritórios e residencias. Vários modelos
• cores. 2 a 48 ramais

o boicote às ligações telefônicas entre
França e Austrália até que a Corte de
Haia se pronuncie..
No entanto, funcionários dos serviços de telefone, isoladamente, se recusam a completar as chamadas encomendadas nos balcões. Empregados dos
correios estão proibidos por seus sindicatos a pôr as mãos em correspondência
oriunda ou destinada à França.
Essa atitude foi tomada em desafio
a Whitlaw, que advertiu os sindicatos
de que ela representa uma violação às
convenções internacionais, podendo prejudicar a petição dirigida pela Austrália à Corte de Haia.
Os estivadores, por sua própria conta, também resolveram sabotar os cargueiros franceses. O mesmo foi deliberado por outros setores de menor importancia, enquanto economistas previnem
que um boicote prolongado ferirá os interesses da Austrália.

VAO AGUARDAR

ELEMENTOS RADIOATIVOS

Austrália, boicote organizado

7 p! ____. w d i 3

Sidnel, Austrália — A Corte Internacional de Justiça, de Haia, começa a
examinar hoje os protestos da Austrália e da Nova Zelândia contra os testes
nucleares franceses no Pacífico, perto
do atol de Mururoa, previstos para as
próximas semanas.
A revolta contra as autoridades
francesas aumentou na Austrália e na
Nova Zelândia depois que elas rejeitaram os apelos para suspender os testes
e negaram podères à Corte de Haia, "para decidir sobre matéria atinente à soberania nacional da França."

A chuva radioativa e
seus efeitos na terra

CLÁUSULA OPCIONAL
A amplitude da jurisdição da Corte
depende do grau de adesão de um Estado ao seu Estatuto, ou mais precisamente, ao Artigo 36 deste, que estabelece a
chamada cláusula opcional. Se um Estado apresentou ao Conselho de Segurança da ONU a sua declaração* de concordancia com esse artigo, a jurisdição da
Corte torna-se obrigatória para ele. Isto
significa que qualquer questão envolvendo os seus interesses poderá ser apresentada ao tribunal de Haia mesmo à sua
revelia. Caso contrário, a Corte só poderá
aceitar a disputa com a prévia concordancia das partes envolvidas.
Em relação aos Estados aderentes da
cláusula opcional, a Corte é competente

para julgar questões englobadas nos seguintes itens: a) interpretação de tratados; b) qualquer problema de lei internacional; c) quebra caracterizada de'
obrigação
internacional; d) reparação
por motivo de tal quebra.
A obrigatoriedade de jurisdição, que
constava do projeto original de Estatuto
da Corte, foi transformada em opcionalidade por sugestão do representante norte-americano, Senador Conally, segundo o
qual os Estados deveriam se reservar o
direito de determinar quais as matérias
"de natureza estritamente domésticas"
que ficariam fora da competência do tribunal. Os críticos da Resolução Conally
argumentam que ela vai de encontro ao
princípio — ninguém pode ser juiz de sl
mesmo. Vários países aceitaram essa critica, abandonando a posição inicial de
autojulgamento e aderindo à cláusula
opcional.
COMPOSIÇÃO
A Corte Internacional de Justiça è
composta de 15 juizes de nacionalidades
diferentes, eleitos e reelegiveis por período de nove anos. Eles não representam
Estados, mas grupos nacionais associados
à Corte Internacional de Arbitragem,
que continua a ter existência formal.
Seus eleitores são os membros da Assembléia-Geral e do Conselho de Segurança
da ONU, exigindo-se maioria absoluta de
votos -nas duas instâncias. Haia é a residência obrigatória do presidente do
tribunal, cujos membros gozam de regalias e imunidades diplomáticas.
O funcionamento da Corte é pennanente, salvo durante o período de férias
jurídicas. Tomadas em sessões secretas,
com quorum mínimo de nove juizes, as
decisões são anunciadas em sessões públicas, nas duas línguas oficiais da Casa,
o inglês e o francês. Tais sentenças são
definitivas e inapeláveis, cabendo ao
Conselho de Segurança da ONU adotar
medidas práticas para a sua execução.
Até hoje, apenas um pais deixou de cum— a Albânia,
prir uma decisão da Corte
que perdeu para a Inglaterra, em 1949,
uma disputa sobre empecilhos à navegação marítima no canal de Corfu.
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A bo?»bo francesa, suspensa em balão amarelo

Uma nova série de explosões
do The Sunday Times
dependerá d» eondicóei do Mmpo,
A dat. do» tes»«s nu-le...» franc.»»»
d. julho. A primeira .xplo.ao .era
ou
em
princípio
iunho,
mas ele» deverão ocorrer
cogumelo» ia foram criada», de.de qu. a»
.obr. o atol Mururoa. onde 29 nuven.
mudada» para lá, em 1966.
prova» francesa» foram
nuclear.», colocada, .rn balo.» na
Trê» ou mais detonacõ.» d. bomba»
um. devera ».r a.».m .. e.p.ra.
meno.
.
pelo
a,mo.f perior «».âo planejada»,
d. um m.ga on. A Fr.n5. deixou claro qu.
, primeira bomba H france». limpa,
o programa d. prova» "nt.nu.r.
não importa quem prote.t. ou como,
1960 O.
.tomie.» . d. hidrogênio de.d.
Ã Fran5. explodiu 48 bomba,
Uni.o Sov.éliç.
-xplo.õe, nucl.are, atmo.f.nca», a
E»t.do. Unido» realizaram 181
,42' 'A*
co
«•_«
da Au.tráli, . d, Nov, Zelândia
SS.i'deciarid,
criar um c.»o internacional.
franc.».»
poderá
nucle.re»
do» teste»

França, na meta da bomba H
O objetivo da França é ter dois subogivas
marinos nucleares equipados com tomada
decisão
uma
1976,
em
nucleares
sob a
pelo Conselho de Defesa francês em .aPompidou,
chefia do Presidente
;
neiro de 1971, escreve Antony Terry.
Nos anos RO, a França terá mais tres
outros submarinos nucleares equipados
com bombas H, com um alcance de quade
se 3,2 mil quilômetros. A nova serie
provas visa completar a miniatunzaçao
do detonador e instrumentos da ogiva
as
Até agora não há sinal de que
Goos
as
quais
para
provas subterrâneas,
vernos da Austrália e da Nova Zelândia
do estaestão pressionando, foram alem Mas,
de
cio de planejamento inicial.
subteste
o
franceses,
com
peritos
acordo
so podeterraneo de bombas H francesas
rá ocorrer daqui a vários anos.

Â chuva radioativa e
seus efeitos na terra
Três padrões principais de precipitação radioativa poderão se seguir a uma
prova nuclear na atmosfera terrestre, dependendo em grande parte da potência
da bomba e da altura em que é detonada.
Uma pequena bomba como as que
destruíram Hiroxima e Nagasaki, expiodindo perto do chão, produz em grande
parte precipitação radioativa local, que
retorna à Terra dentro de horas ou dias
da explosão, e dentro de um raio de aiAs congumas centenas de quilômetros.
sua
fortemente
dições do tempo afetam
distribuição.
Qualquer bomba nuclear que expiodir perto do chão produzirá alguma precipitação local. ]Mas quanto mais aumentam a potência da bomba e a altura
em que é detonada tanto mais os produtos da explosão serão retidos na atmosfera durante longos períodos.
Com explosões inferiores a um megaton (a bomba de Hiroxima foi de 20
Kilotons, um quinquagésimo de um megaton) a maioria dos destroços permanece na camada mais baixa da atmosfera, conhecida como tropoesfera. Os
ventos gradualmente dispersam-nos pela
Terra, e a maioria cai numa faixa de
cerca de 10 graus de latitude Norte e
Sul do local da explosão. A chuva é fator
importante no retorno destes destroços
à Terra, e depois de um mês a metade
deles já terá retornado.
ELEMENTOS RADIOATIVOS
Com explosões na faixa de megatons, uma proporção substancial dos
destroços é injetada na estratosfera, a
camada da atmosfera que começa a uma
altura de cerca de llkm. São retidos
durante cerca de um ano e tendem a re- ytornar à Terra numa faixa entre as la- $
titudes 30° e 40° Norte (mais ou menos
na posição do Mediterrâneo e Japão), ;
no caso de provas realizadas no hemis- ,$*
ferio Norte, e 30° a 40° Sul (Nova Zelan- ;
dia e Argentina) no caso do hemisfério
Sul.
j
Mesmo a precipitação radioativa estratosféríca não cruza geralmente o
Equador. Os destroços de uma prova
francesa no Pacífico foram detectados .
na Inglaterra apenas uma vez em 1968.
A precipitação radioativa de provas chinesas (no hemisfério Norte) é quase sempre rapidamente identificada. Como a;
maioria das provas foram realizadas no
hemisfério Norte, elas produzem uma
carga radioativa muito maior do que as
do Sul.
Os três constituintes da precipitação
radioativa que causam particular preocupação são: o iodo-131, o estrôncio-90 e
o césio-137. O iodo-131 introduzido no
corpo humano, através da comida ou bebida, tende, como o iodo normal, a se
concentrar na glândula tiróide, onde
pode causar câncer. Felizmente, tem uma
meia-vida (o tempo que metade de
qualquer quantidade leva para decair)
de apenas oito dias, de modo que sua
maior importância é na precipitação local.
O estrôncio-90, contudo, tem uma'
meia-vida de 28 anos. Tende a se concentrar nos ossos, onde sua fraca radiação poderá causar câncer ósseo ou leucernia. O césio-137 tem uma meia-vida
longa, cerca de 30 anos. Não se concentra em qualquer parte particular do
corpo humano, e antigamente era considerado menos perigoso que o estrondo90. Mas os sobreviventes de Hiroxima e
Nagasaki desenvolveram mais cânceres
do tipo em que o césio-137 pode desempenhar um papel, e agora substituiu o estrôncio-90 como provavelmente o elemento de maior perigo.

Embora admitindo que a principal
fonte de poluição de seus testes é o mecanismo de detonação, que usa urânioa
enriquecido, os franceses alegam que
altura em que as explosões ocorrem significa que levará pelo menos uma semana
antes que a radioatividade alcance a su-a
perficie da Terra. Dizem também que e
chuva de estrôncio-90 de suas bombas
inferior ao nivel suportado pelo corpo
como resultado da radiação cósmica.
A opinião pública em relação à quêstão dos testes está singularmente apática na Franca, a nào ser algumas marchás de protesto pelos grupos ultra-es-«
querdistas. O movimento de protesto
liderado pelo Dr. Jean Rotand, um famoso biólogo e membro da Academia
Francesa.

Austrália, boicote organizado
WhiNão há dúvida de que Gough vasta
tlam o Primeiro-Ministro, e a
genuínamaioria dos australianos estão
o piamente irados com os testes, e que
apoio
neiado boicote sindical terá um
firmas
amplo escreve John Hallows. As
íSsas já estão mandando circulares
paraoTclientes com listas de endereços
as
evitar
a
usados
par
serem
a
üculares
Liga
a
e
telegraficas,
e
proibições postais
de Rúgbi francesa cancelou sua planemanifestajada excursão com medo de
.
ções.
•
Existem agora quatro projetos australianos para enviar iates na zona de
teste no Mururoa, e há planos para enviar um navio de suprimento naval para abastecer a fragata da Nova Zelandia, que talvez seja enviada para lá.

Whitlam disse que se os frances_es
Ignorarem a Corte Internacional, ele nao
elimina a possibilidade de um rompimento de relações diplomáticas como medida extrema. Mas, no momento, a Auslinhas de
trália está ansiosa em manter
comunicações com Paris — não porque
se preocupe com a perda de comércio
do projeto de enriquecimento de urânio
planejado no Território Norte, que foi
a' causa da atitude mais suave do antigo Governo liberal aos outros testes francesès.
Whitlam acredita que a Austrália
não necessitará de energia nuclear durante o resto deste século e está contente em deixar o urânio jazendo nas
minas, enquanto os franceses necessitam
desesperadamente de uma fonte de suprimento independente.

"in loco"
Nova Zelândia, protesto

Além de apresentar numerosas notas de m-otesto, levar o problema à Corte
Internacional de Justiça e enviar o Vice-o
Primeiro-Ministro a Paris para ver
Presidente Pompidou, a Nova Zelândia
afirma que, como medida extrema, enviará uma fragata, tripulada por voluntários, inclusive um Ministro, para a zona de provas no atol Mururoa, cerca de
4,16 mil quilômetros a Nordeste da Nova
Zelândia.
Mas Kirk, o Primeiro-Ministro, disse
do atol
que a fragata não irá mais perto
do que os navios de guerra franceses e
não carregará seus canhões. O envio de
uma fio til ha de iates de protesto
ao local está também planejado. A
fragata está aguardando na ilha Pitcairn,
enquanto o iate Espírito da Paz esta a

caminho de Mururoa. Mais três navios
estão planejando partir em junho.
Não há histeria em torno das provas
francesas. Mas organizações de prptesto
não tiveram de açular um emocionalismo
artificial porque a maioria do povo está
firmemente contrária às provas. Uma exceção à reação em geral bipartidária relaciona-se com o envio da fragata.
Os sindicatos vêm falando em segulr o çxemplo da Austrália e boicotar
as empresas francesas se os testes forem
realizados. Mas, a principal esperança da
Nova Zelândia é que a pressão do protesto possa persuadir os franceses a reduzirem a escala das provas e a realizarem as provas do próximo ano no subsolo. Não há possibilidade de rompimento
de relações diplomáticas com a França.
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Sidnei, Austrália — A Corte Internacional de Justiça, de Haia, começa a
examinar hoje os protestos da Austrália e da Nova Zelândia contra os testes
nucleares franceses nó Pacifico, perto
do atol de Mururoa, previstos para as
próximas semanas.
A revolta contra as autoridades
francesas aumentou na Austrália e na
Nova Zelândia depois que elas rejeitaram os apelos para suspender os testes
"pae negaram podêres à Corte de Haia,
ra decidir sobre matéria atinente à soberania nacional da França."
VÃO AGUARDAR
Enquanto os juizes de Haia apreciam o recurso, australianos e neozelandeses aguardam com atenção a atitude da França. A maioria dos sindicatos da Austrália já boicota as companhias francesas de comércio e de comunicação.
O problema provocou também o
cancelamento de vôos à Austrália da
companhia francesa UTA. A represália
ao boicote obrigou a empresa aérea australiana Qantas a transferir suas escalas de Taiti — que pertence à França —
para Honolulu, com prejuízo a centenas
de passageiros.
Uma bomba de fabricação caseira
foi colocada no interior do Consulado
francês deMelbourne, na madrugada de
sexta-feira, mas não explodiu e pôde ser
retirada pela polícia, depois de um telefonema avisando que haveria uma explosão no local.
A Austrália enviou a embarcação
naval The Sydney para reabastecer a
fragata da Marinha neozelandesa The
Canterbury, que navega em direção ao
local dos testes.
Vários iates e barcos particulares
também zarparam da Nova Zelândia para navegar na zona proibida em torno
do atol de Mururoa, situado a aproximadamente mil milhas a Sudeste de
Taiti, na Polinésia francesa.
OS FUNDAMENTOS
Os protestos à Corte de Haia se ba^ seiam no fato de que a França viola a3
leis da convivência internacional, ao expor outros países a perigos radiativos, e
solicitam o embargo das experiências
nucleares.
Os sindicatos das comunicações
atenderam ao apelo do Premier australiano, Gough Whitlaw, para suspender

o boicote às ligações . telefônicas entre ,
França e Austrália até que a Corte de
Haia se pronuncie.
No entanto, funcionários dos servi- .
ços de telefone, isoladamente, se recusani a completar as chamadas enco- ,
mendadas nos balcões. Empregados dos
correios estão proibidos por seus sindicatos a pôr as mãos em correspondência
oriunda ou destinada à França.
Essa atitude íoi tomada em desafio
a Whitlaw, que advertiu os sindicatos
de que ela representa uma violação às
convenções internacionais, podendo prejudicar a petição dirigida pela Austrália à Corte de Haia.
Os estivadores, por sua própria conta, também resolveram sabotar os cargueiros franceses. O mesmo foi deliberado por outros setores de menor importancia, enquanto economistas previnem
que um boicote prolongado ferirá os interesses da Austrália.
OS PREJUÍZOS
O especialista em Economia do jornal The Sydney Telegraph estima que o
país perderá mais de 3 .nilhões de dólares (Cr$ 18 milhões) por semana, se o
boicote persistir. Isso significa a perda
de exportações para a França de lã, carne e minerais; e a importação de automóveis, peças de automóveis, bebidas,
perfumes, calçados e roupas.
O movimento de protesto contra as
experiências nucleares acabou por dividir os cientistas australianos. Alguns
deles, como Sir Philip Baxter, ex-presldente da Comissão de Energia Atômica
da Austrália, acham que as provas não
causam perigo nas proporções em que se
acredita.
Whitlaw, até agora, ainda não tornou público o relatório de três cientistas
que inspecionaram as medidas de prevenção contra as explosões em Mururoa,
a convite da França.
O veleiro Barbary, de matrícula norte-americana, que já pertenceu ao ator
Errol Flynn, partirá de qualquer maneira para o atol de Mururoa, onde a
França pretende realizar experiências
nucleares, disse seu proprietário, Olaf
Magnus, que não atenderá a advertência norte-americana contra tal empreendimento.
Dois outros barcos estão a 250 milhas do local, o barco registrado nos Estados Unidos, Fri, com 13 tripulantes e
o veleiro Spirit of Peace, com quatro navegantes.
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A bomba detonada deixa um cogumelo de fumaça pelos ares

Os homens que julgam os Estados
a uma autoridapesquisa Confiar
de imparcial a solução âe
disputas entre duas nações é idéia muito antiga.
Modernamente, porém, a sua aplicação
data ãe 1794, quando a Inglaterra e os
Estados Unidos estabeleceram comissões
mistas, presididas por neutros, para resolver questões de interesse mútuo. No
século XIX, a paz pelo direito adquiriu
a dimensão.de um movimento internacional, cuja primeira vitória importante se
traduziria na Convenção de Haia (1899),
que estabeleceu procedimentos para o
uso ãe bons. ofícios, mediação, inquéritos
e arbitragens. A Convenção criou também um corpo de árbitros, formado por
juristas de renome, ao qual as partes em
conflito poderiam recorrer.
Contudo, faltava a esse corpo uma
jurisdição. Para estabelecê-la, a Liga das
Nações criou em 1921 a Corte Internadonal ãe Justiça, cujo trabalho viu-se interrompido pela II Guerra Mundial. A
Corte foi dissolvida juntamente com a
Liga, e para substitui-la a Organização
das Nações Unidas criou outra de igual
nome, embora de características um pouco modificadas. Como a anterior, ela tem
sede no Palácio da Paz, imponente mansão de Haia, onde realizou sua primeira
sessão em abril de 1946. Em 27 anos de
existência, o tribunal julgou 26 questões e
respondeu a 14 coiisultas.
CLÁUSULA OPCIONAL
A amplitude da jurisdição da Corte
depende do grau de adesão de um Estado
ao seu Estatuto, ou mais precisamente, ao
Artigo 36 deste, que estabelece a chamada cláusula opcional. Se um Estado apresentou ao Conselho de Segurança da ONU
a sua declaração de concorâancia com esse artigo, a jurisdição da Corte torna-se
obrigatória para ele. Isto sigiiifica que
qualquer questão envolvendo os seus interesses poderá ser apresentada ao tribunal de Haia mesmo à sua revelia. Caso
contrário, a Corte só poderá aceitar a
disputa com a prévia concordância das
partes envolvidas.
Em relação aos Estados aderentes da
cláusula opcional, a Corte é competente

para julgar questões englobadas nos seguintes itens: a) interpretação de tratados; b) qualquer problema de lei internacional; c) quebra caracterizada ãe
obrigação internacional; ã) reparação
por motivo de tal quebra.
A obrigatoriedade de jurisdição, que
constava do projeto original de Estatuto da Corte, foi transformada em opcionalidade por sugestão do representante
7iorte-americano, Senador Conally, segundo o qual os Estados deveriam se
reservar o direito de determinar quais
as matérias "ãe natureza estritamente
doméstica" que ficariam fora da competência do tribunal. Os críticos da Resolução Conally argumentam que ela vai
de encontro ao principio — ninguém
pode ser juiz de si mesmo. Vários paises
aceitaram essa critica, abandonando a
posição inicial âe autojulgamento e aderindo à cláusula opcional.
COMPOSIÇÃO
A Corte Internacional de Justiça è
composta de 15 juizes âe nacionalidaâes
diferentes, eleitos e reelegíveis por perioâo de 9 anos. Eles não representam Estados, mas grupos nacionais associados
às Corte Internacional de Arbitragem,
que continua a ter existência formal.
Seus eleitores são os membros da Assembléia-Geral e do Conselho de Segurança
da ONU, exigindo-se maioria absoluta
âe votos nas âuas instâncias. Haia é a
residência obrigatória do Presidente do
Tribunal, cujos membros gozam de regalias e ímunidades diplomáticas.
O funcionamento âa Corte é permanente, salvo durante o periodo de férias
jurídicas. Tomadas em sessões secretas,
com quorum minimo de 9 juizes, as decisões são anunciadas em sessões públicas, nas duas línguas oficiais da Casa, o
inglês e o francês. Tais sentenças são definitivas e inapeláveis, cabendo ao Conselho de Segurança da ONU adotar medidas práticas para a execução. Até hoje
apenas um pais deixou de cumprir uma
decisão da Corte — a Albânia, que perdeu para a Inglaterra, em 1949. uma
disputa sobre empecilhos à navegaçáo
marítima no Canal de Corfu.
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ESTA SEMANA'

NO MUNDO

deixa um morto

HOJE, DIA 21
O Primeiro-Ministro tailandês,
Thanom Kittikachonr, e seu colega malaio, Abdul Rasai-, inauguram a ponte de
Sungai Golok que liga a Tailândia a Malásia.
_ O Vice-Almirante J. L; Holloway
IH, comandante da VII Frota dos Estados Unidos, a bordo de seu navio, o Oklahoma City, chega a Bangcoc para uma
visita de seis dias.
David Rockefeller anuncia a
abertura de um escritório do Chase Manhattan Bank em Moscou, a primeira
agência de um banco norte-americano
que se instala na capital soviética nos últimos 50 anos.
Ministros da área social (habitaetc.) dos países membros
trabalho,
ção,
do Mercado Comum Europeu Teúnem-se
em Bruxelas.
Comitê de Reforma do Fundo Monetário Internacional inicia reunião secreta de cinco dias em Washington.
Ministro da Fazenda da Grã-Bre- '
tanha dá a aula inaugural da Universidade de Pensilvania.
Em Nova Orleans, começa o julgamento do Promotor Federal Jim Garrison, acusado, juntamente com outras
oito pessoas, de suborno. Garrison gànhou notoriedade há anos ao tentar provar que John Kennedy foi vítima de um
complô.
O Presidente da Romênia, Nicolae Ceausescu, chega a Roma a convite
do Presidente da Itália.
I

AMANHÃ, DIA 22
Começa em Tóquio o julgamento
de militantes da organização terrorista
estudantil Exército Vermelho.
Em Manilha, reúne-se a 14a. Conferencia sobre Problemas da Poluição do
Ar no Pacífico Ocidental.
Ministros da Energia debatem em
Bruxelas problemas da escassez de energia no mundo.
Em Celle-Saint-Cloud, França, delegados do Governo Revolucionário Provisório (GRP) do Vietname do Sul (vietcong), e do Governo de Saigon voltam a
se reunir, pela 12a. vez, para debater o
futuro de seu país.

QUARTA-FEIRA, DIA 23
O Deputado Mike McCormack fala sobre a crise dè energia durante um
almoço na Sociedade Americana de Ad;,mirdstração. Pública, em Washington.
Em São Francisco, Califórnia, o
presidente do Conselho Presidencial para
a Qualidade Ambiental discursa perante
vm. encontro dó Instituto América do Pe"'tróleo. .
O Primeiro-Ministro do Canadá,
Pierre-Trudeau, se reúne em Ottawa com
os chefes de Governo de 10 províncias
canadenses.

QUINTA-FEIRA, DIA 24
Primeiro-Ministro da Coréia do
Sul, Kim Jong-Pil, inicia visita de três
dias à Espanha.
Ephraim Katzir presta juramento, perante o Parlamento israelense, como quarto Presidente do Estado de Israel.
O Presidente Richard Nixon oferece na Casa Branca uma recepção, com
jantar e shozo, aos ex-prisioneiros que retornaram do Vietname.
;— A Camara de Representantes e o
Senado dos Estados Unidos entram em
recesso de quatro dias por causa do Memorial Day:

1

SEXTA-FEIRA, DIA 25

I

Síria vai às urnas eleger 186
membros do Conselho Popular.
Em Washington, o Departamento de Comércio publica relatório sobre
comércio exterior.
Bispos do Brasil, Chile, Equador
e Peru continuam reunidos em Lima para preparar o próximo encontro de secretários-gerais da Conferência Episcopai Latino-Americana (Ceiam).
Os chefes das Forças Aéreas de
El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Estados Unidos, República Dominicana e Venezuela continuam reunidos
em Cochabamba, Bolívia, em encontro
que terminará no próximo dia 27.

SÁBADO, DIA 26

1
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, — A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) inicia em
Viena reunião para debater a questão
do preço do petróleo, que seus membros
querem aumentar. •
Sindicatos de negros norte-americanos iniciam reunião de três dias em
Washington. Um dos oradores será o pastor Jesse Jackson.
No Parque Malcolm X, de Washington, manifestação de apoio à independência da África do Sul.
Os Ministros das Relações Exteriores da Itália e da França se reúnem em
Roma.
O presidente do Conselho de Estado da Romênia, Nicolae Ceausescu, é
recebido pelo Papa Paulo VI em audiência especial.

Buenos Aires (AP-ANSAJB) — Um agente morreu
e outros três ficaram gravemente feridos num tiroteio travado com um grupo de 10 terroristas que
tentaram assaltar um pos"to
policial na localidade de
Merlo a 35km de Buenos
Aires. Três dos atacantes
também saíram feridos.
Os terroristas chegaram
em vários automóveis e se
espalharam em leque para
o ataque ao local, em que
se encontravam 18 agentes.
Estes reagiram, travando-se
então um tiroteio que se
prolongou por 10 minutos,
e impediu á tomada do
posto. Os terroristas bateram então em retirada e
fugiram em seus carros,
um dos quais abandonarám por estar com seus
pneus vazios, atingidos por
balas.
Na fuga levaram seus
três companheiros feridos,
segundo disseram fontes
policiais.
PACTO
Líderes operários e dirigentes empresariais aceleraram este fim de semana
vissuas conversações com"pactas à conclusão de um
to social" antes da posse do
novo Governo, no próximo
dia 25, disseram fontes autorizadas de Buenos Aires.
O acordo incluiria, baslcamente, um compromisso
dos empresários de seguir
uma política de contenção
de preços, e dos sindicatos
de não recorrer, durante al-

gum tempo, a nenhum movimento de força, como a
greve.
CONSULTAS
As conversações se desenvolvem entre dirigentes da
Confederação Geral do Trabalho (CGT), controlada
pelos peronistas, e a. Confederação Geral Econômica
(CGE), que reúne a maioria
das empresas pequenas e
médias de capital argentino.
As duas entidades chegaram, ano passado, a um
primeiro acordo do qual surgiu um programa econômico conjunto, adotado mais
tarde' pelo peronismo como
esquema básico de sua linha
de ação
governamental.
Trata-se de um programa
moderadamente naclonalisr
ta, que prevê a nacionalização dos depósitos bancários
e do comércio exterior, bem
como restrições à liberdade
de. ação do capital estrangeiro.
A idéia de um pacto sociai, em conseqüência de tal
acordo, foi ventilada pela
primeira vez no começo do
ano por dirigentes da
CGE, os quais consideram,
que um período mínimo de
dois anos sem hostilidades
sindicais será uma excelente base para pôr em marcha
o programa econômico.
Segundo as fontes, as
conversações estavam numa
fase avançada, mas tudo depende do acordo final e da
solução do problema salarial.-

Caracas (UPI-AP-ANSAAFP-JB) — Os 32 passageiros e os cinco tripulantes
do avião comercial da empresa venezuelana Avensa,
desviado na sexta-feira
passada para Cuba por
quatro terroristas, chegaram ontem às 19h20m (de
Brasília! a Caracas.
Sorridentes, apesar do
cansaço refletido em seus
rostos, os passageiros e tripulantes. desceram do Convair-580, sendo recebidos
com aplausos pelo público,
parentes e jornalistas. Foram levados por agentes de
segurança para os salões do
aeroporto dè Maijquetia,
presumivelmente.com o objetlvo de identificar osquatro terroristas que sequestraram o avião.
Òs quatro integrantes da
organização de extrema esquerda Ponto Zero,' comandados por Federico Bottini
Marin, ficaram em Cuba.
Um porta-voz da Embaixada da Suíça em Havana informou à imprensa que não
havia nenhuma informação oficiai sobre o destino
dado pelas autoridades
cufcanas aos seqüestradores
— três homens e uma mulher — más que tudo indicava que eles estavam detidos. Esta informação não
. foi confirmada oficialmente.

Bolívia vai punir
agentes matadores
do coronel Selich
La Paz, Cochabamba (APF
-UPI-JB)—O Comandante
dás Forças Armadas bolivianas, General Joaquim Zenteno Anaya, disse ontem à
imprensa em Cochabamba,
que os três agentes-de segurança do Estado que mataram a socos o ex-coronel
"serão
Andres Selich Chop,
á
quem
castigados doa
doer". Esta é a primeira vez
que o alto chefe militar faz
declarações sobre o acontecimento.
Em La Paz, o ex-Ministro
da Saúde Pública, Carlos
Valverde Barbery, afirmou
que os autores materiais e
intelectuais do assâssínio de
Selich deverão ser punidos
com' a pena de morte, referindo-se aos três agentes
que o executaram. Pediu,
também, ao Governo invéstigações para esclarecer a
identidade dos autores intelectuais para castigá-los
da mesma forma.

para informar-se do estado
de espírito reinante nas
mesmas. Um clima de incerteza prevalece nos meios
político-militares. Para hoje ou amanhã espera-se a
divulgação de um comuni- ,
cado sobre a situação geral.
Apesar das Forças Armadas expressarem reiteradamente sua solidariedade e
apoio ao Presidente Hug
Banzer Suarez, fontes politicas informaram que elas o
pressionam para demitir
seu atual Ministro do Interior, Alfredo Arce Carpio,
cuja atuação no caso da
morte de Selich foi considerada "infeliz."

Câmara do
Uruguai julga
Erro 3. a-feira

Washington, Nova Iorque
(AFP-UPI-JB) — O General Accounting Office, órgão
equivalente ao Tribunal de
Contas, revelou ontem que
o advogado do Presidente
Richard Nixon, Herbert
Kalmbach, confessou ter pago cerca de 210 mil dólares
(Cr$ 1260 mil) aos espiões
do caso Watergate ou a seus
advogados para defendê-los.
A maior parte deste dinheiro vinha de duas pessoas estreitamente vinculadas ao
Presidente Richard Nixon,
salienta o General Accounting Office, ressaltando que
Kalmbach fazia os pagamentos através delntermediários. Dois membros do
comitê para a reeleição de.
Nixon foram citados: Maurice Stans e Frederiçk Larue assim como o presidente da Northrop Corporation,,
Thomas Jónes.
OS IMPLICADOS
Stans reconheceu que entregou à esposa de Kalmbach a quantia de 75,100 dólares (Cr$ 450.500,00),, garantindo que Ignorava que
esse dinheiro estava destinado aos acusados do escândalo Watergate. Jones forneceu 50mi_ dólaresi (Cr$ 300
mil), afirmando que se.tratava de um donativo normal à' campanha eleitoral e
como tal seria declarado
oficialmente.

O comunicado do Accounting Office constitui a primeira indicação de que o
advogado. de Nixon, Kalmbach, Stans, Larúé e Jones
estão implicados em pagamentos destinados aos
acusados do escândalo WaA rádio oficial do Governo norte-americano, A Voz
da América, tem noticiado
ao resto do mundo o caso
de espionagem politica em
Watergate com os minimos
porittenores, o que leva alguns senadores norte-americanos fa perguntar sobre a
conveniência de tal cobertura, sustentando que o dinheiro de impostos não depara divul' veria ser usado
gar noticias tão desagradaveis np estrangeiro.
MARTHA MITCHELL
Em programa de televisão
em Nova, Iorque, a mulher
do ex-SeCretário da Justiça,
John Mitchell, pediu a renúncia do Presidente Risalientando que
chard Nixon, "protegeu
o Preseu marido
sidente em circunstâncias
que não deixam nenhuma
dúvida".
Martha Mitchell perguntou num dos instantes. de
sua entrevista no sábado
"Os Senhores topassado:
mam meu marido como um
imbecil? A quem acham que
protegeu?"

Genebra (AFP-JB) —
Além do financista norteamericano Robert Vesco, a
ordem de prisão emitida na
sexta-feira atinge cinco de
seus sócios, entre os quais
James F. Roosevelt, filho do
ex-Presidente Franklin Delano Roosevelt. Acusado de
um estelionato de milhões
de dólares Vesco está também envolvido no caso Watergate e é procurado pela
Justiça dos Estados Unidos.
O financista doou à campanha de reeleição de Nixon
200 mil dólares (Cr$ 1200
mil) para obter do então Secretário de Justiça, John
Mitchell, cobertura para
uma operação que sua organização realizava no Libano. O dinheiro não foi declarado de acordo com a legislação norte-americana e
usado, segundo se suspeita,
para financiar operações de
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Paris (AFP-JB) — O XXX
Salão Internacional da Aeronáutica e do Espaço, de
Paris, será inaugurado na
próxima sexta-feira. A
grande atração deste ano
será o trem espacial soviético-norte-ámericano que
vai ser. lançado ao espaço
em julho de 1975. O Presidente ¦ Géòrge Pompidou
inaugurará a mostra, que
terá á duração de 11 dias.
Calcula-se que a exposição
,sèrá visitada por 1 milhão
de pessoas.
Além do trem espacial,
as naves Soyuz e Apoio serão exibidas. A tripulação
do primeiro vóó conjunto
dos EUA-URSS estará present. à feira, onde o público poderá ver também
uma maquete do Skylab,
laboratório espacial norteamericano, que gravita
atualmente em torno da
Terra. No setor da aeronáutica, as maiores atrações
serão os aviões supersôntcos de transporte: o Concorde francês e o Tupolev
soviético.

Ordem de prisão atinge
o filho de Roosevelt

• Montevidéu (UPI-AP-JB)
— Cem o objetivo de contornar a crise que ameaça
às instituições uruguaias,
diante da negativa do Senado de conceder à Justiça
Militar licença para julgar
o Senador Enrique Erro,* a
.Camara dos Deputados inicia na terça-feira um julgamento político do Senador, acusado de vinculações com os tupamaros. Esta alternativa à suspensão
das imunldades poderá provocar o concedimento de
licença para o julgamento
do Senador na esfera civil.
A Camara dos Deputados
agirá como um tribunal de
primeira instância, subindo
depois a sentença para o
Senado que atuará como
supremo tribunal.

espionagem como a do caso
Watergate.
ESTELIONATO
Além de Vesco, o Tribunal
de Genebra também quer
prender James F. Roosevelt,
Milton Meissner, Ulrich
Strickler, Henry Buli III e
Edward E. Coweer, todos
eles acusados 'de estarem
implicados no estelionato
cometido por Vesco, por
participarem da diretoria da
IOS (Vestors Overseas Services).
Em 30 de novembro de
1971 foram apuradas graves
irregularidades na administração da IOS, registrandose a prisão de Vesco, Meissner e Ulrich. Os três foram
libertados no dia seguinte
mediante pagamento de alta fiança, tomando rumo
desconhecido.

Plano para salvar
Skylab é alterado
Centro Espacial — Houston (UPI-AP-AFP-A N S AjB) — Os tripulantes do
laboratório espacial norteamericano Skylab deverão
estender um toldo ou um
balão inflável sobre a espaçonave através da sua caniara de compressão a fim
, de protegê-la dos raios solares, informou ontem o diretor do vôo, William Schheider.
Ao anunciar a alteração
dos planos para impedir o
superaquecimento do Skylab e salvar assim a missão,
Schneider explicou que a
nova solução foi adotada,
principalmente, por razões
de segurança. Desta maneira, um dos tripulantes não
mais caminhará no espaço
ou permanecerá de pé ao
lado de uma escotllha aberta da nave de comando
Apoio.
Schneider disse, porém,
que uma caminhada no espaço ainda poderá ser efetuada se a camara de compressão estiver tão bloqueada por detritos da couraça
antitérmica, destruida I durante a colocação da espaçonave em órbita, que não
possa ser puxada do interior da cabina.'

SURPRESA

Em suas declarações à
imprensa, o comandante
Zenteno Anaya afirmou que
a violenta morte do ex-Ministro do Interior surpreendeu os membros das Forças
Armadas, desgostando o alto comando do Exército, raCOMISSÕES ESPECIAIS^
zão pela qual o órgão exigirá
"o peso da lei recaia soO comando-em-chefe das que
os
bre
que comprometem a
Forças Armadas enviou coe a
missões especiais a todos as equipe governamental
do pais."
tranqüilidade
do
militares
pais
guarnições

Congresso abre
no Chile novo
período de sessões
Santiago do Chile (UPI
jB) — O Presidente Salvador Allende inaugura hoje
mais um periodo ordinário
do Congresso chileno, eleito
dia 4 de março passado, e
no qual está em minoria a
coligação partidária que
forma o Governo.
O Partido Nacional (direíta) já anunciou que não
comparecerá à cerimônia,
em sinal de repúdio ao Governo ao qual acusa de praticar "contínuos abusos e
desrespeitar a lei e a Constituição." É provável que
também não compareçam
os parlamentares do Partido Democrata Radical, grupo direitista surgido de
uma cisão do Partido Radical.
MOBILIZAÇÃO
Os Partidos que apoiam o
Governo, principalmente o
Comunista e o Socialista,
convocaram seus militantes
para saírem às ruas por onde passará a comitiva oficiai, integrada por Allende
e seus ministros, que se di-

Leia editorial

por Cr$ 1260 mil

•li

rigirá ao Congresso, para a
solenidade de praxe.
Como tem feito desde que
assumiu o poder, Allende e
seus auxiliares se dirigirão
ao Congresso em automóveis e não rias tradicionais
carruagens descobertas utilizadas por todos os Chefes
de Estado chilenos nessa cerimônia e nos desfiles militares do Dia Nacional, 19
de setembro.
MOMENTO DE CRISE
Perante a sessão conjunta da Camara e do Senado,
Allende lera "asua mensagem
marcha polianual sobre
tica, econômica e adminis¦ trativa da nação."
A presente legislatura se
abre no momento em que o
país atravessa uma complexa crise econômica, marcada pela escassez de gêneros
alimentícios e essenciais, infiação galopante e graves
dificuldades financeiras. Nos
últimos dias, a situação se
agravou em conseqüência do
racionamento de combustível, principalmente gás 11quefelto, justamente quando
começa o inverno.
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Ande um pouco mais

a nanue um douco menos.
Daqui em diante, quando você sair
para as compras, pense.
Onde é que você pode encontrar o
que quer, mais barato?
No bairro? No centro? Noutro bairro?
Então ande um pouco mais.
O dinheiro é seu. Está no.seu bolso.
E não caiu do céu. Melhor que sobre
algum, não é mesmo?
O gostinho de comprar pelo melhor
sente uma
preço é delicioso. Você "Ninguém
me leva
espécie de realização:
na conversa".

E não leva mesmo, se você ficar
atenta
Comparando os preços, e nao
aceitando logo o primeiro que lhe pedem,
você ganha.
Ganha porque o dinheiro pode sobrar,
Sobrando, você compra mais.
Agindo assim, você está ajudando o
Governo a controlar a inflação. Ou seja,
está ajudando a você mesmo.
Porque, como todos nós, o Governo
não pode fazer nada sozinho.
Fique do lado dele.
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Conselho Nacional de Propaganda e deste veículo.
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Avião levado Envolvidos HO CaSO Parls ve
a Cuba volta w
esta semana
^o do ar
policial argentino à Venezuela w atergate calam

HOJE, DIA 21

deixa um morto

ESTA SEMANA

O Primeiro-Ministro tailandês,
Thanom Kittikachonr, e seu colega malaio, Abdul Rasak, inauguram a ponte de
Sungai Golok que liga a Tailândia à MaO Vice-Almirante J. L. Holloway
III, comandante da VII Frota dos Estados Unidos, a bordo de seu navio, o Oklahoma City, chega a Bangcoc para uma
visita de seis dias.
David Rockefeller anuncia a
abertura de um escritório do Chase Manhattan Bank em Moscou, a primeira
agência de um banco norte-americano
que se instala na capital soviética nos últimos 50 anos.
Ministros da área social (habitamembros
ção, trabalho, etc.) dos países reúnem-se
do Mercado Comum Europeu
em Bruxelas.
Comitê de Reforma do Fundo Monetário Internacional inicia reunião secreta de cinco dias em Washington.
Ministro da Fazenda da Grã-Bretanha dá a aula inaugural da Universidade de Pensilvania.
Em Nova Orleans, começa o julgamento do Promotor Federal Jim Garrison, acusado, juntamente com outras
oito pessoas, de suborno. Garrison ganhou notoriedade há anos ao tentar provar que John Kennedy foi vítima de um
complô.
O Presidente da Romênia, Nicolae Ceausescu, chega a Roma a convite
do Presidente da Itália.

AMANHÃ, DIA 22
Começa em Tóquio o. julgamento
de militantes da organização terrorista
estudantil Exército Vermelho.
Em Manilha, reúne-se a 14a. Conferência sobre Problemas da Poluição do
Ar no Pacífico Ocidental.
•— Ministros da Energia debatem em
Bruxelas problemas da escassez de energia no mundo.
Em Celle-Saint-Cloud, França, delegados do Governo Revolucionário Provisório (GRP) do Vietname do Sul (vietcong), e do Governo de Saigon voltam a
se reunir, pela 12a. vez, para debater o
futuro de seu país.

QUARTA-FEIRA, DIA 23
O Deputado Mike McCormack faIa sobre a crise de energia durante um
almoço na Sociedade Americana de Administração Pública, em Washington.
Em São Francisco, Califórnia, o
presidente do Conselho Presidencial para
a Qualidade Ambiental discursa perante
um encontro do Instituto América do Petróleo.
O Primeiro-Ministro do Canadá,
Pierre-Trudeau, se reúne em Ottawa com
os chefes de Governo de 10 províncias
canadenses.

QUINTA-FEIRA, DIA 24
Primeiro-Ministro da Coréia do
Sul, Kim Jong-Pil, inicia visita de três
dias à Espanha.
Ephraim Katzir presta juramento, perante o Parlamento israelense, como quarto Presidente do Estado de Israel.
O Presidente Richard Nixon oferece na Casa Branca uma recepção, com
jantar e show, aos ex-prisioneiros que retcmaram do Vietname.
A Câmara de Representantes e o
Senado dos Estados Unidos entram em
recesso de quatro dias por causa do Memorial Day.

SEXTA-FEIRA, DIA 25

€
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Síria vai às urnas eleger 188
membros do Conselho Popular.
Em Washington, o Departamento de Comércio publica relatório sobre
comércio exterior.
Bispos do Brasil, Chile, Equador
e Peru continuam reunidos em Lima para preparar o próximo encontro de secretários-gerais da Conferência Episcopai Latino-Americana (Ceiam).
Os chefes das Forças Aéreas de
El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Estados Unidos, República Dominicana e Venezuela continuam reunidos
em Cochabamba, Bolívia, em encontro
que terminará no próximo dia 27.

SÁBADO, DIA 26
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) inicia em
Viena reunião para debater a questão
do preço do petróleo, que seus membros
querem aumentar.
Sindicatos de negros norte-americanos iniciam reunião de três dias em
Washington. Um dos oradores será o pastor Jesse Jackson.
No Parque Malcolm X, de Washington, manifestação de apoio à independència da África do Sul.
Os Ministros das Relações Exteriores da Itália e da França se reúnem em
Roma.
O presidente do Conselho de Estado da Romênia, Nicolae Ceausescu, é
recebido pelo Papa Paulo VI em audiência especial.

Assalto a posto
!. .
-

Bue7ios Aires (AP-ANSAJB) — Um agente morreu
e .outros três ficaram gravemente feridos num tiroteio travado com um grupo de 10 terroristas que
tentaram assaltar, um posto policial na localidade de
Merlo a- 35km de Buenos
Aires. Três dos atacantes
também sairam feridos.
Os , terroristas chegaram
em vários' automóveis e se
espalharam em leque para
o ataque ao local, em que
se encontravam 18 agentes.
Estes reagiram, travahdo-se
então um tiroteio que se
prolongou por 10 minutos,
e impediu a tomada do
posto. Os terroristas bateram então em retirada e
fugiram em seus carros,
um dos quais abandona^
ram por estar com seus
pneus vazios, atingidos por
balas.
Na fuga levaram seus
três companheiros feridos,
segundo disseram fontes
policiais.
PACTO
Líderes operários e dirigentes empresariais aceleraram este fim de semana
vissuas conversações com "pactas à conclusão de um
to social" antes da posse do
novo Governo, no próximo
dia 25, disseram fontes autorizadas de Buenos Aires.
O acordo Incluiria, basicamente, um compromisso
dos empresários de seguir
uma política de contenção
de preços, e dos sindicatos
de não recorrer, durante al-

gum tempo, a nenhum movimento de força, como a
greve.
CONSULTAS
As conversações se desenvolvem entre dirigentes da
Confederação Geral do Trabalho
(CGT), controlada
pelos peronistas, e a Confederação Geral Econômica
(CGE), que reúne a maioria
das empresas pequenas e
médias de capital argentino.
As duas entidades chegaram, ano passado, a um
primeiro acordo do qual surgiu um programa econômico conjunto, adotado mais
tarde pelo peronismo como
esquema básico de sua linha
de
ação
governamental.
Trata-se de um programa
moderadamente nacionalista, que prevê a nacionalização dos depósitos bancários
e.do comércio exterior, bem
como restrições à liberdade
de ação do capital estrangeiro.
A idéia de um pacto sociai, em conseqüência de tal
acordo, foi ventilada, pela
primeira vez no começo do
da
dirigentes
ano por
CGE, os quais consideram
que um periodo minimo de
dois anos sem hostilidades
sindicais será uma excelente base para pôr em marcha
o programa econômico.
Segundo as fontes, as
conversações estavam numa
fase avançada, mas tudo depende do acordo final e da
solução do problema salarial.

por Cr$ 1260 mil

Caracas (UPI-AP-ANSAAFP-JB) — Os 32 passageiros e os cinco tripulantes
do avião comercial da empresa venezuelana Avensa,
sexta-feira
desviado
na
passada para Cuba por
quatro terroristas, chegaram ontem às 19h20m (de
Brasilia) a Caracas.
Sorridentes,
apesar
do
cansaço refletido em seus
rostos, os passageiros e tripulántes desceram do Convair-580, sendo recebidos
com aplausos pelo público,
parentes e jornalistas. Foram levados por agentes de
segurança para os salões do
aeroporto
de
Maiquetia,
presumivelmente com o objetivo de identificar os quatro terroristas que sequestraram o avião.
Os quatro integrantes da
organização de extrema esquerda Ponto Zero, comandados por Federico Bottinl
Marin, ficaram em Cuba.
Um porta-voz da Embaixada da Suiça em Havana informou à imprensa que não
havia nenhuma informação oficial sobre o destino
dado pelas
autoridades
cubanas aos seqüestradores
— três homens e uma mulher — mas que tudo indicava que eles estavam detidos. Esta informação não
foi confirmada oficialmente.

Washington, Nova Iorque estão Implicados em pagaaos
destinados
(AFP-UPI-JB) .— O Gene- mentos
ral Accounting Office, órgão acusados do escândalo Waequivalente ao Tribunal de tergate.
A rádio oficial do GoverContas, revelou ontem que
o advogado do Presidente no norte-americano, A Voz
Richard Nixon, Herbert da América, tem noticiado
Kalmbach, confessou ter pa- ao' resto do mundo o caso
go cerca de 210 mil dólares de espionagem política em
(Cr$ 1260 mil) aos espiões Watergate com os mínimos
do caso Watergate ou a seus pormenores, o que leva aladvogados para defendê-los. guns senadores norte-ameA maior parte deste dinhei- ricanos a perguntar sobre a
ro vinha de duas pessoas es- conveniência de tal cobertreitamente vinculadas ao tura, sustentando que o diPresidente Richard Nixon, nheiro de impostos não desialienta o General Accoun- veria ser usado para divulting Office, ressaltando que gar noticias tão desagradaKalmbach fazia os paga- veis no estrangeiro.
mentos através de intermediários. Dois membros do MARTHA MITCHELL
comitê para a reeleição de
Em programa de. televisão
Nixon foram citados: Maurice Stans e Frederick La- em Nova Iorque, a mulher
rue assim como o presiden- do ex-Secretário da Justiça,
te da Northrop Corporation, John Mitchell, pediu a renúncia do Presidente RiThomas Jones.
chard Nixon, salientando que
OS IMPLICADOS
seu marido "protegeu o PreStans reconheceu que en- sidente em circunstâncias
tregou à esposa de Kalm- que não deixam nenhuma
bach a quantia de 75.100 dó- dúvida".
Ao mesmo tempo a filha
lares (Cr$ 450.500,00), garantindo que ignorava que do Presidente Richard Niesse dinheiro estava desti- xon, Julie Eisenhower, afirnado aos acusados do escân- mou, ontem, estar segura de
dalo Watergate. Jones for- que seu pai não renunciará
neceu 50mil dólares (Cr$ 300 apesar da situação provocamil), afirmando que se tra- da pelo escândalo de Watertava de um donativo nor- gate.
"Estou certa de
mal à campanha eleitoral e
que ele se
como tal seria declarado manterá firme ... ele ama
realmente seu país... não
oficialmente.
O comunicado do Accoun- penso que seja homem que
ting Office constitui a pri- deixe seu posto antes do fim
meira indicação de que o de seu mandato", afirmou a
advogado de Nixon, Kalm- uma cadeia de televisão da
bach, Stans, Larue e Jones capital federal.
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Ordem de prisão atinge
o fillio de Roosevelt

Montevidéu (UPI-AP-JB)
— Com o objetivo de contornar a crise que ameaça
as instituições uruguaias,
diante da negativa do Senado de conceder à Justiça
Militar licença para julgar
o Senador Enrique Erro, a
Câmara dqs Deputados inicia na terÇa-feira um julgamento político do Senador, acusado de vinculações com os tupamaros. Esta alternativa à suspensão
estado
do
informar-se
(AFP
La Paz, Cochabamba
para
-UPI-JB) — O Comandante de espírito reinante nas das imunidades poderá prodas Forças Armadas bolivia- mesmas. Um clima de in- vocar o concedimento de
nas, General Joaquim Zen- certeza prevalece nos meios licença para o julgamento
teno Anaya, disse ontem à politico-militares. Para ho- do Senador na esfera civil.
imprensa em Cochabamba, je ou amanhã espera-se a A Câmara dos Deputados
um comuni- agirá como um tribunal de
que os três agentes de segu- divulgação de
rança do Estado que mata- cado sobre a situação geral. primeira instância, subindo
Apesar das Forças Armaram" a socos o ex-coronel
depois a sentença para o
"serão
Andrés Selich Chop,
das expressarem reiterada- Senado que atuará como
doa a quem mente sua solidariedade e
castigados
supremo tribunal.
doer". Esta é a primeira vez apoio ao Presidente Hug
que o alto chefe militar faz Banzer Suarez, fontes polideclarações sobre o aconte- ticas informaram que elas o
cimento.
pressionam para demitir
seu atual Ministro do Inteex-Ministro
Em La Paz, o
rior, Alfredo Arce Carpio,
da Saúde Pública, Carlos cuja atuação no caso da
Valverde Barbery, afirmou morte de Selich foi consideque os autores materiais e rada "infeliz."
intelectuais do assassínio de
Selich deverão ser punidos
com a peria de morte, refe- SURPRESA
rlndo-se aos três agentes
Em suas declarações à
que o executaram. Pediu,
também, ao Governo invés- imprensa, o comandante
tigações para esclarecer a Zenteno Anaya afirmou que
identidade dos autores in- a violenta morte do ex-Mitelectuais para castigá-los nistro do Interior surpreendeu os membros das Forças
da mesma forma.
Armadas, desgostando o alto comando do Exército, raCOMISSÕES ESPECIAIS
zão pela qual o órgão exigirá
"o
das
que
peso da lei recaia soO comando-em-chefe
os
bre
coque comprometem a
Forças Armadas enviou
a
missões especiais a todos as equipe governamental e
do país."
tranqüilidade
do
militares
pais
guarnições

Bolívia vai punir
agentes matadores
do coronel Selich

Congresso abre
no Chile novo
período de sessões
Santiago do Chile (UPIJB) — O Presidente Salyador Allende inaugura hoje
mais um período ordinário
do Congresso chileno, eleito
dia 4 de março passado, e
no qual está em minoria a
que
coligação
partidária
forma o Governo.
O Partido Nacional (direita) já anunciou que não
cerimônia,
comparecerá à
em sinal de repúdio ao Go-'
verno ao qual acusa de praabusos e
ticar "contínuos
desrespeitar a lei e a Constituição." É
provável que
compareçam
também não
os parlamentares do Partido Democrata Radical, grupo direitista surgido de
uma cisão do Partido Radical.
MOBILIZAÇÃO
Os Partidos que apoiam o
Governo, principalmente o
Comunista e o Socialista,
convocaram seus militantes
para saírem às ruas por onde passará a comitiva oficiai, integrada por Allende
e seus ministros, que se di-

Leia

editorial

rigirá ao Congresso, para a
solenidade de praxe.
Como tem feito desde que
assumiu o poder, Allende e
seus auxiliares se dirigirão
ao Congresso em automóveis e não nas tradicionais
carruagens descobertas utilizadas por* todos os Chefes
de Estado chilenos nessa cerimônia e nos desfiles militares do Dia Nacional, 19
de setembro.
MOMENTO DE CRISE
Perante a sessão conjunta da Câmara e do Senado,
Allende lera sua mensagem
anual sobre "a marcha politica, econômica e administrativa da nação."
A presente legislatura se
abre no momento em que o
pais atravessa uma complexa crise econômica, marcada pela escassez de gêneros
alimentícios e essenciais, infiação galopante e graves
dificuldades financeiras. Nos
últimos dias, a situação se
agravou em conseqüência do
racionamento de combustível, principalmente gás liquefeito, justamente quando
começa o inverno.
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Genebra (AFP-JB) —
Além do financista norteamericano Robert Vesco, a
ordem de prisão emitida na
sexta-feira atinge cinco de
seus sócios, entre os quais
James F. Roosevelt, filho do
ex-Presidente Franklin Delano Roosevelt. Acusado de
um estelionato de milhões
de dólares Vesco está também envolvido no caso Watergate e é procurado pela
Justiça dos Estados Unidos.
O financista doou à campanha de reeleição de Nixon
200 mil. dólares (Cr$ 1200
mil) para obter do então Secretário de Justiça, John
cobertura
Mitchell,
para
uma operação que sua organização realizava no Lí-
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Paris (AFP-JB) — O XXX
Salão Internacional da Aeronáutica e do Espaço, de
Paris, será inaugurado na
próxima sexta-feira. A
grande atração deste ano
será o trem espacial sovii.tico-norte-americano
que
vai ser lançado ao espaço
em julho de 1975; O PresiPompidou
dente
George
inaugurará a mostra, que
terá a duração de 11 dias.
Calcula-se que a exposição
será visitada por 1 milhão
de pessoas.
Além do trem espacial,
as naves Soyuz e Apoio serão exibidas. . A tripulação
do primeiro vôo conjunto
dos EUA-URSS estará present; à feira, onde o público poderá ver também
uma maquete do Skylab,
laboratório espacial norteamericano,
gravita
que
atualmente em torno da ,
Terra. No setor da aeronâutica, as maiores atrações
serão os aviões supersônlcos de transporte: o Concorde francês e o Tupolev
soviético.
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bano. O dinheiro não foi declarado de acordo com a legislação norte-americana e
usado, segundo se suspeita,
para financiar operações de
espionagem como a do caso
Watergate.
ESTELIONATO
Além de Vesco, o Tribunal
de Genebra também quer
prender James F. Roosevelt,
Ulrich
Milton
Melssner,
Strickler, Henry Buli III e
Edward E. Coweer, todos
eles acusados de estarem
implicados no estelionato
cometido por Vesco, por
participarem da diretoria da
IOS (Vestors Overseas Services).

Plano para salvar
Skylab é alterado
Centro Espacial — Houston (UPI-AP-AFP-A N S AJB) — Os tripulantes do
laboratório espacial norteamericano Skylab deverão
estender um toldo ou um
balão inflável sobre a espaçonave através da sua camara de compressão (o piano anterior previa uma caminhada no espaço) a fim
de protegê-la dos raios solares, informou ontem o diretor do vôo, William Schneider.
Ao anunciar a alteração
dos planos para impedir o
superaquecimento do Skylab e salvar assim a missão,
Schneider explicou que a
nova solução foi adotada,
principalmente, por razões
de segurança. Desta maneira, um dos tripulantes não
mais caminhará no espaço
ou permanecerá de pé ao
lado de uma escotilha aberta da nave de comando
Apoio.
Schneider disse, porém,
que uma caminhada no espaço ainda poderá ser efetuada se a câmara de compressão estiver tão bloqueada por detritos da couraça
antitérmica,. destruída durante a colocação da espaçonave em órbita, que não
possa ser puxada do interior da cabina.

___________ __________________ ..
x

K- J9

:'- _________!
^~Tr*,*.y -¦ *: Wm

WÊ

•

mm HdHB

'
¦

______!¦
-^5

\J)

E não leva mesmo, se você ficar
atenta.
Comparando os preços, e não
aceitando logo o primeiro que lhe pedem
você ganha.
Ganha porque o dinheiro pode sobrar,
Sobrando, você compra mais.
Agindo assim, você está ajudando o
Governo a controlar a inflação. Ou seja
está ajudando a você mesmo.
Porque, como todos nós, o Governo
não pode fazer nada sozinho.
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Ande um pouco mais
e pague um pouco menos.
Daqui em diante, quando você sair
para as compras, pense.
Onde é que você pode encontrar o
que quer, mais barato?
No bairro? No centro? Noutro bairro?
Então ande um pouco mais.
O dinheiro é seu. Está no seu bolso.
E não caiu do céu. Melhor que sobre
algum, não é mesmo?
O gostinho de comprar pelo melhor
sente uma
preço é delicioso, Você "Ninguém
me leva
espécie de realização:
ra conversa".
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Fique do lado dele.

Campanha de interesse público do Conselho Nacional de Propaganda e deste veiculo.
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Informe JB
supermercados, com o objetivo de assegurar um estoque permanente de
carne para um prazo de 15 dias, pelo
O Ministro do Planejamento, Sr. menos.
hoje,
dirá
Veloso,
Reis
João Paulo ãos
Segundo o Plano Nacional da
na reunião de ministros ibero-ameri- Carne, os grandes frigoríficos já esInProduto
canos, na Espanha, que o
tão obrigados a garantir estudos para
terno Bruto do Brasil alcançará este um prazo de pelo menos 30 dias.
ano os 55 bilhões de dólares e em 1980
Desta forma, o Ministro Moura
entre 100 e 110 bilhões de dólares, um Cavalcanti tem esperança de que os
mundo/
do
dos maiores
centros consumidores atraComo se espera que este Brasil te- grandes a época da entressafra sem
vessarão
uma
década,
populanha, no fim da
maiores problemas de abastecimento.
ção de 120 milhões de habitantes, Ainda
para assegurar os estoques, o
acredita-se numa renda per capita
Governo -tem um sistema especial de
acima áe 900 dólares em 1980.
no moDirá também o Sr. Reis Veloso financiamento que será usado
oportuno.
nimento
seja
a
preocupação
que conquanto
tidamente com a solução dos problemas internos de.pobreza e distribui- Energia nuclear
ção de renda, a atual estratégia braO Seminário Eegional sobre Disileira procura realizar a maior indeverá ser realizado no
tegração do pais na economia inter- reito Nuclear
25 a 29 de junho que vem,
de
a
intensifiperíodo
em
e
particular
nacional
Carneiro Felipe, da Cocação ãa cooperação econômica com no Auditório
de Energia Nuclear,
Nacional
missão
Latina.
América
ãa
os demais paises
Janeiro.
de
Rio
no
dando
Assim, o Brasil continua
A.reunião, que será patrocinada
no
pleno apoio _ ALALC e cooperando
Agência Internacional de Enersentido de encontrar esquemas que pela Atômica,
contará com delegações
libe- gia
de
o
acelerar
processo
permitam
da América Latina.
os
todos
de
paises
área.
na
comércio
ãe
ração

O Brasil em 80

Trigo

Senado

Um plantio experimental de trisendo realizado em terras de
está
go
Petrolina e Juazeiro, para determinar
se
quais as variedades que melhor
adaptam à região.
Se os resultados forem positivos,
como esperam as autoridades da Sudene, a variedade mais rentável sera
escala
proximamente cultivada em
econômica.
Para que não se pense ser um absurdo o cultivo do trigo no Nordeste,
covénm esclarecer que o cereal é orido
ginário da região que vai do Delta
Nilo ao fundo do golfo Pérsico, uma
das regiões mais quentes do mundo.

Técnicos da Secretaria de Informações e do Centro de Processamento de Dados do Senado e representantes credenciados de vários Ministérios estiveram reunidos com o objetivo de promover a elaboração, em
conjunto, de um Thesaurus de referência legislativa que englobe todas
as áreas do Direito.
Picou estabelecido, durante a
reunião, um intercâmbio permanente
entre o Sistema de Informações Ledo
gislativas do Senado e os órgãos
Poder Execeutlvo. Este deverá deslgnar brevemente representantes que
funcionarão junto ao Centro de Processamento de Dados do Senado.

Urbanização
O Centro de Planejamento Metroas
politano pretende compatibilizar
atividades relativas ao acompanhamento de financiamentos com as de
estudo e pesquisa, consolidação e promoção do esquema montado para o
desenvolvimento urbano integrado.
Tudo, no entanto, depende da
Piplan (financiamento para o planejamento).

A mágica

Oftalmologia

Os responsáveis pela execução da
alipolitlca nacional de produção de
mentos e do abastecimento aos grandes centros urbanos, como é o caso
do Rio de Janeiro, afirmam que o caminho conveniente é defender os interesses dos consumidores, garantindo aos produtores uma remuneração
compensadora. Diante de uma afirmatlva tão segura, cabe a pergunta:
Quem fará a mágica?

Mais de 2 mil médicos de todos os
Estados irão a Salvador, entre 6 a 9
de setembro próximo, a fim de assistir ao 17.° Congresso Brasileiro de Oftalmologia.
.
.
Esse congresso será a mais imofda
portante promoção cientifica
talmologia já realizada no Brasil.

Ref lorestamento
A Sudtne e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas vão
realizar pesquisas de reflorestamento
no Poligono das Secas, experimentando variedades nativas melhoradas.
O programa visa também introduzlr no Nordeste espécies estranhas ã região, numa tentativa de dlminuir os fatores que contribuem para as secas.

Cultura
Na porta de um dos elevadores
do Ministério da Educação, no Rio de
Janeiro, está afixado um aviso assinado pelo delegado regional Wilson
Brandão, mais ou menos com a seforça:
guinte
"Soube que pessoas estranhas estão freqüentando a cantina do Palacio da Cultura. Se o caso repetir-se
mandarei fechar a cantina".
Eis um aviso que, por estar afixaao no Palácio da Cultura, deveria
merecer um lugar na filosofia do conhecimento.

Carne garantida
O Ministro da Agricultura, Sr. José Moura Cavalcanti, concluiu entendimentos com os dirigentes dos

TV Educativa
O Ministério da Educação deverá
receber até o final de junho próximo
um sofisticado equipamento de televisão montado em caminhão.
Esse equipamento destina-se a
tomadas externas da TV Educativa do
MEC e é absolutamente necessário ao
lançamento da novela João da Silva,
que* já tem 30 capítulos gravados.

Rua feliz
A Rua Martins Pena, no Fiamengo, está sendo alvo do interesse
das autoridades. De repente, a rua
foi asfaltada e o Departamento de
Transito fez toda a sorte de melhoramentos (linha divisória, demarcação
de acostamento e placas de proibição
ao estacionamento inconveniente).
Um esclarecimento: a Rua Martins Pena tem somente 50 metros de
cumprimento.

Seringueira
O Dr. Anne Sitarama Prabhu, do
Instituto de Pesquisas Agrícolas da
Índia, acaba de chegar à Região Amazônica para estudar a seringueira nacional.
Segundo se informa, o Dr. Anne
vai estudar os fatores de predisposlIsto é,
ção da seringueira à doença,
seu estado de nutrição e precocidade
de desfolhamento anual; condições
da patógeno como potencial de inoculo, dispersão, viabilidade de comdeos e ascósporos.
Como se vê, o doutor vem com
um vasto programa.

Lance-livre
urbanístico da capital paraJá concluído o estudo sobre a form» volvimento
Além dele, estarão presentes os
de escoamento do ferro a ser extraído da naense.
e Reis Veloso,
serra dos Carajás. Nos próximos dias, Ministros Costa daCavalcanti
Caixa Econômica, Sr.
será entregue ao Governo a sugestão os presidentes
do BNH, Sr. Rubens
considerada mais econômica pelos técni- Gianpaolo Falco, e
cos da Vale do Eio Doce: a construção Costa.
de uma ferrovia de Carajás até o porto
O BNH começa a preparar farto matede São Luis.
rial para ilustrar a tese que o Brasil
sobre habitaAluisio de Oliveira convidando Djena- apresentará na conferência
— que a ONU prone Machado para estrelar um show que ção — a CONFEX-76
no Canadá, em
ele já tem todo montado nos Estados moverá em Vancouver,
1976. Ao contrário das outras conferenUnidos.
cias, na CONFEX-76 os paises apresenSegundo Luís Eduardo Estêves, pre- tarãoos resultados dos seus programas
sidente interino do Instituto Nacional do habitacionais servindo-se de slides, áudioCinema, o prêmio adicional de qualidade viduais etc.
referente a 1972 será dado em sua exFrank Sinatra confessando aos amipressão máxima: 12 filmes vão ser beneque não resiste mais â vontade de
gos
iciados.
f
vollar""a cantar. E vai recomeçar, firme,
Já em mãos das autoridades estaduais fazendo um grande show, em julho, em
um laudo do Instituto de Geotécnica re- Nova York.
comandando a retirada imediata de váo Governador Leonino Caiado dizia
rias famílias residentes em certos trechos
Rural, recendas favelas da Rocinha, Santa Marta e ontem que o Projeto Goiás
mais
Providência. Segundo os técnicos, esses temente lançado, vai deincorporar
lavouras e inmilhão de hectares
locais não resistirão a três dias de chu- um
-tomadas ao processo produtivo do seu
vas.
Estado. Já íoram distribuídos cerca de
Anuncia o Secretário de Agricultura, 500 tratores e outros implementos, sendo
Sr. Edmundo Campeio, para os próximos que o projeto beneficiará todos os munidias o inicio das obras de pavimentação cípios goianos.
interna da Central de Abastecimento do
Será no Aterro do Flamengo, defronGrande Rio. Se tudo correr de acordo
com o cronograma de obras, a CEAGRI te ao morro da Viúva, o local onde seo
será inaugurada em janeiro de 74 e pro- construirão os tubos que comporão
vàvelmente pelo próprio Presidente Me- emissário submarino. Ligados de 10 cm
10, numa extensão de 50 metros, os tudici.
bos serão conduzidos até a plataforma
Já de volta ao Rio o Senador João que ficará fundeada em Ipanema, no loClcofas, que passou a última semana na cal onde será assentado o emissário. A
cidade de Palmares, em Pernambuco, colocação dos tubos será iniciada cm ouapoiando pessoalmente o Governador tubro,
Eraldo Gueiros, que durante cinco dias
instalou o seu Governo naquela cidade.
O presidente da Associação Brasileide Exportadores, Sr. Giulite Coutinho,
ra
MarDe volta do oriente, o arquiteto
as dependências da Companhia
visitou
à
assento
cos Vasconcelos já retomou
e Comércio, cujo presiEntrepostos
de
das
prancheta para elaborar os projetos
Bornhauscn fez-lhe um
Paulo
Sr.
dente,
Paulo.
São
VASP
em
novas lojas da
relato sobre os planos da empresa.
No próximo dia 21, o presidente do
O Sr. Carlos Chagas acha que o Sr.
Banco do Brasil, Sr. Nestor Jost, assina Genolino
Amado é o mais forte cândidaem Curitiba o contrato de financiamen- to à vaga de .oraci Camargo na Acadeto (CrS 51 milhões mais CrS 40 milhões mia Brasileira de Letras.
suplementares) para «s obras de desen-
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Falta de verba impede que Feira de Amostras acaba Concurso
índio
se crie junto à USP órgão dia 21 e já negociou mais sobre
finda dia 31
específico para a Ecologia de 18 milhões de dólares
Niterói (Sucursal) — A
18 milhões de dólares (cerca de Comissão Estadual do FoiSão Paulo (Sucursal) — O professor Cláudio
G Froehlich, do Departamento de Zoologia da universidade de São Paulo, até agora não conseguiua
de Estudos,
junto ao Centro Interdepartamental
criação de um Departamento de Ecologia da USP,
pelo'qual vem lutando há dois anos.
Ciência básica para um desenvolvimento sadio
das comunidades, de acordo com a campanha norte-americana para preservação do meio-ambiente, a
Ecologia teve progresso extraordinário nos últimos
30 anos. O Brasil, segundo o professor, tem dedicado
apenas estudos paralelos à ciência. O Departamento
específico não saiu por falta de verbas.
Contra-proposta
— O desenvolvimento da
Ecologia nestes últimos 30
anos foi extraordinário, diz
o professor Cláudio G. Froehlich, do Departamento de
Zoologia, integrado ao Instituto de Bioclências da
USP. Contudo, em termos
de Brasil, acrescenta,' somente em poucos anos para
cá têm surgido centros dé
estudos e pesquisas ecológlcas, principalmente nas
universidades.
— O que mais se nota no
Brasil, no campo da Ecologia, é uma prática de estudos e pesquisa desvinculada de um núcleo Irradlador e catalizador desses
trabalhos. Na USP, por
exemplo, estudos de Bota- ;
nica com enfoques ecológicos; pesquisas de Geologia
com observações da área de
Ecologia; trabalhos de Quimica, Geografia, Zoologia,
Pisiologia e Biologia com
aspectos ecológicos."
¦ — A Idéia da criação de
um Departamento de Ecologia na Universidade de
São Paulo, prossegue Cláudio Froehlich, surgiu entre
os docentes dos vários departamentos do Instituto
de Bioclências (Zoologia,
Botânica, Biologia e Disio-

Com mais de
Cr$ 108 milhões) já negociados com mercados estrangeiros, termina no dia 27 a IV Feira de Amostrás Rio Export Fair, que vem sendo realizada desde o dia 4 no Pavilhão de São Cristóvão, apresentando produtos de consumo interno e para exportação de 163 empresas particulares e estatais.
Mostrando pela primeira vez a Rio Export Fair,
a Feira de Amostras é promovida pela Brasília Eme a
preendimentos em colaboração com a Embratur
Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (Cacex), com objetivo de apresentar o desenvolvimento carioca em vários setores econômicos, principalmente, a indústria e o comércio.

com
„_„_-,, preocupados
logia),
,. .um melhor aproveitamento
das pesquisas em curso, péIa feitura de programas de
ensino com maior unidade
e, com vistas a uma am- "
pliação da área de estudos
e trabalhos práticos. Há
dois anos, então, começou
todo um processo para concretlzá-la após reunir várias adesões e pareceres favoráveis, e dois professores
trataram de encaminhar a
proposta formal. Cláudio
(Departamento
Froehlich
de Zoologia) e Edson Pereira dos' Santos (Departamento de Biologia) assinaram o documento.
Extora-oficialmente, a direção do Instituto havia
sido favorável à sugestão,
através de consultas preliminares. E, assim, ao entrar
no CID — Conselho Interdepartamental — sua aprovacão parecia fato consuniado.
Contudo, a proposta foi
rejeitada. Justificativa: falta de verba. Disse o CID:
Se for criado o Departamento de Ecologia, terá que
se reduzir a verba à disposição dos outros já existentes.

OBJETIVO MAIOR
A Rio Export Fair está dividlda em vários stands de
utilidades do lar, automóveis, motores e moda e, segundo Roberto Bastos Ribeiro, diretor da Brasilia
Empreendimentos, já negociou mais de 18 milhões de
dólares com países cia América Latina, do Mercado Comum Europeu e com firmas
norte-americanas.
— O objetivo da amostra
— afirma — é promover negócios Internos e externos,
principalmente, já que é
disso que o Rio precisa para
se firmar como Estado in-

Um centro
Mas, diante da importancia da proposição, e tendo consciência da necessidade de implantação de tal
departamento, o Conselho
proInterdepartamental
curou um paliativo. Formou-se uma comissão integrada por um membro de
cada departamento para
formular a instalação de
um Centro Interdepartamental de Estudos de Ecologia. Até hoje essa comissão não se reuniu.
— E mesmo que se reúna,
informa o professor Froehlie, não terá muita coisa a
fazer, ná prática. Pelos estatutos da Universidade,
uni. Centro Interdepartamental não tem direito à
verba própria, nem um es-

paço físico obrigatório. Com
isso, as„mudanças; que podem ocorrer não serão, obvlameritè',' aquelas que poderiarií ser feitas. - _. •
Aindàrá-sim, existe uma
possibilidade de, sem ferir
as disposições do CID, que
apoia, a' criação de um centro de Ecologia mas indica
a falta de verbas como fator do impedimento, surgir
um órgão desse tipo. A solução seria a ampliação:
Centro Inter-Unidades de
Estudos de Ecologia.
Com isso, já seria possivel o recebimento de verbas
especificas, além dos convênios que poderiam ser firmados com fundações e órgãos de estudos e pesquisas,
nacionais e estrangeiras.

Mineiro
Fregueses desaparecem e
lança livro
últimos carvoeiros do Rio
ramo em feira
pensam em mudar de
Eles são impregnados pela cor da mercadoria
muito
que vendem — carvão — falam pouco, ficam os iretempo olhando suas lojas pretas, esperando
tempo na congueses cada vez mais, levando menos
e,
por isso, acabam
tagem dos sacos encomendados
ramo.
de
mudam
ou
negócio
o
O carvoeiro não é tão necessário hoje. Nos sude carvão supermercados se compra a quantidade
ou usar no
casa,
em
churrasco
o
ficiente para fazer
camping, acondicionada em pequenos sacos de panão existem e
pel As festas juninas praticamente
a freguesia de querosene — artigo que também negociam — está se acabando com a extinção das favelas e por causa do gás engarrafado que tomou
conta da praça.
Queixa igual

CURSOS
DE JUNHO

ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS
Coordenação do Prof. Newton Tornaghi
BÁSICO DE ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II
MARKETING
PESSOAL
ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
NOÇÕES DE CONTABILIDADE E ANÁLISE DE
BALANÇO PARA ADMINISTRADORES
(COM ESTUDO DIRIGIDO)
NOÇÕES DE COMPUTADORES PARA EXECUTIVOS
Início: 18 de JUNHO; Término: 9 de AGOSTO
Horário:
1." aula: 18,45 às 20,00 horas
2." aula: 20,15 às 21,30 horas
Inscrições: de 08,30 às 20,30 horas

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Praia de Botafogo n.° 190, sala 312
- Ramal 112
Telefones: 246-6934 e 266-1512

PRIMEIRA
CLASSE.
w_â^ '***^> llÉÉil -

Um programa
â altura do seu
patrocinador:
Rothmans, o maior
nome em cigarros.
De 2.3 a sábado,
das 22 às 23 h
na Rádio Jornal do
Brasil.

fuá

clore, da Secretaria de Educação e Cultura, encamlnhou circular aos colégios
de 1.' Grau do Estado lembrando que o concurso de
redação sobre o indlo, lançado pelo MEC, termina dia
31.
É esperada a participação
de 1200 a 1500 alunos das
escolas íluminenes, que poderão abordar em seus trabalhos os mitos, lendas, con.
tos, histórias, arte popular
e alimentos que marcaram
no
dustrial. Tivemos a visita de a civilização índigena
Brasil.
vários grupos estrangeiros,
Inclusive de membros da Ca- A REDAÇÃO
mara de Comércio InternaO MEC só aceitará, secional.
Entre as empresas que já gundò a Comissão Estadual
efetivaram vendas para pai- de Folclore, redações que teses do Mercado Comum Eu- nham um minimo de oito
ropeu, estáo a De Millus (3 folhas e um máximo de 12,
milhões e meio de dólares), datilografadas em espaço
a Asberlt, fabricante de jun- dois, em papel tamanho ofitas para automóvel, que fe- cio, com três vias (original
chou negócios com o merca- e duas cópias). O trabalho
do mexicano, e à Brasividro, poderá ser remetido pelas
a
que negociou 850 mil dóla- direções dos colégios para do
res com firmas norte-ameri- Campanha de Defesa
enas. Representantes de em- Folclore Brasileiro, na Rua
16, T? andar,
presas que expõem na Feira da Imprensa,
acham que esta semana será sala 710, Palácio da Cultura,
na Guanabara.
a de maiores negócios.

Os que ainda não mudaram de atividade ou fecharam suas carvoarias são
unanimes em afirmar que
"o negócio não dá, todo
mundo hoje tem fogão a
gás. Fogarelro. a querosene
e fpgãp; a carvão não existem mais".
As oasas e favelas situadas perto dás carvoarias
acabando e atualforam
mente são raros os que procuram carvão. Além disso,
os supermercados oferecem
quantidades a preços mais
atraentes — entre Cr$ 2.50
e 3,50 o saco de papel.
Nem a continuação da

atividade nesse tipo de comércio pelos parentes, coiantigamente,
comum
sa
tem acontecido. Dentre os
inúmeros casos pode-se citar o da carvoaria que existiu na Rua Carlos Seidl,
. 101, na Tijuca, que foi definitlvamente fechada pela
família, após a morte do
proprietário.
melhor
Outros tentam
sorte, mudando de ramo,
como aconteceu com a carvoaria da Rua Cachambi,
442, que seu proprietário
transformou em armazém,
procurando melhorar o sustento da família.

Belo Horizonte (Sucursal)
— O lançamento de um livro de bolso sem título na
Feira de Arte e Artesanato,
que todos os domingos é realizada na Praça da Llberdade, marcou ontem o início
das atividades das Edições
Marginais, experiência que
"levar literatura
pretende
ao povo, ao innivel
de alto
vés de esperar que o povo
vá a ela."
O primeiro livro das Edições Marginais, publica três
contos de autores diferentes — Luis Vilela, Murilo
Rubião e Roberto Drumond,
este último ganhador do
IV Concurso de Contos do
Paraná. O responsável pelas
Edições Marginais é o escritor Jefferson Ribeiro de Andrade, que adotou como
slogan: "A cultura é um gênero de primeira necessidade."
DISTRIBUIÇÃO
Além das vendas em feiras
de artesanatos, Jefferson
pretende distribuir seus livros de bolso de porta em
porta, em bancas de jornais,
nas universidades, nos superniercados e nos escritorios, além de colocar cegos
para vendê-los de porta em
porta e nas ruas.

Desinteresse do público é
fator que entrava avanço
da Arqueologia no Brasil

Educação
escolhe
pr ofessores—

A
Niterói (Sucursal)
Secretaria de Educação do
Estado do Rio vai realizar,
amanhã, nova escolha entre
professores que participaram do último concurso de
ingresso ao magistério primário para firmar 335 contratos.
A escolha será nas sedes da
Ia., 2a., 3a., 7a. e 10a. Regiões Escolares, que englobam 16 municípios fluminenses, bom a participação,
inclusive, das candidatas que
obtiveram no concurso notas inferiores a 5. Nova
Iguaçu é o município que
oferecerá maior número de
Deficiências
vagas: 132. Três Rios e Teresõpolls, por sua vez, farão
cosEu
Cerâmica indígena, mol- trabalhos colegiais.
dagens em gesso de fósseis turno atender aos visitantes, somente um contrato cada
humanos e pré-humanos, mas. quando há acúmulo de um.
esqueletos, saimbaquis cole- visitas não dá para atender
tados no litoral do pais e ninguém direito — diz o
painéis que mostram a evo- professor Calo Garcia.
ele, entretanto,
Para
lução fisica e cultural do "essas
dificuldades de orhomem americano são algumas das peças e imagens do dem técnica e estrutural
do
pouco conhecido Museu do para o funcionamento e
Homem Americano da Uni- Museu não são específicas
versidade de São Paulo, ins- o grande problema é que a
talado precariamente num Arqueologia do Brasil ofesaguão do prédio da Zoolo- rece poucos atrativos em
gia, no Instituto de Bio- relação às culturas egípcia,
maia e inca, por exemplo."
ciências.
— Há absoluta deficiência Segundo ele, a cerâmica da
de pessoal para pesquisa e Amazônia e os sambaquis
fiscalização. O Instituto tem são quase tudo que o país
apenas dois pesquisadores e tem a oferecer para a exo zelador, que é o próprio ploração arqueológica, com
im
porteiro do prédio. Nos dias a agravante de que os samQuadrinhos
de semana não faltam visi- baquls estão em vias de extantes nem pedidos de in- tlnção, pois o material emA LIBERTAÇÃO
formações por telefone, qua— a calse — depregado
em
DOS
se sempre de estudantes
o tempo.
busca de dados para os seus teriora com
ESCRAVOS

São Paulo (Sucursal) — A limitação do mercado de trabalho, a falta de entusiasmo, deficiência
de pessoal para a pesquisa e o desinteresse do publico brasileiro são os principais problemas que estão travando o desenvolvimento dos estudos arqueológicos no Brasil, em nítida desvantagem em relação
às culturas egípcia, maia ou inca, de maiores atrativos.
A opinião é do professor Caio Garcia, pesquisador do Instituto de Biociências e responsável pelo
Museu do Homem Americano, da Universidade de
São Paulo que. apesar de ter sido fundado em 1962,
até hoje não tem espaço suficiente para funcionar,
e
além de contar com apenas dois pesquisadores
"é um sinum zelador, o que, segundo o professor,
toma claro da pobreza arqueológica do país."

Monteiro Leite Importadora Ltda.
CHAPAS E PERFILADOS DE AÇO
Comunica seu novo telefone

RADOjfg AM94Q

PABX 260-9619
A partir de

V_>rrT____^r^^___à

1 L

23 de

maio de

1973

No processo mais
prático para o estudo
e a recreação.
Pedidos pelo
Telefone: 264-6212
CrS 5,00,
cada exemplar.
Descontos para
escolas e revendedores.

JORNAL DO BRASIL

Segunda-feira, 21/5/73
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Prenuncio do frio aumenta as
vendas de vinhos e de queijos

¦

ii

Com o prenuncio de inverno da Porto Dalva, por exemplo, de 35 anos
requinte,
semana passada e a possibilidade de de idade, é realmente ummarcas
que
novas frentes frias, a preferência do servido como licor. Há Ferreirinha,
consumidor, no oampo da alimenta- são' mais populares:
Casa de Campo, Oran Leve, Cação, volta a recair sobre os a queijos sal
Garcia, . Casa da Calçada e
partir
esses
E,
produtos,
e vinhos.
Grandjó
o
que é mais consumido
uma
ter
grande maio, começam a
por ser mais leve: Em
de procura, não apenas pelos estran- pelas mulheres
supermercado, o consumidor
tammas
qualquer
Bio
ho
vivem
gedros que
estas marcas pelo
bém pelos brasileiros que já estão poderá deencontrar
12,00
a Cr$ 15,00.
Cr$
preço
numa
servi-los
de
criando o hábito
de vinhos
variedade
da
Dentro
roda de amigos.
os mais procurados são o
Em algumas lojas, o consumidor nacionais,
Chateau Duvalier, o mais caro de
poderá encontrar os tipos de queijos
todos (Cr$ 12,00, em média) e o Vinho
muito
e,
por preços
mais apreciados
São Roque, o RG, de São Paulo;
de
naciosimilares
mais baixos, os seus
está tendo grande aceitação, peque
é
nais. Quanto ao vinho, cuja oferta
seu preço que é de Cr$ 7,00, em
maior devido à quantidade de produ- la
média. A base de Cr$ 9,00, existem
tos fabricados no país, é uma questão marcas como Precioso, VÍnho Feexperimena
apenas de se aprender
lipe, Granja União, o vinho verde
tax as novidades que aparecem no Algarves, da Dreher, o Bernard Tailmercado.
lan o Santa Ursula.
Uma nova marca está sendo lan. VINHO MADURO
cada agora pela Vinhos Finos Santa
Rosa S.A., o Chateau Lacave com dois
— Cerca de 80% dos consumido- tipos, o tinto (da safra de 1969) e o
. res brasileiros preferem o vinho ma- rose (safra de 1970). Esta marca seduro — explica o Sr. José Maria Soa- rá vendida ao consumidor pelo preço
res Cordeiro, um dos donos da Casa de Cr$ 12,00, e está situada entre os
Bonifácio. De modo geral, os enten- vinhos de boa qualidade fabricados
- didos no assunto classificam esta no Brasil.
tendência como um reflexo do fato de
Dos importados, o vinho chileno
o brasileiro ser um mau consumidor está tendo grande aceitação porque
de vinhos. Para um dos revendedores além de ter boa qualidade, é vendido
da Casa Bar Flora, o hábito de se a preço mais baixo do que os outros.
tomar vinho maduro é resultado pelo
Na Cave aux Fromages, também
gosto que nós temos pelo açúcar. vi- podem ser comprados, além de queide
variedade
Há uma grande
finos importados, vinhos francenhos nacionais ou estrangeiros, en- jos
como o Baujolais Village, o Doces,
contráveis hos supermercados. De maine de Bouteilley, o Chateauneuf
um bom e encorpado Borgonha tin- du Pape e o Mouton-Cadet, todos mato francês, aos vinhos do Porto as duros, ao preço médio què .varia de
marcas se multiplicam. Alguns prin- Cr$ 70,00 a Cr$ 100,00.
cípios: os vinhos do Porto substituem
Mas o mercado não dispõe apecom grande vantagem certos aperivitivos que a industrialização e o con- nas de vinhos feitos de uva. Os
e
de
caju,
jenipapo
nhos
jurubeba,
bom
Um
impõem.
sumo de massa
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Super"
compras

maracujá, típicos de certas regiões
brasileiras, custam Cr$ 5,00 cada
garrafa, e têm maior teor de álcool
do que o de uv».
QUEIJOS
Para acompanhar um bom aperitivo de vinho, existem no mercado
poucos locais onde se possa comprar
queijos estrangeiros. Além da Cave
aux Fromages, que só vende queijos
franceses, a casa Fromage, em Ipanema, oferece grande variedade.
O Roquefort importado sai, em
média, por Cr$ 250,00; o Camembert,
por Cr$ 30,00, a caixa; o Provolone,
Cr$ 150,00, o quilo; o Gruyére, Cr$
70,00, o quilo; Brie, por Cr$ 150,00,
o quilo; Gourmandise, por Cr$ 15,00,
a caixa; e o Serra da Estrela, a Cr$
120,00, o cremoso, e Cr$ 90,00, o consistente.
No mercado, o consumidor poderá
comprar também, com mais facilidàde e por. preços muito mais baixos,
os similares nacionais dos queijos estrangeiros, como o Provolone (Cr$
20,00, o quilo); o Golda (Cr$ 18,00, o
quilo) e o Limburgo (Cr$ 4,50, a caixa). Existem também o queijo tipo
italiano, a Cr$ 23,00, o quilo; o tipo
estepe, a Cr$ 14,00, o quilo; o tipo
suiço, a Cr$ 28,00, o quilo; o tipo Roquefòrt, a Cr$ 40,00, o quilo e o requeijão do Norte, mais suave, ao preço de Cr$ 12,00, o quilo. Na Casa Le
Fromage, o consumidor poderá encontrar o queijo fundido, tipo Braenterkaese, que vem em tubos e é próprio
para rechear canapés, pela sua cremosidade. Seu preço é de Cr$ 4,80.
Além das casas especializadas, estes tipos de queijos, tanto importados
como nacionais, são vendidos também
em. alguns supermercados da Zona Sul
e nos hortomercados do Leblon e de
Humaitá.

Chocolate, alimento esquecido
São Paulo (Sucursal) — O brasileiro usa chocolate como guloseima, ignorando, seu valor como alimento. Inverter essa situação é o
que pretende o Comitê Nacional
para a Expansão Interna do Consumo de Chocolate (Conec), do
Ministério da Indústria e do Comercio, que vai lançar nos próximos
dias uma campanha para elevar o
consumo do produto, aproveitandose da chegada do inverno.
A campanha pretende dobrar,
pelo menos, o consumo de chocolate no mercado interno brasileiro, que se situa hoje em torno das
300 gramas per capita ao ano, contra os oito quilos do maior consumidor, a Suiça, ou os três quilos
da Colômbia.
CONSUMO CURIOSO
A elevação do consumo de chocolate no Brasil está condicionada,
em principio, à quebra das resistências dos hábitos alimentares do
povo, que só usa o produto na época da Páscoa ou como goluseima
— confeito de bolos, sorvetes ou
balas. O homem brasileiro quase
não come chocolate, sendo seu uso
mais comum entre mulheres e criancas.
Preocupado com essa resistência ao consumo, o Sindicato da Indústria de Produtos de Cacau e
Balas de São Baulo mandou reali-

gramas, cerca de 550 calorias, um
dos mais altos valores .calóricos,
contra 596 da banha de porco, cerca de 200 do pão, 152 dia carne, 101
do peixe e 70 do leite.
Suas propriedades nutritivas
são grandes, possuindo 56,15% de
hidratos de carbono, 29,10% de gorduras, 11,50% de proteínas e 2,01%
de sais minerais, situando-se entre
os produtos de componentes ideais
à alimentação humana. Isso levou
o Exército americano, a inclui-lo
na proporção de 70% nas suas rações de emergência destinadas aos
soldados que lutavam no íront, durante a 2a. Guerra Mundial.
^O presidente do Sindicato da
Indústria de Produtos de Cacau e
Balas de São Paulo aponta ainda o
IMPORTÂNCIA NA ALIMENTAÇÃO
exemplo do Japão como demonstrador das potencialidades alimentaA campanha, que utilizará
res do chocolate. Desconhecido nanas
comerciais
principalmente
quele pais, o chocolate foi introdúemissoras de televisão e rádio, em
zido pelos soldados americanos na
revistas e out-doors nas principais
2a. Guerra Mundial, e acabou
cidades do pais, procurará conventransformando-se em alimento bácer o brasileiro de que o chocolate
sico, sendo seu consumo quatro vepode ser transformado em seu suzes superior ao do Brasil, que possubstituindo
alimentar,
plemento
sui população idêntica à do Japão.
no lanche hábitos arraigados, como
As afirmações de que o chocoo do pão com manteiga e outros.
late faz mal ao fígado ou cria proEm suas várias formas, como
blemas para a pele não têm probebida (adicionado ao leite), em
•tabletes ou compondo outros, procedência, segundo o Sr. Otávio
Mendes Filho. Como tem grande
dutos como bolos e sorvetes, o choteor de gordura, pode fazer mal a
colate é considerado um notável
quem ingeri-lo em excesso.
alimento, fornecendo, em cada 100

zar, entre os anos de 1961, 1962 e
1963, uma pesquisa pioneira, segundo informa o presidente, da entidade, Sr. Otávio Mendes Filho. Ele revelou aspectos curiosos no consumo, como, por exemplo, o de que
os homens consideravam que o chocolate não era produto para homem, sendo mais para crianças e
para mulheres.
E essa conclusão serve agora,
segundo o Sr. Otávio Mendes Filho,
para o tema da campanha a ser
deflagrada: O Mais Gostoso do
Chocolate é Ser Alimento. Nun
pais que desenvolve enormes esforços para nutrir seu povo adequadamente, diz, o chocolate pode desempenhar papel preponderante.

LANÇAMENTOS
São Paulo (Sucursal)
—
Lançamento ãe Mó. WmmwW
veis Jules, o rol bar é um
bar que roda, gira possuinão geladeira embutida onde o gelo é conservado por 24 horas. O bar
com rodinhas de aço em,
sua parte inferior pode
ser levado para qualquer
^_____ _______L
canto da residência, jar' r-ÀmÈÈ S^^t
dim, piscina etc. A parte
: 7_jj______
mm*., nmm\__________
^¦kwv m
rolante que pode ser em
qualquer cor ou madeira,
sobe (para fechar) e desce
(para abrir), acendeu;m B WÈ
do a luz automaticamente. O lançamento já se
encontra à venda nas
principais lojas de São
Paulo e Rio.

'

i__________INlS|i;- Bii§Íl|raBH__

Relógio eletrônico
para os automóveis
¦tf-— Ju^IDV'^___MW

r^-:''::r$$:

__H^_____^
¦¦

¦¦¦

-I
;
ím

¦'%?

________________*i_IW_WM__P*^^*'________M_____i' ' "

IV

_______________________ I

\^Ê
!_____. ^t______m Wm
__K%.Ml____i"™
^^
9' ^____________k -'-i_____¦
BBLV^BBBlpffiL'''-'':'-^.

'¦¦':$S%íís

."*is_É

'-.

L^^ __f<S ____L_>l__1

¦

¦

-:__*___l_______________l^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
___Hte_*

'. ^>»n

São Paulo (Sucursal) —
Um jogo de xadrez em acrilico colorido ãe concepção
espacial, em que a dama é
o foguete, o cavalo a torre de microondas, o rei a
plataforma de observação e
o bispo o 7nódulo de co?n£_ndo é o la7içame7ito da Arform, i7idustria do Rio
Grande do Sul. O preço do
conjunto é Cr$ 3 700,00.
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Creme de Semolina é
lançado por Santista
Creme de se7nolÍ7ia é o
mais novo la7içamento do
Moinho Santista, que vem
em caixas de 400 gramas,
peso líquido, cada uma. O
produto é especial para a
alimentação infantil, porque pode ser misturado a
outros tipos de ali7nentos,
oferecendo maior condimento.

São Paulo (Sucursal) — Depois de fazer muito
sucesso nas histórias em quadrinhos, camisas de
fio de escócia, "a turma da Mònica', criação
do desenhista Maurício de Sousa está
enfeitando as tampas das panelas da Penedo,
especialmente criadas para fazer as refeições dos
bebês. Brevemente as panelas estarão à venda
nas principais lojas de São Paulo e Rio
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Intermatic
¦¦' *¦ >
m^Tlfi^mmmmmP^
—
São Paulo (Sucursal)
—
interruptor
o
Intermatic
sozinho
que liga e desliga elétrico
aparelho
qualquer
_ fabricado nos Estados
.
unidos, está sendo importado pela Dominó, Indústria
e Comércio, já estando a
Wm
ÜÜ
m ' ve7iáa
nas principais lojas
¦ m
e Rio, sendo
_5_H_ _•_*______________(_ de São Paulo
^fl_____^ B_#Í____B
seu preço Cr$ 140,00.
O mtermatic é mn relógio
munido de um dispositivo
que o faz ligar e desligar
qualquer aparelho elétrico
24
wBmm* repetindo o ciclo cada
*l________f -'g4H
horas. O aparelho é ve7idido em dois modelos p-121
./^^_^ ' Jm-'*i :':'¦¦
para aparelhos de até S75
watts (7 amperes) e D-lll
9i:W0r]:M\jF^- i;iW# —
para aparelhos de ate
1875 watts (15 amperes),
UO volts.
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Uma nova marca de
mostarda surge no mercado: é a Savonü, ãa Indústria e Comércio
Atlantis Brasil Ltda,, que
veio facilitar o preparo
de cachorros quentes e
hamburgers.
Em embalagens piásticas de tamanho médio,
o novo produto é cremoso e possui na sua fórmula ãe preparo, a medida
exata dos ingredientes
necessários para um conãimento à base de mostarda, o que lhe dá um
gosto picante. Cada unidaãe contém 185 gramas,
peso líquião.

Brilux. pasta que
o Norte fabrica
Recife (Sucursal) — A Indústria e Comercio Djalma e Raimundo da Fonte lançou agora a pasta de limpeza Brilux em recipientes
plásticos ao invés da tradicional apresentação
em pequenas latas. O preço médio da unidade é de Cr$ 0,98.
O Sr, Luis Oscar da Fonte informou que
a pasta Brilux, composta de abrasivos e detergente, está à venda desde Manaus a Salvador, cobrindo 12% do mercado brasileiro, e ressaltou que a embalagem plástica é mais rentável para a empresa, pois ela mesma é quem
produz os recipientes plásticos.

V.

Na hora em que os preços baixam, no Disco os preços baixam
ainda mais. Dezenas de artigos a preços abaixo do custo:
Gordurfe de Coco Dunorte
Vinho Português Casa do
Campo
Óleo Violeta.
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São Paulo (Sucursal) — Um relógio dlgital eletrônico é a novidade lançada pela Chysler norte-americana para o mercado automóbilístico. O novo equipamento, além de grande
precisão, é de fácil leitura, e foi desenvolvido
para resistir a grandes variações de temperatura e choques.
O relógio, antes de seu lançamento, foi testado na Suíça, onde se verificou que sua variação máxima diária é de apenas.dois décimos de segundo. Essa precisão é obtida por
um disco de cristal de quartzo associado a um
microcircuito eletrônico, ambos ligados a um
sistema digital, que indica horas, minutos e
segundos. Os modelos que inicialmente estão
sendo produzidos são o Imperial e o Chrysler
New Port.

DIGH GOMO DISCO: NHOR INFIRÇHD

________[

lata

1 600g

garrafa
lata 900ml

-

6,40
12,90

Cobertor para
tado à mão

bebê

pin-

2,75

Cobertor Gianella solteiro

197,00

1,80

Cobertor Gianella

kg

6,30

Cobertor solteiro Minuano

Neston

lata

3,80

Cobertor oasal Minuano

Sabão em pó Gran Platino
Extrato de Tomate Etti
Ervilha Jurema

600g

3,10

Goiabada

lata 200g

0,75

Anroz Extra Sul

lata 200g
400ml
kg

0,90

Arroz .Papagaio

4,90

Maizena

3,80

Whisky Red Scofs

vidro

4,90

Martini Branco Doce

Nestíafé

lOOg

SUPERMERCADOS
A IMAGEM DO SUPERMERCADO
OUE VOCÊ IDEALIZOU

Cica

23,00

27,00
152,00

casal

lata

Orelha salgada

1

Camisas Hering (tamhs. de júnior à grande)

Leite AAoça
Manteiga varejo

Pinho Sol
Por sua i7idicação aprovada pela Assembléia
Legislativa para cidadão carioca, a Diretoria da Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfa7ideaa h07nenageou C07n um almoço o seu vicepreside7ite George Helal, co7no justo reco7iheci7nento de seu trabalho e dedicação ao desetivolvimenlo e progresso do Estado da Guanabara.
Em sua breve fala, o presidente da SAARA, Arnaldo Cherz7iian, congratulou-se com os 7tiembros do
Poder Legislativo.

11

lata
kg
-'kg

41,00
52,00
2,95
1,95
1,95

pacote 800g
litro

2,65

litro

6,70

8,70
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São Paulo monta
Bolsa de Negócios
na Itália, em Junho

São Paulo (Sucursal) — A
exemplo do que realizou em
Tóquio, no inicio do ano, a
Secretaria de Planejamento
montará uma Bolsa de Negócios em Turim, para estlmular o comércio italo-brasileiro. Dia primeiro, o Sr.
Miguel Colasuonno, Secretario do Planejamento, viajará para' a Itália, liderando
uma missão empresarial do
Estado de São Paulo, da
qual participarão 30 empresários e outras autoridades.
A missão tem em vista obter recursos para o Programa de Interiorização do Desenvolvimento, tanto em
termos de novos investimentos para a implantação de
mais fábricas no interior,
como a titulo de associação
entre empresários brasileiros e italianos.

RESULTADOS
Os técnicos da Secretaria
pretendem que sejam imedifitos os resultados da missão. Por isso, selecionaram
os setores a serem representados, levando em conta o
interesse de seus produtos.

Os setores escolhidos são
autopeças, mecânica pesada,
construção de linha de montagem, equipamentos agrícolas e de construção civil,
petroquímica (de segunda e
terceira geração), aumentação, material elétrico e eletrônico, gráfica e têxtil.
A Missão despertou interesse no seio dos empresarios italianos, em torno de
investimentos no Brasil.
Mais de cem industriais de
toda a Itália revelaram esse interesse, em pesquisa
que a Seplan fez realizar
durante dois meses.
Os Srs. Ermelindo Matarazzo, (Indústrias Reunidas P. Matarazzo), Ludovico Gavazzi (Pirelli do Brasil), Luis Dumont Vilares
(Aços Villares), Mário Lopes Leão (Cosipa), José Ermirio de Morais Filho (Votorantim), Victor Geraldo
Simonsen (Cerâmica São
Caetano), Armando Luis Viviani (Moinho Santista),
João Brenner (Metal Leve)
e Alvares Romi (Indústrias
Roml) são alguns dos empresários que integrarão o
grupo.

l
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São Paulo (Sucursal) —
O Brasil enviará 10 empresários ao Japão, através da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo — (FIESP), para
participarem do Seminário
Japão, um Mercado Internacional, que será realizado de 11 a 14 de junho no
Takanawa Prince Hotel, em
Tóquio, sob o patrocinio da
Keidanren — Japan Federation of Economic Organizations, da Jetro'— (Japan
Externai Trade Organizations) e da Japan Air Lines.

São Paulo (Sucursal), — Corsetti, na companhia do
Fora do fechado mundo de Príncipe Bertil, abre às 10
negócios da Europa e dos horas de hoje no Hilton HoEstados Unidos, o Brasil é tel de São Paulo. Cerca de
hoje o segundo.parceiro co- 2 000 especialistas em comercial da Suécia, com uma mércio e intercâmbio tecnopauta de negócios, nos dois lógico dos dois paises, estasentidos, no valor de 180 mi- rão reunidos.
lhões de dólares em 1972, e
O presidente da comissão
que deverá superar a casa organizadora
semana
dos 200 milhões de dólares Brasil-Suécia, Sr.da Borge
Reano.
este
(Cr$ 1,2 bilhão)
suecos
esos
diz
hnby,
que
Este fato parece ser o tão interessados em aumenprincipal, apesar da decisão tar o nível do intercâmbio
da Embaixada sueca e da tecnológico com o Brasil, e
Câmara de Comércio SueBrasil está hoje, em
co-Brasileira, de realizar a que o
seu acelerado deSemana Brasil-Suécia-De- vista de
industrial,senvolvimento pela Tec- senvolvimento
de
numa
grande
posição
das
Ministro
o
nologia", que
Comunicações, Sr. Higino consumidor de tecnologia.

.

SP

Um balanço de suas atividades
e das realizações da Câmara de Comércio Internacional no período
1971/73, além do estudo das diretrizes para o programa da Câmara no
biênio 1973/74 — esite o trabalho dos
organismos dirigentes da CCI, reunidos ontem no Museu de Arte Moderna.
A crise do sistema monetário internacional, "que tornou obsoleto o
Acordo de Bretton Woods, de 1944"
e as previsões de abertura de grandes negociações do comércio internacional, em setembro próximo, em
Genebra, quando da reunião do
Acordo Geral de Tarifas e Comércio
(GATT), foram os principais assuntos ontem debatidos.
RECOMENDAÇÕES

"""^IH

WWW

Durante a reunião, o secretario-geral da CCI, Sr. Walter Hill,
fez menção às constantes recomen-

I

ü

>° Caderno

dações da Câmara aos Governos, sobre "possíveis e graves consequências" da crise no sistema monetário.
Ressaltou, também, que o acesso
da CCI ao Comitê dos 20, do Fundo
Monetário Internacional — o que
classificou de um privilégio conquistado —, permitirá que as "autorida- ,
des governamentais tenham conhecimento da opinião do empresariado }
mundial sobre o assunto."
O secretário-geral disse, ainda, •
que a CCI vem desempenhando importante papel como elemento de ligação do empresariado internacional com os principais organismos intergovernamentais.
— Papel este — afirmou — que
está sendo cada vez mais acentuado, especialmente na área da Comunidade Econômica Européia e na Organização das Nações Unidas
(ONU), no setor referente a um Programa Mundial de Proteção ao MeioAmbiente, no período 1971/73.

V,

Poluição é uma das preocupações
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'Brasil e Suécia vão
debater tecnologia
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O Seminário terá a participação de 200 delegados
da Europa, dos Estados
Unidos, do Canadá e da
América do Sul, e conferências de especialistas japoneses. e estrangeiros que comcrcializam com o Japão.
Traduzidas simultaneamente para o inglês, o.alemão,
o francês, o italiano e o espanhol, abrangerão os seguintes temas: O Japão no
Mundo; Economia Japonésa, Marketing- no Japão;
Investimentos no Japão;
Estratégias Comerciais no
Japão e, Como Ser Bem Sucedido no Mercado Japonês.
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Empresários debatem no Rio
a crise do sistema monetário
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FIESP envia Missão
Comercial ao Japão
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Barão Rodolphe Hottinguer
Presidente âa Câmara de Comércio Internacional, cargo para
o qual foi eleito em 1971, veio
participar do XXIV Congresso da
instituição que dirige, realizado
pela primeira vez no Rio e na
América Latina. Nascido em Paris, em 1902, é descendente diretodo fundador ãa Casa Hottinguer,
Jean-Conrad, de origem suíça,
que fundou o banco com o nome
ãa família, em 1787.
Os Hottinguer eram parte ão
contingente ãe financistas âa religião protestante que os reis
franceses foram recrutar em outros países, sobretudo na Suíça,
para atuar na França católica,
numa época em que o empréstimo a juros era considerado pecado de usura pelo clero romano.
Seguindo a tradição ãa família,
Roãolphe estuâou altas finanças,
mas não pôãe testar seus conhecimentos na prática, ãevião à
eclosão âa II Guerra Munâial.
Durante a guerra serviu coartilharia ão Exérmo capitão ãe"com
muitas sauâacito francês,
ães ãa minha esposa", Oãete,
com quem se casou em 1934. O
casal teve quatro filhos, ãois rapazes e duas moças, hoje toãos
casados.
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Desde 1943, Rodolphe dé Hottinguer ocupa o posto de presidente ãa Feâeração de Bancos
Franceses, para o qual foi então
eleito e reeleito sempre. Além de
presidente da casa bancária Hottinguer, o Barão administra diversas empresas ãe seguros e várias indústrias francesas, canadenses e de outros países, como a
Companhia Financeira ãa União
Européia, a Schneider, a Forges
de Chatillon Commentry Bianche
e a Société des Mines de Ia Vieille
Montagne. Ocupa ainda o lugar
de vice-presidente da Companhia.
Geral de Seguros, da Societé Kleber-Colombes e do Crédit Foncier.
Na Câmara de Comércio Internacional, para a qual foi eleito presiãente ão Comitê Nacional
Francês em 1959, o Barão tem ãesenvolvido intensa atividade, sendo eleito presidente: em abril de
1971, no XXIII Congresso, em
Viena. Sexta-feira próxima des-*
pede-se ãa presiãência da CCI,
quando o congresso, em seu ato
de encerramento— após o qual
concederá mais uma entrevista à
imprensa — divulgará o nome do
novo pi'esidente, a ser escolhido
em uma das sessões privadas do
Conselho da CCI durante essa semana no Museu de Arte Moderna,

DR. CAMPOS DE REZENDE

FINANCIADORA
GENERAL MOTORS S.A.

OFTALMOLOGIA — HOMEOPATIA — MOLÉSTIA DOI
OLHOS — cmUBGIA OCULAR — ÓCULOS
C.B.M. — GB — 6.018
K. Vise. Inhaúm», 134 — !».• — Tel. S43-2191

w\

DISTRIBUIDORA
GENERAL MOTORS S.A.
informam aos seus clientes e amigos
a mudança de seus escritórios para a
Av. Presidente Vargas, 446 - 6.° andar
Salas 603 e 604
Rio de Janeiro-GB
Tels.: 223-9288 (Distribuidora)
243-0149 (Financiadora)
onde, a partir de 21 do corrente,segunda-feira, estarão atendendo em suas
novas instalações.

A DIRETORIA

Torne-se
um profissional
cabeleireiro
e ganhe muito
dinheiro.
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PREÇOS PARA MODELOS
1,00
Penteados
Cr$
1,00
Corte
Cr$
1,00
Unhas das Mãos Gr$
5,00
Cr$
Unhas dos Pés
5,00
Henné Quente Cr$
10,00
Tintura (Desde) Cr$
CURSO REAL DE CABELEIREIROS
Onde você aprende uma nobre e rendosa profissão:
CABELEIREIRO (A)
Aulas diurnas ou noturnas. Diploma
oficializado.
andar
Rua da Constituição n.° 6 - 1
Tiradentes)
da
Pça.
(Pertinho

CURSO REAL DE
CABELEIREIROS

1

O XXIV Congresso da Câmara de
Comércio Internacional, será inaugurado
hoje, no Teatro Municipal, no Rio, com
a presença do Vice-Presidente Augusto
Rademaker. O Congresso reúne cerca de
2 500 participantes de diversos paises que
vão discutir "o desenvolvimento urbano — um desafio aos Governos e empresas privadas."
Na parte da tarde, a partir de 15 horas, no Museu de Arte Moderna, estarão
reunidos os grupos de trabalho sobre indústria e meio-ambiente. Após a UNCTAD
III: comércio Internacional de produtos
primários, como facilitar o comércio lnternacional e arbitragem internacional.
O programa social marca um desfile de
jóias brasileiras, às 16 horas e um show
organizado pela Riotur, às 21 horas, ambos no Hotel Nacional.
CRESCIMENTO URBANO
Entre os convidados para oradores
especiais, os Ministros João Paulo dos
Reis Veloso, do Planejamento, e Marcus
Vinícius Pratini de Morais, da Indústria
e do Comércio, vão participar dos grupos de trabalho sobre o tema principal.

No relatório preliminar, o relator do
Congresso, Sr. Harold Dunkerley, do Banco Mundial, disse que a "magnitude dos
problemas de urbanização que o mundo
enfrenta e a grande probabilidade de
sua intensificação nas próximas décadas
nãó parece ter sido ainda conscientizada
devidamente e os mecanismos com os
quais enfrentamos estes problemas são
ainda bastante inadequados."

'
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SERVIÇOS
Além do grande número de recepcionistas distribuídas pelas salas de reuniões
e pelos diversos stands da exposição
montada no hall do Museu de Arte Moderna, há um serviço médico permanente, para qualquer eventualidade, setor de
imprensa, serviço de garçons da Escola
de Hotelaria do Senac.
Além do policiamento ostensivo feito
por soldados da Policia Militar em uniformes de gala, estão espalhados pelos
três pisos do MAM aproximadamente 150
homens da Polícia Federal, que não permitem a entrada de ninguém sem identificação na lapela.
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CEPAL mostra crescimento brasileira
"O
Santiago do Chile (AFP-JB) —
no
expansão
forte
uma
acusou
Brasil
seu intercâmbio comercial com o exterior,« a entrada maciça de capitais originou um elevado superávit em seu balanço de pagamentos. A indústria de
manufaturados continuou a mostrar dinamismo".
Esta a conclusão, na parte referente
ao Brasil, do levantamento feito pela
Comissão Econômica para a América
Latina (CEPAL), sobre os principais aspectos da'economia latino-americana em
1972. O trabalho será mais tarde debatido pelo Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas, que se reunirá em breve,
em Genebra.

Guatemala — A recuperação das ex- i",
portações impulsionou as atividades internas, principalmente da agricultura, da
indústria e da construção. Além disso, ,
contribuiu para o fortalecimento das re':
servas internacionais.
Guiana — baixa na produção agrí- ,
manucola, estancamento na indústria
fatureira e queda da produção de bauxl- ,
ta e alumínio. As exportações tiveram
,
um aumento apreciável.
Haiti — crescimento apoiado pelo
dinamismo da indústria e dos serviços
básicos; incremento do turismo e do
ingresso de capitais compensaram a balxa das exportações de bens.
Honduras — clima adverso reduziu
a produção de bananas e afetou as colheitas de milho e arroz. Novo deterioO Brasil
ramento dos investimentos públicos e .
crescimento lento no setor privado. AuAinda na parte referente ao Brasil,
mento das exportações e baixa de imo documento destaca que, na área agríportações.
cola, as colheitas de café, cacau, trigo e
Jamaica — comportamento satisfaclima.
batata foram afetadas pelo
tório da agricultura. Manteve-se a pro- ,
Mostra, de outro lado, que o Brasil
ducão de bauxita e começaram a funcio- i
nar novas instalações. Agravou-se o dereduziu a alta dos preços internos.
ficit comercial.
¦
México — incremento notável dos
Por país
do
Recuperação
investimentos públicos.
dinamismo industrial, forte expansão do ¦
O trabalho da CEPAL apresenta os
comércio exterior. Aumento do déficit
resultados de diversos países latino-amecorrente, mas a maior afluência de capi- •
seguintes:
ricanos, destacando-se os
tal produziu incremento de reservas.
Barbados — Queda da produçãode
Nicarágua — o terremoto que des- •
açúcar, que não afetou as exportações.
Manágua repercutiu nos resulta- _
truiu
Ás importações aumentaram bastante,
dos econômicos de 1972. Queda do nível
enquanto que as exportações quase não
de inversão, escassa produção agrícola j
variaram. Os preços internos subiram
por causa da seca. Forte aumento das '_
além do normal.
exportações.
,
Bolívia — Notável expansão das exPanamá — continuou a expansão raportações de petróleo e começo das venpida dos investimentos. Baixa produção
das dê gás natural á Argentina. As impesqueira. A agricultura foi afetada pe- j
e
exportações,
as
superaram
portações
Ia seca. Aumento de produção de banaDesvade
capitais.
houve' forte entrada
e açúcar.
_
nas
lorização do peso boliviano.
• Paraguai — melhoria da produção ,
Colômbia — Rápida expansão indusagrícola. Aumento do déficit fiscal. In- •
tria! e recuperação da agricultura. Forte
cremento das exportações de carne e
aumento das exportações. Adoção de mesementes oleaginosas.
ino
abastecimento
assegurar
didas para
peru — excesso de chuvas afetou a J
terno dos produtos básicos e controle dos
Forte redução da pesca de
agricultura.
nreços.
anchovetas; um maior ingresso de caCosta Rica — Sob o ritmo de crescipitais permitiu compensar o déficit e „
mento da produção de bens, se fortaleaumentar as reservas internacionais.
ceram as reservas internacionais, com a
República Dominicana — comporta- „
expansão das exportações. Política restridinâmico dos setores produtivos.
fiscal.
mento
Reforma
tiva de importações.
Instalação de novas indústrias. Expan- ;
Chile — Ampliação contínua na área
são do gasto público. Notável aumento ,
da propriedade estatal e aceleração da
das exportações e das reservas internaà»
do
ritmo
Reforma Agrária. Queda
cionais. Acentuou-se a alta dos preços .
Baixa
crescimento da produção de bens.
Internos.
do valor das exportações e forte increTrinidad e Tobago — recuperação .
mento das importações, o que originou
marcante no setor de minas. Exploração «
alto déficit na conta corrente do balande novas minas de petróleo. Aumento
ço de pagamentos. A inflação acelerou-se.
de produção da cana-de-açúcar, cacau, ¦
Equador — A iniciativa da exportacitricos e baixa na de café. Continuou o
impulescala
em
do
grande
petróleo
ção
deterioramento do intercâmbio com o ex- ,
sionou a produção de alguns setores, exterior.
_
as
. '.
aumentou
e
pandiu as exportações
agrí—
da
produção
Uruguai
queda
auum
reservas internacionais. Houve
cola. Recuperação da indústria têxtil e *
mento escasso da inversão.
da carne. Criaram-se mercados cambiais
Salvador — Notável incremento da
e aplica-se ao comércio exterior a desa
demanda externa que fortaleceu produvalorização periódica. Restriçõesàs imção, reduziu o déficit corrente, e contriportações; incremento da inflação.
buiu para elevar as reservas internacioVenezuela — Produção agrícola afenais. Importante aumento das inversões
tada
pelo clima. Baixa importante da
públicas.
de petróleo, com elevação sigprodução
Estados Associados das Índias Ocidos preços. Dinamismo no
nificativa
dentais — Continuou a tendência descomportamento da produção manufatucendente da agricultura. A atividade tureira e da construção. Maior afluência
ristica continuou expandindo-se, e junde capitais autônomos superou a expanGodo
tamente com os maiores gastos
são do déficit corrente, e melhorou as
construverno, houve um aumento das
reservas internacionais.
cões e dos serviços.
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Para prosseguir nas negociações
sobre o gasoduto que ligará os dois países,
inicia contato em La Paz o secretáriogeral do Ministério das Minas e Energia,
Benjamin Mário Batista.
Começa em Brasília o II Congresso Nacional ãe Trabalhadores Rurais.
No C entr o de Desenvolvimento
Industrial de Feira de Santana (Cedin)
terá início um curso de orientação para
pequenos e médios empresários do Nordeste.
Com a finalidade ãe estabelecer
contatos para possíveis investimentos em
médias empresas gaúchas, estará em Porto Alegre o diretor da Organização Alemã de Desenvolvimento, Herbert Mittendorff, que, à tarde, será recebido pelo Governador Euclides Triches.
Com uma transmissão ãe vídeoa Suécia e o Brasil — a prientre
fone
—
meira que se realiza na América Latina —
será aberta a Semana Brasil—Suécia
Desenvolvimento pela Tecnologia, no
São Paulo Hilton Hotel. O encontro será
encerraão na sexta-feira, depois de mais
de 100 conferências sobre 12 temas.
Tem início no Instituto de Pesquisas Econômicas, em São Paulo, um curso sobre Análise Financeira, destinado a
técnicos de bancos de desenvolvimento e
de seis
de investimentos. Terá
'¦ > a duração
semanas. •
Em Araçatuba, São Paulo, dirigentes de sindicatos rurais do Estado iniciam o segundo curso de treinamento
Agricultura
promovido pela Federação da Colonização
de
Nacional
Instituto
e pelo
e Reforma Agrária, com a colaboração do
Funrural e do Instituto de Economia
Agrícola. O encerramento será no sábado.
A Gerência da Dívida Pública do
Banco Central realizará leilão de Cr$ 700
milhões em Letras do Tesouro Nacional,
senão CrS 400 milhões em títulos ãe 91
dias de prazo de vencimento e o restante
em papéis ãe 182 dias.
O Ministro da Indústria e do Comércio, Mar eus Vinícius Pratini de Morais, receberá do'Embaixador áa França
no Brasil, Paul Fouchet, as insígnias de
Comendador da Ordem da Legião ãe
Honra.
Os acionistas da Metalúrgica La
Fonte reúnem-se em Assembléia-Geral
Extraordinária para aprovar a incorporação da Nordeste Representações e Comércio S/A, de Fortaleza.

AMANHÃ, DIA 22
— O coordenador da ação regional
de Planejamento de Sao
Secretaria
da
Paulo, Roberto Amaral, fará palestra na
Federação das Associações Comerciais do
Estado sobre o tema O Papel do Comércio
no Programa de Interiorização.
O gerente de vendas áa Divisão
Internacional em Paris da Elevadores
Otis, G. de Viaris, fará palestra no Salão
Nobre do Copacabana Palace Hotel sobre
o tema O Transporte de Amanhã: Elevadores Horizontais.

QUARTA-FEIRA, DIA 23
A Gerência da Dívida Pública do
Banco Central emitirá as Letras do Tesouro Nacional leiloadas na segunda-feira, no valor ãe Cr$ 700 milhões.
O Conselho de Administração da
Bolsa ãe Valores do Rio realiza a sua
reunião quinzenal com os representantes
âas sociedades corretoras a ela filiadas.

QUINTA-FEIRA, DIA 24
A Centrais Elétricas ãe Minas Gerais (Cemig) realiza Assewbiêia-Geral
Extraordinária de seus 'acionistas para
aprovar a incorporação áa Cia. Força e
Luz de Minas Gerais.
—- Será instalaâa em São Paulo a representação no Brasil no The Fiáelity
Bank, ãe Filadélfia.
Começa em São Paulo a XXlll
Convenção da Indústria do Estado ãe
São Paulo.-O encontro será encerrado no
sábado.

SEXTA-FEIRA, DIA 25
Os Ministros da Indústria e áo
Comércio, Marcus Vinícius Pratini ãe
Morais, e da Educação, Jarbas Passarinho, em companhia do Governador Laudo Natel, inauguram o Centro ãe Formação Profissional da Volkswagen áo Brasil, em São Bernardo do Campo.
O secretário-executivo do Conse- ¦
lho dè Política Aduaneira do Ministério
da Fazenda, Akihiro Ikeda, fará em São
Paulo palestra sobre o tema O Desenvolvimento Industrial e o Sistema Tarifário,
a convite do Grupo América do Sul.
Cerca de 500 empresários reúnem-se em Niterói, para a II Convenção dos
Investidores de Turismo do Estado do
Rio, promovida pela Empresa Brasileira
de Turismo (Embratur) e pela Flumitur.
A abertura dos trabalhos será as 8h30m,
no auditório ão Senac.
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Para o Centenário
do Precursor
da Aviação.
Narrado pelo processo
mais prático para
o estudo e à recreação.
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Pedidos pelo
Telefone: 264-6212
Cr$ 5,00,
cada exemplar.
Descontos para
escolas e revendedores.

'

V ^^^^^^^ ¦

¦
'

'

_; **t.i__
*^W______________h__v
»
P^^^^^^g^Bfl|^^Bj^B^S^_a-ii¦^H^_i-^-fi--^^j^^[ra^^W--a>,

"__^

/

Na agenda áo presidente mundial áa Volkswagen poderá estar o anúncio do lançamento do modelo Audi no Brasil

Peroupoderá anunciar nova Planos da Volkswagen
política econômica aos vãQ ger anunciados
Ministros de Planejamento

por Leiding no Brasil

Madri (AFP-AP-JB) — O ex-Presidente da Argentina, General Juan Peron, poderá comparecer à
Juarez Bahia
reunião de Ministros Econômicos de 12 países latino-americanos que começa hoje nesta capital, seSão Paulo (Sucursal) — Quando chegar ao
aqui.
ontem
circularam
rumores
os
que
Brasil,
gundo
quarta-feira, 23, o presidente mundial da.
A presença de Peron na Conferência Ibero-Ame- Volkswagen poderá anunciar aos Ministros da Inricana de Ministros de Planejamento e Desenvolvi"um dústria e do Comércio e da Fazenda, com os quais
mento está sendo classificada, de um lado, como
manterá entrevistas, a fabricação de um novo veigolpe teatral." Além do Brasil (o Ministro do Plane- culo daquela marca, o Audi, um carro para compebrasi- tir na faixa dos compactos de luxo, ao lado do
jamento, Sr. Reis Veloso, é o representante Guateleiro), participarão da reunião a Colômbia,
Dodge, da Chrysler, e do Galaxie, da Ford.
mala, Costa Rica, Chile, Equador, El Salvador, HonO Sr. Rudolf Leiding virá desta vez — a segunduras, Nicarágua, República Dominicana, Uruguai, da depois que foi investido na presidência da empreVenezuela, Portugal e Espanha. Também, aAs- sa na Alemanha — com muitos objetivos. Fará inausociacão Latino-Americana de Livre Comércio guracões na fábrica de São Bernardo, dentro do pro(ALALC), Banco Interamericano do Desenvolvi- grama de expansão de serviços, como o centro de
autorimento (BID) e a Organização para a Cooperação e formação
profissional; se reunirá com altas das
fulocal
o
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
inspecionará
dades governamentais,
o futuro turas instalações de Taubaté, empossará o novo precendência"
para 'econômiNINGUÉM CONFIRMA
do entendimento
sidente da VW brasileira e possivelmente anunciara
Consultada a residência co, e por conseqüência, po- o Audi.
litico, dos diversos países e
grupos de países da América Latina.
Todos concordam em que
a mesa-redonda que será
realizada no segundo dia da
conferência, com a intervenção dos Ministros e representantes dos diversos
organismos supranacionais,
servirá para unia completa
análise das concordâncias
e divergências.
O Presidente da ALALC,
Delfim Ugarte Centurion,
afirmou que "os países latienfrentam
no-americanos
Um desafio histórico", e antecipou que desta reunião
"surgirá um enfoque de todo
REPERCUSSÕES
o panorama da planificação
Os observadores acredi- para o desenvolvimento ecotam aqui que a conferência nômico-social da América"enorme trans- Latina."
pode ser dé

do General Peron aqui,
ninguém respondeu à pergunta sobre sua presença
ou ausência na reunião.
Os observadores pensam
que sua aparição é pouco
provável, mas alguns a admitem como possivel, estimando que o cenário seria
magnifico ipara que o líder
do Justicialismo mostrasse
tanto suas concepções ecoriômicas para o futuro da
Argentina e suas relações
com o resto da América
Latina, como para lançar
alguma declaração politica
destinada a todo o Continente.

Vale do Paraíba perde seu
interesse pelo leite e
pensa apenas em indústrias .
São Paulo (Sucursal) — A fábrica de —leite em
na reCooperativa Central dos Produtores
da
pó
as
—
fechar
ameaçando
está
Guaratinguetá
de
gião
em prever
portas e os pecuaristas leiteiros insistem
capiproblemas no abastecimento das duas maiores
tais brasileiras para os próximos meses. Os prefeitos
das principais cidades do Vale do Paraíba, entretanto, resolveram não mais contar com a pecuária leiteira para solucionar os problemas regionais.
O surto industrial empolga cidades como São
José dos Campos, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Jacareí e Lorena, enquanto ainda constitui urna
longínqua esperança para localidades como São
Luís do Paraitinga." Redenção da Serra, Natividade,
"cidades
Santa Branca e Cunha, já chamadas de
mortas'' porque permanecem contando com a agropecuária como a principal fonte de renda, não se
dando conta de que o setor está definitivamente
condenado pelos técnicos da região.
MA .SITJJAÇÃO
Ligadas umas as outras
por trilhas difíceis, as cido vale do
dades mortas
apenas
contam
Paraíba
com a boa vontade e o sacrificio de alguns
poucos
carreteiros que ainda insistem em continuar transportando das pequenas fazendas para as cooperativas locais, os restos de uma
produção leiteira cada vez
mais escassa e que outrora
foi fator de desenvolvimento. Em Guaratinguetá,
por exemplo, o prefeito Válter Melo confessa não estar
a par da pecuária leiteira
"agora estamos
penpois
sando em trazer para cá as
indústrias, única salvação
da região."
Extra-oficialmente a pecuária leiteira não tem mais
qualquer importância, já
que os preços do leite e os
custos de produção desçapitalizaram os pecuaristas.
Nem mesmo para o chefe
de gabinete do prefeito de
Guaratinguetá, Sr. Silvio
de Franca Barbosa Neto,
na
fazendeiro
conhecido
região: "Dentro de un» sete anos, a pecuária estará
completamente liquidada no

vale do Paraíba." Não mais
importa que Guaratinguetá
tenha sido a primeira bacia leiteira da América do
Sul e que agora ocupa um
saudoso sétimo lugar entre
as bacias leiteiras do país.
— Nossa zona rural possui 8 mil pecuaristas, 80%
dos quais em péssimas condições, vivendo em terras
cansadas e com seus rebaapenas
nhos
produzindo
2,4 litros de leite diários per
capita. A pecuária leiteira
do vale do Paraíba não se
salva mais nem com aumento do preço do leite para o produtor em niveis
compensadores nem com
sistemas de financiamentos
específicos." A afirmação é
do secretário do Planejamento do Município de
Guaratinguetá, Sr. Antônio
Carlos Vedrosa. Para ele, a
região atual da pecuária
leiteira no vale do Paraíba
— o arqueano, 80% de toda
"definitivamente
área
a
não é região dc vocação pecuária e sim de reflorestamento. Por isso estamos
tentando mudar a vocação
da área, modificando sua
estrutura agrária. O grande negócio aqui não é o leite e sim reflorestamento."

MAIS AGRESSIVA
A Volkswagen brasileira,
desafiada pelos novos lançamentos de concorrentes
que se mantiveram durante
anos em outras faixas de.
mercado, como a General
Motors e a Chrysler, estabeleceu rapidamente uma politica mais agressiva de
marketing e se dispõe a
responder com eficiência
aos desafios do Chevette e
do Dodge 1800, da mesma
maneira como já havia respondido ao Corcel com o
sedan 1 500.
O novo carro da Volkswa gen, o Brasília, a ser lançado dia 8 de junho está
nessa linha. Modelo pequeno, se dispõe a competir
coni o Chevette e do Dodge
1 800. Mas, com o Audi, um
carro médio de luxo que na
Europa é preferido ao mesmo nível do Mercedes e das
marcas norte-americanas e
européias mais caras, a
Volkswagen do Brasil deverá reduzir bastante a predominancia da Ford, da General Motors e da Chrysler
com seus modelos Opala,
Maverick e Dodge Dart.
O Sr. Rudolf Leiding, como presidente mundial da
detém uma
Volkswagen,
vantagem sobre todos os
chefes internacionais de
automobilísticas
empresas
que operam no país: Ele conhece melhor do que qualquer outro o mercado brasileiro e as relações peculiares do comprador. Seu último ato importante na Volkswagen antes de ir para o
posto que hoje ocupa na
Alemanha foi de lançar as
versões SP-1 e SP-2, carros
esportivos com boa faixa de
mercado.
Leiding é partidário de
uma política agressiva, desde o tempo em que atuou
no Brasil. Antes, com os
mais de 60% da participação da Volkswagen nas vendas e produção da indústria, ele não via necessidade de competir na área dos
carros médios ou grandes.
Agora, entretanto, o Sr. Leiding admite essa possibilldade e deverá dar o sinal
verde à fábrica de São Berr
nardo para a produção do
Audi.

lera, por outro lado, contatos na América Latina para
aumentar seus negócios
com paises como o Peru, a
Bolívia, o Paraguai e outros.
O Peru é o melhor comprador da Volkswagen. Nas
vendas externas de veículos
montados, conjuntos CKD,
jogos de peças e itens de
reposição, no valor de Cr$
82,9 milhões (total de 1972),
o Peru ocupou um lugar de
destaque .através do convênio firmado entre a Motor
Peru S.A. e a VW do Brasil, compreendendo montagem de veiculos e venda de
peças.

A EXPORTAÇÃO
Outro objetivo do Sr. Rudolf Leiding no Brasil é o
incremento das exportações
da Volkswagen, desde que
se abriu a empresa, no México, a hipótese de negocios com a China Continental. Da vez anterior que
esteve aqui o presidente
mundial da VW decidiu estimular as vendas externas
atendendo a solicitações expressas do Governo brasileiro.
Em um ano a fábrica de
São Bernardo amadureceu
expectativas de mercados
externos e mudou seu conceito de exportação. Até
como o
mesmo mercados
de Israel interessam a Volkswagen brasileira que ace-

LANÇAMENTO
Rudolf Leiding, atual diretor-presidente da Volkswagen mundial, chega ao
Brasil no dia 23, onde empossará o novo presidente
da subsidiária brasileira,
Joseph
Franz
Wolfgang
Sauer, em substituição a
Werner Schmidt, promovido
a presidente da Audi—NSU,
na Alemanha.
Em sua visita ao Brasil,
Rudolf Leiding presidirá a
solenidade de lançamento
do novo modelo da empresa, o carro na Feira de Brasilia, no próximo dia 8 de
junho, no Guarujá.
Filho de Karl Leiding —
de máquinas
comerciante
— nasceu em 4 de setembro de 1914 na cidade Je
Busch, distrito de Osterburg, Alemanha. Após completar os cursos primário e
secundário, aprendeu o. oficio de mecânico de automóveis, num curso especializado de 4 anos.
Após o curso, foi estagiario em diversas firmas industriais do ramo metalúrgico, onde aumentou
seus conhecimentos profisNa parte teórica,
sionais.
seus estudos complementaram-se pela freqüência às
da escola de engeaulas
nharia de máquinas.
Após três anos de êxito
na direção da Auto União
GMBH, o Sr. Leiding transferiu-se para a direção da
Volkswagen do Brasil e de
algumas subsidiárias.
A situação da subsidiaria no Brasil sofreu um
sensível aumento, com cerca de 27.000 funcionários e
diária de
uma produção
1.300 a 1.400 veículos. Ennuma
posição
contra-se
considerada ótima. O lncêndio ocorrido em dezembro de 1971 fez com que a
produção ficasse totalmente paralisada.
O Sr. Leiding levou a
efeito um intenso programa de recuperação, cancelou férias coletivas já proe reiniciou a
gramadas,
produção planejada para o
ano de 1971. Pelos excelencolhidos e
tes resultados
pela liderança evidente na
rápida recuperação da fábrica, foi condecorado pelo
brasileiro com a
Governo
ordem do Mérito do Trabalho.

AGÊNCIA JB - SERVIÇOS DE
IMPRENSA S/A
ASSEMBLÉIA

GERAL

EXTRAORDINÁRIA

l.a CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Acionistas para se
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na
Sede Social, na Av. Brasil, 500 — 6.° andar, às 9,00
horas do dia 31 de maio de 1973, a fim de deliberárem sobre o seguinte: a) — Aumento do Capital
Social de Cr$ 130 000,00 (cento e trinta mil cruzeiros) para Cr$ 295 00,00 (duzentos e noventa e cinco
mil cruzeiros) pela incorporação de vários fundos,
lucros em suspenso e reavaliação do ativo imobilizado, nos termos da legislação vigenle; b) — Reforma
dos Estatutos, na parte referente ao capital social;
c) —Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro,

18 de maio de

1973.

Alberto Dines — Diretor-Superintendente
Ewaldo Monteiro de Castro — Diretor Executivo
(P

FUNDO FIDUCIAL DE VALORES
Ata da Assembléia Geral de Condôminos
realizada em 18 de abril de 1973
do mês de abril de mil novecentos •
(dezesseis) horas, à Rua Dr. Miguel Couto
reuniram-se em Assembléia Geral, os abaixo
do Fundo Fiducial de Valores, administrado
Banco de Investimento do Comércio e Indústria, devidamente convocados por editais publicados no Diário
Oficial da União, edições dos dias 9, 10 e 11 de abril do corrente
ano; Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições dos dias 6,
"Diário do Co7 e 10 de abril do corrente ano; no jornal local
mércio", edições dos dias 6, 7 e 10 de abril do corrente ano;
Diário Oficial do Estado da Guanabara, edições dos dias 9, 10 e 11
de abril do corrente ano, no Jornal do Brasil, da cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara, edições dos dias 9, 10 e 11
de abril do corrente ano; Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, edições dos dias 7, 10 e 11 de abril do corrente ano; no iorEstade
Belo
Horizonte,
da
cidade
Minas,
de
nal
Estado
do de Minas Gerais, edições dos dias 6, 7 e 8 de abril do corrente
ano; no Diário Oficial do Estado So Ceará edições dos dias 6,
e 10 de abril do corrente ano; no jornal Tribuna do Ceará, da
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, edições dos dias 7, 9 i
10 de abril do corrente ano; no Diário Oficia! do Estado do Rio
Grande do Sul, edições dos dias 9, 10 e 11 de abril do corrente
ano; no iornal Correio do Povo, da cidade de Porto Alegre, Estado do 'Rio Grande do Sul, edições dos dias 7, 8 e 10 de abril
do corrente ano; no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, edições dos dias 10, 11 e 12 de abril do corrente ano; no iornal
Diário de Pernambuco, da cidade de Recife, Estado de Pernambuco, edições dos dias. 6, 7 e 8 de abril do corrente ano; no
Diário Oficial do Estado da Bahia, edições dos dias 11, 12 e 13
de abril do corrente ano; no jornal Tribuna da BaViia, da cidade
de Salvador, Estado da Bahia, edições dos dias 10, 12 e 13 de
abril do corrente ano, tendo sido indicado para Presidente, o Condomino Sr. Osvan Nogueira, cjue convidou a mim, Ernst Muhr,
o Sr. Prepara Secretário. Assim constituída a Mesa, declarou
sidente aberta a sessão e mandou fosse lido o edital de convo"FUNDO FIDUCIAL DE VALORES - ASSEMcação do seguinte teor:
BLÉIA GERAL — Ficam convidados os participantes do Fundo Fiduciai de Valores, a comparecerem à Rua Dr. Miguel Couto n.° 58,
São Paulo, no dia 18 de abril de 1973, às 16,00 horas a fim
de se reunir em Assembléia Geral e deliberar sobre a seguinte
"Ordem do Dia": a) examinar e aprovar as contas da administração,
relativas ao exercício findo em 29 de dezembro de 1972; b) alteração do Regulamento do Fundo; c) outros assuntos de interesse
- BANdo Fundo. São Paulo 3 de abril de 1973. FIDUCIAL S. A.
— AdministraCO DE INVESTIMENTO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
"Terminada a leitura e iniciada a "Ordem do Dia", foram
dor.
referentes ao exerpor mim lidos o Balanço e Contas do Fundo
"O
cício de 1972, documentos esses publicados nos jornais locais
"Diário
"Folha de S. Paulo" e
de
São
Paulo",
Estado de S. Paulo",
edições do dià 16 de janeiro de 1973, bem como Relatório dos
Auditores. A seguir, o Sr. Presidente declarou aberta a discussão
sobre todos esses documentos englobadamente e, ninguém tendo
se manifestado, passou-se à votação dos mesmos que foram aprovados por unanimidade. Em seguida, pediu a palavra o representante do administrador, para propor a alteração do Regulamento
do Fundo, na parte relativa à taxa de administração qual seja o
item 8.1. do Regulamento em vigor. Nesse sentido, propôs que a
.taxa de administração fosse fixada em 0,4%. (quatro décimos de
um por cento) ao mês, para vigorar a partir de 1 de junho do
corrente ano, e em 0,5% (cinco décimos de um por cento) ao
mês, a partir de 1 de'setembro do corrente ano, taxas essas que
se enquadravam perfeitamente dentro da realidade do mercado
de administração de fundos de investimento no Pais. Pediu a palavra o investidor Sr. Robert Eugene Appy, afirmando que de faAos 18 (dezoito)
setenta e três, às 16
n.° 58, nesta Capital
assinados, condôminos
pelo Fiducial S. A. —

dias

to as taxas eram razoáveis, sugerindo aos demais presentes que
votassem a favor da proposta. Posta em votação, foi aprovada por
unanimidade, ficando o administrador encarregado de fazer pude acordo
blicar a redação alterada do item 8.1 do Regulamento,
sessão
com a decisão tomada. Nada mais havendo a tratar, foi a
achada
encerrada e lavrada a presente ata que, depois de lida e
18 de
conforme foi assinada por todos os presentes. São Paulo,
Muhr
abril de 1973. Osvan Nogueira — Presidente da Mesa; Ernst
— Secretário da Mesa; Osvan Nogueira; Ernst Muhr; por si e filhas
Comércio e
menores; Fiducial S. A. — Banco de Investimento do
—
Indústria - Carlos Paes de Barros Fagundes e Osvan Nogi/eira
Appy;
Eugene
Robert
Fagundes;
de
Barros
Diretores; Carlos Paes
Christina
Marcello Ferreira do Amaral; Oswaldo de Oliveira; Karin
Petta; Adélia
Gocllner; Augusto Rodrigues; Dolly Cecilia Carvalho
'Ricardo de Almeida Prado Amaral;
Mele; Laine Maria Fernandes;
Roberto Baccaro; leonor
Yohem;
Eiko
Osvaldo
Walter Allhen;
Arnaldo
Sakae Assàhi; Carlos Roberto Baena; Eduardo Sakuma;
Barra Rosa;
Luiz da Cunha Mattos; Natal Favaretto; Izete Tadeu
Gouveia; IzuMaria Bustos Pcrez; João Ourives; Leonel Raimundo
Persano Pachebi Fuiiki; Thomaz Gregori; Dagoberto Pádua Salles;
Ferreira oo
co e Silva Júnior; Fernando de Souza Toledo; Roberlo
Amaral e Carlos Eduardo Quartim Barbosa.
Confere

com

o original

lavrado

no livro

próprio.
(a.)

ERNST MUHR
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Trabalhadores rurais abrem Juiz envia à Justiça comum Trabalho de Cinco homens atacam pela Carro bate
madrugada o La Fiorentina em poste e
motoristas
hoje em Brasília encontro IPM contra soldado que
depredou trem da Central será fixado e fogem depois de tiroteio fere três
que se estenderá até sexta
Brasília (Sucursal) — O II Congresso Nacional
dos Trabalhadores Rurais será aberto hoje nesta caJúlio Barata. O
pitai pelo Ministro do Trabalho, Sr. terá
entre seus
encontro, que irá até sexta-feira,
conferencistas o Ministro da Agricultura, Sr. Moura
Cavalcanti, e o Ministro da Educação, Sr. Jarbas
_Pa_ss3.rit_.lio>
Legislação Trabalhista Rural ePreviáência Sociai Rural são os temas principais da reunião, que
contará com a participação de 600 delegados sindicais. O presidente da Confederação Nacional do Trabalhador Rural, Sr. José Francisco da Silva, está
apreensivo quanto à extensão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ao homem do campo, com
receio das dispensas sem motivo.

A instituição de caderneO juiz Abel de Azevedo Caminha, da la. Audimototoria do Exército, acolhendo parecer do promotor tas individuais para
de ônibus interestaOsíris Josephson, enviou para a Justiça Comum os ristas
marcando horários de
autos do IPM instaurado contra o soldado do Exér- duais,
e chegada, de forpartida
29
Benevenuto
Magnani,
no
dia
Luís
cito
César
que
ma a controlar sua. jornada
de dezembro do ano passado depredou um trem da diária de trabalho, só de"agora, dos estudos
Central do Brasil.
pende,
O representante do Ministério Público Militar que o DNER realiza juntaconcluiu que não se trata de crime de natureza mi- mente com o Ministério do.
litar nem tampouco de crime contra a segurança Trabalho para definir o honacional, "pois apesar de ter o soldado, com a sua rário de trabalho da classe.
Esta decisão é que está
ação, prejudicado o funcionamento de serviços essenciais do Estado, não o fez por motivação política atrasando a criação das caprometidas ainda
nem a deliberada intenção de provocar guerra psi- dernetas,
este
ano.
Diversos mopara
revolucionária."
cológica ou
toristas, ontem consultados,

opinaram favoravelmente ao
Apreensão
sistema, acreditando
Esclarece o promotor Osi- sentante do Ministério Pú- poderá coibir uma série que
de
Seu ponto-de-vista já foi conferências e debates so- ris Josephson: "Não basta blico afirma que o novo in- abusos — dobrar
serviço,
trabalhista
legislação
bre
ocaoutras
em
manifestado
concretizar o crime quérito pretendia fazer
"educação
— aos quais
no meio ru- para
em rural,
siões, especialmente
contra a segurança, nacio- uma espécie de revisão da principalmente
obrigados,
são
para conseru1971, perante a Comissão ral, previdência social
nal que o agente pratique sentença do Conselhp Perde Agricultura da Câmara ral, reforma agrária e co- um ato que venha a impe- manente de Justiça, daque- guir melhor salário;
Federal. Para ele, o regime lonização e desenvolvimen- dir ou dificultar o funcio- la Auditoria, que já havia
do Fundo de Garantia
por to agrícola.
namento de serviços essen- absolvido o réu pelo mesmo
As conclusões do Congres- ciais administrados pelo fato, e que se encontra
Tempo de Serviço "contém
em
uma filosofia mais econô- so serão entregues ao Mi- Estado ou executados me- grau de apelação no Supemica do que social", sem nistério do Trabalho, como diante sua autorização."
rior Tribunal Militar. Salidar ao trabalhador maiores subsídios para mador em— É necessário, para que enta o promotor: "Se fosse
aperfeiçoamento
e
social
penho
condições de vinculo
se deixe configurar o crime permitido à autoridade pona aplicação da legislação contra a segurança nacio- licial, à guisa de revisão,
com a empresa.
O Congresso constará de trabalhista.
nal — diz o promotor — instaurar qualquer procediSão Paulo (Sucursal) —
que o referido ato'de impe- mento sobre fato já apreser- oiado pelo poder judiciário, A utilização de eletrochodificultar
tais
ou
dir
AVISOS RELIGIOSOS
viços represente uma ame- nasceria, inlludivelmente, o que como fator coercitivo e
caos traduzido ha incérte- não terapêutico, aplicação
aça a segurança interna.
Também na la. Audito- za e insegurança da paz so- de Milpirol — injeção que
ria do Exército, o juiz Abel ciai." Declarou ainda o pro- provoca dor e deixa os músCaminha, a pedido do pro- motor Mário Elias Miguel culos duros — nos pacienmotor Mário Elias Miguel, que "naturalmente, as au- tes revoltados, a total falta
(MISSA DE 1.° ANIVERSÁRIO)
determinou o arquivamento toridades policiais desper- de higiene e de espaço são
acusações
dos autos do inquérito ins- cebidas das injunções le- as principais
de
EngeColegas e professores da Escola
taurado pelo DOPS carioca gais e, possivelmente, por contra o Sanatório Vera
nharia da UFRJ convidam para a missa por
contra Jorge Emílio Bonet excesso de zelo, determina- Cruz, do bairro do Jacana.
alma de OSCAR SAAD, na passagem do priGuilayn, acusado de per- ram a instauração de novo
A denúncia é de uma
+
meiro ano de sua morte, no próximo dia 22,
tencer ao Partido Comunis- inquérito contra Jorge Emí- equipe de estagiárias e
à
Av.
Reitoria,
capela
da
terga-feira, às 11 horas, na
ta Brasileiro Revoluciona- lio Bonet Guilayn pela prá- supervisoras que deixaram
Pasteur, 250.
<P
tica de crime de que já ha- o hospital psiquiátrico há
rio (PCBR).
Em seu parecer, o repre- via sido absolvido."
meses, por não concordarem com os métodos usados
no tratamento dos 210 menores débeis mentais ali
colocados pelo Juizado de
Menores.
Ao tomar conhecimento
. das denúncias contra o Sanatório Vera Cruz, o medico Renato Teixeira Mendes,
seu proprietário, disse que
7.°
DIA)
DE
(MISSA
preferia "deixar para depois" qualquer contestação,
porque "hoje é meu aniverAntônio Bento, Antônio Salgado, Carlos Flexa Ribeiro, Evandro Carneiro,
sário de casamento e tenho
que ir para casa mais ce+ Fernando Machado Portela, Gilberto Chateaubriand, Ibrahim Sued, João
do".

Esclarecimento

Estagiárias
denunciam
sanatório

OSCAR SAAD

JOSÉ CARVALHO

Alberto Leite Barbosa, João Conde, JoséThomaz Nabuco, Leonídio Ribeiro Filho,
Luiz Gonzaga do Nascimento Silva e Zózimo Barroso do Amaral - membros do
Conselho Consultivo da Bolsa de Arte do Rio de Janeiro -, agradecem as manifestações de pesar pelo falecimento do Presidente e fundador da B. A. R. J. e convidam para a missa de 7.° dia, a realizar-se amanhã, terça-feira, às 10 horas, no
(P
Mosteiro de São Bento.

bando toca-fitas, duas radiolas portáteis, alguns ele- .
trodomésticos e um fogão,
e Cr$ 450. Os bandidos —
que estavam armados —
chegaram a pé e fugiram
também a pé, em direção a
Avenida Presidente Vargas,
enquanto o proprietário da
loja chamava a polícia.
Na Presidente Vargas, os
ladrões ficaram aguardando um ônibus e embarcaram
nele com o roubo, mas tiveram um problema: o fogão não passava na porta e
eles acabaram largando na
calçada. O fato foi registrado na 6a. Delegacia Policial.
Em. São Cristóvão, quatro
bandidos pularam o muro e
invadiram a garage do Expresso Mauá, uma firma de
mudanças. Renderam o vigia José Manuel Filho, que
estava no banheiro, e o arrastaram para o escritório,
com uma arma encostada
na sua cabeça. Depois reviraram móveis e gavetas,
apanhando a féria de sábado.
O jornalista Mauro De Felice, da RADIO JB, teve o Seu
carro arrombado ontem pela manhã no Largo da Taquara, em Jacarepaguá, e
do interior do veículo foram
levados um rádio Phillips
com três faixas de onda e
uma bolsa do tipo capanga.
Na bolsa estavam todos os
documentos pessoais do jornalista e do carro, incluindo
três talões de cheques.
Quem achar os documentos poderá entregá-los na
redação do JORNAL DO
BRASIL ou no Serviço de
Relações Públicas da PM,
na Rua Evaristo da Veiga,
78, telefone 242-1605.

(FALECIMENTO)
Ernani Góes, Alberto Henrique Alves Góes, senhora e filhos e João
Paulo Alves dè Miranda Góes, senhora e filhos, e demais parentes comunicam o falecimento de sua esposa, mãe,, sogra e avó — DULCINE —
+
e convidam para o seu sepultamento hoje, às 12 horas, saindo o féretro
"5"
da Capela Real Grandeza n.°
para o Cemitério de São João Batista. (P

JOSÉ CÂNDIDO VASCONCELLOS
CARVALHO

(MISSA DE 7.° DIA)
Evandro Carneiro, José Coimbra, Lenir Maciel, Olivia Seixas, José Edson, Everaldo Cardoso e Carlos Eugênio de Souza — Diretor e Funcionários da Bolsa de
+
Arte do Rio de Janeiro —, agradecem as manifestações de pesar pelo falecimento de seu querido Presidente e amigo, e convidam para a missa de 7.° dia, a rea(P
lizar-se amanhã, terça-feira, às 10 horas, no Mosteiro de São Bento.

(MISSA DE 7.° DIA)
A família de JOSÉ CÂNDIDO VASCONCELLOS CARVALHO agradece as manifestações de pesar recebidas e con+
vida para a missa de 7.° dia em intenção de sua alma
à ser realizada amanhã, dia 22, terça-feira, às 10 horas, na Igre— Rua D. Geja Abacial do Mosteiro de São Bento. (Elevador
(P
rardo, 40).

JOSÉ CÂNDIDO VASCONCELLOS DE CARVALHO
(MISSA DE 7.° DIA)

MANUEL GONDA PÉREZ

Ciclo Cia. Brasileira de Serviços Fiduciários, convida para a
missa que manda celebrar amanhã, terça-feira, dia 22, às
10,00 horas na Igreja do Mosteiro de São Bento, à Rua Dom Gerardo, 46, em memória de JOSÉ CÂNDIDO VASCONCELLOS DE
DE CARVALHO.

gL
¦

(FALECIDO NA ESPANHA)
(MISSA DE 30.° DIA)
A família agradece as manifestações de pesar recebidas
e convida para a missa de 30.° dia, em intenção da bo+
níssima alma de seu esposo, pai, sogro e avô, que mandam celebrar amanhã, terça-feira, dia 22, às 10 horas, na Igreja
de Nossa Senhora do Monte do Carmo (Rua 1.° de Março). Pedese dispensa de pêsames.
(P

JOSÉ CÂNDIDO VASCONCELLOS DE CARVALHO

MANUEL GONDA PEREZ

(MISSA DE 7.° DIA)

(FALECIDO NA ESPANHA)
(MISSA DE 30.° DIA)

Datamec S/A - Engenharia de Sistemas e Processamento de Dados convida, por intermédio de sua Diretoria, para missa que manda celebrar ama-

Cervejaria Sul América Ltda., através de seus Diretores,
reitera os agradecimentos pelas manifestações de pesar
+
recebidas pelo falecimento de seu pranteado Diretor
Presidente e amigo MANUEL GONDA, e convida para a missa
de 30.° dia que será celebrada amanhã, terça-feira, dia 22, às
10 horas, na Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo (Rua
1.° de Março V Pede-se dispensa de pêsames. (P

nhã, terça-feira, dia 22 às 10,30 horas, na Igreja do Mosteiro de São Bento, à Rua
Dom Gerardo, 46, em memória de JOSÉ CÂNDIDO VASCONCELLOS DE CARVALHO,
amigo insubstituível, pioneiro e incentivador de nossa atividade.

TIROTEIO
A presença dos agentes
deveu-se ao fato do porteiro
do restaurante, Joel Hendrich, ter saído, e gritado'
por' socorro, pela Avenida
Atlântica, o què despertou
a atenção dos militares. Os
bandidos, com suas 10 armas trocaram tiros com os
três agentes que, inferior!zados em número é armas,
acabaram permitindo que o
bando fugisse. Várias janelas próximas tiveram suas
vidraças estilhaçadas pelos
tiros, provocando pânico hos
moradores.
Os ladrões embarcaram
no Corcel vermelho, placa
GB-BH 28 06, e fugiram em
direção ao centro da cidade.
Eles tinham a cobertura do
VoUJswiagen amarelo, de
placa GB E-76 89. O Corcel,
os assaltantes tomaram do
estudante Mário Poppe, às
4 horas da madrugada, na
Avenida Rainha Elizabeth,
no sinal perto da Avenida
Nossa Senhora de Copacabana. Após roubarem o carro, fugiram em direção de
Ipanema.
Ali, assaltaram o jornaleiro
Francisco
Abonante,
quando este abria a sua
banca de jornais na Rua
Montenegro, perto da Barão
da Torre. O jornaleiro foi
obrigado a entregar seu
Volkswagem amarelo e o
grupo seguiu no Corcel e no
Volkswagen para o Leme,,
onde atacaram o restaurante.
A PÉ
Na Rua Laura de Araújo, no Mangue, três bandidos assaltaram uma firma
situada no número 148, rou-

DULCINE ALVES GÓES

JOSÉ CARVALHO

+

Cinco bandidos — quatro pretos e ura branco
— cada um empunhando duas pistolas automáticas, assaltaram ao final da madrugada de ontem o
Restaurante La Fiorentina, na Avenida Atlântica,
458, imobilizando cerca de 12 fregueses que jantavam (a maioria artistas) e os funcionários, que foram ameaçados de morte se tentassem reagir.
O assaltante branco, que parecia ser o chefe,
arrancou o caixa Tiago Melo da Silva detrás do balcão e ele mesmo limpou a registradora, levando a
quantia de Cr$ 2,5 mil. Dos fregueses, os bandidos
nada levaram, mas foram surpreendidos, na fuga,
por um grupo de agentes de segurança do Ministro da Marinha, que mora ao lado.

(P

1

O carro de placa GB TE9206, dirigido pelo funcionario Wilson da Silva Grei, de
52 anos, provocou um acidente, às primeiras horas
da tarde de ontem, que congestionou o transito no Túnei Dois irmãos, no sentido
Barra da Tijuca^-Leblon.
O veículo, após perder a
direção, bateu em um poste,
derrubou-o, atravessou a
pista de subida, colidiu com
a amurada e quase cai sobre uma favela. Pedaços de
concreto, porém, desprenderam-se do muro e atingiram Ana Paula, de dois
anos, e Maria Batista, de
três anos, que brincavam na
favela. As duas meninas e
mais o motorista foram socorridos no Hospital Miguel
Couto, tendo o fato sido registrado pela 15a. Delegacia
Policial.
AVENIDA BRASIL
Na Avenida Brasil, bateram os carros de placa AE7243 e TA-0572, eram dirigidos pelos motoristas Antô-'
nio Luques Martins Filho e
Paulo Alves Nezo, que sofreram ferimentos leves. De-'
pois da colisão, os dois carros ainda atropelaram Bela
Magalhães de Araújo, que
tentava atravessar a aveni-'
da, nas proximidades de
Irajá. As três pessoas saíram feridas e foram medicadas no Hospital Getúlio
Vargas.
ABOLIÇÃO
Reni Batista Bezerra, de
52 anos, ao tentar atravéssar a Avenida Suburbana,
ontem à tarde, perto do
Largo da Abolição, foi atropelada pelo carro de placa
GB TE-0073, dirigido por
Sérgio Nascimento de Abreu.
O motorista socorreu sua
vítima levando-a ao Hospital Salgado, Filho, onde ficou internada em estado
grave. Sérgio Nascimento
apresentou-se às autoridades da 24a. Delegacia Policiai.
SEIS VÍTIMAS
Niterói (Sucursal) — O
DKW'de placa CG-7928, da
Guanabara, capotou ontem
ém Carapebus, no Km 174
•da RJ-5, Estrada TribobóMacaé, matando o motorista, João Gonçalves de Brito, de 40 anos, que residia
na Rua Itacoatiá, 174/202,
no Rio, e ferindo cinco pes- ,
soas.
Do acidente saíram feridos Antônia Soares de Brito, mulher da vítima, os
seus filhos Alberto, de oito
anos, e Humberto, de 10, e
os sobrinhos José Luismar
Monteiro e Margarida Rangel da Silva, sendo internados, todos, no Hospital .da
Santa Casa de Misericórdia
de Campos. O corpo do mo- .
torista deverá ser removido
hoje para o Rio.
COLISÃO FATAL
Em São Gonçalo, um carro-tanque de placa JF-0384
RJ colidiu com um ônibus
da viação ABC, chapa JF0420, também do Estado do
Rio. Morreu o motorista do
caminhão, Manuel Pinto, de
37 anos e que residia na Estrada Itaoca, 582. Não houve
feridos, tendo o acidente se
verificado na Estrada Raul
Veiga.
Foram registrados ontem,
em Niterói e São Gonçalo,
nove atropelamentos, sendo
um fatal. A vítima chamava-se José Pinto Ribeiro, de
83 anos, que morava na Rua
José Cardoso, 146. Nas duas
cidades, conforme estatistica do Detran, ocorreram 19
colisões e cinco capotagens,
á maioria sem vítimas.
IMPRUDÊNCIA
Ao tentarem trocar de
posição ao volante de um
carro fiscalizado pela Policia Rodoviária Federal, Antônio Geraldo Marcos e Miguel Alves de Sousa confun-,
diram-se e perderam o controle do veículo, colidindo
com a viatura oficial, ontem, no Km 5,5 da Rodovia
Presidente Dutra.
A viatura era dirigida pelo patrulheiro Vantuil, que
ordenara ao motorista do
carro de placa FB-0082 (RJ)
que encostasse para ser fiscalizado. O motorista do
veículo, Antônio Geraldo
Marcos, proprietário do carro e que dirigia sem habilitação, tentou trocar de lu-:
gar com o amigo Miguel Alves de Sousa. Na confusão o
veículo desgovernado foi
atingir a viatura oficial na
parte traseira, do lado dlreito. No acidente não houve vítimas. O fato foi registrado na delegacia de São
João de Meriti.
GAROTO MORRE
Belo Horizonte (Sucursal)
— O choque entre a Kombi
placa JJ-6187, de Sabará, e
Volkswagen placa AA-0125,
desta capital, às 15h30m de
ontem, no KM 12 da BR-262
(Belo Horizonte / Monlevade) matou o garoto Aérton
Melo Martins, de 12 anos, e
deixou feridas seis pessoas.
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í^SÍPtTlRiíí^S
Campeões de moto morrem
em Monza a 200 km p/hora

Wendell superou
Renato apenas no
lanee do pênalti

Apesar de o Botafogo ter atacado muito no primeiro tempo, o goleiro Wendell foi mais exigido áo
que Renato, tendo inclusive defendido a córner um
pênalti cobrado com violência por Paulo César.
Mi ___È I
Era a primeira vez que os dois goleiros se en- ________
contravam numa partida entre os seus times, após
NPÍÉ_______PÍÉlÍ-çH ______IÍ^_____í^HI
terem sido chamados para defender a Seleção Nacional no seu giro pela África e Europa.
§pwt__n SR ^ufl l_M ¦ <_K_s9
Renato esteve inseguro no primeiro tempo,
momentos
mesmo não tendo o seu gol passado por
difíceis. Defendeu e não segurou duas bolas, chutaBiH
___¦ ü^ ________ _______
das por Dirceu e por Fischer. Fez uma excelente áeuma
cobrando
falta,
Marinho,
de
chute
fesa de um
e mandou a córner, com determinação, a bola chutada por Zequinha, com perigo de gol. Nesse lan¦A *'wÜ_rÈ__fc
fll
ce, bem colocado que estava, saltou com firmeza e
________« J^J-KÉSr^B fc.
^Ê
lançou a bola por sobre o travessão superior.
No segundo tempo, Renato foi acionado, em defesa de seu gol, exatamente o mesmo número áe
vezes que Wendell: sete. Em três dessas intervencões voltou a demonstrar insegurança. Numa delas,
chocou-se com Fischer e deixou a bola cair. Atrae ompalhou-se ainda ao defender um chute de Nei
tro ãe Zequinha. Saltou atrasado no gol de Roberto,
sendo encoberto pela bola, e falhou também no gol
de Ferreti, já que estava muito adiantado na pequena área. Apenas uma vez teve atuação positiva,
¦ ao espalmar a córner, para o alto, uma bola chutada por Marinho, com violência e boa pontaria.
Das sete defesas áe Wendell, cinco foram áe
_^S;«
R i jf___F^_S _—. B I __P?dÍB
chutes fracos de Dario, áe Doval e de Vicentinho. m
Btta&ksalH ....KsSkMjBIbBI w9í[ \ ^H¦-¦ H Yflt:-vi-l$'Í_________Não teve, portanto, quase nenhum trabalho. Em*YaÍ--Bi>y
^K.
WÊÊÊ m su. _____M
penhou-se, de mergulho, e mandou a córner um í-t_ÍÍ!£Í_^_&_ís^HP>^ -^B^Sami <jm
^^^''^^£3_^^l^_Í_^^^--__E^^__B_______i
tom chute áe Dario, que o surpreendeu muito adis?^e?&R£
K,:™^ÈÍÉ»^____
___F-__fÊsB^^B8$&
______ÜlB_?^'^_f^^:;
num
cruzamento
sorte
antado. E foi ajudado pela
de Moreira pela direita. Saiu mal ão gol, mas a bola
H_m
4Ê
correu por toda a extensão ãe sua meta, desguar- Wtá_-?3ÊÍ' iÈM W^^Sê-^Ê
neciãa, e perdeu-se pela lateral.
mBSL ]_^.J^_m___m__^^&WÊ&::éááM& _____?¦¦
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WENDELL
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Vida áe goleiro é assim. Se não sofre gol, é o
maior, se defende um pênalti, então, é herói. Já
estou acostumado com isso, meu negócio é capri'*W^1_____hM
char muito para defender as possíveis e tentar evi- íKhBK ¦ Hm k ''__k
tT-^-wBs'- V +^^I^HHt**,l,*wír^ ^K ^J_____BiÍ£Í
tar as impossíveis.
Foi assim que Wendell encarou sua atuação ontem. Abraçado por muitos e elogiado por todos no
vestiário do Botafogo, ele não demonstrava a menor euforia por ter defendido um pênalti e realizado
várias boas defesas. Seu pensamento já era outro:
j-^fSSMsüS
,
.
a Seleção.
_
Agora preciso é me firmar na Selecao: La a
coisa vai ser feia, pois o Renato e o Leão são ótimos goleiros. Vou procurar jogar o mesmo de semãe ser titular ou nao. O impre, sem preocupação —
comentou.
portante é ficar nela
Embora continuasse recebendo cumprimentos,
Wendell não pensava mais na partida contra o
Flamengo.
Você foi sensacional no pênalti — falou-lhe
dirigente.
um
è, dei sorte. O Paulo César chutou no canto
dali
que eu esperava e consegui defender. A partir
o nosso time cresceu de forma espetacular. Goleiro
o tié assim mesmo. Se defende um lance capital,o resto
abate
bobo,
um
toma
gol
se
me cresce, mas
...
dos companheiros.
. „
Apesar de sempre cercado por admiradores e
defenditendo que explicar a cada um como havia
huáo o pênalti, Wendell não perdeu sua habitual
mildade e senso de coleguismo, ao elogiar Renato.
_ Ele está pegando muito bem. Mesmo no alto,
não solta a bola. Isto é dificil, principalmente quanáesdo tem um atacante em cima da gente. So que ela.
ta vez tive mais sorte. Espero continuar com

RENATO

______________t^__k

^*»
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.
uma hora antes, pasolini havia
imediata;
"/(.ou. u. , não adiantou socorro médico
mui._
leve
fasoum
da prova da categoria de

Adu Celso e Tognocchi
vencem as 500 milhas
São Paulo (Sucursal> — Numa
prova acidentada e perante 15 mil
pessoas, a dupla Adu Celso e Paolo
Tognocchi venceu ontem as 500 Milhas de Interlagos, depois de 6 horaá de disputa, com média horária de
133,85km (101 voltas). Em 2? lugar
ficou a dupla de pilotos venezuelanos
Pedro Betancourt e Domingos Cortez.
A dupla Dionisio Casarini e Válter
(Tucano) Barchi, uma das favoritas,
não chegou ao final, porque Barchi
sofreu um acidente.
.
Apesar de ser considerada de resistência, os pilotos competiram, nas
500 milhas, como se fosse de alta velocidade e vários acidentes marcaram a realização da disputa mais importante do motociclismo sul-americano, mas não houve vítimas fatais.
Cinco pilotos foram atendidos no
pronto-socorro instalado junto à pista e dois deles foram removidos para

Paulo César, Jairzinho, Gérson e Zé Maria, contundidos, terão a atenção especial do médico
Lídio Toledo, nos rigorosos exames a que são habitualmente
submetidos os jogadores brasileiros. O técnico Zagalo deve orientar um coletivo na quinta-feira, no Maracanã. Até o dia da
viagem, os convocados ficarão
concentrados nas Paineiras.

São os seguintes os jogadores que se apresentarão hoje:
Leão, Renato. Wendell, Zé Maria,
Rodrigues Neto, Chiquinho, Luis
Pereira, Moisés. Piazza, Marco
Anlonio, Marinho, Clodoaldo,
Gérson, Rivelino, Paulo César,
Jairzinho, Valdomiro, Palhinha,
Dario, Leivinha, Edu e Dirceu.

\o _ n° 4 — Paolo Tognocchi e
Eduardo Celso Santos — com 101 voltas. Média horária de 133,85 km/h.20 n° 8 — Pedro Bettancourt e
Domingos Cortez — 99 voltas.
39 _ n.9 1 — Ferrucio D. Fusine e
Johny Cecotto — 96 voltas.
49 — tf) 9 — Gualtiero Tognocchi
e Nivanor Bernardi — 93 voltas.
59 tf) 7 — Luis Gomes e Paride
Pancireli — 93 voltas.
6? — n° 66 — José de Oliveira
Peixoto e Antônio Pacheco — 90 voltas.
79 — n? 3 — José Carlos Dias e
Nivaldo Correia — 89 voltas.
8? — tf> 29 — Eugênio Handa e
Expedito Marazzl — 85 voltas.
99 — tf) 51 — Delmar Neto Muniz
CLASSIFICAÇÃO
e Ludmar Neto Muniz — 84 voltas.
109 _ tf> 40 — Rubens Levi e HoFoi a seguinte a classificação fiBafice — 82 voltas.
rácio
nal do IV 500 Milhas de Interlagos:

um hospital especializado em iraturas.
Os pilotos acidentados foram: Felipe Carmona Neto, o Fifa, sofreu
uma queda e quebrou a clavícula; Roberto Albuquerque, rodou na quarta
volta è fraturou uma perna; Válter
Barchi, o Tucano, lutava pela liderança com Adu Celso quando, na curva do Laranja, sua moto derrapou a
170 quilômetros horários e foi de encontro ao guard-rail com o piloto sofrendo apenas escoriações mas sua
moto ficou completamente destroçada e Milton Genitez, perdeu a direcão de sua moto e caiu feio sendo levado para o Hospital das Clínicas com
suspeita de fratura da clavícula.

ARTILHEIROS

CLASSIFICAÇÃO

Seleção se reúne à noite nas Paineiras
Os jogadores convocados
para a Seleção Brasileira que fará em junho-julho unia excursão pela Africa c Europa se
apresentam às 19 horas, no hotel das Paineiras, iniciando imediatamente os exames médicos.
Antes de embarcar, a equipe fará um teste no próximo domingo, contra a Bolivia, no Maracanã.

__________¦_ ^_H

AGOSTINI CHORA
participado

Um pouco abatido, mas tranqüilo e silencioso,
Assim estava Renato, após a partida. Nem mesmo
ao
o ambiente tumultuado do vestiário, devido datirá-lo
conseguia
de
número
pessoas,
grande
_
quele estado de espirito.
Somente quando o vice-presidente Iva Drummond se aproximou para abraçá-lo foi que ele
passou a comentar a partida.
Foi o dia deles. Tivemos um pênalti a nosso favor e perdemos. Eles aproveitaram o embalo e,
foram à frente, entusiasmados. O negócio e esquecer este jogo porque já acabou.
Você foi muito bem, garoto. Levante a cabeca, pois afinal de contas perdemos um jogo, nada
mais — falou Drummond.
Agora o negócio é a Seleção. Vou ver se dou
uma alegria para a torcida do Flamengo, ganhando
a posição. Vai ser uma parada dificil, pois o Leão
e o Wendell estão bem. Viu só como o Wendell se
saiu bem contra nós?
O goleiro do Flamengo procurava encontrar
palavras para explicar a derrota.
O pênalti perdido foi tudo. Com ele nós ficamos abatidos e eles cresceram. E' por isso que eu
digo que o goleiro é o coração de uma partida: se
agarra tudo, é um herói, mas se falha, é o responsável pela derrota. Nós perdemos gols, eles não. Não
falhei, mas sofri dois gols. Só resta continuar lutando e aproveitar para cumprimentar o Wendell.
Esta foi a vez dele, mas poucos dias atrás tinha sido a minha. Na Seleção, nós vamos brigar pelo mesmo ideal, mas com a mesma honestidade. Quem vai
lucrar com isso é a própria Seleção. Não podemos
nos esquecer de que o Félix está ai mesmo, só
observando.

m

SaMonza, Itália (UPI-AP-JB) — O 350 cc, também válida pelo Campeo- motociclismo, o finlandês Jarno
de
muito
não
disse
foi
arihen
gostava
Motociclismo,
que
de
Mundial
nato
que
campeão
finlandês Jarno Saarinen,
em Monza:
mundial da categoria 250 cc e o ita- vencida peelo campeão mundial des- correr
— E' uma pista veloz demais. Mas
liano Renzo pasolini, tricampeao de ta categoria, Giácomo Agostinl. Pasoabandonar
duas
não é a velocidade mas
a
obrigado
lini
viu-se
o
problema
morreram
classe,
mesma
na
seu país
sair
da
final,
ao
antes
do
asfalto,
o
voltas
sim
pista
que não é dos melhoMonza
quando
ontem na pista de
depois de uma falha no res. Monza pode ser muito boa para
disputavam a quarta prova do Cam- Muma curva,
motor. Desse acidente ele escapou ile- automóveis, que têm quatro rodas,
peonato Mundial, de Motociclismo e,
mas não para motos.
na primeira volta, houve uma batida so.
Os corpos de Jarno Saarinen e
O trágico acidente de ontem deientre 10 motos.
Os motociclistas desenvolviam 200 xou arrasados os outros pilotos, sen- Renzo Pasolini foram transportadosa
que Giácomo Agostini não parou em uma ambulância comum para
quilômetros horários quando ' aconte- do
um seda- câmara mortuária de Monza.
ceu o trágico acidente que vitimou de chorar e teve que tomar
A violência da batida foi tanta
também outros pilotos que se encon- tivo por causa de seu estado emociotram internados no Hospital de Mon- nal.
que os corpos dos dois pilotos ficaza. Tanto Saarinen como Pasolini tiram mutilados, inclusive com os eraveram morte instantânea e os outros OS FERIDOS
nios quebrados apesar dos capacetes
de proteção.
pilotos foram removidos de helicóptero que rapidamente desceu na pista
Entre os outros pilotos feridos o
As autoridades de Monza já abripara transportá-los ao hospital. A mais grave é o italiano Walter Willa ram um inquérito autorizado pelo fisprova foi suspensa.
que se encontra em coma. Outro bas- cal da República para procurar estante ferido foi o sueco Borj Jansson, tabelecer uma eventual responsabilicom feridas e fraturas em todo o cor- dade sobre o acidente mortal. Será
COMO FOI
_v
po. O japonês Hideo Kanaya, o inglês apurado se o asfalto da pista se enSaarinen era o principal piloto da Charles Mprtimer, o espanhol Victor contrava em condições. De inicio coequipe japonesa Yamaha e tinha 28 Palomay e o italiano Franco Giansan- mentava-se que o acidente poderia
anos de idade. Era o favorito da prova | ti também sofreram várias escoriações ter ocorrido por causa de óleo na pista mas depois ficou constatado que
pois nos treinos de sábado e domingo e estão internados em observação.
havia conseguido os melhores tempos.
semana, numa entrevis- nem uma gota de óleo havia na hora
uma
Há
Antes, já havia vencido duas das ta a uma revista especializada em do acidente.
três provas disputadas pelo CampeoRadiofolo UPI
nato Mundial de 1973.
Pasolini, de 32 anos de idade, um
dos melhores corredores da Itália,
competia com uma Harley-Davidson.
O Presidente da Federação de Motociclismo da Itália Ferruccio Colucci,
disse que o acidente ocorreu no momento em que Pasolini tentava superar o alemão Dieter Brow, que encabeçava um grupo de 32 motociclistas.
Saarinen vinha em terceiro bem perto
havendo um choque entre os três pi. lotos que cairam e os que vinham logo
atrás também se acidentaram numa
colisão nunca vista no motociclismo.
O acidente ocorreu antes que os
competidores terminassem a primeira
volta. Na primeira curva depois da reta de largada, Pasolini, ao tentar ultrapassar adversários que seguiam à
sua frente, derrapou e caiu num ponto em que a pista tinha óleo, sendo
atropelado por Saarinen, que o seguiu
w?*. ^yfjjl IBJ^SB _______l^^____l ______.^____l BaB
. de perto.
^|
^KÍ$'í^k'!v;':.¦¦"¦
Saarinen também caiu, e depois
dele, Kanaya e outros corredores.
Giorgio Viglino, jornalista italiano
"A
que testemunhou o acidente, disse:
cena foi terrível".
"Lembrou a guerra do Vietnã. A
gasolina se incendiou atingindo os fardos de palha que cercam a pista para
amortecer os choques e onde estavam
dois corpos gravemente feridos. O esl«rL __^H
Ié
Hei'
*%H
petáculo era realmente assustador",
disse.
A pista de Monza, uma das mais
velozes da Europa, permite que as motos desenvolvam mais de 200 quilometros nas retas e era exatamente
aquela velocidade que os pilotos imprimiam quando aconteceu o acidente.
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Botafogo
5
Fluminense
Vasco
13
Flamengo
2
América
2
Bónsüé-MÒ
13
Olaria
1
Bangu
0
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12
8'*
2
0
2
3
2
2
13
*
8

2
2
2

Obs. — O segundo turno do Campeonato Carioca está suspenso
até o dia 7 de julho por causa da excursão da Seleção Brasileira i África
• 1 Europa.

Sérgio Lima (América) e Jorge Mendonça
Bangu)
11

gols

9

gols

Ferreti

(Botafogo)

Jair (Olaria)

8

Dá (Vasco) e Dionisio (Fluminense)

gols
7 gols

6

gols

Doval (Flamengo), Dario (Flamengo) e Fischer
'5
(Botafogo)

gols

Marinho (Botafogo)
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1.° Caderno

D

Q
Gordo Quico aceitou a luta com Yard na
do Grande Prêmio
primeira parte do percursoconseguiu
conter o
Osvaldo Aranha, e não
ataque de El Lazador e Pasternak, do treinador Válter Aliano, que se impuseram nos 2
mil metros de percurso, em raia de grama macia, com o tempo de 2m04s3/5, respectivamente com Jorge Pinto e Pereira Filho.
O favorito da competição foi Lembrado,
estreante, filho de Major's Dilemma, com
21799 pules, mas não deu impressão, chegando descolocado. El Lazador completou a sexta
apresentação na Gávea, com Cr$ 77 mil em
primeiros lugares em quatro vitórias de campanha.
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Aurelius
levantou
clássico

_________?

__fl_____m

_____¦ I

São Paulo (Sucursal) — -.'
Aurelius, numa excelente
carreira, .venceu ontem o
Clássico Presidente Gui^,
lherme EUis, na distancia
dè 1400 metros, na raia de .
grama de Cidade Jardim,
com o tempo de Im24s9/10.
A favorita da prova, Etai,
não correu, sendo retirada
da prova por motivos de
saúde, momentos antes de
sua realização. O tempo de
Aurelius para os 200 metros finais foi de 12s3/10.
Desde a saida, Aurelius saiu.
na frente,- sendo sempre
ameaçado por Pragmática
que acabou chegando em
segundo lugar.
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Outros resultados
1 400 miltot -

-

1? Pir»

Pista: AM -

Nün

Ct$ I mil

Piimlo:

12
13
14
22
23
24
34
44

0,71
0,19
0,23
0,19
0,37
0,73

57
55
57
53
57
57

.«Iscada, E. Forreira
Macota, A. Garcia
Camona, J. Pinto
Amoreniio, R. Marques ..
Anah, J. Pedro F9
Boneagle, J. B. Paulielo

1.
2?
39
49
59
69

0,24
0,96
0,41
0,54
0,77
0,39
1,0-í
1,39

NADIISHICA.

correm

Diferenças: cabaça a 1 corpo - Tempo: l'30"2/5 - Vencedor: (6)
- Movimento
0,71 - Dupla: (24) 0.39 - Placês: (6) 0,25 e (2) 0,14
- PE do páreo: CrS 87 123,00 - FAISCADA - F. C. quatro enos
—
—
HaProprietário:
Marenguape
Harai
Criador:
Fluido • Conciliação
ras Bonsucesso — Treinador: P. Morgado.
1 400 meiros -

2? Pirão -

11
12
13
14
22
23
24
33
34
44

0,27
0,32
1,35
0,27
0,39
1,80
1,91
4,40

55
55
55
55
55
55
55
55

Pilc.mayo, L. Santot
Pizzicato, G. Meneses
Tri, F. Estevei
Oblato, J. Portllho
Farruknagar. J. Pinto
Hialo, E. Ferreiro
Factotum, E. Marinho
Bilano, J. Machado

19
29
39
49
59
69
79
89

¦¦¦

0,76
0,20
1,00
0,33
2,6*.
1,11
0,42
2,06
2,16
7,59

\

Não correram: CETELITE e ORFEÃO.
Diferenças: 2 corpos e 2 corpos — Tempo: l'29"4/5 — Vencedor!
(1) 0,27 - Dupla: (14) 0,33 - Placês: (1) 0,17 < (8) 0,18 - Movimento
do pireo: Cr$ 111 451,00 - P1LCOMAYO - M. C. dois enos - SP Chio e Carangola — Criador: Haras São José e Expedictus — Proprietírio: Stud Nossos Filhas — Treinador — J. E. Sousa.
'
3* Pireo - 1 600 metros - Pista: AM - Prêmio: CrS 10 mil
PROVA ESPECIAl
19
29
39
49
59
69
79
89

54
52
54
51
56
58
53
55

Are light, l. Santos
Kambola, E. Ferreira
Kanga II; G. F. Almeida
Noreen, L. Correia
Eclntia, M. Silva
Selubeb, J. Machado
Hamélia II, J. B. Paulielo
Acra, J. Pinto

11
12
13
14
22
23
24
33
34
44

0,98
1,13
0,24
1,41
1,05
0,40
0,23
1,85

1,45
0,37
0,44
0,30
1,76
0,67
0,56
2,23
0,71
2,78

Não correu: RENDADA.
Diferenças: 1/2 corpo e 3. corpos — Tempo: 1M3" — Vencedor:
0,98 - Dupla: (23) 0,67 - Placês: (6) 0.43 e (4) 1,53 - Movimento
pireo: CrS 117194,00 - ARC IIGHT - F. T. três anos - PR bernian Blues e Xantipa — Criador: Luís Gurgel do Amaral Valente
Proprietário: Stud lamar — Treinador: J. S. Silva.
4? PAREÔ 1?
29
39
49
59
69
79

1 400 metro» -

AM -

Pista:

89 Ritmo, l. Maia

99 Primeiro,

50

J. B.

Paulielo

4,45

57

(6)
do
Hl—

Prêmio: CrJ t mil

El Torrito, G. Alve
57
0,22
12
Fint Hand, A. Ramos
57
0,52
13
Alamein, A. Garcia
57
0,30
14
Floriano, C. R. Carvalho
57 0,74 22
57
1,51
23
Pagoh, F. Estêves
Keiko, V. Gonçalves
50
6,13
24
Sabereta, R. Marques
54
0,53
33

34

0,95

0,80
1,44
0,59
4,66
0,85
0,21
1,58

0,54

44

0,35

Não correu: Dunque.
Diferenças: 2 corpos • 3 corpos — Tempo: lm29» — Vencedon
(9) 0,22 - Dupla: (44) 0,35 - Placês: (9) 0,17 a (10) 0,23 - Movimento do pireo: CrJ 140098,00. El TORRITO - M. C. 4 «nos - SP
— loi6 Valentão e -Vamp — Criador: Haras Piraiul — Proprietário:
O Criador — Treinador: V. G. Oliveira.
5? PAREÔ - 2 mil metros GRANDE
19
29
39
49
59
69
79
89
99
109
119
129
139

Pista: GM - Prêmio: CrJ S0 mil

PRIMIO OSVAIDO ARANHA

56
0,50
11
El lazador, J. Pinto
56
0,50
12
Pasternak, F. Pereiro
56 0,30 13
Gordo Quico, G. F. Almeida
;...
56
0,57
14
Slgnore, A. Bolino
56 1,46 22'
Half Light, F. Esteve»
F9
56
5,25
23
Pedro
Sombrero, J.
56 7,39 24
Barrio Mio, G. Fagundes
56
2,97
33
Matutino, A. Garcia
56
0,82
34
Tea For Two, P. Alves
56
0,26
44'
lembrado, U. Bueno
56
2,66
Símpulo, l. Santos
56
2,97
Zanzibar, L. Correia
56
0,86
Yard, E. Ferreira

1,14
0,50
0,28
0,77
4,21
0,47
0,83
0,54
0,67
2,65

Não correu: Norso.
- Vencedor: (4)
Diferenças: 1 a 1 corpo - Tempo: 2m04s3/3
- Movimento do pireo:
0,50 - Dupla: (22) 4,21 - Placês: (4) 0,49
- RS - Elpenor a
Crí 157 165,00. EL LAZADOR - M. C. 3 anos
- Proprietário: Breno Caldas Estupenda - Criador: Breno Caldas
...
Treinador: V. Aliano.
69 PAREÔ
19
29
39
49
59
69
79
89
99
109
119
129

Pista:

AM -

Rocco, J. Pinto
Quicksct, P. Alves
N-utrin, C. Valgas
—
Tungarô, F. Lemos
Ramalhete, A. Garcia
Olaim, l. Santos ..-.:
November, J. B. Paulielo
Kamel Kim, G. F. Almeida
Cond. Farrapo, J. Garcia
Zen-en, P. Cardoso
Fickle, J. Machado
Momo, J. Queirós
Não

•1I

1 400 metros -

-

National

correram:

Kld

Prêmio:

56
57.
57
54
57
57
57
57
57
54
57
5'

CrJ í mil

0,29
0,49
1,13
0,29
0,26
3,57
1,70
0,38
1,9
5,17
2,27
U,J0

2,02
11
0,40
12
0,46
13
14 ,78
1,35
22
0,26
23
-f,00
24
33 . 0,42
0,86
34
4,74
44

a Rlcochete.

- Pista: NM - Prêmio: CrJ 7 mil
7? Páreo - 1 000 metro»
II '.'4
1.98
'¦*"
„
55 33
19 Intactus, F. lemos
Machado
55
0,3
., E.l.gliriÓJ.
°'
39Pebo. A. Ferre.ra
51
49 Nizardo, P. Cardoso..
'"
59 Pelotense, J. Reis
0,8
W»ra,

F.

G.

Almeida

79 Executor, C. Pensabem
R. Marque,
39 Garcia

119 Penhasco, J.

B.

Paulielo

0.80

3

1,70
24
3,21
33

,:9SnC-'aG^;«-::::::::::::

*

«•

55

030

*

0,42
5,23

».*>

,
Não correu: MAR OLA- Tempo: 1'02"3/5 - Vencedor:
Diferenças: 1 corpo a 1/2 corpo
Mov.men033
- Placês: (9) 1,03 . (11)
(9) 1,98 - Dupla. (44) 0,99
- INTACTUS - M. C. cinco anos - SC
to do páreo. Crí 128 467,00
- ProprieCriador: Coudelaria F. A. N.
_ Hypocrite a Intrometida
- Treinador: C. Pereire.
tárlo: Cláudio de Andrade Ramos
- Pista: NM - Prêmio: CrJ » mil
»? Pirão - 1 200 metro.
1.16
11
0,92
56
Brizola
J.
,9 Kamatus.,
0,7
0,40 2
56
D.
Gulgnoni
29 ônlca,
0,52
0,22 3
56
39 Egan. Dei G.lluzzi, G. F. Alm
0,34
2,60 4
56
Veiga,
C.
49R.vi.ta,
1,09
22
0,91
56
Meneses
G.
59 Xamarca.
0,85
23
0.40
56
Pinto
69 Adênia.J.
073
1,53
56
79 Fidona, A. Ramo.
3J
56
j-'J
89 Zonara, L. Correia
0,84
34
5,12
53
99 Silvinha, J. Machado
l,t>_
44
0,55
56
109 Zoeira, E. Ferreira
5,92
56
119 Izelda, J. Queirós
10,11
53
129 Alba, A. Ferreira
- Vencedor:
1'16"3/5
Tempo.
corpos
3
Diferenças: 1/2 corpo e
- PUcê,: (7) 0,39 a (10) 0,29 - Movimen(7i 0 92 - Dupla: (34) 0.84
- KAMATUSA - F. A. três ano» - RS to do pireo: Crí 139 670 00
lima a Silv. - ProprieKamel a Gambuesa - Criador: Indemburgo de
- Treinador. G. I. Ferreira.
tirio: Haras Pedra» Alta»
Movimento

m

Anatilio
brilha no
Cristal

Kurôs tem classe para
vencer handicap à noite

Porto Alegre (Sucursal)
— Com uma atropelada nos
últimos 200 metros, Anatilio ultrapassou o seu principal rival, Lord Aristocles,
para vencer com tranquilidade o Prêmio J. A. Flores
da Cunha, quinto e principai páreo disputado na tarde de ontem no Hipódromo
do Cristal.
Anatilio, úm macho de
dois anos, por Anatol e Uba,
de propriedade de Jean Barbosa, completou os 1200
metros do páreo no bom
tempo de lml5s4/5.

Kurós está de novo muito
bem colocado na turma e
na distancia, no sexto páreo da reunião noturna de
hoje; foi mantido sob a direção de Augusto Garcia e
o normal será esperar súa
vitória. Além do mais o filho de Kamel conta com o
expressivo reforço de Chanoma no handicap extraordinário, que largou no último lugar e chegou perto,
em sua última apresentação.
Os grandes adversários
de Kurós são Happy Musical e High Flier, ambos
preparados no percurso, o
primeiro possuindo forte
arremate e o argentino ganhando coragem quando assume de pronto a primeira
colocação. Nemours, atuando com apenas 51 quilos,
pode ser considerado o melhor azar da con.peticao.__

Resultados
1? Páreo - 1 400 metros - 19
Garufeto, J. A. Machado - 29 AbaVencedor (6)
dor, S. Machado 0,33 - Dupl. (66) 1,66 - Placês:
(61 0,32 - Tempo: lm30s4/5 - Treinador: Odllo Machado.
29 Páreo - 1 400 metro» - 19 Pojular King, V. Santo» - 29 Sllvico.», O. Santo» — Vencedor (3) 0,70 Dupl. (36) 2,71 - Placês. (3) 0,35 •
(6) 0,36 - Tempo: lm29» • 4/5
Treinador: Emir Pereira.
39 Páreo — 1 200 metrot - 19 Revanche, A. Oliveira — 29 Adição, R.
Araújo - Vencedor (2) 0,85 - Oua
pi. (23) 0,79 - Placês: (2) 0,28 (3) 0,13 - Tempo: lm!7s • 2/5
Treinadores: Arno Altermann.

K

69 Páreo — 1 600 metros - 19 Previsor, A. Alvani - 29 Burupia, S.
Machado - Vencedor (4) 0,19 - Dua
pia (45) 0,47 - Placés: (4) 0,17 (6) 0,17 .- Tempo: lm43s a 4/5
Xavier,
Francisco
Treinador:
79 Páreo - 1 200 metros - 19 Can.
teu, J. Oliveira — 29 Alabaster, A.
¦ Oliveira - Vencedor (3) 0,18,- Dupia (34) 0,47 - Placês: (3) 0,11 —e
(4) 0,17 - Tempo: lml5s a 1/5
Treinador: Adão Porto.
89 Páreo - 1 600 metros eis a Radies (empatados) S.
e O. Batista — Vencedor (1)
Duplas (12) 0,67 e (13) 0,22
cês: (1) 0,1S (2) 0,19 e (3)
—Treinador:
Tempo: lm45s
Rodrigues.

do apostas. Cri 1 085 169,40.

RESULTADOS DOS CONCURSOS
Bolo de sete pontos — Não teve ganhador,
acumulando Cr$ 43 825,18.
Betting .Duplo — Também não teve vencedores,
acumulando C.$ 17 318,98.

PAEEO DIFÍCIL
Não é fácil uma indicação
na segunda prova, pois podem ser colocados em um
mesmo plano de possibilidades Nago, Barnelo, Zango,
Capteur, Mikamoto e Romaneio. Pelo que vinha correndo, Romaneio é a força
da competição, além de ser
parelheiro muito regular.

19 VaiMachado
0,66 - Pia0,11 Vitorio

—

—

Barnelo

Bol.fum

Não correu: Etai.

— Nago

Resultados

— Ousada

19 páreo — 2 mil metros ¦ Variante
- CrS 11 mil.
19 Zeteuto, C. Tabord. 56
29 Zunder, J. M. Amorim 56
Vencedor - CrS 0,46 Dupl. (56) •»!*
Cr$ 1,47. Placês: Cr$ 0,31 o Cr*-.
0,53.
Tempo: 2,10".

4. Bangu — Tozano — Habreu

mente, em Curitiba, Kanchu agora é o nome de vaIor na competição. Tem de
ot
ser
"•o escolhido para primeilugar. Cruzeirão, com váRATEIO ALTO
rias vitórias no Sul, é a melhor recomendação para a
Embora Ousado, Boletum
enquanto também
dupla,
e o estreante Bonsono sejam
os favoritos da prova, ame- com boas possibilidades
lhor escolha é a de Uranito, aparecem Elandro, Erechim,
que apresenta bom rendi- Xirbi, Jacaré e, notadamento na pista de areia.
Desta vez na areia, vai ser mente, Ledar, que retorna
difícil segurá-lo. Um bom tinindo.
rateio, pode obter o pilotado de Augusto Garcia. Bole. CARREIRA DURA
tum, que deve ter melhoraUma indicação segura no
do com a corrida de reaparecimento, pode secundar o oitavo páreo é muito difípotro gaúcho. Nino tem al- cil, aparecendo em primeiguma chance.
ro plano Cicely, Nascente,
In Time, Doraly, Finezi, e
TININDO
BANGU
até mesmo Famosa. In TiMelhor situado na dis- me, que largou mal na últancia, Bangu aparece como tima, agora merece conforte concorrente à vitória.
Prosseguiu em grande for- fiança. A dupla pode aconma técnica e está pronto tecer com a ligeira Doraly.
para obter a primeira colo- A parelha Finezi-Cicely
cação. Aparentemente seus não deve ser esquecida.
maiores adversários são Tozano, Caçador, Hebreu, já GRANDE FORMA
Happy Commander
que
não será apresentado, pois
Japetilha, agora sob a
correu pouco na tarde de
sábado. Tozano é o grande direção de Antônio Ramos,
dificilmente será derrotada.
adversário de Bangu.
Continuou trabalhanDOIS EM DESTAQUE
do muito bem e pode até
vencer de ponta a ponta.
Alicerce, pela série de viA
dupla pode pertencer à
tórias, e Zoé, pelo preparo
são
os
preparada por Berparelha
vem
recebendo
que
Doritadestaques. Os dois vão fa- túclo Carvalho,
zer um páreo muito equili- Burguesa. Quatinga é excebrado e a escolha de Dor- lente terceiro nome, pois
tile e Alim também pode
tem obrigação de correr
surpreender.
melhor, com Boiarina, XanKANCHU, AGORA
grila e a cega Acquabela
com boas possibilidades.
Pelo que mostrou na sua Acquabela
pode ganhar com
estréia e por ser vitorioso
em São Paulo e, principal- pule muito alta.

Quilance, correndo contra
os mesmos adversários que
derrotou na sua última exibicão, deve conseguir mais
uma vitória. Está em grande forma técnica e difícilmente será derrotado. Delmiro, Orenoco e Missora
devem decidir a dupla, parecendo Delmiro melhor colocado no percurso. Pandemonio, em boas condições
de treino, tem alguma
chance.

Vencedor: Cr$ 0,15 - Dupla: (15) CrS 0,47 - Placês: Cr£ 0,12 a CrS 0,19
- Tempo: 1'24"9/10.

1. Quilance — Delmiro — Minora

3. Uranito

5. Alicerça — Zeí — Cubatío
6. Kurós — Happy Musical — High
Flier
7. K.nchu

55
Aurelius, A. Altran
Pragmática, J. Fernandes 56
55
Xaraguá, S. Lobo
55
City Bell», S. Vera
Zombadora, S. A. Santoi 55
Geométrica, A. F. Correia 55

19
29
39
49
59
69

2. Romaneio

—

Cruzeirio

—

Elli»

jjm^iSSESViSSS^df %.

NOSSOS
PALPITES

Capteur, bem preparado, é a
segunda força. Zango pela
Variante, embora favorito, é
uma incógnita.

QUILANCE DOMINA

49 Pára. .— 1 200 metro» - 19 Doril, J. Dane/es — 29 Cl.vltur», A. Fernande» - Vencedor (3) 0,44 - Dupl»
(24) 0,72 - Placês: (3) 0,43 - a (5)
Trei0,17 - Tempo: lml7« a 1/5
nador: Vitorio Rodrigues.
- 19
S9 Páreo - 1 200 metros
'
Anatilio, E. Sousa - 29 Lord Aristo.
Vencedor (2) 0,79
cies, A. Pereir»
- Dupl. (26) 1,52 - Placês: (2) 0,19
e (6) 1,79 - Tempo: lml5s e 4/5 Treinador: Juan Barbosa,

>£_.*>

ledar

metros — Vari. ..

2.9 páreo — 1200
anta - Crí 11 mil.

8. In Time — Doraly — Finezi

Yola, K. Nakagaml 57
57
Viviane II, A. Artin
Vencsdor: CrS 0,25 - dupla (78) Cr$ 1,25. Placês: Cr$ 0,16 e CrS 0,31.
Tempo: 1'15"6/10.

19
29

9. Japetilha — Burguesa — Acqua.
bela

39 páreo - 1.200 metros - Variante..

Cr» II mil.

Comissão
suspende
treinador

Cigra, R. Penachio 58
Holly, A. Barroso 56
Vencedor: CrS 0,13 - dupla (36)
Cr$ 0,35. Placês: Cr$ 0,12
CrS
0,16. Tempo: ri6"7/10.

19
29

49 páreo — 1 000 metros — grama
CrS 13 mil.
Every King, A. Barroso 55
55
Joe Napo, M. A. Carvalho
Vencedor: CrS 0,89 - dupla (38) CrS 0,64. Placési CrJ 0,20 a CrS 0,11.
Tempo: 58"8/10.

19
29

Antônio Pinto âa Silva,
treinador, responsável pela
apresentação de Leve Brisa,
em sua última apresentação,
deverá ser suspenso pela
Comissão de Corridas por
três meses, já que a contraprova realizada pelo Serviço ãe Repressão ao Doplng,
acusou, mesmo, cafeína tio
material colhido da água.
Também Gonçalino Feijó
será punido por 30 dias, por
ter medicado Fair Fina na
semana da corrida, e Roberto Morgado, também ficará ^afastado, acusado de
indisciplina, pelo policiamento do hipódromo. Francisco âe Abreu e Jorge Burioni, tiveram uma penalidade de 15 dias cada um,
por manter cavalariços nos
Studs sem matrículas. O
substituto âe Antônio Pinto âa Silva será Sílvio Morales.

59 páreo — 1.000 metro» CrS 13 mil.

grama

Umbará, C. Taborda 55
Irokidd, E. Sampaio 25
Vencedor: CrS 0,22 - dupla (46) CrS 0,27. Placês. CrS 0,13 • Cr$,0,12.
Tempo: 58"910.

19
29

7? páreo — 2 mil metros — grama
CrS 11 mil.
Naraz, AA. A. Carvalho 56
56
Nomeado, J. C. Avlla
Vencedor: CrS 0,15 - dupla (38) CrS 0,43. Placês: CrS 0,14 a CrS 0,73.
Tempo: 2'18"3/10.

19
29

89 páreo - l 400 metros — areie
CrS 11 mil.
56
Olimpo, I. Oya
Roflst, S.A. Santos 56
Vencedor: CrS 0,26 - dupla (78) CrS 0,30. Placês: Crí 0,13 « CrS 0,12.
Tempo: 1'36"5/10.

19
29

99 páreo —
CrS 8 mil.

1 300

metros — areia

58
Dodo, J. Garcia
Royaumont, D. V. Lima 55
Vencedor: CrS 0,14 - dupl. (45)
Crí 0,44. Pl.cés: Crí 0,11 a CrS
0,14. Tempo: 1'23"4/10.

19
29

109 páreo — I 300 meiros Crí 11 mil.

areia

Fatty, R. Penachio 51
Ronuard, J. G. Costa 54
Vencedor: CrS 0,77 - dupl. (77) CrS 3,13. Placês: Crí 0,39 e Crí 0,70.
Tempo: 1'20"5/10.

19
29

Crí

Movimento de apostas:
2 046 865,00.

....

PROGRAMA
PRIMEIRO

- Tempo, 1^3/5 - VenDiferenças: 1/2 cabeça a 1/2 corpo
- Placés: (8) 0,19 a (7) 0,23 tedo,: (8) 0,29 - Dupla: (33) 0,42
- SP
ROCCO - M C. 4 ano,
Movimento do páreo: CrS ,42 386,00.
- Proprletano: Stud Santa
_ ja.ille a Laura - Criador: Haras Ipiranga
Pedrosa.
Maria do Rio -Treinador: J. I.

69 Fu.

Clássico Presidente Guilherme
Guilherme

¦________________________________---¦--_-----¦¦»•*---

El Lazador, de propriedade deBreno.Caldas, dominou o companheiro Pasternak e Gordo Quico naraiade grama macia

Pisla: AM - Printio: CrJ 11 mil

1-1
2-2
3
3—4
5
4-6
7

PAREÔ -

AS

Quilance, L. Maia ....
Delmiro, W. Gonçalves
Quirimbo, J. Pinto .
Orenoco, F. Carlos ...
Missora, G. F. Almeida
Pandemônio, R. Marques
Jogral, J. Pedro F9 .

SEGUNDO
l-l
2
2-3
4
3-5
6
4-7
"
8

-

29
79
49
79
39
39
39
29
59

56
56
56
56
56
56
53
56
56

AS S0H50M

-

PAREÔ -

AS

21H20M

Happy Comm-, J. Pinto
Parinor, R. Marques .
Bangu, G. Meneses .
Jungal, J. Reis ....
Balke, G. Alves ....
Hebreu, J. Machado .
Tornado, G. Fagundes
Tozano, U. Meireles .
Caçador, W. Gonçalves

AREIA -

Delmiro e Orenoco
Quilance e Orenoco
Quilance e Delmiro
Quilance e Delmiro
C. de Copas e Teheran
Zoé e Estornlnho
Inforpo e Orenoco

1 «00 METRO.
( 7)
(15)
(10)
( 7)
( 7)
(12)
(10)
( 7)
( 7)

-

RECORDE - AREIA - FARINElll -

-

Olhcle e Zango
Boletum e Enérgico
Nino e Louis Coty
Olhete e Nago
Olhete e Nago
Sansão e Xerife
Ousado e Hampshire
Verão e Comedy King
Olhete e Nago

56
56
56
56
56
56
56
56
56

29
79
59
109
19
19
19
59
99

METROS ( 7)
( 7)
(10)
(10)
( 7)
( 7)
{ 6)
( 7)
( 9)

RECORDE -

SEXTO

V12"2/5

1000 AL T02"
'02" S.
A. D'Amoro
Nahid
1 000 AL 1
1 OOO AL 1'02" H. Cunha
1 000 AL T02" A. Morales
F. P. lavor
1 200 AL 1'14"3
'44" !I E. Cardoso
1 600 AP 1
E.Freitas
1300 AM 1'21"3 I

1600
1200
1 300
1600
1 600
1300
1300
1000
1600

(10) Hampshire e Mikamoto
( 7) Sombrero. e Rontress
(15) Enérgico e Gongo
(11) Matutino e Odyr .
Estreante
_>:•,.,".
( 7) Cardlgan e Sherlock
( 6) Parlnor e Ridge
( 8) Sir Sorteado e Satélite
(11) Matutino e Odyr

1200

-

IATAGAN

1 300 METROS - RECORDE - AREIA -

56 19
Ousado, G. Meneses .
56 59
Rofalá, J. B. Paulielo
56 19
Boletim, J. Queirós .
56 59
Uranito, A. Garcia .
56
Bonsono, G. F. Almeida
lemos
Farley, F.
...
56 79
56 69
Manslindo, W. Gonçalves
56 89
Nino, J. Pinto ....
56 119
Cloléo, C. Valgas ...

QUARTO
1—1
2
2—3
4
3-5
6
4—7

PAREÔ -

19 ( 7)
29 ( 7)
59 ( 7)
39 ( 7)
49 ( 6)
19(6)
129 (15)

57
58
54
52
57
52
54

AS 20H20M

Nago, J. Portilho ...
Nado, C. Valgas ...
Marques
Barnelo, R.
Nulo, G. F. Almeida
Zango, G. Meneses .
Capteur, A. Ricardo .
Mikamoto, A. Ramos
Romaneio, J. Reis ...
Fair Horse, J. Pedro F9

TERCEIRO

1—1
2
2-3
4
3-5
6
4-7

PAREÔ -

RECORDE -

HOO METROS -

19H50M -

AREIA -

Folk e Astus
Folk o Happy Commander
Zanzibar e Sir Sorteado
Zanzibar e Sir Sorteado
Amélho e Verão
Amélho e Majority
Pablito e Nambi
Folk e Happy Commander
Yard a Folk

SÉTIMO
1'44"3
1*17"
1'21"1
1'44"3
1'44"3
1'23"
1'21"2
1'02"3
1'44"3

C.
G.
C.
O.
S.
A.
A.
A.
G.

l*18"4/3

AL 1'21"2 F.
1 300
AL 1'40"3 A.
1 600
AP TH7"1 S.
1 200
'24" R.
GL 1
1 400
Estreante
G.
GL l'U"3 J.
1 200
AL 1'21"3 N.
1300
AU 1*35"3
W.
1 500
GL 1 '24" M.
1 400
IATAGAN
1 20O
I 200
1 400
1 400
1000
1 200
1 200
1 200
1 400

Morgado
L. Ferreira
Pereira
Cardoso
Morales
Ricardo
Araújo
Araújo
Felió

-

P. Lavor
Morales
D'Amore
Tripodi
Feijó
L. Pedros.
P. Gomes
Pedersen
Mendes

l'!2"2/5

AP
AP
GL
GL
AP
AP
GL
AP
AP

1'14"
1'I4"
1'25"
1'25"
1'02"2
TIS"
1'12"1
1'14"
'27"
1

F.
G.
G.
J.
N.
R.
E.
A.
O.

P. lavor
Feijó
Morgado
A. Limeira
linhares
Silva
P. Coutinho
Nahid
Serr»

PAREÔ

-

AS

21H50M

1-1 Alicerce, G. F. Almeida
2 Sertão, P. Cardoso . .
2—3 Zoé, L. Maia ....
Capivari, U. Meireles
Uxala, J. Reis ....
3-6 Alim, A. Ramos . . .
J. Queirós
Jeremias,
Ke-Tão, A. Garcia . .
4—9 Cubatão, G. Fagundes
10 Dortile, P. Teixeira .
11 Orex, R. Marques . .

-

58
57
57
11 55
10 53
55
57
58
54
54
56

1 300
19
19
2?
49
69
79
79
59
4?
39
99

METROS
(12)
(10)
( 6)
( 6)
( 6)
( 9)
(12)
( 6)
(12)
(12)
( 9)

-

RECORDE - AREIA -

Fedor e Dortile
Fortino e Over Fly
Pandemônio e Estorninho
Pandemônio e Zoé
Holly e Endise
Epstein e Nizardo
Cassin e Delmiro
Pôíidt.mônÍo e ZoÉ
Alicerce e Factor
Alicerce e Factor
Chaveiro e Bonjardito

DASTUR 1 300
1 200
1 600
I 600
1000
1 300
1 300
1 600
1 300
1 30O
1 000

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AL

AS

-

22H20M

PAREÔ

-

AS

Ledar, G. Alves ....
Tamcru, J. B. Paulielo .
Klrbl, J. Julião ....
Jacaré, P. Lima .....
2-5 Cruzeirão, L. Caldeire ..
.
Estang, A. Ricardo
.
Lampo, P. Rocha .
Refém, F. Estêves . . ..
3-9 Erechim, C. Abreu . ..
10 L'lsard, N. correrá . ..
11 Kanchu, A. Ferreira . ..
" Br.silelro, G. F. Alm. .
4-12 Elandro, L. Mala . . .
13 Lani, A. Ramos . . . .
" Zarol, S. Silva . . . .
14 Jequibau, C. R. Carvalho
15 Zug, F. lemos . . . .
OITAVO

PAREÔ

-

AS

-

AS

METROS

29
69
19
79
39
69
19
49
39

53
50
51
57
55
55
57
57
55

1 000

14 57
15 58
57
17 58
58
12 58
58
8- 58
10 58
13 58
56
11 58
57
58
16 58
56
57

23H25M

1-1 Doraly, A. Garcia ...
Joldly, F. Lemos ...
Famosa, A. Ramos . .
2-4 Finezi, A. Ferreira ...
". Cicely, R. Marques . .
Nascente, J. F. Fraga .
Geisha, J. Machado . .
3-7 In Time, E. Ferreira . .
Eskin, N. correrá ...
Peter's Love, F. Estcves
10 Genebra, J. Pinto ...
4-11 Macaquira, S. Silva . .
12 E. Queen, D. Guignoni .
" Tronéa, N. correr/i . .
13 Puquéria, C. Pensabem .
PAREÔ

1 600

22H55M

1-1

NONO
QUINTO

-

H. Musical, J. Pinto .
Inforpo, C. Amestely
Nemours, J. Queir6s
Pioleto, J. Reis ....
High Flier, P. Lima .
Galhardcte, J. Machado
Kurés, A. Garcia ....
Chanoma, G. F. Almeida
Advance, J. Pedro F9

1'37"2/S

AP
AP
AM
AP
AP
AP
AL
AP
AP

DASTUR -

1-1"
2—2
3
3-4
5
4-6'"
"

PAREÔ

-

23H55M

Yard e Happy Musical
Macaúba e Tina
Rocco e Tungarõ
Gordo. Quico e Luccarno
Kurós e Quioco
Kurós o Quioco
Quioco e High Flier
Kurós e Quioco
Yard e Happy Musical

METROS

99
139
119
99

(12)
(13',
(12)
(12)

69
59
69
109
39
59
79
59
19
89
69
49

(10)
( 8)
( 8)
(10)
( 8)
(10)
(10)
( 7)
(10)
( 8)
( 7)
( 7)

1 000

13 56
56
56
12 56
56
56
56
10 56
56
15 56
14 56
11 56
56
56
56

( 8)
i 8)
( 6)
(13)
( 7)
( 7)
( 7)
( 7)
( 8)

- V37"2/S
RECORDE - AREIA - FARINElll

-

RECORDE -

-

1600
1600
1 600
600
100
2 100
2 100
2 100
1600

AREIA -

éco e Happy Compass ,
Rebelado e Tallso
Nizardo a Paraíso
Permaus e Ataulfo
Estreante
Labi e Bob's Dilema
Chivas e Pingazo
Chivas o Pingazo
Labi e Bob's Dilema
Captvari e Marialina
labi e Bob's Dilema
Labi e Bob's Dilema
Maltus o Quá-Quá ,
Zauré e Roncador
Happy Winner e Galnete
Antlgenos o Mar Olá
Maltus e Quá-Quá

METROS

-

RECORDE -

AREIA -

,i.29

L. Orientei, e In Time
La Oriental, a Doraly
La Orlentala e Doraly
Floripa Gal e Aclys
La Orientala e Doraly
Kamatusa e Link.
Ia Orientala e Doraly
La Orlentala e Doraly
Outspoken e Evan.
Finkle e Présnia
F. GirI a Egana dei Gal
Floripa Gal e Aclys
La Orientala . Doraly
Estreante
89 (10) La Orientala e Doraly

(10)
59 (10)
99.(10)
39(10)
69 (10)
19 (11)
109 (10)
39 -(10!
19 ( 8)
89 (15)
19 ( 9)
79 (10)
79 (10)

1 200

METROS

-

RECORDE - AREIA -

AL
AP
AP
GP
Al
AL
AL
AL
Al

1'39"2
1'42"2
1'41"3
1'38"1
2'12"3
2'12"3
2'12"3
2'12"3
1'39"2

F.
F.
E.
A.
I J.
G.
G.
G.
G.

P. lavor
P. Lavor
Freitas
Morales
S. Silva
Morgado
Felií
Feijó
Felió

JABURU - 1W1/5 - BETTINO
1 600
1 500
1300
1300
Estreante
1000
1300
1300
1 000
1 200
1000
1000
1300
1000
1000

1000

1300

AM
Al
AL
GL

1'43"1
1'34"2
1'21"3
1'18"1

AP
AP
AP
AP
AL
AP
AP
AP
AP
Al
AL
AP

1'03"2
1'22"2
1'22"2
T03"2
1'15"4
1'03"2
1'03"2
1'21"4
1'03"
1'02"2
1'02"2
1'2I"4

W.
N.
J.
M.
C.
A.
F.
J.
G.
S.
O.
G.
A.
J.
J.
R.
H.

G. Oliveiri
P. Gomes
B. Silva
Sousa
Ribeiro
Ricardo
P. Lavor
Coutinho
L. Ferreira
Morales
J. M. Dias
Morg-do
Nahid
L. Pedrose
L. Pedrosa
Costa
Tobias

JABURU - l'00"1/5 - BETTINO
AL
1000
AL
1000
AL
1 000
AP
1 300
AL
1000
AP
1000
Al
1000
AL
1 000
AP
1200
AL
1000
GL
1200
AP
1 300
Al
1 000
Estreante
AL
1000

1'02"2
1'02"2
1'02"2
V23"2
1'02"2
1'02"2
1'02"2
1'02"2
1'16"2
1'01"2
V12"2
1'23"3
1'02"2
1'02"2

S.
H.
O.
F.
F.
M.
N.
W.
Z.
C.
M.
A.
H.
H.
D.

Morales
Sousa
Serr.
P. lavor
P. Lavor
Sousa
Pires
G. Oliveira
D. Guedes
Rosa
Mendes
Correia
Tobias
Tobias
Cassas

IATAGAN - 1'12"2/5 - BETTING

1'1S"4/5
1'24"1
1'17"
1'44"
'44"
1
1'01"4
1'22"1
1'21"3
1'44"
1'24"1
1'24"1
1*01**1

R. Morgado
E. Cardoso
C. Ribeiro
A. Nahid
G. Morgado
A. Araújo
B. Figueiredo
R. Costa
H. Cunha
W. G. Oliveira
F. Costas

1-1 Burguesa, G. F. Almeida
" Dorita, E. Ferreira . .11
2 Acquabela, G. Meneses .
2-3 Japetilha, A. Ramos . . 10
Fala Morgana, J. Pinlo .
Marchant .
Secreta, J.
3-6 Boiarina, G. Alves . .
Xangrilá, L. Correia . .
Quatinga, F. Estêves ..
4-9 Polibia, U. Meireles ..
10 Présnia, J. Pedro F9 .12
11 Chegada, J. Tinoco ...

56 29 ( 8)
56 59 ( 7)
56 59 ( 7)
56 39 ( 8)
56 79 ( 8)
56 59 ( 8)
56 49 ( 9)
56 | 39 ( 9)
56 I 69 ( 9)
56 I 49 ( 8)
56 ,19 ( 9)
56 99 (15)

Cimelra e Vloncira
Secreta e Corrcdora
Hotesse e Are light
Kambola e On Again
Kímbola e On Aqain
Kambola e On Again
Connection e Denver love
Connection a Denver Love
Connection e Denver Love
Kambola e On Again
Nalde e In Tim.
Zorrilla e Nauta

1 200
1 300
1 200
1 400
1 400
1 200
1 200
1 200
I 200
1 400
1 300
1600

AM
GL
Al

GL
Gl
GL

AP
AP
AP

GL

AM

Gl

1*14"2
1M8"3
1'13"

l'24"l

t'24"l
1'24"1

1*15"

1'15"
V15"
1*24"!
1'23"2
1'36"

B. P. Carvalho
B. P. Carvalho
G. Morgado
A. Morales
J. A. Limeira
E. Coutinho
N. Linhares
O. J. M. Diai
W. G. Oliveira
S. Morales
I A. Correia
i J. C. Tinoco

»wsa»r^$!SBSií_i^^
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1-° Caderno

17

fkewart se iguala a Fangio ao obter a 24.a vitória
Araújo Netto,

Kidio.oto AP

enviado especial

____*^*,^^(B__>r-' _¦_.
Zolâer, Bélgica — Jackie

Stewart venceu com grande
categoria o GP da Bélgica
disputado em Zolder quanaos
do a festa pertenceu
carros Tyrrel pois o segundo colocado, também com
foi seu
atuação notável,
companheiro de escuderia,
François.. Cevert. Stewart
igualou a inarca de Fangio, com 24 vitórias na Fórmula-1 e falta apenas mais
uma para que iguale o rede Jim
mundial
corde
Clark, que venceu 25 Grandes Prêmios.
Emerson Fittipaldi teve
uma corrida cheia de problemas com o seu Lotus,
que terminou a prova em
marcha lenta, com o motor falhando, mas ainda assim o brasileiro manteve o
terceiro lugar conseguindo
mais 4 pontos no Campeonato Mundiali

prova, cruzando a bandeira
do juiz de chegada.
Por sorte e, com muita tenacidade, Emerson conseguiu o terceiro lugar. Recebeu a última bandelrada
quase empurrado pelo vento e só conseguiu andar
mais 100 metros, não chegando aps boxes. Na penúltima e 69a. volta do Grande
Prêmio de Espanha, as atenções do. público de Zolder
voltaram-se todas para a
Imensa fadiga do carro e do
piloto número um da Lotus.
Se a corrida se- completasse
em mais duas voltas, Emerson não teria ganho os quatro pontos pelo terceiro lugar. Teria parado num dos
acostamentos.

EMERSON SATISFEITO

na

largou

WW^gaTTe^ierson follSjado como se fosse uma vitória Peterson

seguido por

pente

Antes do Grande Prêmio Jackie Stewart largasse na terda. Bélgica a Lotus fez a apre- ceira e não na primeira fila.
sentarão oficial à imprensa
de seus carros da Fórmula-2, os • A terceira etapa do CamTéxaco-Star que estão equipa- peonato Carioca de Kart foi
dos com um motor de dois li- encerrada ontem à tarde no
tros resultado da recente as- Kartõdromo do Bio com a reasociação da fábrica de Colin
Cnapman com a Novamotor, lizaçáo das provas da categoria
FOC — Piloto Oficial de Comda Itália.
— que foi vencida por
Chapman confirmou que os petição
Luis Fernando Lassance e FC
novos Fórmula-2 serão conduFiloto de Competição — ga¦zidos no Campeonato Europeu
nha por Eduardo de Vries.
da categoria pelos dois princida
escuderia: • Os três primeiros colocados
pilotos
pais
Emerson Fittipaldi e Ronnie nas duas provas íoram: POC
1? — Luis Fernando LassanPeterson. A estréia dos carros
será dia 10 de junho, no cir- ce (equipe Travaglini), 40 voltas; li — Sérgio Paim (Curso
cuito de Nivelles.

l.° — Emerson
2.° — Jackie
3.» -

4.° — Peter

Cevert,

Revson,

Arturo

Andréa

Nova

pontos

9

pontos

Zelândia

8

pontos

Itália

Merzário,

6
....*_

Itália

de Adamich,

10.° — Jean-Pierre

pontos

12

7.° — Jacky Ickx, Bélgica, e George Follmer, Estados Unidos
9.° -

pontos

28

Unidos

França
Estados

5.o — Denny. Hulme,
6.8 -

3:>

Escócia

Stewart,

François

Brasil

Fittipaldi,

5

Beltoise, França e Niki

lauda, Áustria

...

.,

Fittipaldi, Brasil, Mike Beuller, Inglaterra, Chris Amon,
gazzoni, Suíça

12.o _ Wilson

2

França • Clay

dia 3 de iunho, em

— GP de Mônaco,

17 de junho,

dia

— GB da Suécia,

— GP

da

- GP

da

dia

1

Âuslria,

— GP da

Itália,

dia
dia

— GP do Canadá,
10 — GP dos Eslados

julho,

9 de setembro,

Unidos,

dia 7 de

ii ,*immt ttmmmmmwmmm

m «__ mmmmm mm*%mmWLm

telo Branco (Caiçaras), com Tirol;
3.° — Agricola Bethlen (Caiçaras),
com Ballihay. Optimist Júnior: 1.°
Luís Castro (late Clube), com Si*
glets; Infantil: 1.° — William Bethlen (Caiçaras), com Yo; Mirim: 1.°
— Eduardo Buyner (Caiçaras), com
Eduardo lll.

ESTRELA
Francisco Estrela, do Flamengo,
foi o vencedor da prova de Pistola
Livre, na distância de 50 mclros.
disputada ontem no stand do Fluminense e válida pela competição
Brasil x Portugal por Corrcspondència. Estrela fez 527 pontos, contra
512 de Luís Carlos Pereira, do Fluminense.

IBIRAPUERA

Baastad (Suécia - AP-JB) - A
Espanha eliminou por antecipação a
Suécia da Copa Davis de Tênis, Zona
Européia, com a vitória obtida ontem
nesta cidade, por Manuel Orantes,
sobre o sueco Ove Begston. Oranles, jogador canhoto, de 24 anos,
conseguiu superar os fortes saques
do adversário e ganhou com categoria.

BELLADONA
Paulo (Sucursal) — O Brasil
15 x 5,
perdeu da Indonésia por
numa partida terminada ao início da
madrugada de ontem e válida pelo
XIX Campeonato Mundial de Bridge
Bermuda Bowl, disputado no Guarviá, liderado pela representação da
São

Itália, que tem o jogador Belladonna, considerado o melhor do mun-

do.

Ishii mostrou mais uma vax a tua superioridade

Ishii vai ao
judô na Suíça
São Paulo (Sucursal) —
Chiaki Ishii, medalha de bronze na última Olimpíada, cm
Munique, sagrou-se ontem
campeão brasileiro de judô e
conquistou o direito de disputar o próximo Campeonato
Mundial, no periodo de 22 o
2S de junho, em Lausanne, na
Suiça.
Ishii, que estava inclinado a
abandonar as competições apôs
os Jogos de Munique, preferiudo dar apenas aulas em sua
academia, mudou de idéia e
volla a ser uma das maiores
esperanças do Brasil no Mundiai, juntamente com o pesoleve carioca, Edson Leandro,
gue atravessa uma forma excepcional.
A última etapa do Campeonato — o primeiro organizado

as seguintes:

pela recém-fundada Confederação Brasileira de Judô — joi
realizada ontem, demonstrando que os lutadores estão em
boa forma e em condições de
se apresentarem bem.

Sábado foram disputados os
íf.u.os dos médios, leves e penas, classificando-se os campeões e os titces para irem ao
-Mundial.
O mesmo ocorreu ontem enlre os meio-pesados e
pesados, apresentando os seguintes resultados:
Pesados — 1.") Carlos Guadagnini (São Paulo); 2.°) Osvaldo Cupertino (Bahia); e 3.°)
Fenelam Silva (Brasília).
Meio-pesados — 1.°) Chiaki
Ishii (São Paulo); 2.") Carlos
Eduardo Mota (São Paulo); e
3.°) Luís Virgílio (Guanabara).

pontos

Ponto

l.o — Jackie Stewart, Tyrrel 00-7,
Ih42ml3s43c 70 voltas.
Cevert, Tyrrel
2.o — François
00-7, Ih42m45s27c 70 voltas.
Lotus
Fittipaldi,
3.°. Emerson
72-D, Ih44ml6s22c 70 voltas.
4.° — Andréa de Adamich, Brabham BT-37, Ih43m35s88c 68 voltas.
5.9

- Nikki lauda, BRM P-160,
Ih43m3_sl7c 68 voltai.
6.° — Chris Amon, Tcno, lh42m
, 34s51c 67 volta»Madarer.
Denny Hulme,
7.° —
M-23, Ih42m34s66c 67 voltas.
8.o — José Carlos Pace, Surtees
TS-14 Ih43m41sl2c 66 voltas.
9.° — Graham Hill, Shadow, lh
43m39s93c 65 voltas.
— Clay
Regazzoni, BRM
IO.0
P-160, Ih35m49s76c 63 voltas.
•

Média

173,384

horária

quilômetros

do

vencedor:

horários.

Raceway

Paul Ricard
em Silverstone

•
Malhor rolta da prova: François Cevert, com Tyrrel, com lm
25s42c a uma média de 177,850
quilômetros horários.

Nurburgring

em Zeltweg
em Monza

dia 23 de setembro, em Mosporto Parle

primeiros lugares de Snipe,
o primeiro c o terceiro de Pingüim
e as categorias de infantil e mirim,
de Optimist.
Os resultados gerais foram os seguintes: Pingüim: 1." — Cláudio
Araúio
com o
barco
(Caiçaras)_
H202; 2.o - Carlos Nick (Iale Clubc), com Sapo; 3.° — Pedro Paulo
Petersen (Caiçaras), com Balisa VI.
Snipe: 1.° — Paulo Perpétuo (Caicaras), com Charminho; 2.° — Cas-

DAVIS

serão

Monte Cario

5 de agosto, em

19 de agosto,

os três

Sio Paulo (Sucursal) — Os 18 mil
ingressos para as exibições de hoie
de ginástica dos campeões mundiais
e olímpicos de diversos paises já
tinham sido vendidos todos ontem.
A promoção do Ministério da Educação, através do Conselho Nacional
de Desportos e da CBD será realizada no Ginásio do Ibirapuera.

Fórmula-1

29 de julho, em Zandvoort

dia

Alemanha,

— GP da

14 de

dia

Inglaterra,

— GP da Holanda,

de

no Scandinavian

— GP da França, dia 1.° de iulho, em

CAIÇARA
O Clube dos Caiçaras foi o maior
vencedor das provas disputadas on*
tem à tarde, na Lagoa Rodrigo de
Freitas, pela Regata Magarino Torres, nas classes de Pingüim, Snipe
e Optimist. Seus iatislas ganharam

do Campeonato Mundial

provas

pontos

Re-

MÔNACO. O PRÓXIMO GRANDE PRÊMIO
As próximas

pontos

Pon,os

3

Vetor) e em 3? lugar Luis Cláu-

cinco décimos de segundo do
vencedor, Richard Roberts.
Friedrich correu com um
March. Outro brasileiro, o paulista Teleco, chegou em sétimo lugar. ....

CLASSIFICAÇÃO
OFICIAL DO
GP DA BÉLGICA

•
Com sua vitória «te onlem o escocês Jackie Stewart conseguiu se aproximar mais de Emerson
do
Campeonato
situação
de
7
A
pontos.
Fittipaldi e «gora a diferença entre os dois pilotos 4
,
Mundial de Pilotos após as cinco provas iá realizadas é a seguintei

Um dos Fórmula-2 apre- dio Matos (LM); PC — 1? —
sentados ontem passou por to- Eduardo de Vries (Curso Vetal.restauração pois foi no que tor); 2? — André Paiva (partiEmerson Fittipaldi se aciden- cular) e em 3' lugar Sidnei
tou há quatro semanas quando Efch (particular).
o carro era testado na InglaO Jovem piloto brasileiro
terra e pegou fogo, colocando
cm perigo a vida do piloto bra- Leonel Friedrich voltou a
sileiro. Emerson foi obrigado a disputar excelente corrida onrolar na grama pois seu maça- tem na Inglaterra, quando obteve o segundo lugar numa
ção, embebido de gasolina pelo
vazamento, também estava pc- prova de Fórmula-3 realizada
em Brands Hatch, ficando a
gando fogo.
• Um erro de cronometragem
ocorrido no treino de sábado,
mas só descoberto à noite e oficialmente anunciado na manhã da prova íez com que

Cevert, Ickx e Hulme

COLOCAÇÕES DO MUNDIAL

CONTA-GIRO

Emerson teria perdido a
terceira colocação se Nanni Galli, quando faltavam
apenas duas voltas pára o
final, não tivesse
parado
nos boxes. Mas após a corrida o campeão mundial estava satisfeito e lembrou que
foram importantes os novos quatro pontos conquistados.
"Quando Stewart me superou, eu já sabia que não
tinha mais carro para resistir 'Bo ritmo da corrida
e às péssimas condições da
pista, que voltou a se esf arinhar em vários pontos, diz
Emerson.
Quando pressentiu a nova
vez
investida de Cevert outra"não
Emerson é quem diz:
tinha dúvidas de. que também não tinha um carro em
condições para rèsisti-lo. E
a maior ironia é que ontem
o Lotus n/> 1 começou com
um motor ajustado, perfeito
como não o tinha tido antes. Nas primeiras 15 voltas
cheguei a acreditar que, com
aquele rendimento de motor,
estava com o carro da vitória".
Enquanto o motor do seu
Lotus foi bem servido de ga.
solina — até a 18a. ou 19a.
volta, o campeão brasileiro
teve todas as condições para obter aquela que seria a
sua 10a. vitória em Grandes
Prêmios. Quando o contagiro do seu automóvel, pôs-se
a acusar uma baixa de rotação (das 10.200 do inicio
da corrida baixou para 4.500
¦na última e dramática volta), todo o esforço, a maior
ambição de Emerson, passou a ser chegar ao fim da

outubro, em Watkins Glen

•

Recorde

dá

pista:
permanece
com
Peter Ghetin,
em poder
Mclaren-Chevrolet d» série Can-Am
«m 1971. no tempo de Tm24s2c a
de

uma média horária de 178,881
lômetros.

qui-

Esta semana, na Alemãnha, Emerson Fittipaldi se
dedicará inteiramente às
provas com o carro de Fórnrula-2 da Lotus, o mesmo
que foi salvo e reconstruído
depois de um incêndio numa
pista inglesa.
PACE, O AZARADO
Azarado, talvez o mais
injustamente-castigado peIa má sorte, desta vez foi
um outro brasileiro, Carlos
Face, que íez uma corrida
exemplar e brilhante até a
49.a volta, quando um problema com um pneu (menos importante) e o rompimento do aerofólio traseiro (imperdoável falha de
manutenção mecânica) o
obrigaram a uma rápida
entrada no box.
Pace era o quarto colocado, seu motor girava e contava uma bela melodia; de
nono e oitavo lugares nas
primeiras voltas, ele chegara
ao quarto em grande estilo,
quando a má sorte (provocada, segundo os técnicos,
por descuidos de sua equipe mecânica) o impediu definitivamente de marcar os
seus primeiros quatro ou
três pontos na classificação
do atual Campeonato Mundiai de Pilotos de Fórmula-1. Sem aquela entrada
no box, Pace teria inclusive superado facilmente o
terceiro lugar de Eemrson,
combatendo inclusive o segundo de Cevert.
WILSINHO
Wilsinho Fittipaldi também parou mas em definitivo quando na 45.a volta o
seu Brabham ficou completamente sem freios. Wilsinho estava em oitavo lugar.

Fia vence nova
regata de remo
Vieira c Cláudio Vilela Alves,
5m35s; diferença: sete rema3o
das; 2o Botafogo, 7m44s;
Guanabara; 6o. prova: Double
Skiff (Juvenil A) — Io Fiamengo, remadores Mário Roberto Brasil e Rúbio Ivituhy
sete remaFilho, diferença:
das; 2o Botafogo; 3o Guanapetição.
O Botafogo foi um adver- bara; 7a. prova: Double-Skiff
Io Botafogo,
(Estreantes) —
sário sempre perigoso e acaAfonso
Américo
bou ficando com o segundo remadores
e Roberto
dois pontos de Freitas Neto
lugar a apenas
do vencedor — Flamengo 59 Teixeira Hirschíeld, 8m0ls; dia 57. Dos oito páreos, o Fia- ferença: 12 remadas; 2o Escomengo conquistou quatro, Bo- Ia Naval, 8ml5s; 3° Flamengo.
— Io Botafogo dois e Guanabara um. S* prouo: Oito Com
timoneiro Bráulio dé
A novidade foi a estréia da tafogo,
Nazaré, remadores: Frederico
Escola Naval.
Carvalho, Eduardo José CarRESULTADOS
neiro, Francisco José Barros,
Roberto
Ferreira,
Eduardo
Os resultados da terceira
José
Geraldo
Sousa
Salvo
regata foram estes: Improva:
Carnevale, Artur César Bas—
Com
(Aspirantes)
Quatro
tos Neto e Paulo Roberto NeiIo Flamengo, Nilton Alongo,
quatro
va, 5m20s; diferença:
timoneiro, remadores Luís Za5m28s.
2°
Flamengo,
remadas;
Maia,
João Carlos
velinsks,
do
Campeonato
A
posição
Francisco José Ferreira e Cietítulos conquistados por
por
mente Joch, 7m00; diferença:
remadas; 2o Botafogo, categoria, é a seguinte: Juvesete
nil B — Io Flamengo: cinco
4o
7m30s; 3o Escola Naval;
Dois
primeiros lugares, quatro seGuanabara. ?a. prova:
quatro
gundos; 2o Botafogo:
Sem (Juvenil B) — Io Botafogo, Mauricio de Assis Cas- primeiros e cinco segundos; 3o
terceiros.
três
Guanabara:
tro e Guilherme de Oliveira
Estreantes: Io Flamengo: dois
Campos, 5m08s; diferença: 45
2o
remadas; 2o Flamengo; 3C. primeiros, dois terceiros;
dois
e
um
primeiro
Botafogo,
prova: Single-Skiff (EstreanRubem segundos; 3o Guanabara: um
tes) 1° Guanabara,
e
Ramos Rlff, 9ml0s; diferença:
primeiro; 4o Escola Naval
segundo.
um
Internacional,
Botafogo,
nove remadas; 2o
Aspirattíes: Io Flamengo, cin9m32s; 3o Flamengo. 4<*. prova:
co
primeiros, dois segundos
Dois Com (Aspirantes) — Io
2o Botafogo: dois
terceiro;
um
Flamengo, Atila Maurício, tisegundos, dois
dois
LeCelso
primeiros,
moneiro, remadores:
terceiros; 3o Guanabara, um
mos Vieira e Ademar Valdi Cosegundos,
diferença:
quatro
8m37s;
primeiro,
masseto,
4o
um
e
terceiros
dois
quarto;
duas remadas; 2o Guanabara,
4o
Escola Naval, dois terceiros;
8m39s; 3o Escola Naval;
5o Internacional dois quartos.
Internacional. 5". prova: Qua— Io
A próxima regata será no
tro Sem (Juvenil B)
dia
17 de junho só na categoNino
remadores
Flamengo,
de
ria juvenil, na distancia
Gabriel Tisthttl, Luis Otávio
1,500 metros.
Palhares, Leonardo dos Santos

O Flamengo ganhou a terceira regata do Campeonato
Carioca de Remo, ontem pela
manhã, na Lagoa Rodrigo de
Freitas, competição reservada
às categorias de juvenis, esmantreantes e aspirantes,
tendo-se na liderança da com-

Kní^SrnrSl» Skiff, deu * uni.*' vitória para o Guanabara

Natação teve
500 inscritos
Mais de uma centena, de séries foram necessárias para
decidir as provas finais da 7a.
Competição de Aprendizes, organizada pela Federação Metropolitana de Natação e patrocinada pelo Vasco, em sua
piscina de São Januário. Náo
houve contagem coletiva.
Dentre 500 nadadores partioipantes, muitos s» destacaram
na defesa de quase duas dezenas de clube?. As provas realizadas sábado e ontem mostraram que a natação carioca está se renovando rapidamente.

Vasco venceu
no atletismo
O Vasco conquistou o titulo
do Campeonato de Principiantes no Atletismo, encerrado
ontem à tarde na pista do Estádio Célio de Barros, do Maracanã, somando um total de
237 pontos, contra 136 do Gremio Arte e Instrução, o segundo colocado.
Luís Roberto Sclieidt, do Fiamengo, bateu o recorde da
competição no arremesso do
martelo, com 40,32m, o mesmo
acontecendo com a equipe do
Vasco (Delfina, Tânia, Sônia e
Márcia), no revezamento 4 x
lOOm, com 55s4.

-,j~

Golfe passa às
suas semifinais
As duplas formadas por Mário Gonzalez
Filho-Hélio Flores, José Luis Osório de Almeida-Ronaldo Willemsens, Paulo Smith Vasconcelos-Paulo Falcão e Robert Taylor-Harold Flelschíresser passaram ontem às semifinais — sábado próximo — da taça da Vitória de golfe, disputada no campo do Gávea.
A decisão será domingo, numa partida
em 36 buracos. Na quinta-feira, dia 24, começa o Campeonato Aberto Amador do Estado dc São Paulo, no Clube de Campo, contando com a presença dos melhores jogadores do pais.
Os resultados dos jogos de ontem foram:
Mário Gonzalez Filho-Hélio Flores venceram a George Reed-Frank Castanheira por
6/5; José Luis Osório de Almeida-Ronaldo
Willernsens derrotaram Caio Slla-Jorge Ferreira por 2/1; Paulo Smith Vasconcelos-Paulo Falcão ganharam de John KitchenmanJosé Henrique Leão Teixeira por 3/2; Robert
Taylor-Harold Fleischfressner derrotaram a
Miguel Faria-Fortunato Azulay por 4/3.
As semifinais, marcadas para o sábado,
em 18 buracos, serão as seguintes: 11 horas
— Mário Gon. alez Filho-Hélio Flores x José
Luis Osório de Almeida-Ronalde Willernsens;
llh07m — Paulo Smith Vasconcelos-Paulo
Falcão x Robert Taylor-Harold FleischfreSbner. A decisão será no domingo, em 36 buvacos.
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JOSÉ I1SÁCIO WERNECK
que há no Brasil muito mais porcos
chauvinistas do que parecia. (Escrevo esta
quem disfrase e já me arrependo: afinal,suma,
o nuem
Mas,
eram
poucos?)
se que
ACHO
somero de pessoas que vieram me pedir detalhesCourt
ore a vitória de Bobby Riggs sobre Margaret
é revelador de um mdicebastanteastronomico.
Dez mil dólares mais rico. — isto sem contar o
— Riggs figora desdinheiro que apostou por fofa
Que vai
cansa e se prepara para seu novo embate. uniforme
no
vestida
Jean,
Billy
Super
contra
ser
de vingadora do V/omen- Lib.
Jlías daqui me permito um conselho à dona Billu Jean, embora saiba bem que ela jamais va ler
minha coluna (mas só porque tem certa dificuldade
que os poetas roem manejar o português, idioma
"última flor do Lacio e
manticos conhecem como
o resto do mundo absolutamente não conhece). O
conselho é: só aceite se Bobby recusar. E vice-versa.
O que ocorre é que mais importante, que o sexo,
e a técnica de Riggs, está sua condição ãe
idade
a
apostador que só vai na boa. Estes tipos jamais
ate o.
perdem simplesmente porque sabem avaliar
infinito as vantagens, áesvantagens e circunstancias várias que cercam os acontecimentos. Riggs levou-esta técnica à dimensão áa arte.
Segundo leio em A Educação de um Golfista",
de Sam Snead, houve um cidadão conhecido como
Titânio Thompson que bem pode ser considerado
o paradigma da classe. Não havia jeito áe ganhar
uma aposta de Titanic.
Um ãe seus truques, quanão joganão com homens áe negócios, era propor uma aposta aparentemente inocente e simples. Mas, começado o jogo,
Titanic desandava numa série áe apostas, paraleIas, difusas, confusas, semifusas, de tal forma que
em breve o cérebro do infeliz parceiro torcia-se no
desespero de resolver todas aquelas equações. Seu
orgulho de homem acostumado a calcular por profissão impedia-o de confessar sua incapacidade de
abso"rver todos aqueles números. E, mais preocupado
com as contas do que com- o jogo, tornava-se uma
presa fácil.
Outro hábito de Titanic era, ao fim da partida,
apostar como poderia atirar um dos amendoins que
estava sempre comendo sobre a sede do clube. Ele
nunca falhou e, um dia, cansaáo de perder, um dos
parceiros mandou o caddy do outro lado apanhar
o amendoim ãe Titanic. Era recheado com chumbo.
— E daí? — respondeu Titanic. — Eu apostei
que podia atirar um dos amendoins. Nâo disse qual.
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Bolivianos só confiam
na sorte e na altitude
UPI - Especial par* o JORNAL DO BRASIl

foi feito em março contra o time Strongest da Primeira Divisão, que'derrotou-a
Seleção por 2 a 0. Os comentaristas ficaram indignados com a baixa produção' da
equipe.
;•'"'
.'__¦
de
A este jogo seguiu-se uma derrota
depois
Veio
2 a 0 paia o Peru, em Lima.
em
um empate com o Paraguai por 1 ai, de
La Paz, que teve pelo menos o mérito
o Vianular um ataque agressivo, como
''',:'.''
sitante.
Duas semanas mais tarde, os» bohyianos enfrentaram o Universitário a do3, Chile.
que
Outro empate, desta vez por 3 dos o atamostrava um trabalho melhor
cantes.
¦
em- Finalmente, a 30 de abril, novo.
desta vez com a Seleção
3,
3
a
de
pate
•, rePoucas esperanças
Equatoriana, em La Paz. Seguiu-se
terminou,
também
em
que
Quito,
vanche
Em 1970, Freddy estava otimista e em empate.
,-•¦¦'•
sua seleção ficou a apienas um ponto da
ve
ele
poucas
Agora,
.porém,
classificação.
Com estudos
esperanças contra os argentinos e os papessoas como Riggs e, Titanic, o fundanão só por. causa do progresraguáios,
mental é umüfioa psicologia. Titanic, por
• so destes, mas porque seu time.esta atra^
O ataque boliviano ainda nãodo acerexemplo, esperava o adversário preparar-se
pais
sérias dificuldades.,
embora os maiores jogadores
tou
vessando
PARA
dizia:
para a tacada e
'<a
não selam justamente conhecidos em seus clusituação
a
admite,
Ele
porém/que
no
bola
Mil dólares como você nãó põe
nas últimas bes por sua capacidade de fazerdo golsestá.de todo perdida,'íporque
Bolivar,
"algum progresso".
buraco.
'",
Juan Carlos Fernandez,
houve
semanas
Cochabamba,
TiPetrolero
e
do
demais,
mil
achava
Mezza,
assustava,
Ovidio
se0 outro
sao aroe Mário Pariente, do Strongest,Seleção
tanic rebatia: ¦ • ¦¦
pono pais, Na
cuidado
de
renome
lheiros
Coni
Está bem, vamos deixar por uns miserárem estão quase irreconhecíveis. Limbeit
'
'
'¦'"'.
'
veis 100.
A imprensa local acha que
A verdade é que nunca uma Seleção
atual campeão,
foi preparada com tanto cuida- Cabrera, do Wilstermann,
boliviana
de
recusar,
moral
diz porem
mais
tinha
não
Cabrera.
O adversário
Seleção.
à
em
falta
meses
que
faz
sete
antecedência:
do e
estudos uniseus
continuar
mas ficava com aquele nota de 100 dólares flutuanharmonia
a
atingir
precisa
se
que;
vem
procurando
, fi'-do imaginariamente à sua frente — e errava o buque está tradicionalmente, ausente das versitàrios.
A defesa tem também um grande proracó.
equipes do país.
Issa, do
José
de
blema,-com a ausência
Os dirigentes: esportivos continuam
"Você
-fim . Wilstermann. considerado o melhor goppáe.
Òú então éle dizia ao adversário:
confiantes na capacidade do' timeda Seleçfto,
dar três-avives em cada buraco'e continuar ò jogo
derrotar os argentinos na altitude de La I léirò dó' nais. Issa afastou-se
pessoais.
,
a
alegando
problemas
um.":
ocasião
dou
sô
Naquela
eu
1970.
em
enquanto,
como
melhor,
Paz,
com o que for
Em
1.
3
a
o
com,
expressiva,
foi
estava,
por
infeliz
vitória
o
A altura, do nono buraco,
Buenos Aires, um pênalti nos últimos miCom rapto
braço duro de'tanto esforço e Titanic, descansado,
nutos privou a Bolívia da classificação,,
e feliz, ganhava com facilidade.
dando-a ao Peru.
Por causa disso tudo, dizem que até
Por causa disto, há a impressão de o condor dos Andes que a Seleção exibe
Parece que o Riggs deu um golpe parecido na
que. Valda resolveu filiar-se à escola do orgulhosamente ao peito anda com um
Margaret. Assim que ela entrou no quadra, dispôsatribuir aspecto meio sorumbático.
brasileUo Zagalo, qüe prefere
velho
naquele
passara
lição
que
uma
ta a aplicar
sempre o favoritismo ao adversário.
Têm acontecido até casos anedóticos
relação
em
descorteses
a semana a dar entrevistas
com a equipe, como o rapto dos jogadores
buquê
às mulheres, Riggs ofereceu-lhe um imenso
Fernandes, Mezza, Pariente e Ramiro BlaCom melhora
cutt, no dia 27 de abril. Tudo não passou
de rosas, como homenagem ao Dia das Mães. Maren— e coO inicio flo treinamento boliviano foi de brincadeira, mas não faltaram os
garet ficou vermelha, sorriu encabulada
deveria ter sidizer
que
as
para
mas
ultimamente
áe
sexo
ruim,
fato
muito
gracadinhos
condição
de
na
locou-se psicologicamente
coisas andam melhores. O primeiro teste do de verdade.
frágil.
La Paz — A Seleção boliviana de futebol que se prepara para.as eliminatór
rias da Copa do Mundo -de 1974 contra
e que dispua Argentina e o Paraguai
com o Brasil dotara um jogo amistoso
boa
mingo que vem — confia apenas na
Musorte e na altitude para chegar a
nique.
,
, ,
treinador,
Quem diz isto é o próprio
pesFi-eddy Valda, que não oculta seu destes
simismo ante os maus resultados
Afidois meses e meio de treinamento.
em
nal duas derrotas e quatro empates
Iogos' amistosos internacionais constituem um balanço pouco alentador.

Milan perde
e Juventus no fim
é bicampeão
O Juventus de Turim sagrou-se - ontem bicampeão
italiano de futebol ao derrotar o Roma, no campo
deste, em uma sensacional;
reação- comandada
pelo
brasileiro Altafini, depois
de estar perdendo por 1 a
0 no segundo tempo, para
ganhar de 2 a 1, com o gol
da vitória a três minutos do
fim.
Enquanto isso, o até;entüo líder Milan sucumbia
perante o modesto Verona
por 5 a 3, num resultado
quase inacreditável, e*o Lazio, o outro time que disputava o título, foi também
derrotado, pelo Napoli, com
um gol no último minuto.

ataque, com o Roma procurando se defender desesperadamente. O,gol da vitória foi marcado aos 42
minutos,' pelo zagueiro direito Cuccureddu, com um
chute forte de 10 metros,
sem defesa para o goleiro
Ginulíi. O campo foi em seguida Invadido pela torcida.

Com surpresa

O Milan, esgotado depois
de sua difícil partida contra o Leeds, da Inglaterra,
na Grécia,
quarta-feira,
pela final da Copa dos Vencedores de Copas, .tomou
três gols em 10 minutos do
modesto Verona; no campo
deste. O zagueiro Paolo Sirena marcou o primeiro, aos
Com invasão
17 minutos, e o centroos outros
O Juventus, que no prò- avante Luppi fez
minutos.
e
30
27
aos
a
decidir
30
vai
dia
ximo
Taça da Europa com o
Rosato diminuiu para o
Ajax, jogou com Zoff, Cuc- Milan aos 35 minutos do
curedu e Longobucco; Fu- primeiro tempo. Todos esrino, Morini e Marchettl; peravam então uma reação
Altafinl), do lider, mas foi o Verona
(depois
Haller
Cáusio, Anastasi, Capello e que voltou melhor, cheganBettéga.
do aos 5 a 1 com gols de
O Roma contou com ¦ Luppi aos 25 e Turone, conGinuííi, Bertini e Liguorl; tra, aos 33 minutos do seSalvori, Bet 'e Sàritarinl"; gundo tempo. O Milàn conMorini, Franzot, Orazi, Spa- seguiu diminuir a diferendoni e Sacaratti.
ça com um gol de Sabadinl
O Roma fez seu gol aos aos 38 minutos e outro de
• 29 minutos do
primeiro Bigon aos 45.
tempo, por intermédio do
O Verona contou com PlzSpadoni. zaballa, Nanni (depois Cozponta-de-lança
No segundo tempo, o técni- zinne, Sirena; Busatta, Baresolveu tistoni e Mascalaito; BergaVycpaleck
com
lançar Altafinl, que tinha maschi, Mazzanti, Luppi,
decidido afastar da última Maschettl e :Zlgonl.
sua
com Vec' partida por achar que
O Mllan
forma não era das melho- chi, Sabadlnijogou
e Signoli; Anconsideres e também por
Turone e Rosato;
rar que seu estilo e o de qullletti,
Benetti, Bigón,
Sogliano,
Bettega vinham se chocan- Rivera e Chiarugi.
do na equipe.
o também
Mas Haller,
Como ficou
veterano jogador alemão, é
um homem com caracterísOs resultados completos
ticas de armador e o time
da rodada foram os seguinprecisava descontar a dife- •tes
(os times indicados em
rença, para poder se sagrar
tiveram
lugar
campeão, pois os alto-falan- . primeiro
tes do estádio anunciavam mando de campo): Atalan1, Bologque àquela altura o Mllan ta O x Lanerossi2, Internajá perdia de 3 a 0 do Ve- na 4 x Cagliarl
zionale 1 x Fiorentina 0,
rona,
Napoli 1 x Lazio 0, Roma 1
Alfez
Vycpaleck então
.
x Juventus 2, Ternana 0 x
tafinl entrar no lugar de Palermo 0, Torino 0 x
Haller com apenas um mi- Sampdoria 1, Verona 5 x
nuto do segundo tempo. E Milan 3.
foi o brasileiro que levou ã
A colocação por pontos
equipe à reação, marcando
o gol de empate aos 17 mi- foi esta: Juventus 45, Minutos, completando de ca- lan 44, Lazio 43, Internabeca uma falta cobrada zionale e Fiorentina 37, ToCausio. Era também seu rino e Bologna 31, Cagliari
200.° gol pelo Campeonato 29, Napoli 28, Verona 26,
Roma, Sampdoria, LanerosItaliano.
A partir de então o Ju- si e Atalanta 24, Palermo
ventus foi em massa ao 17 e Ternana 16.

Atlético ganha
título esptinhol
O Atlético de Madri sagrou-se ontem campeão espanhol ao derrotar o Coruna por 3 a 1, jogando em
seu próprio campo, enquanto o vice-lider Barcelona
não passava de um empate
com o Zaragoza por 1 a 1.
Os resultados completos
foram estes (os times lndlcados em primeiro lugar tiveram mando de campo)::
Real Socíedád 1 x Atlético
de Bilbao 0, Celta 3 x Real
Madri 0, Castellón 3 x Bétis 1, Gijón 1 x Oviedo 0,
Las Palmas 1 x València 0,
Atlético de Madrld 3 x Coruna 1, Barcelona 1 x Zagaroza 1, Burgos 2 x Granada 1. No sábado q Espanol
havia derrotado o Málaga
por 1 x 0.
O Atlético de Madri chegou ao fim do campeonato
com 48 pontos ganhos. O
Barcelona ficou com 46, Espafiol 45, Real Madri 43,
Castellón 35, València, ZaReal Socledad 34,
' ragoza e de Bilbao e Málaga
Atlético
33, Las Palmas 31, Oviedo
30, Granada, Celta e Gijón
29, Bétis 28, Coruna 27 e
Burgos 24.
Bétis, Coruna e Burgos
descem para a Segunda Divisão.

Na Holanda foi
Ajax outra vez
O Ajax não teve dificuldades em derrotar o A.Z. 67
por 3 a 0 ontem à.tarde e
levantar mais um título de ,
campeão holandês. Era um
título praticamente assegurado porque se o time perdesse e ficasse empatado
com o vice-lider Feyenoord
; teria ainda assim a vantagem de uma média de gols
muito superior.
O jogo foi disputado no
campo do Ajax. Os outros
resultados foram estes:
Feyenoord 2 x P.V.S. 0,
N.E.C. 3 x TJtrecht 0, Groningen 1 x Go Ahead Eagles
1, N.A.C. 1 x Amsterdam 0,
Telstar 2 x Haarlem 3,
Twente 0 x M.V.V. 0, Den
Bosch 0 x Sparta 5, Den
Haag 1 x Excelsior 1.
O Ajax terminou com 60
pontos ganhos, seguido pe58,
com
Feyenoord
lo
Twente com 50, Sparta com
47, Den Haag com 40, P.S.V.
com 38, M.V.V. com 37,
Utrecht com 32, N.E.C. com
31, Amsterdam e Haarlem
com 29, Telstar com 28,
Groningen com 27, AZ 67 e
Go Ahead Eagles com 25,
N.A.C. com 21, Excelsior com
18 e Den Bosch com 17.

Preta
Ponte
ao
turno
do
campeão
é
Santos
golear
.
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São Paulo (Sucursal) —
O Santos, voltando a jogar
como na época em que era
o bicampeão mundial de
clubes, goleou o Ponte Preta por Sal ontem à tarde,
em Vila Belmlro, e conquistou o primeiro turno do
Campeonato Paulista, garantindo a sua presença na
decisão final entre os .vencedores dos dois turnos. Armando Marques foi o juiz e
a renda somou Cr$
234 300,00.

que
Contando com Pele — que
marcou dois gols e agora é
—
o lider dos artilheiros
em. tarde muito inspirada e
tendo em Eusébio outra
grande figura, o Santos não
encontrou a menor dificuldade para arrasar completamente o seu adversário,
marcando 3 a 0 já no primeiro tempo. No Morumbi, o
Palmeiras empatou com o
São Paulo por 0 a 0 e ficou
com o vlce-campeonato.

Dupla entende

Tarciso lutou muilo mat a defesa do Inter aluou com segurança

Inter desfalcado empata
por 1 a 1 com o Grêmio

z.

formou
O Internacional
Porto Alegre (Sucursal)
— Embora desfalcado
de com Schneider, Madureira,
Pontes, Cláudio e Cláudio- Figueroa, Herminio e Jormiro, o Internacional con- ge Andrade; Carbone, Paulo
seguiu um bom resultado, César e Dejair; Valdomiro
ao empatar em 1 a 1 com (Escurinho), Manuel (Too Grêmio, ontem à tarde var) e Volmir. Grêmio com
no Beira-Rio, em partida Picasso, Cláudio, Ancheta,
emocionante e que bateu Beto e Tabajara; Paulo
recorde de renda em jogo Sérgio e Humberto Ramos
pelo Campeonato Gaúcho, (Bolívar); Tarciso, Oberti,
somando CrS 537 897,00, pa- Mazinho e Loivo (Carllra um público de 89 700 nríos),
pessoas.
O jogo, como é normal
Com este resultado o In- quando os dois se enfrenternacional sagreu-se cam- tam, foi cauteloso. Poucas
peão do primeiro turno, pois vezes, no primeiro tempo,
saldo de gol os atacantes se arriscaram.
tem melhor
que o Grêmio. Dejair e O Internacional conseguiu
Oberti marcaram
para os m„rcar por intermédio de
dois times e Agomar Mar- Dejair. em chute de longe,
aos 18 minutos.
tins foi um juiz regular.

O Grêmio foi à frente em
busca do empate e o conseguiu, aos 17 minutos do segundo tempo, em gol de cabeca de Oberti. Esta jogada
foi de Bolívar que havia entrado no meio-campo.
Dai até o final o que se
viu foi o Grêmio forçando
em busca da vitória enInternacional,
o
quanto
com cinco jogadores no
meio de campo, apenas se
na tentativa de
defendia
manter o resultado que lhe
era favorável.
Enquanto isso, no interior, os resultados eram os
seguintes: Brasil 2x1 Caxias; Pelotas 0x0 AESA;
Inter de S.M. 0x0 Aimoré
e Esportivo 0x0 Bagé.

Os times jogaram assim embora estivesse um pouco
— Santos — Cejas; Turcão, acomodado jogava ofenslaumenVicente, Marinho e Zé Car- vãmente, buscando
tar sua vantagem, ainda
los; Clodoaldo e Brecha;
o mais
Jair da Costa (Manuel Ma- marcou mais um gol,
da
bonito
partida.
ria) Eusébio, Pele (Alcindo)
Pele e Eusébio tabelaram
e Edu. Ponte Preta — Walna entrada da área e este
dir Peres; Gali, Lima, Vaide
dir Vicente e Válter; Chlcão foi até a linha de fundo,
Pede
nos
cruzou
pés
Paulo
onde
Pedro
é rotina
e Serglnho;
Os abrajos a Pele, artilheiro do campeonato, uma cena quo
(Valdomiro), Mosca, Adllton lé que, na corrida, chutou
forte, deslocando o goleiro
e Tuta (Tales).
o
Atacando sempre pelo da Ponte e marcando
Santos.
do
gol
onde
quinto
meio do seu ataque,
No Morumbi, o Palmeiras,
Pele e Eusébio faziam bonitas jogadas, o Santos abriu que precisava golear o São
• certos. o marcador logo aos 14 ml- Paulo para ficar com o tigues, por agressão mútua; Carlos perdido gols
Atlétl- nutos. Eusébio pegou a bo- tulo, jogou mal, confuso e
o
porém,
Aos
poucos
aos 30 minutos.
0 a
a
parti- Ia pouco depois do meio acabou empatando por
co foi equilibrando
Coríno
Campinas,
Em
0.
advários
da, e Rodrigues marcou o campo, driblou a
GOL NO FIM
o! gol tians ganhou do Guarani
primeiro gol, aos 19 mlnu- versárlos e marcou
'Sanpor 2 a 0.
No segundo tempo o
Os times jogaram com: tos da fase inicial, chutancom um chute forte, sem de—
aumenMazurkiewicz;
Atlético
do quase sem angulo. De- tos voltou querendo
fesa para o goleiro.
e,
Aranha, Grapete, Norman- pois o Cruzeiro partiu todo tar mais a sua vantagem
Aos 18 minutos, depois de
aos quatro minutos, Pele, receber um excelente passe
des e Cláudio; Vanderlei e
para o ataque mas nada
Oldair; Arlem (Paulinho), conseguiu.
em brilhante jogada pes- de Pele, novamente Eusébio
soai, passou por três adver- marcou para o Santos, que
Spencer, Campos e RodriO Atlético, que só deixou sários e quando tentou en- aumentou sua vantagem aos
gues. Cruzeiro — Hélio, Nelinho (Joãozinho), Perfumo Campos e Arlem na frente, cobrir o goleiro este reba- 20 minutos num bonito gol
Darci Meneses), Piazza e soube §e defender muito teu a bola, que caiu nos pés de Pele. Depois do terceiro
Vanderlei; Dirceu Alves e Zé bem durante o segundo de Eusébio, livre para mar- gol, o Santos diminuiu o ritCarlos; Roberto Batata, Dir- tempo e foi quem acabou car o quarto gol do Santos. mo e passou a tocar a bola
do
primeiro
Aos 26 minutos a Ponte até o final
ceu Lopes, Palhinha e Lima. marcando outro gol, numa
com o rcsatisfeito
tempo,
Campos,
interde
ótima
diminuiu
Preta
por
jogada
os
O Cruzeiro dominou
lhe garantia
aos 37 minutos da fase fi- médio de Serglnho, cobran- sultado que já
o título.
primeiros minutos do jogo,
Santos,
O
que
falta.
uma
do
tendo Dirceu Lopes e Zé nal.

Atlético vence Cruzeiro
e Campos é o destaque
Belo Horizonte (Sucursal) — Com uma atuação
perfeita . de Campos, que
venceu o dueio com Perfumo, o Atlético derrotou o
Cruzeiro por 2 a 0 ontem ã
tarde, no Mineirão, em partida válida pela segunda
rodada da fase final do
Campeonato Mineiro.
Rodrigues fez o primeiro gol do jogo aos 19 minutos da fase inicial, encompleCampos
quanto
mentava aos 37 do segundo
tempo. A renda foi de
Cr$ 411.792,00, com 58.519
pagantes. O juiz foi o paulista Faville Neto, que expulsou Palhinha e Rodri-
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atrasou mal a bola e obrigou Tião aumgrande esforço para evitar o gol de Luis Carlos

OUTROS
RESULTADOS
PERNAMBUCO
Depois de uma

série de péssiresultados, o Náutico conseguiu se reabilitar ao derrotar o
Esporte por 2 x 1 em iogo muito
equilibrado.
Paraguaio, que mar-

mos

cou os
dor, foi
loi de
Rufino,

dois gols do time venceo maior destaque. A renda
Cr$ 74 450 mil e Sebastião

o juiz, com boa atração.
Com este resultado, o Santa Cruz,
que ontem venceu o Central, em Caruaru, por 2x1, foi o grande beneficiado, pois isolou-se na liderança.

A vitória do Santa Cruz foi muito
difícil e só foi obtida no último minuto, de pênalti, que provocou uma
interrupção na partida, pois o público invadiu o campo e quase agrediu
o juiz, sendo necessária a intervenção da policia para que o jogo prósseguisse.
PARANÁ
O Coritiba manteve-se na liderança do Campeonato Paranaense ao
vencer o Umuarama por 2 a 0 ontem, em Curitiba, em partida vá"do
segunlida pela qujnta rodada'
do turno. Negreiros marcou o primeiro gol aos 20 minutos da fase
'Roberto completou aos
inicial e Zé
16 minutos do segundo tempo.
Em Ponta Grossa o Atlético, que
ocupa a vice-liderança, teve grande
trabalho para derrotar o Pontagrossense por 1 a 0 somente conseguindo o gol da vitória aos 45 minutos do segundo tempo, por intermédio de Sicupira, em sensacional cabeçada.
¦AHIA
Bahia, dirigido por Evaristo dc
Macedo voltou a jogar um bom futebol e venceu, com tranqüilidade,
o Ipiranga, por 3 a 0, ontem à tarde na Fonte Nova, com gols de Fito,
Picolé e Peri.
Embora a partida fosse ímportante, o público não demonstrou muito interesse, preferindo desviar suas
¦.Y atenções para o Tribunal Especial
que amanhã vai julgar o jogo entre
Bahia e Vitória, interrompido aos
38 minutos do
segundo tempo,
quando o segundo vencia por 1 a
0. Os torcedores estão aguardando
com expectativa o resultado deste

-

ocasionar
julgamento que poderá
muitas transformações no Campeonato Baiano.
MARANHÃO
Sampaio Correia e Moto
Clube
voltaram a empatar, ontem, de 0 a
0, na segunda partida da série melhor de três para apontar o repre-sentante _o Maranhão no Campeonato Nacional. O jogo decisivo' será
na quarta-feira à noite.
O juiz carioca Carlos Costa diri«iu a partida. O Sampaio Correia
reclama contra _ anulação de um
Sol. Renda de Cr$ 40 270,00.
CEARÁ

Ceará 2x0 Tiradentes, Fortaleza
,,.3x0 Guarani (Sobral), América 2 x
• 0 Quixadá, Ferroviária
1 x 0 Icasa.
~.,. SANTA CATARINA
América 1 x 0 Paissandu, Horcílio
Luz 1 x 1 Caxias, Avaf 1 x 0 Juventus. Próspera 1 x 0 Internacional,
"'*
Figueirense 2x0 Palmeiras.
ESTADO DO RIO
—"*
Cruzeiro 0x0 Paulistano, Flumi'nense
¦2 x 1 Manufatura,
•*-<• ESPÍRITO SANTO
Rio Branco 2x0 Ferroviária, Vitária 1 x 0 Industrial, Santo Antônio
x 0 América.
GOIÁS
Anápolis 2x2 Goiânia, Itumbira
'1x0
Vila Nova.
"
PARÁ
Combatentes 1 x 0 Sporting Pará
Remo 1 x 0 Tuna Luso,
PIAUÍ
Flamengo 1 x 0 Piauí,
2x1 Auti Esporte.
ALAGOAS
CRB
Gu?rani,
dense.

I

Parnaíba

x 1 CSA, ASA 4 x 0
Ferroviário I X 0 Pene-

SERGIPE
...
VèãCú 2 x 1 -Y.ãrv.nensê, Sergipe
¦¦'•-' .fia
x 0 Confiança, Itabaiana 1 x 0
. ...Santa Cruz, Própria 0x0 América,
Lagarto 3 x 1 Estanciano.
RIO GRANDE DO NORTE
ABC 1 x I América.
AMISTOSOS
' '
>m
1,;;- *'¦

CEUB 1 x 0 Goiás,
bro 1 x 0 Olímpia.

15 de Novem-

Vasco e Bonsucesso
empatam em jogo ruim
O Vasco, jogando multo
mal no primeiro tempo e
dominando o segundo, embora sem objetividade, não
conseguiu superar a rigorosa retranoa utilizada pelo
Bonsucesso, ontem à tarde
em São Januário, e empatou por 0 a 0.
O resultado foi justo porque, na verdade, nem o Vasco nem o Bonsucesso mereceram *a vitória. A partida 'foi péssima tecnicamente, fazendo inclusive com
que muitos torcedores abandonassem o estádio no intervalo, dirigindo-se para o
Maracanã, a fim de assistir
Flamengo e Botafogo. A renda somou Cr$ 45.870,00, com
um público pagante de 6.142
torcedores.
TENTOU SURPREENDER
O Vasco entrou em campo
com Andrada, Paulo César,
Moisés, Renê e Alfinete; Alcir e Zanata; Jorginho, Roberto, Luís Carlos e Gilson
Nunes. O Bonsucesso, com
Tião, Natal, Nilo, Nilson e
Orlando; Silva, Jair Santos
e Wilson; Adãozinho, Jair
Pereira e Paulinho. O árbitro foi José Aldo Pereira.
Ao contrário do que o
Vasco esperava, o Bonsucesso começou a partida jogando ofensivamente, tentando surpreender o adversário. Aos 2 minutos, numa
bola centrada por Adãozinho, Moisés cabeceou para

forte, obrigando Andrada a
fazer outra grande defesa.
No segundo período, o jogo continuou monótono. Orlando, aos cinco minutos, se
contundiu e entrou Zé Carlos no seu lugar. Enquanto
isso, pouco depois, o Vasco
substituía Gilson Nunes por
Luis, que entrou na pontadireita e Jorginho foi deslocado para a esquerda. .
Essa modificação melhorou bastante o rendimento
do time. Luis deu mais
agressividade e velocidade
ao ataque, mas a equipe
ainda continuou atuando
sem objetividade porque o
meio de campo falhava seguidamente nos passes.
Aos 19 minutos, todo q
estava na área ad-"
Vasco
CHANCE
PRIMEIRA
versaria. Paulo César cobrou
Observando então que di- uma falta na ponta-direita
ficilmente seu ataque iria e Moisés quase marca de capenetrar na sólida defesa do beca, proporcionando uma
Vasco, com Moisés e Renê - boa defesa de Tião. O Bonmuito bem, o Bonsucesso sucesso recuou inteiramendesistiu de tentar o gol e te. Apenas Paulo Reina flpassou a jogar defensiva- cou no ataque e nasomente
defeRenê permaneceu
mente.
Aos 23 minutos, o Vasco sa para marcá-lo.
Gaúcho entrou depois no
teve sua primeira boa oportunidade. Nilo atrasou mal lugar de Aloir, mas de naa bola para Tião e Luis Car- da adiantou. Aos 41 minulos só não marcou porque o tos, o Vasco desperdiçou sua
goleiro se jogou e salvou so- última grande chance. Zanata cobrou violentamente
bre a linha de gol.
Mas, aos 41 minutos, o uma falta da entrada da
Bonsucesso contra-atacou e área. O goleiro Tião soltou
Paulo Reina recebeu um a bola e Renê chutou prenbom passe de Adãozinho. sado com Nilo, raspando a
Penetrou na área e chutou trave esquerda.

trás e Andrada teve que se
esforçar muito para evitar
o gol.
Inteiramente desentrosado, o quadro do Vasco não
conseguia se organizar no
ataque. O meio de campo
Zanata e Alcir falhava na
armação e Luís Carlos, a rigor, era o único atacante
que se desdobrava na luta
contra os zagueiros adversa_*ios.
Aos 10 minutos, Jair Pereira se machucou e foi
substituído por Paulo Reina
e o Bonsucesso continuou
atacando. Aos 17 minutos,
não fosse novamente a in'tervenção de Andrada e
Paulo Reina abriria o escore.

ATUAÇÕES
ANDRADA — Fez três boas
defesas. Sempre seguro e bem
colocado. Nota 8.
PAULO CÉSAR — Bom na
zaga, mas dispersivo no trabalho de auxílio ao meio-de-campo e ao ataque. Nota 6.
MOISÉS — Correu muito,
deu sempre combate direto aos
adversários na sua intermediaria e ainda avançou para tentar o .gol. Nota 7.
RENÉ — Perfeito na cobertura e na marcação. Jogou com
seriedade e procurou manter
seu time na ofensiva. Nota 8.
ALFINETE — Também atuou

bem na defesa e apenas regular no ataque. Nota 6.
ALCIR — Esteve mal, principalmente na troca de passes.
Nota 5.
ZANATA — Sem muita inspiração para criar as jogadas
ofensivas, acabou também não
se saindo bem. Nota 5.
JORGINHO — Inteiramente
perdido em campo, sempre mal
colocado para receber os passes è sem nenhum talento para
criar jogadas. Nota 2.
ROBERTO — Lutou muito
contra os zagueiros do Bonsu-

cesso e não levou vantagem
num só lance. Nota 4.
- LUÍS CARLOS — Continua
sondo o melhor jogador da
equipe. Se o Vasco conseguiu
organizar .algumas jogadas de
perigo foi.por causa do seu espirito de luta e sua categoria
individual: Nota 9.
. GILSON NUNES — Sem
ritmo de jogo, não esteve beúi.
Nota 2. .
, ,
LUÍS — Deu novo alento ao
time. com sua velocidade e
agressividade. Fez bqas jogadas. Nota 7.

Qual o segredo I
que faz da
importadora
o concessionário
vende mais
Sue
pala no país ?
Venha transar
seu Opala 73
e saberá.

««fmim
Rua São Luiz Gonzaga 501 a 527 ^S1
Rio de Janeiro • GB - Tel..* 254-2106 (PBX)
C.R.S. - W3 - Quadra 504 loias 31/43
Tels.: 24-1100 e 24-1050-Brasilia - OF.
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Por isso, logo que chegou
ap Brasil pediu para ir ao
Maracanã e relembrou o
seu tempo de universitário e de goleiro.
No'fim âd partida, dy,rante mais'de 15 minutos,
ficou com sua mulher na
Tribuna de Honra àespera de Paulo César e Mari-.
nho, que finalmente chegaram e lhe ofereceram a
bola do jogo. William Rogers agradeceu e a segurou com o maior cuidado:
Mão larga e dedos abertos
imprensando a bola coiitra o corpo. Os dois jogadores deram autógrafos e
ele retribuiu a cortesia
assinando as duas bandeiras — uma do Botafoe outra do Flamengo
go
— que presenteou d Paulo César e a Marinho.
- Amanhã, em .Brasília
William Rogers vai conversar sobre o estreitamento das relações comerciais entre o Brasil e
os Estados Unidos. Nada
melhor do que um. Botafogo e Flamengo para
preparar o humor do enviaáo norte-americano.

PESAR da partida não ter sido:
tão empolgante,
o Sr. Williiam Rogers, Secretário de Estado
dos Estados Unidos, saiu
ão Maracanã entusiasmado
com o, jogo Botafogo e Fiaméngo. Ò que mais lhe agradoU foi a exibição individual
dos jogadores, principalmente.a.kos goleiros Wendell
é Renato.
Na hora do pênalti,
William Rogers ficou algurti tempo aplaudindo
Wendell pela sua defesa.
Da mesma maneira ele se
entusiasmou coni os saltos de Renato. No fim da
po.rtida sorria junto coni
sua mulher e todos acabaram sabendo o porquê da
sua preferência pelos goleiros: é que em 1933,
quando estudava na Univer sidade de Colgate, perto de Boston, era o melhor
goleiro entre os estudantes.
O Secretário de Estado,
comentou que há muitos
anos não via uma partida.
de futebol é que mesmo
assim gostava do esporte.

v;r3

Paulo César e Marinho
ficaram furiosos quando
voltaram da Tribuna do
Honra do Maracanã, pois
.encontraram todas as portas
de acesso ao vestiário fechadas. Do lado de fora, junto
à torcida eles caminharam
de um lado para o outro
atrás de uma porta aberta.
Depois de muito tempo,
acharam uma e no corredor
Marinho dizia para o jogador do Flamengo que a vitória poderia ter sido de goleada. Paulinho respondia
- dizendo que se ele tivesse
feito o gol de pênalti o resultado seria outro e que
Wendell saíra antes do chute. Os dois brincavam e Paulo César correu atrás de
Marinho batendo com sua
bandeira no companheiro.
Na confusão, Paulo César
acabou entrando no vestiario do Botafogo e passou
apressado enquanto os ami"obrigado
pegos gritavam
lo pênalti."
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William Rogers, o reencontro

com o futebol

Jair bem cotado

Brito e Zagalo
Todos queriam saber de Zagalo o
que ele havia achado da atuação espetacular de Brito. O técnico, tranqüilo,
"agorespondia que era o mais feliz, pois
ra já sei que se os que estSo convocados
para a excursão não corresponderem
posso chamar o Brito de volta, porque
ele, apesar da idade (34 anos), ainda
tem muita categoria."
Zagalo disse que só não foi ao vestiário do Botafogo para dar um abraço
no zagueiro porque podiam não entender
o seu gesto.
I
O Brito só não foi convocado pore
renovação,
que estamos fazendo uma
não porque ele esteja superado — disse
o técnico.
Enquanto isso, Brito era cumprimentado seguidamente pela sua atuação,
e fazia questão de dizer que ainda não
perdeu a esperança de ir ao Mundial
de 74.
— Estou feliz «.om o jogo de hoje;
e em partidas importantes que a gente
pode aparecei*. Cheguei ao estádio com
muita confiança. Sabia que se fosse mal
nunca mais se lembrariam de mim. O
campeonato vai ficar suspenso muitas
semanas e eu entraria no esquecimento.
Por isso, treinei muito para entrar em
forma e felizmente consegui. O joelho
direito não doeu e pude me movimentar
sem problema. Hoje Vou dormir mais
tranqüilo. O meu amigo Zagalo sabe que
se um dia precisar estou pronto para
brigar lá fora com os gringos.
Brito realizou ontem uma das suas
mais bonitas partidas no Maracanã.

Flamengo
ajuda
Tomires
O Presidente do Fiamengo, Hélio Mauricio,
está com dois problemas para resolver hoje: a situação de Tomires, antigo zagueiro do
time, e o contrato de
Chirol.
À tarde, ele vai tentar conseguir dinheiro
para que Tomires possa comprar um táxi, no
Recife, onde vive, pois
a Fugap não pôde atendê-lo porque o jogador
não vive no Rio. A noite, o dirigente irá até a
concentração da seleção, nas Paineíras, a
jiin. dé acertar a renovagão do contrato de
Chirol.
— O. Flamengo continua, até mesmo pára
aqueles que deixaram
de 7ios servir, como o
Tomires — disse o Pre¦ sidente. — Afinal de
contas, as alegrias que
ele nos deu não têm
preço.

A Seleção se apresenta hoje
nas Paineiras e Jairzinho deve
ser mantido. Primeiro, porque
em 10 dias deve se recuperar
da distensão na coxa e segundo porque é uma atração do
Brasil para a excursão. Após a
Copa de 70, Jairzinho passou a
ser um dos mais famosos jogadores na Europa.

O bom Duque
O técnico Duque — muito
trabalhador — afirmou que o
eNcclcnte preparo físico do time do Fluminense facilitou o
seu esquema tático: passe rápido e jogada com velocidade
para os atacantes.

Um novo Bangu
Castor de Andrade e Seu Zizinho estavam decepcionados
com a derrota dó Bangu para
o Fluminense. Seu Zizinho dizia que "o time precisa comprar um lateral direito. A equipe já fez muito em se classificar". Castor, aborrecido,' revêlava que se seu pai voltar a ser
presidente do clube, vai colaborar comprando jogadores, e o
Bangu Irá disputar o titulo.

A força do ataque

iv§

'

£0.- _|
Brito,

v
a segurança

O Botafogo não precisou ceu era um dos melhores do
fazer uma boa apresentação jogo. Assim não foi dificil
para ganhar do Flamengo. conseguir a vitória. Além
A partida foi bem disputada disso, o Flamengo estava
e o ataque do Botafogo es- com Paulo César mal fisicateve superior ao do adversa- mente e a equipe não sabia
rio. As duas defesas esta- como se armar. As jogadas
vam iguais e o meio campo entre Marinho e Dirceu, pe- .
também. No entanto, Zequi- Ia esquerda, envolviam consnha, Roberto, Fischer e Dir- tantemente Moreira crianceu eram mais positivos do do muitos lances de perigo.
que Vicentinho, Doval, Da- Liminha e Chiquinho não
rio e Arilson. Enquanto Ze- saiam bem na cobertura e
quinha chegava sempre à Moreira era sempre envollinha de fundo, Vicentinho vido. O Flamengo esteve
falhava seguidamente. Ro- melhor até a hora do pêberto não estava muito nalti que Paulo César perbem, mas era mais perigoso deu, mas depois caiu com a
que Doval, que não fazia na- pouca produção de seu joda. Dario era facilmente do- gador de meio campo, que
minado por Brito, enquanto não treinou durante a seFischer sc deslocava com
mais técnica e criava bons mana c estava mal fisicalances. Arilson fazia a sua mente para correr os 90 mipior partida dos últimos nutos como costmna fazer
nos dias de vitória.
meses e, no Botafogo, Dir-

Oldemário Tousuinhó

Botafogo

com longa invencibilidade do Fia
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Lance decisivo
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Um pênalti perdido por ção de Paulo César, que flPaulo César, aos 15 minutos cou perturbado após dessa»•
do primeiro tempo — Wen- diçar o pênalti. Arnaldo Cédeli defendeu a cornei. — sar Coelho fòi um bom juiz
foi decisivo para a partida: e a renda somou Cr$ ....
o Botafogo cresceu, dominou 495 976,00 (56 229 pagantes).
inteiramente o Flamengo e
Com este resultado, o Fiachegou à excelente vitória mengo perdeu a sua longa
- de 2.x 0, ontem à.tarde, no
invencibilidade. O Botafogo,
Maracanã, num jogo de lan- livre da Taça Libertadores,
ces sensacionais e disputado ¦conseguiu a sua segunda viem ritmo.intenso.
tória consecutiva no segunRoberto e Ferreti marcado turno, passando por um
ram os gols, ambos po sede seus maiores rivais. Agogundo tempo, quando o Boo Campeonato Carioca
ra,
tafogo teve total superioriinterrompido para a
será
dade sobre o Flamengo, cuja
da Seleção Brasileiviagem
equipe se viu seriamente
ra.
atuamá
prejudicada pela
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Os dois times jogaram assim: Botafogo — Wendell,
Valtencir, Brito,: Osmar e
Marinho; Nei e Carlos Roberto; ..Zequinha, Roberto
'Ferreti), Fischer e Dirceu. .
Flamengo — Renato, Moreira, Chiquinho, Fred e Rodrigues Neto; L i m i n h a e
Vicentinho
Paulo César;
(Sérgio), Dario, Doval e
Arilson.
O início do Flamengo foi
bem melhor: melhor presença do meio-campo, com
Liminha, Paulo César, Arilson e até Doval; perfeito
bloqueio defensivo e excelente colocação de seus jogadores. O time defendia e
atacava sempre em bloco,
dificultando bastante a movimentação do Botafogo,
cuja equipe era obrigada a
se exceder na troca de passes.
Logo aos sete minutos Dovai fez um ótimo lança-

mento para Dario, mas o
ponta-de-lança foi interceptado por Osmar. Mesmo
assim, ainda conseguiu apanhar a bola, dentro da
área, chutando mal, para
fora.
A partir dos 10 minutos o
Botafogo melhorou ligeiramente. Apesar disso, não
entrava na área do Fiamengo, embora viesse to'
cando bem a bola desde a
intermediária. Num chute
de longe, Fischer acertou
uma bola no rosto de Renato, que se abaixara para
defender.
Aos 15 minutos, o lance
decisivo da partida: Arilson bateu um córner e Osmar, i n e x p 1 i cavelmente,
cortou a bola com a mão,
dentro da área. Marcado o"
pênalti, Paulo César cobrou
no canto e Wendell defendeu a córner.

Queda de produção
Paulo César, até então
dono absoluto do meio
campo, se inibiou inteiramente. Èm pouco tempo o
Botafogo conseguiu o controle daquela faixa de campo, onde Dirceu realizava
um trabalho excepcionai,
armando e desarmando com
a maior eficiência.
No ataque, as melhores
jogadas eram de Fischer,
sempre dando o passe perfeito para os companheiros.
Zequinha movimentava-se
bem pela ponta, mas a decortava
fesa
adversária

Domínio

;:.^;..l'í;;y^:^/S,...
,.;;,Áá.itóKi!,::,I
-_„...- _*^- .
'e
o goleiro Renato
cobrindo
Roberto, de costas, deu uma puxeia,
No primeiro gol, Zeqiãnha centrou da direita, Fischer tocou de cabeça
i®
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ATUAÇÕES
Botafogo
WENDELL — Defendeu um
pênalti, o que para um goleiro
é quase a consagração numa
partida. Além disso, uma série
dè grandes defesas. Nota 9.
VALTENCIR. — Com altos e
baixos. Foi um jogador que
muitas vezes usou a violência
para conter os adversários.
Nota 6.
BRITO — Há muito tempo o
zagueiro não atuava com tantá categoria. Chegou a ser brilhante em diversos momentos,
anulando Dario sem fazer uma
falta. Nota 10.
OSMAR — Podia ter levado
o time à derrota com a. jogada
• bisonha do pênalti. Sua sorte
íoi que a bola não entrou, e ele^
pôde se recuperar, jogando Dem
o resto do tempo. Nota 7.
MARINHO — Compôs com
Dirceu uma ala esquerda irresistivel, sob o ponto-de-vista
ofensivo. Deixou muitos claros
às suas costas, mas desta vez
teve boa cobertura de Osmar e
até de Brito. Nota 9.
NEI — Depois que o Flamengo perdeu o pênalti, teve excelente presença no meio campo.
No entanto facilitou em muitas bolas, permitindo que o

adversário contr a-atacasse.
'
. .
Nota 8.
CARLOS ROBERTO — Ótiemmo trabalho de destruição,
bora não fosse tão positivo
quando se tornava atacante.
.',
Nota 8.
ZEQUINHA — Mostrou que
está voltando ã melhor forma.
Criou várias jogadas de perigo
pela direita, inde com frequência à linha de fundo..Nota 8.
ROBERTO — Com bons e
maus momentos. Fez um-bonito gol e lutou bastante. Nota 7.
ROBERTO — Com bons e
maus momentos. Fez um bonito gol e lutou bastante. Nota 7.
FISCHER — O mais positivo
dos pontas de lança; Mais uma
a vitória,
vez contribuiu para
com os. passes ¦ para os dois
gols. No segundo, então, mosraça, conseguindo
trou muita
dar um * passe perfeito para
Ferreti. Nota 9.
DIRCEU — Outra atuação
excepcional, tanto- ofensivamente quanto no trabalho, de
destruição. Faz tudo com simpllcidade, espirito de luta e eficiência. Nota 10.
FERRETI — Jogou 20 mlnutos e mostrou o seu oportunlsmo, com o seu gol. Nota 7.

Time credita derrota
à penalidade perdida

r

— O Leônidas ganhou o
jogo no meu lado. No segunão tempo ele colocou o Dirceu, Fischer e Marinho em
cima, de mim. Não áava para apoiar.
Esta era a explicação de
Moreira, para a derrota. Os
demais jogadores creditaram
o mau resultado ao fator psicológico:

, — Aquele pênalti foi tuáo. Nós perdemos, eles crêsceram e aí nada mais deu
certo. Até o Osmar, que estava apavorado, melhorou —
dizia Doval.
Enquanto isso, Paulo César brincava com alguns amigos, torcedores do Botafogo.

n

— Não tem problema
não, esta foi colher de chá.
Meu time já está naljinal
mesmo.
O médico Célio Cotécchia apenas comentava que
"Paulo César estava-bem. Se
não estivesse, eu vetava
mesmo."

rer além do normal, no trabalho de vai-e-vem. Nota 7.
PAULO CÉSAR — JogOU'15
minutos com grande talento.
Perdeu o pênalti e nào teve
tranqüilidade para se recuperar. Errou a maioria dos pesíc£. o que não costuma ojtontecer com freqüência. Nnta 6.
VICENTINHO — Pouco iançado e sem qualquer inspiração nos momentos em que tinha a bola dominada. Nota 6.
DARIO — Criou apenas dois
lances de perigo. No mais, foi
inteiramente dominado por
Brito. Nota 6.'
DOVAL — Recuou em demasia para apanhar jogo e
não foi eficiente nos ataques.
Nota 6.
ARiLSON — Parece que se
dci:;ou influenciar pelo declinio de Paulo César. Ajudou um
pauco a defesa, mas como atacante esteve completamente
apagado. Nota 6.
SÉRGIO — Quase náo joga
e é natural que esteja fora de
ritmo. Nota 5.

total

Pouco depois do inicio do investiu em direção ao gol
segundo tempo, aos cinco e centrou perigosamente,
minutos, Zequinha centrou mas Chiquinho aliviou, de
¦
da direita, para a área. Re- cabeça.
O Flamengo tinha muita
nato saiu mal no lance e
Fischer tocou de cabeça pa- dificuldade em sair da dera Roberto. Este estava de fesa para o ataque. Errava
costas para o gol, com Re- na troca de bola e sofria
nato e vários zagueiros pe- marcação sob pressão do
la frente, mas deu uma pu- Botafogo. Dirceu continuaxeta, cobrindo o goleiro, va a atrapalhar os adversários, roubando várias boBotafogo 1 a 0.
Se o Botafogo já estava las.
Aos 25 minutos, entraram
melhor, a partir dai mais
se acentuou o seu domínio. Vicentinho no lugar de
O Flamengo errava muitos Sérgio e Ferreti no de Ropasses, Paulo César pouco berto. O Botafogo ia ao
fazia de útil. Aos 12 minu- ataque sempre com perigo,
tos, no entanto, Nei quis em jogadas de Dirceu, Maenfeitar e perdeu a bola rinho e Fischer. Nos despara Doval. Dario recebeu contos, Dirceu tirou'a bola
na frente, chutou no canto de um adversário e entre'
e Wendell fez uma difícil gou a Fischer. O argentino,
em jogada de muita raça,
defesa, a córner.
Três minutos depois foi foi se livrando dos zaguela vez do Botafogo: Renato ros e deu para Ferreti, que
saiu com o pé e a bola so- marcou o segundo gol do
brou para Zequinha, que Botafogo.

-Fischer? alegriaapesar das dores
Embora Brito, Dirceu e Wendell fossem os mais àumprimentaãos,_as maiores atenções áe toáos, no vestiário áo Botafogo, após a partiàa, eram para um jogaáor àiscutiáo mas que, entretanto, encarna a vontaàe áe vencer, a qualquer
preço: Fischer.
Ele-estava deitado na mesa de massagens,' com a' perna esquerda levantada, apoiada no ombro do médico Lidio
Toledo. É que havia sofrido iim longo
corte na canela por ocasião ão lance que
originou o segundo gol. Fischer não chorava, mas seu rosto todo contraído dava
a impressão exata das dores que sentia.
Não, âoutor, não toca, pelo amor
áe Deus — dizia para Líáio Toleão, que
procurava tirar-lhe a áor.
Naquela hora eu nem senti o pontape. Fui levando a bola na tentativa de
conseguir o gol. Demos sorte e, creio, valeu a vontade — dizia Fischer.
A seu lado, Lidio Toledo apenas comentava:
Foi uma operação que fizeram
nele. Cinco centímetros de alto a baixo.
Mas ele não se entrega.
A esta altura Fischer já era o último jogador no vestiário. As dores, a perna inchada e enfaixada não significavam
mais nada: ele venceu, mais uma vez.

Flamengo
RENATO — Saiu mal no
primeiro gol, após o centro de
Zequinha, mas. compensou com
uma série de boas defesas.
Nota 7.
Por seu lado
MOREIRA
caiam Fischer, Dirc?u e Mari•
nho. Não era fácil contornar
ós problemas naquele setor.
Nota 6.
CHIQUINHO — Uma dura
luta contra Fischer, Roberto e
depois Ferreti. Apesar disso,
esteve bem, quase insuperável
nas bolas pelo alto. Nota 8.
FRED — Também teve bastante trabalho. Na maioria
das vezes mostrou segurança
e tranqüilidade. Nota 7.
RODRIGUES NETO — Procurou usar de cautela quando
ia á frente, porque Zequinha
fazia boas jogadas pela ponta. Desta vez não pôde realizar a eficiente troca de passer
com Arilson, já que seu companheiro estava mal. Nota 8.
LIMINHA — Bastante f-obrecarregado no meio-campo,
devido á ma atuação de Paulo César. Foi obrigado a <:cr-

sempre os centros. O Fiamengo, por sua vez,' era
fraco na frente, reflexo das
falhas no meio campo.
Brito jogava uma partida
irrepreensível, anulando Dario e quem aparecesse pela
frente. Até o final do primeiro tempo os dois times
perderam algumas chances,
a principal aos 45 minutos,
quando Paulo César limpou a jogada e chutou
prensado com Osmar, quanT
do tinha tudo para fazer o
primeiro gol.
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Após uma jogada de raça de Fischer, Ferreti chutou forte, no segundo gol do Botafogo
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BRIDGE
UM
JOGO
DE
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A MESA
DE PONTOS
CARDEAIS
O bridge é um jogo
da baralho onde o fator
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corno esse último, mas
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sorte não influi como rios
demais jogos. Ele
derivou-se de outros jogos,
como o vvisfh e é um

evoluiu, com a criação de

B

novos sistemas.
Uma partida é realizada
por quatro duplas
'—
oito jogadores —
-,
que atuam em salas
seguinte
separadas, do
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¦ adversárias e na outra-

FRANCISCO CARVALHO
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BRUSH-ON LIPCREME
ài-

O novo batom automático em creme.
Basta girar a base para obter a
quantidade certa de creme no pincel.
Criação de

Helena Rubinstein
Em 5 cores cremosas,
5 superbrílhantes
e 1 tom transparente.

I

,
Av. Copacabana, esq. Sta. Clara.
Em maio aberta diariamente

m

até às 22 horas e sábados até 18:30.

H

Mm

¦

nas posições Norte,
Sul, Leste e Oeste.

_R^fl_v

Por exemplo; se os dois
elementos da equipe B,

As posições Norte,
Sul, Leste
. e Oeste orientam
os oito jogadores dè
cada partida

primeira sala, ocupam
a posição. Norte.e Sul,
os outros dois da mesma
equipe vão ocupar as

da

posições Leste e Oeste
na outra sala.

Apesar de sua vida toda dedicada áo' brigde, Belladonna entusiasma-se e tem, argumentos para
desmistificá-lo: "tíão é um simples,
jogo de baralho e serve, para afãstar os jovens de outros vícios e principalmente dos jogos de azar." Gosta
de lembrar que em 1949 deixou o último ano de Arquitetura da Universidade de. Roma e preocupou muito
seus pais quanto ao seu futuro. Entretanto, tornou-se, alguns anos depois, o melhor jogador do mundo e
com seus amigos Garozzo e Forquet
formou o lendário Blue Team para
divulgar o nome de seu país nas
disputas internacionais.
O famoso jogador italiano apesar de ganhar bom- dinheiro com
sua equipe particular realizando excursões por vários países, ainda é o
jovem Belladonna de 1956 que com
lágrimas nos olhos recebeu a Copa
do Mundo,. em Nova Iorque. Sua
emoção chegou ao auge, quando ouviu o hino nacional italiano. No. Casa Grande Hotel, no Guarujá, ele
não se deixa levar, pela fama, mostrando sua humildade nos conselhos que dá aos outros jogadores,
Explica que "até 20 anos atrás
o bridge era considerado em todo o
mundo latino um jogo sofisticado.
Atualmente isto não ocorre, porque
está sendo divulgado como realmente merece. E' um esporte muito importante e, quem o pratica tem que
ter a mente preparada e tranqüila.
E' muito interessante que os jovens
joguem bridge, porque apesar de
não se usar os músculos, a mente é
excitada beneficiando o desenvolvimento do raciocínio."
Antes do final da década de 40,
o forte inverno italiano obrigava os
italianos a se reunir em lugares mais
quentes. Belladonna durante os intervalos de seu curso de Arquitetura, na Universidade de Roma, começou a destacar-se entre seus companheiros como um brilhante jogador de bridge.

CADERNO
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CAMPEÃO
SEMr.;MITOS

Numa disputa ãe criatividade, muito
mais importante no jogo de
bridge ão que a sorte, 30 jogadores reunidos
no Guarujá, lutam pelo XIX Campeonato
Mundial. Embora as maiores forças
continuem senão os Estados unidos
e a Itália, o Brasil começa
a se firmar já tendo conseguido a
hegemonia ão continente. Mas as grandes
estrelas são ainda hoje os
italianos Giorgio Bellaãonna e Benito
Garozzo, nomes que se revelaram no
início da década de 50, para revolucionar
o esporte alguns anos depois

jogadores. O.s jogadores
ficam dispostos nas mesas,

— Alguns meses;depois, formamos uma equipe. Isto aconteceu
quando estávamos no segundo ano
da Faculdade. G time disputou-o
Campeonato Nacional de . Bridge e
eu passei a freqüentar.o Clube Bridde Roma. Em 1950 fui convocado
para defender a seleção nacional em
alguns jogos amistosos. . Em 1954
participei da equipe que ficou em
quarto lugar no Campeonato Europeu.
BELLADONNA,

UMA ATRAÇÃO

A Seleção Italiana de Bridge
ganhou em 1956, a experiência necessaria para destronar os norteamericanos que vinham ganhando
campeonatos mundiais consecutivamente desde 1950. A equipe da Itália ganhou seu primeiro título internacional em 1956, em Estocolmo,
tendo em Belladonna è Forquet suas
principais atrações.
No ano dé 1957, a Itália alcançou o título de Campeã Mundial pela primeira vez, em Nova Iorque.
Neste ponto, o lendário Blue Team,
começou sua longa carreira de vitórias: ganhou os mundiais de 58,
59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69.
Belladonna, Forquet e Garozzo (o
último foi convocado
pela primeira
'
vez em 1961) afastaram-se da Seleção em 1970, quando os Estados
Unidos voltaram a ganhar o Campeonato Mundial disputado em Estocolmo.
No ano de 1971, numa tentativa de dar oportunidade aos novos, os
três famosos jogadores ficaram de
fora novamente. O certame deste
ano foi disputado na China e os Estados Unidos venceram novamente.
• Agora, já em 1972, para defender a
honra italiana, Belladonna, Garozzo
e Forquet retornaram e nas Olimpiadas de bridge, em Miami, superaram novamente. os norte-americanos.

O bridge, no Brasil, é ãisputaáo
oficialmente em sete Estaãos: Guanabara, Bahia, Minas Gerais, Pernam.buco, Estado do Rio, Rio Grande do Sul e São Paulo. Nossos melhores jogadores estão radicados na

as cartas (do baralho
simples) são distribuídas
e. jogadas
¦

pelos
participantes. Em cada mão,
são jogadas 52 cartas.
A

mão é dividida em

quatro lances de 13 cartas.
Depois de jogado
o primeiro lance de
'313
cartas, estas são
colocadas numa caixa de
metal por um dos fiscais e
levadas para a outra sala,
onde as duas duplas
adversárias as aguardam
para o início de suas ações.
As 13 cartas utilizadas
--,:
pelos elementos da
equipe B vão ser entregues
para os jogadores da
equipe C, na outra sala..
Esse jogo marca pontos
e no final ganha quem
alcançar a maior .
diferença. Os jogadores
,

da equipe C, por exemplo,
desconhecem o
aproveitamento de seus
adversários (a equipe B
está com as 13 cartas e
se esforçará para
aproveitar melhor as cartas
que recebeu). Em
seguida, depois de jogado
o segundo lance de 13
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cartas pela equipe B,
os jogadores da equipe C
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recebem novamente,
até o final das 52 cartas.

_H

Ir

Os fiscais vão realizando .
a comparação do

fl

aproveitamento das duas
salas. A diferença do
aproveitamento
de cada equipe é
transformada em pontos.
O número máximo
de pontos obtidos é 20%.

Giorgio Belladonna
formou com
Forquet e Garozzo
o lendário Blue Team

-

A primeira seleção nacional a
ganhar ttm campeonato sul- americano ¦ âe bridge foi- a formada em
1949. O torneio foi disputado em
São Paulo. Nos anos seguintes houve grande renovação e- a nossa hegemonia foi mantida. Hoje, disputando pelo Brasil em Guarujá, estão osbriãgistas Aãelstano Porto —
capitão — (GB), Peãro Paulo Castelo Branco (GB), Marcelo Castelo
Branco (GB), Cristiano Fonseca
(GB), Gabino Cintra (GB), Gabriel Pinheiros Chagas Filho (BH)
e Peãro Paulo Assunção (SP). Hoje
serão realizadas quatro partidas
que valem pela final das eliminatórias: às 14 horas: Estados Unidos x
Indonésia, Brasil x Itália, Estados
Unidos x Itália e Brasil x WBF. A
final do campeonato será disputada na quarta e quinta-feira.

partida. se inicia
em uma das salas, onde

A

Belladonna poderia abandonar
a Seleção caso quisesse apenas ganhar dinheiro. Formou com Garozzo, 'além de' uma escola em Roma,
que é reconhecida como a melhor, do
mundo, uma forte equipe particular,
a Precision International Team de
Bridge, que está lançando novos sistemas. Interessaram-se . pelo bridge
profissional quando excursionaram
com o Omar Sharif Circus por alguns países. O ator Ornar Sharif é
considerado um dos maiores jogadores do mundo e foi dos companheiros de mesa de, Belladonna e Garozzo.
— Estamos lutando na . Itália
pela divulgação, do bridge e tentando propagá-lo através dè artigos em
revistas e jornais, além,de livros. Ò
bridge está tendona": Itália o_riesmo desenvolvimento que obteve nos
Estados: Unidos, onde 50 milhões de
—
pessoas são jogadores regulares
concluiu Belladonna.

O bridge é um esporte
que exige de seus
praticantes muito raciocínio
e controle dos nervos,
e requer, também,
silêncio

Guanabara onde o esporte é mais
desenvolvido. Nossa, seleção participa oficialmente âo Campeonato SulAmericano desde 1948 e a partir de
1955 passou a representar o continente no Campeonato Mundial. Entretanto, já em 1941 nossa equipe
participou de disputas em outros
países da América do Sul, antes da
oficialização áeste campeonato. Segunâo os observaâores o bridge tem
evoluído muito no Brasil e atualmente cerca de três mil jogadores
participam de competições oficiais
nos Estaãos.
Além âa seleção principal que
participa atualmente ão XIX Campeonato Munáial no Guarujá, o
país possui outras boas equipes, inclüsive femi7iina. A seleção B, ão
Brasil, participou do Campeonato
Nacional da Argentina, no ãno passado e sagrou-se campeã. Para se
ter uma idéia das condições do
meio bridgístico nacional, basta verificar que a Argentina é consíâerada uma das melhores seleções das
Américas.

para
concentração e melhor
utilização da memória.

Os campeonatos sul-americanos
realizados até o momento apresentaram' os seguintes resultados:
Ano

Cidade

Camp. masculino

Nas grandes finais, as
partidas são disputadas em

Camp. Feminino

1948 B. Aires Arpentina Argentina
1949 S. Paulo Brasil Argentina
1950 Montevidéu Argentina Argentina
1951 Santiago Chile Argentina
'Argentina Argentina'
1953 P. dei Este
1954 São Paulo Argentina Brasil
1955 B. Aires Brasil Brasil

.

,

salas fechadas e para
que o público possa assistir
ao jogo é transmitido
por um circuito de
televisão, ou projetado
em um quadro.

1956
lima
Brasil
Brasil
1957 Santiago Argentina Argentina
1958 P. dei Est. Argentina Brasil

Entretanto, o desenrolar da
partida na sala onde o

1959 Santos Argentina Brasil
1961 lima Argentina Argentina
1962 B. Aires Brasil Argentina
Argentina
Uruguai

jogo foi iniciado não é
revelado, por exigência do
regulamento desse

1963 Caracas Venezuela Peru
1964 Montevidéu Argentina Argentina
1965 Santiago Venezuela Argentina
1966 lima Vcnezueia Brasil
Brasil Uruguai
Brasil Uruguai
1967 São Paulo
1968 Bogotá Brasil Peru
1969 B. Aires Brasil Colômbia
1970 Caracai Brasil Colômbia
Brasil Uruguai
1971 Montevidéu
1972

Santiago

1
u

Brasil

Braill

esporte. Corre-se o risco
de que a boa atuação
de uma equipe seja
explorada pela equipe
adversária, caso o jogador
venha a saber das
conclusões de determinados
lances

'./ ?i
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ESTA SEMANA

MÚSICA POPULAR

ARTES PLÁSTICAS

Júlio Hungria

Walmir Ayala

NAS ARTES
HOJE:

.;

17h — Inauguração da exposição O Livro
no Tempo e no Espaço, na biblioteca Regional de Santa Teresa.
18h30m — Ciclo do .Horror: Exibição de
O Plano do Facínora e O Testamento do
Dr. Cordelier versão" original sem legendas, no Teatro da Maison de France.
21h.— Pré-.:stréia da peça O Embarque
de Noé, texto e direção de Maria Clara
Machado com Marta Rosman, Germano
Filho e outros, no Teatro Tablado. Concerto do conjunto Pró-Arte Antiqua, interpretando obras do século XVII, no
Teatro Casa-Grande. Concerto do Quarteto Guanabara, interpretando: 2.' Quarteto de Mozart e Quinteto, de Schumann.
No foycr do Teatro Municipal.

AMANHÃ:
18h30m — Lançamento do livro Os Anjos
e os Demônios de Deus, do poeta Joaquim
Cardoso, com ilustrações de Fayga Ostrower, no Museu da Chácara do Céu, em
Santa Teresa. Ciclo do Horror: reapresentação de O Poder da Vingança e o Circo
dos Horrores, no Teatro da Maison de
France.
18h ,— Concerto do conjunto Música Antiga da Rádio MEC sob a direção de Borislav Tschorbow. No programa, obras de
Haendel, Bach, Johann Schein e outros.
Outra apresentação na quinta-feira, no
Museu Nacional de Belas-Artes.
21h — Vernissages de: Sami Matar (desenhos), na Galeria do Copacabana Palace, e Anne Maiken (desenhos e aquarelas), na Galeria Espaço.

nrK\RTA-FElRA:
20h — Exibição do filme Brasil Ano
2000, de Válter Lima Júnior. No auditório B-2, na PUC.
2ih — Vernissages de: Luís Canabrava
(pinturas), na Galeria Marte-21 e Vilma
Lacerda (pinturas), no Centro Lume. Reapresentação do filme Caravana de Bravos (Wagon Master), de John Ford, com
Ben Johnson e Joanne Dru, no Cineclube
da Aliança Francesa de Botafogo. Recital
do violoncelista Antônio Janigro, acompanhado do pianista Alfredo Rossi. No
programa, obras de Beethoven, Bach e
Brahms, Sala Cecília Meireles.
21h30m — Estréia da peça O Relatório
Kinsey ou Olha que Tem Nós na Cama,
comédia musical de Alberto Daversa. Direção de Alcione Araújo e representado
por um jovem grupo mineiro, no Teatro
Senac.

QUINTA-FEIRA:
2ih — Vernissages dé: Odriozola (pinturas), na Galeria Vernissage; Coletiva de
pintores baianos, no Hotel Nacional, e
Kiüca (pinturas), no Museu da Imagem
e do Som. Recital da pianista Vera Astrachan, interpretando obras de Vila-Lobos,
Bach, Schuman, Barber e Debussy, na
Sala Cecília Meireles.
24h — Exibição de As Bruxas (Le Stregue), filme italiano em episódios, dirigido por Visconti, Pasolini, Vittorio de
Sica,.Mauro Bolognini e Franco Rossi.
Cinema-1.

I

SÁBADO:
17h — Lançamento do livro de Walmir
Ayala A Toca da Coruja, prêmio de literatura infantil do Instituto Nacional do Livro, na Livraria Rubaiat (Ipanema).
24h — Reapresentação de: Frankstein
Tem que Ser Destruído (Frankstein
Must Be Destroyed), de Terence Fisher,
no Cinema-1: Mulheres Apaixonadas
(Women in Love), de Ken Russel, com
Alan Bates e Oliver Reed, no Studio-Tijucá, e Despertar Amargo (Pretty Poison). de Noel Black, com Tuesday Weld
e Antfiony Perkins, no Pax.

Um salão gaúcho

Os discos da Phono 73
Com atraso de uma semana
relativamente à data prevista para seu lançamento (última-terçafeira, dia 15), deverá chegar hoje, '
ou no máximo amanhã, as lojas,
com os três, LPs iniciais
o
"da pacote
Phono 73 (estes serão vendidos
separadamente — em junho, sãi a
edição de luxo, embalada :huma
caixa com caderno e fotos coloridas).
Gravados ao vido no Palácio
das Convenções, Parque Anhembi,
em São Paulo, saem,' um em selo
Polydor, os outros dois em selo
Phillips. Por diversos motivos (fanão
lhas técnicas, entre outros)
aparecem nos discos o Quinteto
Violado, Rita Lee, Mutantes, Sérgio Sampaio, Marcus Piter, Banda
do Canecão, Zimbo Trio, Hermeto
Pascoal, Luís Melodia e a tentatlva de Chico Buarque e Gilberto
Gil de apresentarem, sem a letra,
a sua música inédita, Cálice.
A gravação, artista por artista: — Ivã Lins — Recebido de certa forma com frieza pela platéia
do Anhembi, não cantou um só
trecho de Madalena, ao contrário
do que foi noticiado. Entre Quero
de Volta Meu Pandeiro, Tomara e
Não Tem Perdão, a produção da
Phonogram escolheu esta última j
(está no disco 2, faixa 7). Equilibrando-se entre a impostação de
Milton Nascimento e a divisão de
Elis Regina, é apoiado pelo MBP4,
que vocaliza o refrão e se apresenta em seguida.

cessivamente substituídos e cortalhe
dos, Gilberto Gil, solidário
oferece o seu. Chico diz uma ou
duas frases e inicia Baioque. Esta
última música é tudo o qué está'
"no.disco
(2, faixa 10). Aqui, a voz
de Chico está áspera, forte e gritàda.

9 e 12). Canta Me Acende com Teu
Fogo e Festa de Arromba.

Vinícius e Toquinho — Cedidos pela Fermata, repetem a arroz-com-feijãó habitual: no disco
aparecem com Regra Três e Samba de prly. O detalhe do minuto
de silêncio. — pedido por Vinícius
i Fagner — Apresentado por« por sua música cortada na CensuChico Buarque, sofre os efeitos' do ra — não é incluído.
incidente do quadro anterior, que
se prolongam e determinam o cliWilson Simonal —• Além de
ma ambiente. Canta Frufru Mane- fazer piada com a Censura (que
ra no disco 2, faixa 11. ¦¦«
acabou por quebrar o clima _dra-,
mático que se instalara, anterior—
No disco, can- mente, na intervenção de Chico e
Jorge Ben
ta Mas que Nada, E* de Manhã, Gil), canta Hino ao Senhor. No
Zumbi (com o' Quarteto em Ci) e -disco, somente a música. .
Jazz Potatoes (disco 2, faixas 4, 5,
6 e 12).
Macalé — A vaia que o púlhe reservou não comparece
blico
—
Aplaudido no disco,
Jair Rodrigues
onde, com um grande sipela fatia tradicional da platéia > lêncio em back-ground, ele apredisco
com
no
aparece
paulista,
senta Movimento dos Barcos e AnOrgulho de Sambista e Sou da
jo Exterminado.
4).
Madrugada (disco 1, faixas 3 e
Ronnie.Von—Fazendo agora' - • Nara — Canta Diz que fui
o gênero rock latino, rótulo" anun- por Ai e Quinze Anos, no disco 3
ciado recentemente por Luís Bon- faixas 1 e 2.
fá, quando de volta dos Estados
Gal — Canta Trem das Onze,
Unidos, parece satisfazer à platéia'
(esplendidamente
do Anhembi. No disco 1, faixa 8, Sebastiana,
aparece com Vai Depressa (inédi- apoiada por Dominguinhos) e
ta), onde as intervenções dos me- Oração de Mãe Menininha (disco
tais se confundem com os aplau-. 3, faixas 4, 5 e 6). Após alguns
convites frustrados, a platéia se
sos e os gritos do público.

'
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____________

MPB 4 — Sublinhados por
muitos aplausos, cantam, no disco
(disco 2, faixas 8 é 9). A Alegria
e Pesadelo
Continua (Inédita)
(não entrou Partido Alto).
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Elis Regina — Sua apresen^^^mlmWÊ^r^
LPS
tação foi marcada por um inciden__Ps^___Vw^ 5. /* -W
te: enquanto cantava Cabaré, a
da Phono 73
— na capa,
platéia ensaiou vaias e desaprovação, o que serviu de pretexto para
sorrisos
que os agentes de segurança vascuihassem o auditório, focalizando lanternas nos rostos das pessoas
(Caetano levantou-se e
"E1 a música popular protestou:
brasileira
que está cantando. Por favor, respeitem Elis Regina!"). Nada disso
O CANTO DE UM PO&gW
está registrado no LP. Nem mesmo a música Cabaré. E também
não foram incluídas Águas de
Março e Atrás da Porta. No LP,
onde se apresenta bastante corre"a-e-i-o-uRonie Von apresenta Raul Sei- digna a fazer coro em
ta para as circunstancias, Élis deipsilone".
(Sebastiana).
muito
identificar-se
fende E' com Esse que Eu Vou e xas e revela
Ladeira da Preguiça (ambas do com o trabalho do estreante (?).
' Betania — Forte, domina a
No disco 1, faixa 9, está registrada
seu próximo disco).
a participação de Seixas, com Lo- platéia em Preciso Aprender a Só
•
Gilberto Gil —- Intervém na teria da Babilônia, rock que arre- Ser e Trampolim (disco 3, faixas
segunda parte de Ladeira da Pre- bata a platéia ávida de entregar- 7 e 8).
guiça, dividindo a cena com Elis. se e não mais que intuitiva.
Odair José — Microfonla,
O disco só vem mostrá-lo, no enno meio da faixa, vaias, Vou Tirar Você Desse Lugar
Trocando,
tanto, em Filhos de Gtaandi, quan- seu violino por um bandolin, Jor(o seu grande sucesso de vendaa cantar
do convocado o público"ninguém
Mautner, sempre muito criati- gem). Da fúria do público, é salvo
ge
é
ali
lembrando que
vo canta o Rock da Barata, no por Caetano.
mudo". Ele improvisa no texto e disco 1, faixa 5.
à platéia
na linha melódica e pede"como
Caetano
Veloso — Músicas
um
para esticar Ghandi
Vanderléia — um dos me- e discursos, até piadas comparanlençol". O público responde e o
LPs da do abertamente o público do
efeito é incrível, todos cantam lhores momentos desses
de Anhembi com o dos festivais da
trabalho
excelente
Phono,
pelo
juntos numa só massa de voz pro- montagem, no estúdio, E pela fi- Record. Provalvelmente a platéia
longando as sílabas. Depois são paiCanta
que não terá entendido bem.
mas que Gil instiga o público a delidade ao todo do quadro
1, faiTransformou
(disco
Evocativo
se
Tudo
Erasmo.
com
ela
dividiu
da
no
compasso
bater
quebrado
Asa
Branca
Jovem
da
da
A
Volta
rock
6)
e
do
e
xa
anos
dos
bons
música. As palmas se transforum (disco 3, faixa 9). Apesar das piamam em estrondoso aplauso que Guarda, o trecho inclui'daainda
cantora. das, está amargo — como o espedepoimento
expressivo
número.
fim
do
até
o
,val
táculo, e especialmente como esta
—
gravação editada com cortes em
Aparece
.Erasmo
Carlos
—
inclAós
o
Buarque
•
Cbico
excesso.
1,
faixas
(disco
no
mesmo
quadro
dente de Cálice, os microfones su-

O EXERCÍCIO
DA
MADRUGADA

SEXTA-FEIRA:
21h — Concerto da Orquestra Sinfônica
da U.F.R.J., sob a regência do maestro
Florentino Dias, nas areias da praia do
Leme, numa promoção da RÁDIO JOR"
NAL DO BRASIL.
22h — Pré-estréia do filme A Invasão das
Rãs (Frogs), de George McCowan, com
Ray Milland e Sam Elliot. No Tijuca, e
sábado, à meia-noite, no Rian.
24h — Apresentação de Satiricon, de Feilini, com Martin Potter e Hiram Keller,no Studio-Tijuca, e Obrigado, Tia (Graze, Zia), de Salvatori Samperi, com Lou
Castel e Lisa Gastone, no Pax.
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. A Universidade Federal do Rio Grande so Sul
promoverá, em agosto, em Porto Alegre, o seu II Salão de Artes Visuais, cuja organização ficará a cargo da Superintendência Acadêmica da U. F. _R_ G. S.
Os artistas concorrentes deverão preencher fichas
de inscrição, não podendo o número de trabalhos
inscritos exceder a 5 (cinco) por artista. As, obras
e a correspondência a respeito, deverão ser remetidas à Superintendência Acadêmica da Universidade,
prédio da Reitoria, 7? andar, Av'. Paula Gama s/n9,
Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Os prêmios serão os seguintes: Grande Prêmio
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no valor de Cr$ 10 mil; cinco prêmios no valor de Cr$ 4
mil, cada um; homenageando artista gaúcho falecido, ou seja, Prêmio Pedro Weingarther, Prêmio
José Lutzenberger, Prêmio Aldo Locatelli, Prêmio
Ângelo Guido, Prêmio João Fahríon; cinco prêmios
no valor de Cr$ 2 mil, gue homenageiam também
artistas gaúchos mortos, ou seja, Prêmios Amando
Piateli, Benito trtazòn Castaneda, Francis Pelichek, .
José de Francesco, Luis Maristany de Trias.
Os prêmios serão conferidos independentemente de seções, podendo assim, a mesma seção
receber mais de um prêmio, ou deixar de recebê-lo,
a critério do júri de premiação. Os prêmios referidos serão de aquisição. Concorrem as seguintes
categorias: pintura, escultura, desenho, gravura ou
serlgrafia, artes gráficas, design, cerâmica, tapeçaria, proposições, cenografia, fotografia e cinema.
Este regulamento, a nosso ver, apresenta aigumas improprieáades. A de dois júris, por exemplo,
e cuja utilidade não atinamos. A melhor forma é de
um mesmo júri selecionar ou julgar. As aquisições
terem valor determinado, é outro entrave a um justo julgamento, pois a obra premiável pode ter valor
superior, fixado pelo artista, ao da dotação do prêmio, inibindo assim o júri de premiação. O ideal,
nesta caso, é que se tivesse colocado à disposição do
júri, para uma premiação aquisitiva, a importância
totaZ dotada para os prêmios.
Também o caráter hierárquico e denominativo,
dos prêmios, parece-nos um tanto antigo. Contentaria mais a todos os premiados, e renderia mais em
prestigio para o Salão, se todos os prêmios de aquisição tivessem a mesma1 importância artística. Tal
como está, até os denominados — patronos dos prêmios — estão discriminados, uma vez que há o primeiro time (prêmios de Cr$ 5 mil) e o segundo time
(prêmios de Cr$ 2 mil). De qualquer forma, o importante é que se faça o Salão, e que se use de todo
o esforço e vigilância no sentido de levá-lo a termo
com lisura e profissionalismo.
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ALEX VIANY

Filmado em apenas quatro dias, em
fevereiro de 1970, Na Boca da Noite
pegou Válter Lima Jr. numa época partlcularmente dramática.
E' um filme carregado desse clima. Eu penso agora nele como um mergulho meio suicida diante da realidade
presente. Mas era talvez a única coisa
que podia fazer naquele exato momento.
Tendo fracassado uma versão de
Moleque Ricardo que pretendia produzir
na época, e como ainda pagava as dividas de Brasil Ano 2000, Válter Lima Jr.
estava de mãos atadas, mas ao mesmo
tempo com uma grande vontade de voltar à prática do cinema.
Brasil Ano 2000 foi um filme que
me deixou muito aceso, embora tenha
passado assim meio neutro, sei lá, diante
do resto que acontecia no cinema brasileiro.
O Exercício

da

precariedade

Todas as pessoas que tomaram parte
em Na Boca da Noite são sócias do filme.
Ele representa um tipo de produção elevado ao radicalismo mais absurdo — recorda Válter Lima Jr. A produção determina o próprio tema do filme. Eu não poderia fazer um filme que
ultrapassasse dois atores, por exemplo.
Assim, o filme c determinado nor essa
precariedade absoluta, ele nasce daí,
nesse momento. Para mim, Na Boca da
Noite funcionou como exercicio.
Por outro lado, colocando-se para o
cineasta num momento especialmente
dificil de sua vida, o filme não podia dei-

A

xar de criar referências com relação a
essa realidade.
' — Quando parti para filmar, sabia
que tinha de antemão uma situação armada, que era a própria peça, e resolvi
aceitá-la, pura e simplesmente. E resolvi
me apropriar do que havia acontecido
com aquele texto, isto é', da própria encenação. Para que eu conseguisse repetir,
em termos de estilo, o significado que o
Zé Vicente me dava do que havia feito,
> só mesmo pegando tudo aquilo em que
ele se comprometera mais profundamente. E eu vi que o jeito era tentar pegar
tudo isso a partir dos atores.
Além de cortar certas coisas que julgou desnecessárias, redundantes, Válter
Lima Jr. só mudou mesiiiu o final da
peça de José Vicente.
Na peça, o varredor é quem trai,
é quem grita o assalto. Eu mudei isso.
Procurei dar à peça um sentido mais histórico, que tivesse mais a ver com o
momento. O filme é armado em torno de
longos planos descritivos do banco, e interpretado como se fosse um supertexto,
um texto meio operistico.
O cineasta deixou que os atores
vivessem esse texto tal como José Vicente lhe passava suas intenções de autor,
ao mesmo tempo que construía o filme
em rounds de planos demorados (oito ôu
10 minutos).
As cenas exteriores, fotografadas
através de grades, davam a impressão de
respiradouros do filme. Eu vejo muito o
filme a partir do banco. De fato, quando
Rubens Correia e Ivã de Albuquerque en-

.1

Na Boca da Noite, o terceiro filme
de Válter Lima Jr. (Menino de Engenho,
Brasil Ano 2 000), foi feito em quatro
madrugadas com os mesmos atores da peça
original de José Vicente, O Assalto.
Três anos depois de terminado, esse exercício
será apresentado pela Cinemateca do
MAM, a partir de hoje, no cinema Jóia

traram no banco, encontraram uma terceira personagem, que é o próprio banco.
— Pedi que fosse feito um colete de
açó e vesti o fotógrafo Leonardo Bartucci, que se transformou num cabide, com
a câmara pendurada à altura dos olhos.
A única preocupação dele era compor o
quadro, eu o ia conduzindo pelo banco.
A

transformação

V*

O II salão de Artes Visuais terá um júri de seleção e outro de premiação. O júri de seleção será
de três membros, senão dois designados pela comissão organizadora e um escolhido pelos artistas. O
júri de premiação será constituído pelo de seleção
e mais dois membros, preferencialmente de outros
centros.
'¦..:'.
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As obras devem ir acompanhadas das fichas de
inscrição e deverão ser entregues em perfeito estado e convenientemente apresentadas para serem
expostas, cabendo ao remetente toda e qualquer
responsabilidade por danos e èxtrávios sofridos durante o transporte. As despesas de remessa das
obras ficarão a cargo do artista, ficando a devolução a cargo e expensas da Superintendência Acadêmica. As inscrições deverão ser feitas entre 18 de
junho e 31 de julho.
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Ainda que Na Boca da. Noite tivesse
sido quase totalmente feito no banco, em
quatro madrugadas, Válter Lima Jr.e
Leonardo Bartucci só usaram iluminação
artificial em duas ou três cenas: no restante. recorreram à luz ambiental.
Usamos photoflood, prlncipalmente. num monólogo em que tudo se apaga
atrás do ator.
,'. Apesar dos três anos que se passaram desde a filmagem de Na Boca da
Noite, o cineasta ainda não consegue
definir sua obra.
— Não sei criar uma imagem desse
filme. Mas, hoje em dia, tentando veros
meus filmes, sinto que já consigo compreender algumas coisas. Sinto que eles
falam muito da transformação das coisas e das pessoas. Acho que, por exempio, Na Boca da Noite, intuitivamente,
sem que eu me desse conta, de certa forma incorpora esse mesmo tipo de preocunacão. Na realidade, ele é um
momento de transformação. O que ele
coloca em termos de discussão de personagem é um momento de transformação. E eu acho, por outro lado, que o

filme fotografa a realidade do i-omento
em que foi feito: fotografa muito, inclusive.
.
.
Autor de uma boa adaptação de
Menino de Engenho (1966) e de uma
curiosa experiência de ficção cientifica,
Brasil Ano 2000 (1969), Válter Lima Jr.
vem se dedicando nos últimos anos a
documentários de cinema e televisão.
— Eu acho que os documentários me
ajudaram a uma retomada comigo mesmo. Fiz muitos deles a partir de meu
contato direto com a realidade, sem roteiro nem nada. Trabalhei muito tempo
em jornal como repórter. No momento
em que me meti no cinema, procurei radicalizar essa decisão, mas na realidade
estava ocultando um pouco o repórter.
Vejo agora que, no cinema, posso utilizar
com vantagem minha tarimba de reporO novo clneasta-repórter, somando
as lições de seus três filmes de longa metragem e dos documentários, esta empe-A
nhado num quarto longa-metragem, de
Lira do Delírio, com fotografia a cores
Dib Lutfi e Renato Laclette. No elenco
estão Anecl Rocha, Cláudio Marzo, Paulo
César Peréio, Antônio Pedro, Nara Leão,
Otoniel Serra, Pedrinho Bira e uma
novata chamada Leni.
_ O titulo é o nome de um bloco.
se
Mas eu fui filmá-lo e o bloco acabou
um
e
Nao
carnaval.
no
transroimando
filme que utilize o carnaval como tema:
o filme é o carnaval. E, como eu tive de
filmar nos três dias de carnaval, a experiència de Na Boca da Noite e dos
documentários foi decisiva.
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' A falta de cuidado com o meio.arnbiente e
pressa com-que está sendo construída a Rio—Santos
vão ser responsáveis, breve, pela destruição do que
há de mais importante na nova estrada: a paisagem.
O descaso pela preservação chegou a tal ponto
valor tuque algumas praias pequenas, de grande
exterminadas
sendo
estão
rístico,
pelo trabalho
terraplanagem,
de
máquinas
das
que dèscontínuo
terra mode
volume
todo
o
areias
suas
sobre
pejam
vimentado para a abertura das pistas. Um exem-.
— talvez o mais gritante — é o da praia
pio disso
da Figueira, em Angra dos Reis, cujas areias
num nível um pouco mais baixo que o da estrada
— já desapareceram.
Também o desmatamento predatório está chamando a atenção das autoridades: esta semana dirigentes da Fundação Brasileira de Conservação da
Natureza e da Embratur vão percorrer a estrada para constatar in loco o desaparecimento gradativo
da paisagem e o nascimento, em seu lugar, de um
enorme e alarmante descampado.,
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• A Rhoãia, cerca de 30
confeccionistas e mais de
mil lojistas, além de um
grupo de convidados VIPs,
estarão reunidos nesta
quarta-feira a bordo do
Ana Néri, para a apresentaçao do Congresso Nacipnal da Moda Brasileira Verão 73/74. -
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Rio de Janeiro, segunda-feira, 21 de maio de 1973
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de

médio

tamanho

arranjo

artificiais;

iarro.

GOSTO,

com

Vasos

plantas
papoula de veludo, 65,00;
Flores dt campo acompanhando a peça, a partir de 35,00; arranjos
decorativos
, com botões de rosa de seda, desde 65,00; adornos
de cobre em geral; vasos de cerâmica em forma de coluna, para
Branca,

Rosa

na

oú canto de sala, com arranjos a seu critério, 185,00.
Rua Almirante Guilhem, 317-A (esquina com Ataulfo
e Rua Paraíba, 16 (começa no inst. de Educação), fei,:

sua varanda

Rosa Branca:
dê

Paiva)

264-8275.

UMA DECORAÇÃO REQUINTADA é o que todo .mundo deseja
de requinte e não dispensa
para sua casa. E quem faz questão
comodidade tem endereço certo para comprar estofados: Magetlic.
Móveis. Grupos estofados bem modernos, com sofá-cama em
courvin e espuma, a partir de 379,50; bicamas e tricamas em
tecido finíssimo e espuma (marquesa ou linha reta), a partir de
492,20. Os preços são diretamente do fabricante, o que dá a
você a chance de efetuar um ótimo negócio. Outra sugestão:

• São quatro as coleções
que serão mostradas, todas elas de prêt-à-porter,
e guardadas até o momento a sete chaves. Basta dizer que as coleções chegarão ao Rio, vindas de «Soo
Paulo, em carros fortes.
Depois da exibição no Rio,
o Ana Néri zarpa para
Santos, onde mostra as coleçÕes de 25 a 31 de maio.

um amor

a Gel,

quando você for à Magestic, procure
Danfas, 71 - srupo 1 905.

de garota.

242-9310.

Tel.:

Senador

1

NOIVAS ESTÃO DE PARABÉNS; depois que a Companhia- Fluminense de
Tecidos colocou no varejão divinas e senenxoval.
seu
sugestões
sacionais
para

AS

Ctf")

mesa

cama e

confecções de

As afarríadas

novidades a preços bem
ém conta. Você vai concordar comigo: vale a pena atravessar
Rua Dr.
da
Fluminense.
varejão
no
compras
fazer
a baia para
March, 108, Barreto — Niterói. De 2a. a sábado, das 9 às 19h.
vai

Quem

é

lucrando

sair

muitas

e

Icarai

você,

acreditar.

pode

TIÃO MAIA

O BRASIL EM CANNES

Sábado movimentado
CASAMENTO
Uma multidão de amigos comemorou
no sábado, nos salões áo Monte Líbano,
o casamento áe Maria ãa Glória Carvalho e Tião Maia, que receberam para
drinks seguidos ãe um monumental jantar sentaáo, iluminaão a candelabros e
ao som de uma orquestra ãe violinos. .
A singeleza áa cerimônia religiosa, a
tarãe, foi compensaâa pela imponência e
opulência âa recepção, que culminou com
um buffet variaáíssimo em que não faltaram salmão, caviar e muita carne.
Maria ãa Glória (com um moâelo
branco, simples, e arranjo âe flores na
cabeça) e Tião Maia presiâiam a mesa
ãos paãrinhos, entre eles D. Manda Costa e Silva e Salomão Saadi. Entre os convidaâos, o presiãente áo Banco Central
e Sra. Ernane Galveas, o áiretor âo BEG
e Sra. Bruno áe Anãraãe, o Embaixaâor
e Sra. Afrãnio de Melo Franco, os casais
Osvaldo Aranlia Filho, Carlos Lustosa,
Oscar Bloch Siegelmann, José Pedroso,
Jackson Flores, Ricardo Amaral, as Sras.
Zuzu Angel (com sua filha Hildegarâ
Angel Jones), Silvinha Viáal, os Srs. Embaixaâor Roberto Campos, José Pessoa âe
Queirós, o figurinista João Miranâa.

NA VIEIRA SOUTO
Vários áos convidados presentes ao
casamento e à recepção áo Monte Líbano
esticaram no cocktail oferecido pela Sra.
Carmem Marques, em sua bela cobertura
da Vieirfl Souto.
A noite, em que não faltou animação,
elegância e movimento, reuniu entre outros, Maria Alice e José Hugo Celiâônio,
Carmem (elegantíssima, com um moâelo
pijama ãe lurex estampaâo e carâigane
azul) e Tony Mayrinlc Veiga, Gilãa
Franzio Sales, Guiomar (com um turbante áe crèpe preto) e Gustavo Magalhães,
Monique e Carlos Eduardo Lima Rocha,
Teresinlia e Peco Muniz Freire, Anita e
Luis Carlos Mièle, Maria Laura (muito
bonita) e Albino Avelar, Olívia e José
Carlos Leal.
• E também as Sras. Glorinha Sued,
Teresa áe Sousa Campos (muito elegante), Claudine âe Castro .(que reaparecia
na noite, âepois âe sua volta áa Europa)',
Leâa Ribeiro, Aáelaiãe âe Castro, Irene
Singery, os Srs. Rubem Argolo, Roberto
Carvalho, Zeca Willemsens, Marcelo Castelo Branco, Joaquim Xavier áa Silveira,
Coronel Osmani Pilar, Fernanáo Setembrino, Herculano Tomás Lopes, Diáu âe
Sousa Campos, o promotor Luís Carlos
Maciel, o figurinista Gui Guimarães (âe
blazer marinho e calças brancas), Al
Abitbol.
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Está. indo de vento em popa
o curso de culinária Miguel de
Carvalho, cujas aulas coordenadas pela Sra. íris Clamar, são
dadas na Cozinha Experimental da Confraria dos Gastrônomos, no Leme.,

• Os filmes foram exibidos e
discutidos por membros da Associacão de Críticos de Arte da
os
Franca, os quais consideraram
filmes brasileiros "trabalhos sérios e profundos." Além dos dois
diretores, participam da delegacão brasileira o cenógrafo Luís
Carlos Rlpper e a compositora
Cecilia Conde.

Os membros da delegação
brasileira que representará o Governo na cerimônia de posse do
Presidente Campora, dia 25 próximo, em Buenos Aires, foram
homenageados no sábado com
um jantar na Embaixada da Argentina em Brasília.
O escritor Jorge Andrade, que
prepara uma novela para a televisão, está sondando Fernanda
Montenegro para o papel principal.

. ^

musical Seesaw bateu na
terça-feira passada todos os recordes da história do show-bunuma única noite na
siness:
Broadway faturou 40 300 dólares.
Muita gente apostando como não vai acontecer o badalaMinelli
do casamento de Liza
com Desi Arnaz Jr.

I-

que se começa: levado pelas mãos do pai, o Duque de Edimburgo, o Príncipe
Edward, de nove anos, dá seus
primeiros passos no pólo.
E'

... !i

l
A SRA. CARMEM MARCUES, ELEGANTE
HOSTESS DO COCKTAIL DE SÁBADO

w*

cedo

Quem está a mil por hora
é Anthony Burgess, autor de laranja Mecânica. Está fazendo ao
mesmo tempo a letra do musical

produtos medicinais
Marque uma consulta

para

de

pessoalmente

i

pelo
647,

Copacabana,

Av.

1 202.

do que
TODO ESSE FRIO QUE TEM FEITO, já está mais
da
de você comprar tecidos para fazer os agasalhos
D. Isabel, apesar'
Grupo
O
é
claro».
também,
seus
os
família (e
300% o preço
de todas as fábricas terem aumentado em--quase
no Supermercado
da lã Aurora, continua com os mesmos preços,
o endereço em duo:
das Fábricas de Tecidos Maracanã que tem
na Tijuca, à Rua Cond. de
no Centro, à Rua de Santana, 165, e
é feita sem interBonfim, 1 289 (com estacionamento). A venda
Há muitas ofertas
mediários, daí os preços serem baixíssimos.

Dia 11, no Monte Libano, haverá um almoço em benefício da
barraca do Paraná na Feira da
Providência. Ao fundo, as Sras.
Marina Ribeiro e Carol Veloso.

época

sensacionais

esperando você.

¦"TRANSAS"

Foi ontem na mansão do
Cosme Velho o batizado de Wolff
Klabin, filho de Armando e Rosa Maria Klabin. Depois da cerimônia. uma reunião para poucos amigo.*, (dos pais).

No Rio, neste fim de semana,
o superintendente do Centro Industrial de Aratu, Sr. Elmo Farias. Veio tratar, junto à presidència da Rede Ferroviária Fe- .
deral, da construção de um ramal para o*porto de Aratu, que
estará funcionando a pleno vapor em 76.

QUEM JANTA
Noite de sábado, no Nino,
jantava o presidente do Conselho Nacional de Educação Superior dos Estados Unidos, professor Michael Young, acompanhado pelos Srs. Roger Singleton e Roger Lawson.
E os casais Rafael Larragoitti. Aloísio Sales, Rafael Almeida Magalhães, Eurico Pfisterer, Mariano Marcondes Ferraz,
Rodolfo Garcia.

DIA A DIA,
O cônsul-geral da Argentina e a Sra. Sanchez Loria recebem dia 25 para dupla comemoração: data nacional de seu país
e á posse do novo Presidente da
República.»
Hoje às 21 horas, no Outeiro
da Glória, Carmem Costa dá um
recital de benditos, hinos e ladaihhas, que será gravado pela
RCA.
Ò tapeceiro Zito Saback, da
Bahia, inaugura dia 24 na Galeria do Copacabana Palace uma
individual 6ua.

Agenda Internacional

O

vá

base

oleosos.

ou

por vários anos, por químiao estudo do couro cabe-

COM

BENEFICÊNCIA

BATIZADO

A família Kennedy ganha
uma
seu mais novo membro:
meses,
seis
vietnamita órfã, de
adotada por Jean Smith, irmã de
Edward Kennçdy e casada com
o banqueiro Steve Smith.

à

feito

ou

235-2575

teiefone
sala

na

O Conselho Federal de Cultura vai publicar no segundo semestre uma pesquisa do Reitor
Josué Montelo: A Polêmica de
O Mulato. O trabalho contém 42
inéditos de Aluísio de Azevedo.

• ' Silvia Amélia e Gérard de
Waldner e Maria da Glória e Rodolfo Anticci assistiram no sábado, em mesa cumprimentadíssima, ao show de Elisete e Baden, no Canecão.

é

normais

secos,

dedicados

famosos

tratamento

O

lutío.
cabelos

e foi estudado

Frommés

bacteriologistas

cos

A Princesa Luciana Pignatelli foi retratada pelo pintor
italiano Bruschi e a tela está
exposta . na vitrina da Galeria
André Weil, na Avenida Mattingon, em Paris.'

ZIGUEZAGUE

da

exclusivo

Memórias de Um Assassino
Perfeito é o título do livro que
Mário Palmério está terminando.

Amanhã o Country abre suas
portas para o cocktail que Philippe Guérlain oferece para marcar o lançamento da nova linha
de cosméticos de sua etiqueta
no Brasil.

O PROGRAMA
DOS BARÕES

cabelos.

Fernando Sabino e Rubem
Braga formando uma empresa
de cinema.

No Rio, o artista plástico argentino Polisello, especializado
na criação de peças de acrílico.
Passou o fim de semana hospedado em casa de Giovanna Bonino, na ilha de Itaoca.

O maestro Isaac Karabtchevsky recebe no dia 29 uma
placa oferecida pelo Teatro Municipal homenageando-o pelas
suas atividades de difusão da
música clássica.

O MAR E O SOL PODEM SER OS PIORES INIMIGOS dos seus
Cuide-se, portanto, conhecendo o Instituto Frommés do
evitar o ressecaBrasil que tem o tipo de tratamento ideal para
é um método
mento. Saiba também que a Tricologia Preventiva

-**¦

• Com o veto da organização
do Festival de Cinema de Cannes aos filmes brasileiros de longa metragem, nossa participação
se resumiu à mostra do mercado
paralelo, com alguns poucos curta-metragens, entre eles Trabalhar na Pedra, de Osvaldo Caldeira, e Beste, de Sérgio Muniz.

VAIVÉM

CONTRAPONTO

DE VENTO EM POPA
•__

»í_____r

m^^

da

A

CINTA
Moda,

presente com
de uma

estará

ELEGANTE
mostrando

formas

mil

Só tamanhos especiais
gordinha se vestir com elegância.
Ainda: essa se56 e muito bom gosto nos modelos.
"Grande Hotel" esta mostrando um grupo de
revista
mana a
Elegante. Em Ipanema, Viw.
robustinhas com modelos da Cinta
- Tels.:
Lucidio Lago, 73
Méier,
no
e
M,
Loja
605
Pirajá,
de
show
um
de
sentir
perto
281-3613. Apareça na loja para
crediário e cartões de credito,
são
vendas
As
pelo
ok?
elegância,
Master.
com massagem eletrônica grátis na
mulher
do
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FEIRA DO LIVRO
NA

ÚLTIMOS
DIAS

PREÇOS DE FEIRA
CRÉDITO
CREDIÁRIO OU CARTÕES DE

BRINDES NAS COMPRAS

LIURARIA

-CD

R MÉXICO,
.
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DE MAIO ÀS 21,00 HORAS

Serviço Social da Indústria SESI-DN apresenta
- DF
CORAL DO SESI DE BRASÍLIA
Regente: Nelson Matias Silva
CONJUNTO OPERÁRIO DE FOLCLORE E RONDAS POPULARES DO SESI DO CEARA
Direção: Miriam Câmara
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Peter

trelar o próximo filme de Orson
Welles, que, aliás, marca a volta
do famoso ator à direção. I

MAIO,
Salão

HOJE 21

Churchill, neta de Sir
Winston, de mudanças de armas e bagagens para Nova
Iorque.

Bogdanovich e Ryan
0'NeaI juntos em Paper Moon,
rodado nas
sendo
está
que
A propósito de Ryan
Baamas.
foi
convidado para es0'Neal:

DE
no

TEATRO JOÃO CAETANO

Sarah

Tony Curtis comemorando o
nascimento de seu sexto filho.

stand

i

Cyrano, duas peças para a televisão italiana, está -escrevendo a
versão musical de Ulisses e uma
biografia de Al Jolson.

A Editora Bell comprou de
James (Watergaté) McCord os
direitos de publicação do livro
que irá escrever durante o cumé
primento de sua pena. Como
adiantao
best seller garantido,
mento foi de 100 mil dólares.
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ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

o
Viva os 36 dias de uma sensacional excursão para
e
TAILÂNDIA
KONG,
HONG
MACAU,
JAPÃO CHINA,
HAVAÍ.
INDONÉSIA, passando por LOS ANGELES e
BRANIFF.
Saida 30 de junho, pelos jatos coloridos da
a:
^
com
Maiores informações

AJOMONTURI

e 231-2691
Rua da Assembléia, 11 4° andar Fones: 224-2151
EMBRATUR 16)/'
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ABINO

José Carlos
Oliveira
BAIRRO
DEMOLIDO
Dias atrás andei inspecionando as
menininhas que circulam em Ipanema
ao entardecer. Gosto disso. Impressiona
a quantidade esmagadora de jovens. Muitas, que conheço apenas de vista, vi crêscer, apreciei o desenvolvimento das foronde
más, cheguei mesmo a descobrir
moram e a que família pertencem. No
a
Bar 20 tem umazinha parecida com
Scarlet Moon: granâalhona, meio desenexóticos e
gonçada, com rosto de traços
um capacete de cabelos encaracolados;
a
quando me vê fica perturbada, põe-se
Ignoro
rir e a andar apressadamente.
divirto tamqual seja a graça; mas me
bém, ao passar por ela, sempre à tarainha, no Bar 20.
No caminho, um companheiro se incorpora ao meu footing. Esse nasceu em
Ipanema e cresceu aqui mesmo. Quando
uni suspassávamos pelo Bruni-70, soltou
honesto.
..
piro profundamente
— Ai meu Deus, como deve ser triste
alguém viver em Ipanema, sendo mulher
e jovem, mas feiosa... São raras as feiosas, mas que escândalo no meio ãa formosura.
Esse é o. aspecto humano do bairro,
Mas a Rua
gracioso como sempre o vi:
Visconde de Pirajá, esse rio que passou
em minha vida já lá se vão 20 anos, essa.
Pirajá onde festajamos a passagem do ultimo bonde, não é mais a mesma. Está
andar
feia, suja, estragada. Não se pode
desvencilhando-se
ser
não
na calçada, a
dos mais incômodos obstáculos, tais
como canteiros áe obras, buracos, montes
áe terra, poças dágua, automóveis estacionados. E também não se pode atravessar
a rua, constantemente congestionada.
Ipanema, tal como a vi há menos ãe três
dias, é presa duma convulsão insensata.
Prédios são derrubados entre prédios que
estão senão erguidos, o que produz a
visão ãe uma cidade duramente bombardeada. Por todos os lados os operários estão procurando encanamentos furados,
redes elétricas danificadas, água potável
e petróleo. Nos lugares em que o solo se
apresenta mais escalavrado, mais atulhaáo ãe matérias de construção, percebemos que o carioca atribui um sentido
mágico à construção do metrô: ele pensa
se. enque os trens, como as minhocas, já
contram, desâe os tempos remotos, em
suas galerias subterrâneas. E' só cavar
engeque eles aparecem. Não se trata ãe
e
nharia ferroviária (se isso existe), sim
ãe Arqueologia.
Enquanto isso, algumas pessoas
movimentam seus veículos em plena calçaãa, e seguem sem buzinar, tiemonstrando um total desprezo, direi mesmo
um desprezo selvagem pela dignidade dos
transeuntes. Não posso imaginar cena
mais riáícula que a do cidaâão atropela- do debaixo ãe uma marquise, enquanto
tomava um sorvete áe pistache.
Direis que é o progresso. Mas que
progresso será esse, que pretende transformar-nos, ãa noite para o dia, numa
Paulicéia Desvairada? Aquele meu
amigo, que suspirava áe dó das feiosas,
vem logo com uma explicação plausível:
E' isso aí. Ficamos todos esses
áe
anos
papo para o ar, tomando sol,
bebendo chope, cortejando as lebres, e de
repente — pum. Alguém advertiu que já
chegamos a 1973. Perdemos tempo e dinheiro. Agora, toca a trabalhar, que é para os nossos netos chegaram ao século 21
com seus relógios ajustados.
Está bem, deve ser assim — retrunquei. Mas esse é o tipo áe sofreguiâão
que transtorna a vida cotidiana, abala os
nervos, subverte a moral e os bons costumes. Nossos netos serão provavelmente
mais neuróticos áo que nós.
Mas'estão previstos muitos consultórios ãe psicanálise... O Grande Rio
não será só uma questão ãe lanchonetes.
Deve ser assim. Mas para onde é
que nós vamos, nós, que nada temos com
isso? Eu, pelo menos, não pretendo poluir
com meus netos o ano 2 000.
Vamos tomar um copo de vinho e
recordar a Ipanema que o progresso está
matando.
Fomos. O vinho tinha gosto de saudade, saudade da terra, saudade ão
animal que perdemos.
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UM CRIADOR
DE CIDADES

nome. A Escola funcionava
naquele magnífico prédio que fo-'
ra o hospício da Praia Vermelha
("antigamente construíram palacios até para. doidos"). A renova-,
ção foi total. Sem demitir ninguém, contratou novos professores — inclusive Warchavchik, que
foi buscar em São Paulo, pela
mão de Mário de Andrade. A experiência durou um ano. Teve de se
afastar, quando invocaram uma
sutileza do regulamento: não
podia ser diretor sem antes *er
sido professor. Talvez porisso tenha rido há pouco, quando lhe
disse casualmente, ao chegar:
como vai, professor? Não se considera professor de coisa henhuma. Ainda assim, os alunos desencadearam uma greve de protesto
que durou quase um ano.
• A semente estava lançada:
a da arte cultivada cW uma probidade levada às ultimas conseqüências. Em breve seu escritorio na Praça Mauá fervilhava de
novos arquitetos: Carlos Leão,
Afonso Reidy, Jorge Moreira, e
um jovem quintanista chamado
Oscar Niemeyer, que. o procurou
com um cartão de apresentação,
disposto a trabalhar com ele, mesmo de graça. As coisas não iam lá
enfrentava o
muito boas. Afirma "qualquer
contra
preconceito
inovação. Na reforma da; casa de
seu amigo Paulo Bittencourt, no
Largo do Boticário, a coisa resul"os
tou em briga porque
proprietários se queixavam da falta de
eficiência e os arquitetos da falta
de numerário." E a firma acabou.
: Casas de sua inconfundível
inspiração haviam surgido em
Copacabana, no Leblon, em Correias. Uma vila operária na Gamboa, por ele projetada, lançava os
fundamentos de uma arquitetura
voltada para a solução de alguns
problemas sociais. Ganhou o concurso para o pavilhão do Brasil na
Feira Mundial de Nova Iorque em
1939 e hão ficou satisfeito: acha-^UCIO Costa. Eu precisava
va o projeto de Niemeyer melhor.
ser arquiteto para entenI
Agora
E pela primeira vez o Governo se
I
der este homem.
I
i ele me fala na sua vinda
viu às voltas com alguém empe1 A ao Brasil, para se matrinhado em anular um concurso
cular na Escola Nacional de Beoficial que havia vencido, em
las-Artes. Sua voz, um tanto roufavor de outro candidato. Tanto
fenha,- é de timbre uniforme e suinsistiu que acabou fazendo aproave. O perfil, ornado pelo imenso
var novo projeto, seu e de Niecoitem
bigode grisalho,
qualquer
meyer, com ele dividindo o prêsa de águia ou condor. Sua viamio.
gem a Minas — Diamantina, Ouro Preto, e especialmente Sabará,
onde morou na pensão das três
gordas celebradas no poema de
Drummond. A visita ao Caraça.
Nenhuma preocupação religiosa,
mas uma verdadeira veneração
pelas igrejas, como repositório do
que há de mais importante no
. mundo, como criação artística.
Dele se poderia dizer o que Le
Corbusier afirmou de si próprio,
não sou religioso, "mais fai le
sense du sacré."
Quando lhe telefonei para
cumprimentá-lo ele me perguntou, genuinamente espantado:
parabéns por quê? Acabava
apenas, de ser agraciado com o
Prêmio Gulbenkian para o Mundo
Latino. Alta distinção internacional que se dispensou de ir pessoalmente receber na Europa, enviando, a título de agradecimento, algumas palavras modestas, como
sempre de implacável lucidez.
Agora ele está me falando
como sentiu necessidade de uma
nova arquitetura, aurida nas fontes da verdadeira arte colonial.
Moderna? Tem certa ogeriza pela
palavra. Nada teve a ver com o
movimento modernista. Em 1928,
num número da revista Para
Todos, tomou conhecimento da
existência da casa de Gregório
Warchavchik, que era exibida
como um dos expoentes da nova
arquitetura. Gostou dela, apesar
de modernista. Em 1930, com 29
anos, foi convidado para dirigir a
Escola de Belas-Artes. Só se for
para mudai' tudo — disse a Rodrigo M. F. de Andrade, já seu
amigo, e que havia sugerido seu

precisava ser arquiteto
para entender este homem — penso, enquanto
ele vai níe falando na
EU sua vida: o pai, engenheiro naval a serviço na França;
seu nascimento em 1902, em Toulon (brasileiro,nato, registrado no
Consulado); seus primeiros estudos na Suíça e na Inglaterra.
Em Newcastle havia uma
miss Taylor, sua professora de
desenho. Trinta e cinco anos
.depois ele vai a Newcastle: quer
:rever a professora. Ela agora se
chamava Mrs. Cox, havia perdido
o marido, na guerra e morava nos
arredores de Londres. Onde? De
volta a Londres, tirou no catálogo
o endereço/de-todas Mrs. Cox (oito) e saiu batendo de porta em
porta, sem resultado. Mas sabia
que ela andara dando aulas para
as Princesas Margaret e Elizabeth. Ligou de um telefone público
para o palácio:
. — Quem fala é um brasi:
leiro: estou procurando o endereço de Mrs. Cox.
Aqui é do Palácio Buckin—
responderam.
gham
Eu sei. Fui informado que
Mrs. Cox andou dando aulas de
desenho para as princesas...
— Um momento.
e
Aconteceu então o que só na
Inglaterra seria possível: menos
de três minutos depois, voltavam
lhe informando:
Mrs. Cox mora atualmente num cóttage de Ditchling, em
Sussex.
Agradeceu, desligou, e seguiu
para Ditchling. A mulher o recebeu desconfiada: quem é o se•nhor? Quando disse que era um
antigo aluno de Newcastle, ela
abriu os braços, comovida: Lúcio
Costa! e o mandou entrar para
um chá.
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porta de elevador
que se abre, atirandome diretamente no -interior do apartamento.
UMAO mesmo em que sempre morou, dos mais antigos do
Leblon. A sala tem paredes brancas e móveis antigos como a de
um mosteiro. Nunca pensou em
projetar uma casa para si mesmo.
Modesto, discreto como um fidalgo incógnito, o orgulho escondido
na sobriedade de maneiras — algo
vagamente monacal na vida deste
homem. Viúvo, vive aqui em companhia de Helena, sua filha, que
gentilmente se apressa em servir
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mérito, afirma ele, foi do
Capanema — sempre sob
a influência discreta ,e
'eficaz de Drummond,
O como chefe de gabinete
e grande amigo. O alrquiteto seria
Lúcio Costa — e com ele Carlos
Leão,- Afonso Reidy, Jorge Moreira, Ernani de Vasconcelos/Niemeyer fez questão de ser incluído
— e- sua inclusão foi decisiva. Os
seis quebraram a cabeça elaboíando o projeto. Era bóm? Só
mesmo consultando o mestre. Lúcio foi ad Ministério: o Capanema
está? Sua sem-cerimônia espantava os contínuos: nunca ninguém se referia assim a um Ministro, ainda mais em pleno Estado
Novo. Mas o Capanema sempre estava. O quê? Trazer Le Corbusier
aqui? Esta o Getúlio não topa: no
ano passado, já trouxeram um arquiteto do Mussolini, custou um
dinheirão ao Estado. Só se você
for falar diretamente com ele. Lúcio foi com o Ministro ao Presidente. Getúlio topou. Le Corbusier aceitou vir ao Rio — e para
acrescentar uma nota surrealista
ao acontecimento, chegou de
Zepelim.
Foram três meses de um convívio que afetou profundamente
toda uma geração de arquitetos
brasileiros. O projeto foi reformulado sob sua inspiração. Acabou
tendo 14 andares, a lei só permitia sete: e daí? Partiu-se para
uma solução à brasileira: vamos
construindo, que até lá a lei já
caiu.
E foi assim que surgiu o edifício do Ministério da Educação,
arprimeiro marco na história da "suBrasil:
do
moderna
quitetura
blime manifestação da pureza formal e domínio da razão sobre a
inércia da matéria."
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um uísque. Ele próprio não bebe,
não fuma, e quando sai é para ir
ver o andamento do projeto da
Barra, sua última grande criação.
Ou ao Patrimônio, que continua
a frenquentar, apesar de aposentado. Em 1945, quando eu ia visitar Drummond no Ministério, via
sempre aquele homem bigodudo
debruçado.sobre a mesa ao fundo,
entre paredes de arquivos. Nunca
nos dirigia palavra. Este é que é
o Lúcio Costa? eu perguntava. Ele
não gosta de incomodar — me explicou um dia o poeta: costuma se
comunicar comigo por bilhetes.
Pois aqui está ele a meu lado,
de terno e gravata dentro de casa,
um cachecol atirado sobre os ombros. Aturando delicadamente a
minha curiosidade, mas capaz de
me deixar aqui e ir dormir lá embaixo no carro, como já fez durante uma festa. E' homem de olhar
um projeto para o qual lhe pedem
opinião e dizer apenas: não presta; Ou de despedir-se da família
em cuja casa de campo passou o
fim de semana, dizendo naturalmente, ao lhe perguntarem quando volta: nunca mais. Economia
de palavras, contenção de gestos,
limpidez de pensamento. Tudo se
reduz a uma simplicidade cartesiana. Papai, por que você não faz
o projeto de Brasília? Mamãe gostaria tanto. Então vai comprar ali
na papelaria umas folhas de
papel almaço, minha filha. Teria
sido assim? O lápis riscando o
papel:
"Nasceu do
gesto primário de
um
lugar ou dele
assinala
quem
toma posse: dois eixos cruzandose em angulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz."
E houve, naturalmente, Juscelino — dele não é preciso falar:
— Em condições normais,
Brasília é um exemplo de como
não se deve fazer uma cidade.
Nasceu de uma necessidade e da
premência do tempo. E o lugar,
aquele descampado... Como uma
cidade feita sobre o mar. Daí essa
impressão de amplidão, de vazio,
como uma cidade oca, que antecedeu aos seus habitantes. Mas com
condições de desenvolvimento organico e crescimento natural, de
acordo com as necessidades da
vida. Só que a vida tem imprevistos. As áreas de vizinhança, por
exemplo, se destinavam a quatro
espécies de moradores, de acordo
com ás classes na escala social.
Queríamos evitar a pdiosa separação entre bairros ricos e bairros
pobres. Mas houve quem preconizasse mna sociedade sem classes
e enquanto isso os privilegiados
ocuparam todas as áreas, os pobres que se arranjem: continuarão sendo subpessoas.
- Esteve apenas três vezes em
Brasília, não pretende voltar.
Como um escritor que publica um
livro — já não é mais dono de seu
destino. Sinto que ele está para Niemeyer como Ezra Pound para
Eliot. Sua admiração por ele parece ser a mesma do tempo em que
respondia, quando o diziam pioneiro: "não adianta perderem
tempo à procura de pioneiros —arquitetura não é far west. Há
precursores, há influências, há artistas maiores ou menores: e Oscar Niemeyer é dos maiores. Foi o
nosso próprio gênio nacional que
se expressou através da personalidade eleita deste artista..."
Quando me despeço, ele ainda parece surpreendido, pois julgou, a princípio, que eu o procurasse para algum assunto técnico.
Continua acreditando não ter
nada de interessante a dizer sobre
si mesmo. Eu precisava ser arquiteto para escrever sobre este homem.
A menos que diga dele o mesmo que ele disse de seu grande
mestre Le Corbusier:
"Homem que enfrentou os
falsos conceitos e a incompreensão acadêmica, acrescentando à
palavra escrita e falada a cons1 tante surpresa de sua própria c*úação."
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Mais um filme de Bergmann, o primeiro filme de Ana Karina. Esta dinamarquesa, que vive em Paris há
15 anos, resolveu contar com uma câmara uma das muitas histórias que acompanhou durante o tempo em
de uma artista - que é também inque viveu no Quartier Latin. É uma história simples, direta, e, partindo
térprete do filme - surpreendentemente despojada de oportunidades de estrelismo.
O filme de Bergmann já está sendo apontado como nova obra de gênio. Será lançado comercialmente em
setembro, em Paris, juntamente com a edição de um Uvro que reúne diversos depoimentos e documentos
a propósito do autor. Entre eles, a carta que publicamos abaixo e que Bergmann enviou a sua equipe de
filmagem durante a realização de "Gritos e Sussurros"
:¦¦¦':

__»»?W

^_.ív .Siwí.^

iiilIlliS
'•*:;¦*• :'*:'-*

I .&;.¦. .._>.:^

í-ví.

^^Km^^^:^X^WX^XX:XX-^:^M

tmyy-yy-ii--'-*t--'-'-y í:-™ ¦*:¦;:¦ ;::;y„;^
I Ssfí^síí*. -1¦-¦¦-¦

Il __.'„_':í__'í^i

?*| In

_____[

y''

k'f

*

-___w%>*'

áÊfk

¦''# '.iflfr:'-:-'!^!

__r_______P^__
__^^*- í

___F*__f ^H

• ^t-*'*

_wÊ

__T

'(y

y^^K^XXyÊyy

W.
jft*

'

_?''

«BI

______________________ itfl^_í__$i ISS

,m, *ÉmÇWi^i:mÊmm_^i__MmÊXy^M
jjL. fcf"¥
1

a>$i&- §f

"ê_T

M

_ff '•* l__l__P9__ll_ll__ÉW8H___?_____________i
' w__K^S^_-i
*^^t__B
.__¦ ____fe_"*fiL \
^^k^^^Hk^-^I-___________-^%.
Svâ
_____

*M_n?

.:,:; yy~y.

ANA KARINA
uma nova responsabilidade
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Paris — Poucos minutos antes história. A ação se passava no
eram
do lançamento de seu filme aqui, Quartier, os personagens conheci
em três cinemas, Ana Karina esta- meus amigos, as coisas quecolocando
va nervosa, dmpaoienitie, torcendo aqui, e pouco a pouco,
cedesse lugar ao também um pouco de mim, o roteiparra que o sol
"porque
assim nin- ro foi ficando pronito. Tudo me vimau tempo,
nha como imagem, e eu já via exaguém vai assistir a Vivre Ensemble. tamente as cenas
que poderiam ser
Sua angústia mão é a de uma artista, mas de uma produtora que laz as de um filme.
Ela itdnha medo que sua imaseu primeiro filme e depende dele
de atriz estivesse muito margem
segundo.
um
realizar
para
Eu sabia que poderia fazer cada na cabeça de todo mundo,
masculium filme com pouco dinheiro, mas e colocou um pseudônimo Mostrou
nunca pensei que fosse coisa tão no ao assinar o roteiro.
leram
complicada. E porque fui me meter a um escritor e a amigos que bom,
nisso? Agora estou ansiosa, nervo- e acharam que estava muito
sa. Mas mesmo assim, esta dina- e sugeriram que ela aceitasse o pamarquesa que chegou em Paris há pel principal.
A partir daí, mais segura, ela
15 anos e foi logo atriz de diversos
que era a autora e resolveu,
filmes de Godard, se entusiasma, revelou
"contar uma história, simplesmenao falar do novo projeto, um filme
te, fazer um filme." Assim — diz
de aventuras.
— como quem tira uma fotografia,
como qualquer pessoa que pega
CONTAR UMA HISTÓRIA
uma máquina e faz fotos, tudo penAlta, muito mais do que se per- sado, Ana Karina percebeu que o
cebe nos filmes, sempre com roupa filme sairia barato e resolveu criar
descontraída — jeans e túnicas in- sua própria companhia de produdianas — Ana Karina aos 32 anos ção. Foram, quatro meses de buroé uma mulher, bonita quando sorri, cracla a enfrentar, de amigos que
quando se expressa. Pala muito, é ajudaram, e finalmente, ela comesimpática, não tem nada de star. çou a filmar.
Há 12 anos estava morando perto PROFISSIONAL
de Luxemburgo, no Quartier Latin,
mas agora está no Hotel Plaza ESPONTÂNEA
— Nunca pensei que fazer um
Athenée. Porque esta mudança?
Por causa de seu noivo, um produ- filme fosse tão difícil, dó ponto de
tor, que conheceu quando estava vista de papelada e tudo, e repretentando criar sua companhia de sentasse uma responsabilidade.
Porque a gente tem que pagar todo
produção.
— Como surgiu a idéia de me mundo, e fiz questão de pagar ancolocar atrás das câmaras? Foi tes, e bem. Embora não tivessem
num dia em que eu estava em casa me levado muito a sério, antes, eu
sozinha, era época de férias, e co- planejei tudo, tinha as cenas na
mo uma criança què cisma de dese- cabeça, sabia antes de começar conhar ou rabiscar alguma coisa, eu mo seriam os movimentos de caioomecei a escrever, a criar uma mara. E não foi tão complicado.

Álbum de fotografias
O tom de cada um destes quadros
pode ser mais ou menos compreendido
através da descrição do método de filmagem: câmara de 16mm e som direto,
planos longos, câmara na mão mais
ou menos marcada pela movimentação
dos intérpretes. De modo instintivo
Ana procurou trazer o filme, para um
terreno onde lhe é mais fácil atuar,
para o lado dos intérpretes.
Uma grande parte das situações
armadas para contar a história desta
transferência de personalidade num casal que se encontra casualmente, depende dos atores. Não depende de um
estilo de interpretação requintado, não
depende de uma super atuação, mas de
um comportamento o mais natural
possivel. Isto é, um estilo depende de
um ator que se comporte o menos
possivel como um ator diante da camara.
Contrariamente ao que o resumo
da história pode sugerir, contrariamentc ao que se poderia esperar do primeio filme dirigido por uma atriz (principalmcnte da atriz de um filme tão
marcadamente apoiado numa superin-

Diretora e atriz de seu filme',
Vivre Ensemble, além de produtora,
ela filmou em menos de cinco semanas, incluindo cenas feitas nos
Estados Unidos. ."Tudo estava preciso, sou profissional espontânea, e
detesto amadorismo. Como ficar
na frente e atrás das câmaras?
: Eu ensaiava a cena antes,
via se tudo estava no lugar, olhava
pela câmara, e punha o assistente
no meu lugar. Tudo era muito natural, espontâneo, e houve ótimo
clima de trabalho.
Como mulher, ela não teve problemas, "porque autoridade é coisa
que a gente transmite, é fazer sentir aos outros que eles querem a
mesma coisa que queremos."
HISTÓRIA SIMPLES

Ela recebeu cartas de François
Truffaut e Agnes Varda, elogiando
o filme, e telefonemas de vários
colegas.
Mas me irrito com tanta discussão em torno de coisas simples,
porque complicam tudo? Eu só quis
contar, com simplicidade, uma bistória, que é uma história de amor
com uma transferência, um caso
verídico, que se passou em Saint
Germain.
— Os homens não gostam porqu. acham que o personagem masculino é um anti-herói; as mulheres também sentem a falta de um
herói. Mas porque tanta discussão?
E' apenas uma história triste com
momentos alegres, eu não proponho nem um final. Mas cansai^,
de tudo ela resolve ouvir uma musica antiga, beber champagne como
aperitivo para um almoço, e falar,
com entusiasmo, que seu segundo
filme será Pick-Baby, um filme de
aventuras, simplesmente.

JOSÉ CARLOS AVELAR

terpretação como A Religiosa, Vivre
Ensemble não possui as tradicionais
grandes cenas escritas para que o ator
demonstre seu talento.
Ao contrário, o que caracteriza a
história de Ana Karina é exatamente
a ausência de grandes lances dramáticos. Sempre que a cena tem uma carga
dramática da qual ela não pode escapar, a solução passa a depender mais
da sensibilidade do fotógrafo que de
uma interferência do ator. Todo o esforço do filme está na preocupação
de tentar compor harmoniosamente o
movimento livre da câmara com um
ator igualmente solto, livre das marcações tradicionais.
Um estilo descontraído, como um
conjunto de fotos de um álbum de
família e uma produção modesta, filmagem em 16mm para posterior ampliação, casam-se no filme dc estréia
de Ana Karina para compor um espetáculo com o tom de uma conversa
despretenciosa e bcm-humorada,_ uma
conversa mantida com satisfação. E
aqui e ali, em meio ao bate-papo, faz
observações bem curiosas.
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Um jovem professor de História
abandona a família e o emprego numa
escola de nivel médio para viver em
companhia de uma prostituta viciada
em drogas. Pouco a pouco o comportamento dos dois se Inverte, ela abandona a prostituição e a droga, ele se
transforma, num viciado e traficante.
A personalidade dela se transfere para
o professor e vice-versa. Os dois se
separam e mais adiante voltam a se
encontrar.
Em linhas gerais esta é a história
que Ana Karina escreveu para contar
num filme que ela mesmo iria interpretar e dirigir, depois de ter aparecido
como atriz em mais ou menos 40 filmes. O estilo da encenação é simples
e traz muito da experiência prática
que ela assimilou cm contato com os
diretores da Nouvelle Vague. A história
da Alain e Julie é contada numa série
dc quadros mais ou menos afastados
entre si por períodos de tempo não
determinados com precisão. Vivre Ensemble se faz através dc uma soma
de quadros que funcionam como fotografias num álbum de familia.
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— Minha atitude diante de
minha prática de artista è a âe
quem fabrica objetos de consumo. Se, em seguida, alguns deles tomam proporções suplementares, tanto melhor, é mais
divertido e agradável. Mas eu
não trabalho sub specie aeternitatis, para obter a imortalidade.
A afirmação é de Ingmar
Bergman, em carta enviada à
equipe de seu mais recente filme, Gritos e Sussurros (Viskningar oeh Rop., um dos três filmes
que receberam homenagem es—
vecial âo Festival de Cannes
os outros dois foram Casa de
Bonecas, âe Losey, e A Noite
Americana, de François Truffaut.
A7iterionnente o filme já fora apontado pelos críticos americanos como o melhor de 72, e
também indicado para o Oscar
de melhor, filme estrangeiro. Foi
exigiâo. ontem em sessão especial em Cannes e terá seu lançamento comercial em Paris em
setembro, juntamente com a
eâição âe um livro — O Cinema
Segundo Ingmar Bergman —
que reúne depoimentos, trechos
de roteiros e documentos âe filmagem, como a carta abaixo,
enviaâa à equipe âe filmagem
âe Gritos e Sussurros..
. * * *

uma particularidade: todos os
nossos interiores serão vermelhos, em tonalidades diferentes.
Não me perguntem por quê.
Não sei explicar. Procurei encontrar a razão desta escolha para
mim mesmo, e consegui apenas
os motivos mais engraçados e
menos esclarecedores. A explicação menos clara, mas também
a mais defensável, é a ãe que o
filme trata âe uma coisa interna, e desde meus tempos de crianca sempre representei o interior ãa alma como uma membrana úmida e avermelhada.
Os móveis, as decorações e
outros acessórios devem ser muito exatos, mas podemos nos servir de nossas fantasias na meaida em que elas se adaptem às
nossas intenções. Como nos sonhos: as coisas existem porque
nós desejamos ou porque temos
necessidade delas naquele instante preciso. O drama comporta
quatro protagonistas. Quatro
mulheres. Vou tentar apresev.tàlas de maneira rápida, sem que
exista nenhuma colocação em
ordem de importância:

"A ação se ães enrola no
começo âo século. As mulheres
usam roupas caras, e refinaâas,
que ao- mesmo tempo âissimuIam e âestacam a beleza âe caâa
uma áelas. (Inútil tentar precisar o ano com exatiâãq. Nem
mesmo sè trata do começo de
um século preciso. Pode ser tanto o século 19 quanto o século 20.
O essencial é que os figurinos
contribuam para criar um clima
de sugestão sensual). As mesmas
características devem ser observadas nos interiores, construiãos
de modo a atender as exigências
áo tipo âe iluminação que pretenâemos obter: auroras e nascer âo sol que não âevem se assemelhar o crepúsculos; a luminosiâaâe aâocicaâa de um bosque a misteriosa luz indireta dos
dias de neve; a luz atenuada de
uma lâmpada a óleo; a doçura
dos dias ensolarados de outono.
Uma lâmpada perâiáa nas trevas âa noite e toâas as sombras
em movimento, sempre que um
personagem vestiáo com um ampio vestido noturno atravessasse os grandes cômoâos da casa.
Ao mesmo tempo é essencial
que os cenários não se imponham muito. Eles devem s e
adaptar aos personagens, formar um quadro, ser discretos e
presentes, sugestivos sem chamar muita atenção. Mas terão

seu mariâo, 20 anos mais velho
que ela, inspira apenas desprezo,
fisico e moral. E' mãe de cinco filhos, mas não demonstra qualquer interesse pela maternidaâe,
nem • mesmo ãemonstra a tristeza pelo casamento. Aparece
sempre âe forma irrepreensível
e passa por arrogante e de contato difícil. Sua lealdade ao
casamento é completa. Mas este
aparente controle de si mesma
dissimula um ódio impotente
contra o marido e um rancor
permanente contra a vida. Sua
angústia e desespero se manifestam apenas em sonhos que a
atormentam de tempo em tempo. Apesar desta fúria contida
ela está sempre disposta d se
devotar a outra pessoa, à ternura, a manter contato com os outros. Mas este imenso potencial
permanece contido e não utilizado.
i
Maria será interpretada, por '
Llv Ullmann. E' a caçula âas ir*mãs, rica, casaâa com um homem belo, jovem e de excelente
.posição social. Tem uma filhinha de cinco anos. Ela mesma
se comporta como uma criança
mimada, doce, sorridente, brincalhona, demonstrando a todo
instante curiosidade e serisualidade. Dá grande importância à
sua própria beleza e às possibilidades de prazer que seu corpo
lhe oferece. Não tem qualquer
iâéia formaâa áo mundo que a
envolve, é auto-suficiente, e não
se deixa impressionar por quaisquer pressões morais, criadas
por ela mesma ou por outras
pessoas. Sua única preocupação
é satisfazer-se.

Agnes será interpretada por
Harriet Anderson. E' a proprietária âa casa, e vive' lá sozinha
âepois âa morte âe seus pais.
Jamais quis abanâonar. a casa
e acreâita mesmo fazer parte integrante dela, como uma parede
ou um móvel. Sua vida se gasta
tranqüila e imperceptivelmente;
não se lamenta nem pretende
coisa alguma. Possui vagas ambicões artísticas. Pinta um- pouco, toca um pouco de piano, tudo
âe uma maneira muito patética.
Nenhum homem entrou em sua
vida. Para ela o amor permanece um segredo bem escondido,
jamais divulgado. Tem pouco
mais de 30 anos e sofre de cancer no ovário. Prepara-se para
deixar o mundo com a mesma
calma e resignação com que
viveu. Passa a maior parte âo
âia no leito do grande quarto de
dormir, que pertenceu a seus
pais, um quarto bonito mas de
atmosfera muito pesada. Algumas vezes consegue se levantar e ir até o terraço, onde permanece até ser de novo dominada pelo sofrimento da doença.
Não se lamenta mais, nem acredita que Deus seja cruel. Em
suas orações envia a Cristo pálídas esperanças. Está terrívelmente abatida, mas seu ventre
está inchado como se estivesse
grávida há vários meses.
Karin será interpretada por
Ingrid Thulin. Dois anos mais
velha que Agnes. Fez um rico
casamento e instalou-se numa
casa em outra região. Rapiâamente constatou qu* seu casamento era um fracasso. Freârik,

6

Ana, será interpretada por
Kari Sylvan, E' a empregada da
casa. Tem cerca de 30 anos. Muito jovem ele teve uma filha e,
Agnes passou a tomar conta dela e da criança, o que criou uma
forte ligação entre as duas. Uma
amizade tácita e jamais exprimida âiretamente se formou entre estas duas mulheres solitárias. A criança morreu aos três
anos, mas a ligação entre Ana
e Agnes permaneceu. Ana é
muito calaâa, pouco amistosa,
âifioil âe aborâar. Mas está sempre presente, vê, ouve, toma conta âe tudo. Tudo é pesado em
Ana. Seu corpo, seu rosto, sua
boca, seu olhar. Mas ela não diz
nada. Talvez nem mesmo pense.
Quando o filme começa a
situação é a seguinte: a doença
de Agnes se agrava subitamente,
e o médico afirma que ela não
poderá viver longo tempo. Suas
duas irmãs (toda a sua familia)
acabam de chegar à sua casa."
INGMAR BERGMAN

¦

PÁGINA

6

B

CADERNO

D

D

JORNAL

DO

BRASIL

¦fl

Cinemas

OS VAMPIROS AMANTES (The Vampir* Lovers), de Roy Ward Baker.
Terror. Com Ingrid Pitt. Pippa Stee-'
le, Madeleine Smith, Peter Cushing,
Dawn Addams. Inglês. Em cores.
'78 — . . .
Plaia (Rua do Passeio,
222-1097): llh, 12h50m, 14h40m,
I6h30m, 18h20m, 20hl0, 22h. Santa Alie* (Rua Barão do Bom Retiro,
1 095): 15h30m, 17h20m, 19hl0m,
.
(18 anos).
COMO É BOA NOSSA EMPREGADA
(brasileiro), de Vítor di Melo e lsmar Porto. Comédia. Com Cario
Nascimento, Stepan
Mossi, Aizita
Nerceasian, José Lewgoy, Jorge Dória, Maria Pompeu, Neusa Amaral.
Em cores. Sio luis (Rua do Catete,
315 — 225-7459), Odeon (Pça. M.
Gandhi, 2 — 222-1508), Veneia (Av.
Pasteur, 184 - 226-5845), Icaraí
(Niterói): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

SHAFT
DE
GOLPE
GRANDE
(Shaft's Big Scora), de Gordort Parks.
Com Richard Roundtree, Moses Gunn
e Joseph Mascolo. M«tro-Bo»vista
- 224-7922):
(Rua do Passeio, 62
12h, 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Pax
— , . . .
(Rua Vise. de Pirajá, 351
287-1935), Tijuca-Palac*: l,4h, lóh,
18h, 20h, 22h. lagoa Driv*-ln (Av.
Borges de Medeiros, 1 246 — . . .
22h30m.
20h30m,
(18
227-6686):
O

anos).
NA BOCA DA NOITE (brasileiro), de
Válter Lima Júnior, Adaptação da
Vipeça teatral O Assalto, de José
cente. Com Rubens Corrêa e Ivã
Albuquerque. Preto e branco. Jéi»
— subsolo —
(Av. Copacabana, 680
237-4714): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(18 anos).
NO PALCO DA VIDA (Dinsei Guekijyo), com Takahashi Hideki, Morishigue Hisaya e Ban Jansaburgo.
Japonês. Em cores. Osaka (Rua Major Ávila, 455): 15h, 18h,21h, sáb.
e dom., sessão às 12h. (18-anos).

(18

anos).
A INOCENTE FACE DO TERROR (Th*
Oth*r), de Robert Mulligan. Fantástico. Baseado num romance d* Thomas Tryon. Com Uta Hagen, Diana
Muldaur, Chris e Martin Udvarnolky.
Rian
(Av.
Americano, Em cores.
Atlântica, 2 964 - 236-6114): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

quarta-feira.
QUANDO AS LENDAS MORREM
(Wh*n th* legends Die), de Stuart
Millar. Um índio é Iransformado em
sua
profissional de rodeio e perde
liberdade sob o domínio de um
branco. Com Richard Widmark, Tiliman Box e Frederic Korrest. Americano. Em cores. Palácio (Rua do
Passeio, 38 - 222-0838): 14h, lóh,

anos).

TATI, A GAROTA (brasileiro), de
Bruno Barreto. Versão de um conto
de Aníbal Machado. Com Dina Sfat,
Daniella e Hugo Carvana. Em cores.
Ópera (Praia de Botafogo,
Astor,
340 — 246-7705), Roma-Bruni( Praça
N. Sa. da Paz, 371 - 267-2382),
Bruni-Máier, Sio Pedro, Matild*, Sio
Bento (Niterói): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (10 anos).

18h, 20h, 22h. (14 anos).
O DESTINO DO POSEIDON (Th*
Adventure), de Ronald
Poseidon
Neame. Com Gene Hackman, Ernest
Borgnine e Reb Buttons. Americano.
Em cores. Roxy (Avenida Copacabana, 945 - 236-0245): 13hl5m; . .
15h30m, 17h45m, 20h 22hl5m. (14

CAMA COM MÚSICA (dinamarquês),
de John Hilbard. Comédia erótica.
Com Ole Soltoft, Annie Birgit Garde,
Axel Strobye, Birthe Tove; Em cores. Titulo da versão em inglês: Badroom Maiurka. Subtítulo: Mazurka
n* Cama. Em cores. Bruni-Tüuca (PraRiviera (Rua
ça Saens Pena, 370,
Raul Pompéia, 102 - 247-8900): ...
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

REAPRESENTAÇÕES
UMA PULGA NA BALANÇA (brasileiro), de Luciano Salce. Comédia
satírica. Com Wáldemar Wey, Gilda
Néri, Mário Sérgio, Paulo Autran,
\ola Brah. Preto e branco. Filme
inaugural do ciclo Grandes Momentos do Cinema Brasileiro. Cinema-1
(Rua Prado Júnior, 281), de segun-'
da a sexta-feira, às lóh, 18h, 20h,
22h. e aos sábados e domingos,
às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (Livre).

anos).
O SOLDADO QUE DECLAROU A PAZ
hip(Tribes), dè Joseph Sargent. Um
no serviço mipi* e seus conflitos
Earl
|jtar. Com Darren. McGavin,
Holliman, Jan-Michael Vincem. AmeSup«r-Bruni-70
ricano. Em cores.
— ... .
(Rua Vise. de Piraiá, 595
287-0880), Rio: 14h, lóh, 18h, 20h,

ALEXANDRE NEVSKY/OS CAVALEIROS DE FERRO (Aleksandr N*vskü),
de S. M. Eisenstein.' A campanha dos
russos contra os Cavaleiros Teutônicos. Com Nikolai Cherkassov. Música de Prokofiev. Soviético. Preto e
branco. Mesbla (Rua do Passeio, 42
242-4880). (14 anos)

(18 anos).
BRUTAL BELEZA (Kansas City Bomber), de Jerrold Freedman. Disputas
entre estrelas de corrida sobre patins. Com Rachel Welch e Kevin
McCarthy. Americano. Em cores. MeCopacabana,
(Av.
tro-Copacabana
749 - 237-9797), Metro-Tijuca (Rua
- 248-8840),
Cde. de Bonfim, 366
Brunt-Flamengo (Praia do Flamengo,
72): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (18

22h.

OS PROFISSIONAIS (The Professlonais), de Richard Brooks. Com Buit
Lancaster, Lee Marvin, Robe t Ryan,
Jack Palance e Claudia Cardinale.
Bruni-Copacabana (Av. Copacabana,
502 — 252-2908), Coral (Praia de Botafogo, -316): 14h, lóh, IBh, 20h,

anos).

CONTINUAÇÕES

(14 anos).
SONHOS DE UM SEDUTOR (Play it
Again, Sam), de Herbert Ross. Um
cinemaníaco inspirado por aparições

22h.

FRENESI (Frensy), de Alfred Hitchcòck. O primeiro filme realizado
Inglaterra desde
por Hitchcock na
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Ruth Gordon e Buâ Cort (foto) são os
and Maude/
protagonistas âo filme Harold meses
e meio
dois
esteve
Viver,
Ensina-me a
que
em cartaz no Cinema-1 e, hoje, passa a ser
exibido no Studio-Tijuca

252-7707).

solo.

(Livre).

Os horários • os programas d* cinema divulgados nest* roteiro lão
fornecidos p*U» «mpr*iat *, portanto, d* exclusiva responsabilidade
dos distribuidores • «xibidores.

Teatros
A POMBA MECÂNICA - Comédia
de Abílio Pereira de Almeida. Reaem
presentação da peça moslrada
1972, sob o título Os Marginalizados. Com Drfrci Gonçalves, Aparecida Pimenta, Maurício Loiola e ouTeatro Santa Rosa, Rua Vise.
tros.
de Pirajá, 22 (247-8641), 21h30m,
sábado, 20h e 22h30m, vesperal,
domingo, 18h. I n g r e s s o s de 3a.
a 5a., a Cr$ 20,00 e Cr$ 10,00 (estudante), 6a., sáb. e dom., a CrS
25,00 e Cr$ 15,00 (estudantes).

- CoFREUD EXPLICA... EXPLICA?
média de Ron Clark e Sam Robrick.
Um representante da classe média
declara guerra à homossexualidade.
Dir. de João Bethencourt. Com JorFerge Dória, Leda Vale, Ivã Sena,
nando Reski e Katia Grumberg. No
Taatro Copacabana, Av. Copacabana, 327 (257-1818), de 3a. a 6a.,
às 21 h, sáb., às 20h e 22h30m, e
dom., às 18h e 21h. Vesperal 4a.feira, às lóh, com ingresso único a
CrS

15,00.

-

SERMÃO PARA UM MACHÃO
Comédia de Bernard Shaw. O roubo de um cavalo dá margem a um
processo no qual a própria Justiça
acaba sendo julgada. Dir. de João
Bethencourt. Com André Villon, CarIos Koppa, Isabel Ribeiro, Francisco
Mllani, Norma Dumar e outros. Gléria, Rua do Russel. 632 (265-3436): /
21h. Sáb., 20h * 22h. Vesp. 5a.,
16h, e dom., 18h.

RAIMUNDA, RAIMUNDA - TrAs comédias em um ato de Francisco Pereira da Silva. Aventuras guerreiras,
ameresas e outras de quatro mulheres de fibra chamadas Raimunda
Dir. de Paulo Afonso Grijülíi: Com
Maria Fernanda, Paulo Padilhn, Rubens de Falco, Maria Esmeralda, Hélio Ari e outros. Teatro Gláucio Gil,
Praça Cardeal Arcoverde (237-7003):
21h30m, sáb., 20h e 22h., vesp.
5a., 17h. e dom., 18h.

SERIA CÔMICO... SE NÃO FOSSE
SÉRIO — Comédia de Friedrich Durrenmatt, baseada no drama A Dança
Confronto
Macabra, de Strindberg.
de vida e morte entre marido e
mulher, com um primo desta também presente no ringue. Direção de
Celso Nunes. Com Fernanda MonteFernando Torres e Mauro
negro,
Mendonça. Música de Egberto Gismonti. Maison d* Franc*. Av. Pres.
Antônio Carlos, 58 (252-3456). . . .
21hl5m. Sáb., 20h • 22h30m. Vesp.
5a., 17h e dom., 18. Ingressos a
CrS 12,00 e CrS 8,00 (estudantes).

AMANHÃ, AMÉLIA, DE MANHÃ
Comédia dramática de Leilá Assunvisto
ção. O triângulo matrimonial
Dir.
por um prisma desmistificador.
de Adcrbal Júnior. (íom Sueli Franco,
Otávio Augusto, Artur Costa F.°, lózimo Bulbul e outros. Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha, 187 ... .
(221-4484): 21h, sáb., 20h e . . . .
22hJ0m, vesp. 5a., 17h e dom., 18h.
O BOTEQUIM — Comédia simbólica
de Gianfrancesco Guarnieri. Um grupo d* pessoas presas num botequim
ilhado no meio de um temporal.
Música de Toquinho e Ailton,Escobar. Dir. de Antônio Pedro. Cqm
Isolda
Marlene, Osvaldo Lousada,
Cresta, Tala Pérez e outros. T**tro
Princesa Isabel, Av. Princesa Isabel,
186 (236-3724): 21h30m, sáb
20h30m e 22h30m, vesp., 5a., lóh,
e dom., IBh.

Benil

CURSOS

em

AFIRMA

exclusiva

da

21,30

—

TEATRO

às

—
DOS MISTÉRIOS (Initi* Mystae)
Baseado nos Mistérios da Missa, de
Calderón de Ia Barca, sob a direção
de Airton Kerensky. Apresentação
do Centro de Pesquisa (ex-Teatro
Teatlab), com Edgard Ribeiro, Pau-

PRAIA

Reservas:

METAMORFOSE — Criação livre baseada nos contos de fada de
os alunos
com
Hesse,
Hermann
do Teatro Laboratório. Dir. de Pedro
Jorge. Na Academia Brasileira d*
Yoga Léa Mello, no Centro Comercial
de Ipanema, Rua Vise. de Piraiá,
318/204. Todos os sábados, às 17h,
com

entrada

franca.

¦___

ARMAS — Texto e direção de
Miguel Oniga. Com Dilberto Silva,
Edil Magliari, Elsa de Andrade, Glória Soares e Luís Rial Joseli. Na
Sala Moliere, na Aliança Francesa de
Copacabana (Rua Duvivier, 43): 6as.,
ÃS

sábs., doms. e 2as„ às 21h30m.

Exposições
O LIVRO NO TEMPO E NO ESPAÇO
— Exposição com fotografias de livros: desde os tijolos dos assírios,
as tábuas de hieróglifos dos egípcios, até o livro na sua forma atual.
Biblioteca Regional d* Sant* T*r*sa,
Rua Mauá, 136 (Largo do Guimarães), de 2a'. a óa., das 9h às 18h.
Até o dia

15 de junho.

ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA
Documentos originais. Moslra
comemoração ao aniversário da
Áurea. Arquivo Nacional, Praça
República, 26. De 2a. a 6a„
9h às 18h.

em
Lei
da
das
.

E PANOS
XAIES
ESTANDARTES,
PENDURADOS — Pintados e confec-

O PRATO

cionados por Vera Figueiredo. No
Museu da Imagem • do Som, Pça.
;
Marechal Ancora n.° 1.
RELIGIOSA - ColeIMAGINARIA
com
ção de lido Barbosa Teixeira,
No
desde o século XVI.
imagens
Museu da Cidade, Estrada Santa Marinha _ Parque, da Cidade. De 3a.
a 6a., das 13h às 17h, sáb. e dom.,
das llh às 17h. Até dia 30.
ÍDOLOS E DEUSES AFRICANOS E
SUA HERANÇA CULTURAL - Mostra
de objetos rituais e desenhos sobre
orixás, da autoria do professor Raul
Giovanni da Mota Lody. No Mus*u
d* Artes • Tradições Populares, no
Parque do Flamengo. Até 3 de
junho.

DO DIA

•'Cozido
de
bacalhau"
Cortar um quilo de bacalhau
em pedaços e colocar de molho.
Tirar as espinhas e a pele. Cozinhar batatas, couve, vagens, ceboIas inteiras e todos os legumes que
uns
quiser; deixar ferver durante
15 minutos e juntar os pedaços de
bacalhau. Quando tudo estiver bem
cozido, retirar do fogo e arrumar
em uma travessa. Juntar ovos cozidos, partidos ao meio e temperar com azeite e vinagre.

hs.
—

e

NOITE

Doms.

19,30

às

e

267-7749

Sá,

hs.
88

TEATRO CASA-GRANDE -

apresentam

PITT1GLIANI

VIOLADO
BOI

ROBERTO SANTANA
6a., às 21,30 hs. - Sábs.: 21,30 e 24
Doms.: sessão única, às 19,30 lis.

Roteiro
De

3a.

TEATRO

a

FONTE

Reservas

e

Direção:

DA SAUDADE

diariamente

das

14

Avenida
às

18

Epitácio
hs.

Tel.:

m

PRÓ-ARTE apresentam

MÚSICA DO
SÉCULO XVII

(Artistas exclusivos da Phillips)
Folguedo Popuiar

BERRA

DA

Francisco

ARMANDO

QUINTETO

Phonogram)

R.

227-1083

SANIOS

BENIL

BETHÂNIA
LUZ

DA

O EMBARQUE DE NOÉ - Nova
montagem do texto de Maria Ciara Machado, criado em 1957. A
história do dilúvio vista por um
brasileiro. Dir. de Maria
prisma
Clara Machado. Com Marta Rosman,
Germano Filho, Vânia Veloso Borges
e outros. Teatro Tablado, Av. Lineu
de Paula Machado, 795 (226-4555),
pré-estréia hoje, às 21 h.

apresenta

DRAMA

Diariamente

Marginalizados) de Abilio Pereira de Almeida
É MELHOR QUE A LARANJA
TEATRO SANTA ROSA. Res.: 247-8641
— Amanhã, às 21,30 hs.
R. Visconde de Piraiá, 22

(Os

linho de Abreu, Elias Nunes da Silva e Eliana Carneiro da Silva. Na
Aliança Francis* d* Botafogo, Rua
Muniz Barreto, 54, as 2as., 3as.,
5as e 6as„ às 22h30m, sáb. e dom.,
às 21h30m. No mesmo local, apresentação de Oedipus (Funabris Cerimonia), baseado na obra de SófocIgs e Augusto dos Anjos, somente
aos domingos, às 20h, e Dysang*lium (Hic e Hoc), espetáculo baseado na obra de Nietzsche, somente
aos sábados, às 23h.
¦

ADVOCACIA CRIMINAL NA PRÁTICA - Promovido
horário das 8h
pelo CETAE terá início hoje, no
às 9h30m ou das 18h30m às 20h, às segundas,
quartas e sextas-feiras. A coordenação é do profes-,
sor Valdir H. José Mansuro e dos expositores, professôres Célio A. W. Brandão e Getúlio da Fonseca.'
As inscrições estão abertas na sede do CETAE, Rira.
das Marrecas, 40, grupo 801/07, mediante a taxa»
de Cr$ 200,00 incluindo certificado, material e todo
o instrumento de trabalho. Aos participantes que^
comparecerem a 2/3 das reuniões serão fornecidos"
certificados. Maiores informações pelo telefone: ..._
224-6645.
INTENSIVO DE ARTE NA EDUCAÇÃO - Promoção
da Escolinha de Arte do Brasil, tem início hoje/
funcionando em tempo integral até 31 de agosto.
Serão 400 horas de atividades que visam a preparar
educador para uma escola criativa. Maiores infor-(
mações na secretaria da Escolinha de Arte do Brasil,.
Avemrdia Marechal Gamara, 314-4.° andar ou pelo.
telefone: 222-4521.
SOCIOLOGIA DA DESCOLONIZAÇÃO - Promovido
pela Sociedade Brasileira de Instrução do Conjunto*
Universitário Cândido Mendes, será ministrado pelo
professor José Maria Nunes Pereira, a partir de,
hoje, na seção Sul, Casa N. Senhora da Paz, Rua
Visconde de Pirajá, 351, das 19h às 21 h, sempre
às segundas e quartas, até o dia 9 de julho. As ins-'
crições podem ser feitas no local do curso, das 15h
às 21h, mediante a taxa de Cr$ 200,00, pagos em.
duas parcelas de Cr$ 100,00. Os alunos do Conjunto
Universitário Cândido Mendes têm um desconto de30%.
DINÂMICA DE GRUPO — Promoção da- Escolinha'
A Chave do Tamanho, tem início hoje, às 19h._
São somente 25 vagas e o curso será intensivo,.,
durante cinco dias (de 2a. a óa.-feira), sempre no
' horário das 19h às 23h. As inscrições estão abertas,
nà Escolinha, Rua Visconde de Albuquerque, 1 258,
. Leblon.
PANORAMA INFORMATIVO DA EVOLUÇÃO DAÍ
LINGUAGENS PLÁSTICAS E MUSICAIS - Promovido
pelo Museu Nacional de Belas-Artes, dentro da série'
O Museu Vai à Escola, e ministrado pela professora
Geni Marcondes. As aulas são ilustradas por slides
de trilha sonora, em número de 12, e abordará desde
Renascença até os nossos dias. O curso terá lugar
no Museu, às 3as. e 5as. As insorições encontram-se
abertas no Setor Educativo do Museu, na Av, Rio.
Branco, 199, diariamente das 13h às 17h.
O PROCESSO DO DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO DO JAPÃO — Promoção do Conjunto Universitário Cândido Mendes, a cargo da professora Sônia
Shinzato, tem início amanhã e objetiva ofereceraos profissionais que tenham contato com o Japão,
elementos da cultura, história e economia etc. O"
curso será realizado na seção Sul deste Conjunto
Casa Nossa Senhora da Paz, ViRonde.de Pirajá,;
351, até o dia 10 de julho, sempre às 3as. e 5as.,
das 19h às 21 h. As inscrições estão abertas no local,
do curso, diariamente das 15h às 21h, e o custo
é de Cr$ 300,00, pagos em duas parcelas de Cr$
150,00, sendo que os alunos do Conjunto Universitário Cândido Mendes tem um desconto de 30%.
CIÊNCIAS E ARTES NO BRASIL DE D. JOÃO VI -.
Promoção do Real Gabinete Ptortuguês de Leitura,terá início amanhã, e constará de um ciclo de palestras a cargo do comandante Max Justo Guedes,
Drs. Roberval Bezerra de Meneses e Antônio Gomes
da Costa, entre outros. O curso será no horário das,
17h30m às 18h30m, e as inscrições estão abertas,na Rua Luís de Camões, 30.
APROXIMAÇÃO TEATRAL - Promovido pelo Centro
de Pesquisa Ex-Teatro sob a direção de Aírton Kerensky. A partir do dia 24 na Aliança Francesa de
Ipanema. Maiores informações pelo telefone
227-7303 ou na secretaria da Aliança, Rua Prudente
de Morais, esquina de Maria Quitaria.
UTILIZAÇÃO DÈ BIBLIOTECAS E PREPARAÇÃO DE
TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Nado
Museu
Amigos
dos
Sociedade
Promoção da
cional, terá início dia 26, podendo fazer o curso
todos aqueles que tenham o certificado de conclusão
do curso médio (2° grau). As aulas estão a cargo,
de Dulce Fernandes da Cunha e irão até 30 de junho,sempre aos sábodos, de 9h às 12h. As inscrições,
Nacional (Quinta da'
podem ser feitas no Museu
1 lh e 13h às 16h,às
8h
das
Boa Vista), no horário
mediante o pagamento da taxa de Cr$ 70,00. Infor-'
mações pelo telefone 228-7010, com as Srtas. Olga
ou Vilma.
TÉCNICA, ESTÉTICA Â INTERPRETAÇÃO PIANlSTICA
— Organizado pela Academia de Música Lorenzo
Fernandes, com o pianista Luís Henrique Senise.
• O curso é
às
permanente, sempre às quintas-feiras,
secrena
Informações
Mesbla.
da
17h, no auditório
taria da Academia, na Rua da Lapa, 120, 7° andar,
ou pelo telefone: 252-4880.
MÍMICA E EXPRESSÃO CORPORAL - Para mulheres, com o professor Lászlo, às terças e quintas-feiras, sempre*no horário das 15h30m às 17h. As inscrições estão abertas medüante a taxa de Cr$ 60,00,
na Academia Edit Lászlo, Av. Ataulfo de Paiva, 527/
7° andar. A Academia também tem aulas de ginastica rítmica feminina. Maiores informações pelo telefone 287-3049.

(estudantes).

Santos

MARIA
(artista

EXTRA

O HOMEM DE LA MANCHA - Mu-alçai de Dali Wasserman (texto) *
Mitch Leigh (música). Numa prisão,
para salvar a sua vida, o poeta Miguel de Cervantes representa uma
dramatização improvisada de Dom
Quixot*. Supervisão d* Flávio Rangel. a partir da mis* *n sc»n* novaiorquina. Corti Paulo Autran, Bibi
Ferreira, Grande Otelo, Hilton Prado, Zuzy Arruda e outros. Teatrt
Adolfo Bloch, Praia do Russel, 804
(285-1465). Diariamente, 21h, sáb.,
20h e 22h30m, vesp. 5a., 17h e
dom., 1 Bh. Ingressos às 3as., 4as.,
5as. e domingos: Cr$ 30,00. Às
óas. e sábs. a CrS 40,00. Vesperal
ae 5a. a Cr$ 25,00. De 3a. a 5a. i
aos doms., ingressos a CrS 15,00

MISSA LEIGA — Texto de Francisco
de Assis, música de Cláudio Petraglia. Espetáculo-ritual que investiga problemas do homem na socíedade atual. Dir. de Ademar Guerra.
Com Sérgio Brito, Ivone Hoffman,
Norma Sueii, Ênio Gonçal"es e ou*'OS. Teatro Teresa Raquel, Rua Siquei.s Campos, 143 (235-1113): ....
21hl5m, sáb., 20h e 22n30m, vesp.
5a. 17h e dom., 18h.

dTrcTgFnTâIves
A POMBA MECÂNICA

O GENRO QUE ERA NORA - Nova
montagem da comédia Escândalos
em Sociedade, d* Aurimar Rocha,
Dir. do aütorVCom Glória Ladanl,
Marcos Wàimburg, Olegário de Holanda, Raqüèl—d* Blase e Aurimar
Rocha. Teatro dè Bolso (Av. Ataulfo
d* Paiva, 269 — 287-0871): Diáriamente, às-' 2Íh30m, sáb., Js*21h e
22h45m, tJónf.;':íi 20h, vespV5i., às
lóh e dóm., às' 18h. Para estudantes, CrS 6,00-em qualquer sessão.

CINE HORA — Desenhos, comédias,
atualidades. Sessões de uma hora
cada, a partir das lOh. Edifício Avenida Central (Av. Rio Branco, Sub-

HAROLD AND MAUDE / ENSINA-ME
A VIVER, de Hal Ashby. Comédia
de humor n*gro e satírico. História de um rapaz milionário, apaixonado pela morte, e um» velha enamorada pela vida. Com Ruth Gordon, Bud Cori, Vivian Pkkles, Cyril

*.-¦%•!

vamos ao teatro
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Susak, Ellen Geer. Americano. Em
cores. Studio-Tijuca (Rua Desembargador Isidro, 10). (18 anos).
RETROSPECTIVA DO FUME DE HORROR — O Plano do Facínora, 14.°
episódio do seriado Mistério» do
Bairro Chinês (Shadow of Chinatown), de Bob Hill. Com Bela Lugosi, Herman Brix. Longa-metragem:
O Testamento do Dr. Cordelier (Le
Dr. Cordelier), de
du
Testament
Jean Renoir, produzido para a TV
francesa, com Jean-Louis Barrault,
Michel Vitold. Preto e branco. Códa
pia sem legendas. Apresentação
Cinemateca do MAM na Maison d*
Franc», hoje, às 18h30m.

de Humphrey Bogart passa a viver
num mundo irreal. Comédia adaptada da peça teatral de Woody AlIen. Com Woody Alien, Diane Keaton, Tony Roberts, Jerry Lacy, Susan Anspach. Americano. Em cores.
—
Scala (Praia de Botafogo, 316
246-7218): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(IB
Regência: 15h, 17h, 19h, 21h.

VANESSA, A INSACIÁVEL (Van*«ta), de René Cardona Jr. Com LaiIa Novak, Arthur Hansel, Jacquelln*
Voltaire, Hugo Stiglitz. Mexicano.
Em cores. Améric» (Rua Cd*, d*
Bonfim, 334 - 248-4519): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. (18 anos).

Até
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lário Ribeiro, 228, na Praça da —• SERVIÇOS AMERICANOS
Conjuntos de meia dúzia de
Bandeira, ao lado do Corpo de
toalhas individuais e guardaBombeiros.
napos, em algodão, com aplica• CONJUNTOS DE LÃ — ção de frutas, por Cr$ 55,00 ou
Conjuntos de pantalona e casa- lisos, por Cr$ 15,00. Na Opus
co, ou de saias pregueadas com Dois:— R. Visconde de Pirajá,
loja 4.
blazers, em várias'cores, na Lú- 156
conjunto,
Cada
Boutique.
SALÃO DE BELEZA MAS- cia
CURSO DE TRABALHOS
CULINO — O Salao Men's, em por Cr§ 690,00. Av. Copacabana,
COM ACRÍLICO — Terá início
Petrópolis, oferece todos os ser- 664 —loja 24.
dia 28 de maio, na Universidaviços de tratamentos de cabede Federal do Rio de Janeiro o
Ios, cortes eonassagens, manil.o curso de Técnicas de Trabacure e pedicure. Pica na R. Irlho
com o acrílico, ministrado
—
loja
.4.
mãos d'Ângelo, 51
por Max Paskin, diretor da
Pakin ,S. A. As aulas serão no
SAPATOS BICOLORES —
departamento de artes indusVários modelos, mocassins ou
triais, em grupos de 20 alunos.
combinas
finos,
mais
sapatos
ou
nações marinho com branco
ROUPAS PLASTIFICADAS
beige com marrom escuro, des— Jaquetas de brim e veludo,
de Cr$ 105,00, no Formosinho:
com mistura de tecidos plastiR. Visconde de Pirajá, 106, na
ficados, a partir de Cr$ 210,00
Praça General Osório.
e conjuntos de veludo preto
com aplicações de sutache pra—
OBJETOS DE COBRE
teado, com calça reta, na Lá
Aparelhos completos, para fana Modinha. Para complemenzer fonãue, em cobre dourado,
tar estas roupas, os suspensocom quatro garfinhos, também
rios bordados em linha fosca
com
de cobre, que não oxida,
ou
cintilante, por Cr$ 85,00. R.
cabo de madeira. O conjunto
de Pirajá, 197 — loja
Visconde
na
139,00,
Cr$
menor custa
Clara, 74.
Santa
A
e
R.
fábrica F. M. Teixeira: R. Hi-

MEU NOME É JIM KANE (Pock.t
Money), de Stuart Rosenberg. Cowboys no Oeste contemporâneo, às
voltas com a dificuldade de ser herói. Com Paul Newman; Lee Marvin, Kelly Jean Peters. Americano.
Em cores. Rosário (Rua leopoldina
Alameda (NiRego, 52 -230-1889),
'
terói), com lua-d*-M*l com Papai,
Petrópolis. (14 anos).

21 h.

SERVIÇO

\^''^p^_\\\mmmm\

.. JARDINEIRAS DE BRIM
— A novidade para a noite,
lançada pela Laís: as jardineiras, ou salòppetes, de brim pretò ou marinho, com bordados
pratedos. Por Cr$ 380,00 — R.
Inhangá, 45.

1950 (Pavor nos Bastidor»»), voltando aos cenários londrinos de seus
primeiros êxitos. Suspans* e humor
na caçada a um estrangulador. Com
Jon Finch, Barry Foster, Barbara Leigh-Hunt, Anna Massey, Vivien Merchant, Billie Whitelaw. Americano.
Em cores, leblon (Rua Ataulfo de
Paiva, 391- - 227-1805), Vitória (R.
Senador Dantas, 45-A —, 242-9020),
Tijuca (Conde de Bonfim, 422 — ...
248-4518): 13hl5m, 15h30m, . . .
.
17h45m, 20h, 22h15m. (18 anos).

ESTRÉIAS

segunda-feira, 21 de maio de 1973

Rio de Janeiro,

:_WéBT^\^ '

O conjunto Pró-Arte Antiqua inicia a
de 1973, hoje, às 21 h, no
temporada
sua
Teatro Casa - Grande, com um repertório
inédito de obras de compositores barrocos
do século XVII, entre eles Frescobaldi,
Michel Praetorius e John Dowlands

UIVOS NO SILÊNCIO DA NOITE (A
Howling in th* Woods), de Daniel
Petrie. Mistério. Com Barbara Éden,
Larry Hagman, John Rubinstein, Vera Miles. Americano. Em cores. Asteca (Rua do Catete, 228 - ... .
245-6813): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
Marrocos» (222-7979), Rivoli: 14h, ...
16h, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

D

hs.

Pessoa,

-

hs.
HOJE 2.°-feira e dias 28 e 4 de iunho às 21,30
Av.

4366

257-5885

Infs.

Afranio

Re,.:

de

Melo

227-6475

Franco,

290
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COMPLETO

es%* AlBJj__ia--g_a-i

O compositor Mano Décio
da Viola (foto)
lançará hoje, às 21 h, o
disco Brasil... Quem
Quiser Pode Vir,
do seu filho Jorginho
do Império Serrano,
na Roda de Samba que a
Escola Unidos de Vila
Isabel vem fazendo
todas as segundas-feiras.
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ARREPIO, SAMBA E SHOW - Todas
as 2as., espetáculo dirigido por Ester Tarçitano. Com As Arrepiadas.e
o cantor Kristi. De 3a. a dom.,
a partir das. 23h30m, o thow Samba i Brasa, e sáb. e dom., apresenespecial de Rosita Gonzalés
tação
acompanhada do conjunto do organista Araripe. Dom., almoço infantil, com números circenses. Cervejaria Schnitt, Rua Voluntários da Pátria, 24 (226-2904).
SERESTA — De 2a. a 6a., a partir

"Show
:_T»
Som-5, Abílio Martins e Carla. Churrascaria Tem Tudo, Rua Padre Manso, 180. Madureira.
Show apreSAMBATUQUENTE
sentado tíe 2a. a 2a., das 23h30m
à lh, com Sandra Mara, Sílvio Aleixo, The Brazilian Girls, o conjunto
Samba Quatro e Loretti Trio. Boate
Katakombe, Galeria Alasca — Posto 6.
TANGO — Às 6as. e sábs., show de

TEATRO
DOS
MARAVILHOSO
O MUNDO
MÁGICOS — Espetáculo comandado
por Richiardi Jr., participação de
Jack Albam, Al Carthy, Johnson e
Kriska, com números de ilusionismo, levitaçáo e desaparição. Teatro
da Galeria, Rua Senador Vergueiro,
93 - (225-8846 e 225-9185). De 3a.
a 6a., às 21 h, sáb., às 20h, 22h,
dom., às 21 h. Espetáculos especiais'
para crianças: sáb., às 17h e dom.,
às lOh e 17h.
EGBERTO GISMONTI - Show acompanhado de Paulo Moura (sax), Waltjnho (bateria) • Edson Lobo (baixo). Taatro Opinião, Rua Siqueira
Campos, 1 .3 - 235-2119. De 3a.
a 6a., às 21h30m, sáb., às 20h30m
e 22h30m, dom., às 18h e 21h30m.
Ingressos a Cr$ 25,00 e Cr$ 15,00
(estudantes), sáb., preço único de
Cr$ 25,00. Até domingo.
BOI — Apresentação do
BERRA
Quinteto Violado com roteiro e direção de Roberto Santana. Teatro
Fonte da Saudade, Av. Epitácio Pessoa, 4 866. Diariamente, às ... ,
21h30m. Até sexta-feira.
DRAMA - LUZ DA NOITE - Show

AS GATAS MAIS OU MENOS VIRGENS — Show com a vedeta Tanie
Porto, o cômico Tiririca e grande
•lenço em toplesa. Boato Pigall»,
Av. Atlântica. 2 406-A - 247-8274.

1.° andar (226-2904).
NINGUÉM SEGURA ESSE SAMBA Dir. de Abraão Calixto. -Show às
6as. e sábs., cim Sídnei Silva, Márcia dos Santos, Aldaclr Louro, Miriam Goulart, Chico Bondade, as
Mulatas Vamps e o conjunto Os
Modernos do Samba. Às 2as., Roda
de Samba, com os partideiros das
Escolas de Samba. Às 5as.,' Seresta •
Noite da Saudade, com Karin Mousse e sua equipe. Churrascaria Beldo <
Center
vedara, no Shopping

OSMAR MILITO — E seu conjunlo
tocando diariamente no Flag, Rua
Xavier da Silveira, 13 (255-0735).
Sem couvert.
2001 - SAMBA SHOW - Dirigido
e apresentado por Gasolina, com
Samba Quatro, Mica • seus Pandeirinhos de Ouro. Vítor Hugo • Sais
Mulatas. Às 6as. e sábs., a partir das
22, na Churrascaria Laa Brasas, Rua
Humaitá, 1.10 (246-7858).
DE
LIMA — Acompanhada
ELLEN
dos cantores Mob Lester, Cy
Manifold e dos conjuntos Os Grilos
e Samba Show. Rincão Gaúcha da
Tijuca, Rua Marquês de Valença,
48. (264-66.9, 264-3545 • . . . .
248-3663).

Meier.

de Maria Betania, acompanhada pelo Terra Trio, Chiquito e Pedro. Dir.
de Isabel Câmara e Antônio Eivar.
Teatro da Praia, Rua Francisco Sá,
88 (227-1083 e 267-7749). Diáriamente, às 21h30m," dom., às 19h.

HIPI HIPI RIO - Show musical d*
Carlos Machado. Figurinos de GiseIa Machado. Coreografia de Nino
Giovanetti. Com Djenane Machado
de Caubi
e participação especial
Peixoto. Boato Night and Day, Ed.
Serrador - Cinelandia (242-7119 •
232-4220). De 2a. a 6a., à meia-noite, sáb., às 20h30m e Ch30m.

EXTRA
RODA DE SAMBA — Com a participação de vários compositores e sambistas. Hoie, Mano Décio da Viola,
como atração principal. Escola de
Samba Unidos do Vila Isabel, Rua
Barão de São Francisco, 236, hoje,

ELISETE CARDOSO E BÂDEN POWELL —" Dir. da Bibi Ferreira. Dir.
musical do maestro Gaya. O espetacuio tem a participação especial de
Luperce Miranda e seu Regional o
Av.
do Coral do Melin. Canecão,
Venceslau Brás, 215 (246-0617 e
243-7188). Às 4as. e 5as., às 22h
30m e 6as. e sábs., às 23h40m. Antes e depois do show, números com
o ilusionista Vic-Dan, o mágico e
cômico Bobby Ricardo e o malabarista William Wu.
.
TITO MADI— Acompanhado de Marisa Gata Mansa, Ribamar e do Mojica Trio. Boato Fossa, 1.° andar do
Bierklause, Rua Ronald dé Carvalho,

às 21h.
RODA DE SAMBA — Apresentada
por Acir Pimentel. Com o conjunto
Lá Vai Viola, de Jair do Cavaquinho, Dida do Cacique, Zé Kéti da
Portela, Catoni, Roberto Ribeiro, Nilton Russo da Mangueira e outros
sambistas. Todos os sábados, às 21 h,
no Club* doi Embaixadores, Praça
Mal. Floriano, 55/1.° andar.
NOITADA DE SAMBA — Com Néíson Cavaquinho, Xangô da Mangueira. Conjunto Nosso Samba, Sabrina,
Vera e Zaca da Cuíca. Todas as segundas-feiras, às 21h30m, no Teatro
ÒpiniSay Euí Siqueira Campos, 143
— 235-2119). Vfeie, Cláudia Regina
e.Tião Motorista como-.convidados
especiais.
'

AIDA PINTO BASTOS - Cantando a
tocando órgão, diariamente no Salão
Av. Epi' Nobre do Castelo da lagoa,
tácio Pessoa, 1 560 (267-0103).

55;
N__
SHOW — Com o Coral e Conjunto
do maestro Stefanini, de quinta-feira
a. domingo. Na Churrascaria PaviIhão, no Pavilhão de São Cristóvão
(234-5548).
_
NOITE DE SERESTA — Todas as quintas-feiras, com a participação d» AlRomir Saint-Clair, Carmem Lúcia,
naldo Lopes • Manuel do Carmo, ao
violão. Cervejaria Capelão, Rua Sanador Dantas, 35. Couvert Cr$ 5,00,
sem consumação mínima.
GRUPO FUZUÊ — Apresenta-se de
2a. a sáb., a partir das 22h. Aos
domingos, o conjunto do saxofonista
Juarez t o cantor Everardo. Bier
klause, Rua Ronald dt Carvalho, 55.

CASAS NOTURNAS
ZÉ MARIA — Ao piano, diàriamente, a partir das 20h. Restaurante Forno • Fogão, Rua Sousa Lima. 4a
(287-4212).
SERESTA — Todas às segundas-feiapresentada pelo compositor
ras,
Válter Rosa da Portela, terças-feiras,
Noite da Samba, com Abílio Martins,
Válter Rosa, Os Impossíveis do Samba e as passistas Regina e Sabrin».
quartas-feiras, Seresta-Show dirigida
pelo cantor Roberto Silva, quintasfeiras, Noite d» Tangos • Boleros,
com Eladir Porto, Perez Moreno,
Grupo Som 5 e outros, sextas-feiras
e sábados, Moreira da Silva como
acompanhado
convidado especial,
dos Impossíveis do Samba, Grupo

com Costinha, acompanhado de Pedrinho Matlar, Celinho • seu conjunto, a cantora Cláudia Regina, HéIlo Ribeiro, Tatiana • Iara Silva. 5a.
a dom., a paitir das 22h. M. Pujol,
—
Rua Aníbal de Mendonça, 36

das 18h, com.Carlos Alberto, Américo de Macedo e Hélio Portinal.
Restaurante • Boate O Bifão, Rua
Santa Luzia, 760 / 1.° andar —
' '
(222-9052). '

tangos, boleros e sambas-canções.
Apresentado por José' Fernandes.
Com Célia Paiva, Perez Moreno e o
Conjunto Típico e atrações diversas
todas as semanas. Casa do Tango,
—
Rua Voluntários da Pátria, 24

(237-5521).
SER.STA — De 2a. a 6a., a partir
das 19h, thow com a participação
de Evandro, ao violão, e Gaúcho,
ao piano. Restauram» Casa do Pará,
— 3.°
Av. Franklin Roosevelt, 84
andar.

BWANA'S QUARTET - Tocando todas as noites, na Churrascaria Tijucana, Rua Marquês de Valença, 74
(228-8870).
FADOS E SAMBA - Show de 2a.
a sáb., com a fadista Beatriz da
Antônio
Conceição e os cantores
Campos, Nazareth e Ellen de Llma, acompanhados do conjunto de
Edson Marinho, do guitarrista An-

287-0105.

"

40* — Espetáculo com a
participação de Carlos Hamilton, Lelé da Cuca, Celso do Agogô, passistas e ritmistas. Diariamente, à meianoite. Música ao vivo para dançar.
Alt-Berlim, Rua Vise. de Pirajá, 22
— 287-0302.
SAMBA

SHOW — A partir dat 23h, com
a participação do Trio Verdade, o
conjunto Lolly Pops, os cantores Jair
Santos, Apoio Hoday, Perez Moreno,
Luciana Freitas e as strip teaaers Teresinha Lupa Dota • Susy. Rastaurante Capela, Rua Mem de Sá, 96
(252-6228).
A NOITE E' DE SATANAGEM
Com o comediante José Santa Cruz
e Neide Monteiro. Na Boato Macumbt, Barra da Tijuca (399-1368).
Shows à meia-noite, 6as. • sábados,
a 1 hora da manhã.
JOSEMIR BARBOSA E WALESKA Cantando de 2a. a sáb., no Poker
Bar, Rua Almirante Gonçajves, 50 —
Aberto a partir das 18h. (255-3485).
MÁRCIO MONTARROIO - Tocando
de 3a. a dom., acompanhado do
Sally
Forma, a cantora
Quarteto
Baldwin, Áurea Martins e Emi Oliveira e seu conjunto. Number Ono
- 267-2231).
(Rua Maria Quitéria, 19
ZIRIGUIDUM N.° 3 - Apresentação
de Sargentelli, com Raul de Barros,
Niltinho Tristeza, Paula do Salgueiro, passistas e instrumentistas. Todas
as noites, o show Esse Maravilhoso
Chorinho Brasileiro, com a participa
ção de Arlindo ao violão, índio do
Cavaquinho, Raul de Barre» • Pau
lo Moura e Nenem Ja Cuíca. Àt
22h, na Sucata, Avenida Borges da
Medeiros (Lagoa). Reservas . . . .
227-3589. Couvert Çr$ 30,00.

23hl0m - TV Globo, canal 4
Crepúsculo Vermelho (The Journey). Produção americana, em teonicolor, de 1959, dirigida por Anatolo Litvak. No elenco: Deborah
Kerr, Yul Brynner, Jason Robards,
E. G. Marshall, Anouk Aimée, Robert Morley, Anne Jackson, Kurt
Kasznar, David Kossoff, M a r i e
Daems, Gerard Oury, Ronny Howard. A cores.

CORAL DO SESI DE BRASÍLIA
Sob a regência do maestro Nelson
Matias da Silva, com a participação
do Conjunto Operário de Folclore •
Rondas Populares do Sesi do Ceará,,
sob a direção de Míriam Câmara.
Hoje, às 21h, no Teatro João Caeta¦
no, na Praça Tiradentes.

lacovino, Frcderick Stephany e Iberê Gomes Grosso, com a participação especial do violonista Stanislaw
Smilgin. No programa: 2.° Quarteto
de Mozart, e Quinteto, de Schumann. Hoje, às 21 h, no foyer do
Teatro Municipal.
MÚSICA ANTIGA DA RÁDIO MEC -

BANDA ANTIQUA — Obras
guesas, espanholas, inglesas
cesas do sec. XVIII. Todas
gundas-feiras, às 21h30m, no
Ipanema.

O conjunto se apresenta sob a direção de Borislav Tschorbow. No programa, obras da Jarzebski, Johann
Schein, Handel, Ba.h e outros. Dia
22, terça-feira, e dia 24. quinta-feira, às 18h, no Museu Nacioaal de
Belas-Artes, com entrada franc»

portue franas seTeatro

PRO ARTE ANTIQUA - Concerto
com obras do século XVII. No programa: Suíte das Danças, de Praelorius, How Merrily we Live, de Mi
chael East, Caraoni a Dua Canti Cal
Basso Continuo, de Frescobaldi, Flow
My Tears, de John Dowland ê oulras
peças. No Teatro Casa-Grande, hoje,
às

21h.

QUARTETO GUANABARA - Formado por Arnaldo Estrela, Mariuccia

ANTÔNIO JANIGRO — Recital do
violoncelista acompanhado do pianista Alfredo Rossi. Interpretação de
Sonata n.° 3 em lá Maior Op. 69,
de Beethoven. Suite n.° 3, em Dá
Maior,
para Violoncelo. Solo, de
Bach, e Sonata n.° 1, em Mi Menor,
Op. 38, de Brahms. Dia 23. quartafeira, às 21h, na Sala Cacilia Meireles.
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MISSA

Desp.

Tur.

Heston, Karl Malden, James Anderson, Bernard Philips, Tom Tully.

a suspeita de um rebelde entre os
viajantes, Paul Flemyng" (Robards).
Melodrama sentimental de fundo
propagandístico e de resultado ridiculamente melancólico, que furou
também na bilheteria. Um grande
acinte na utilização da grande Aimée numa ponta inexpressiva.
- 24h — TV Tupi, canal 6 - CienProtista Bicão (Birds Do lt),
dução americana, originariamente
em Tecnicolor, de 1966, dirigida
por Andrew Marton. No elenco:
Tab Hunrer, Soupy Sales, Arthur O'
Connell, Edward Andrews, Doris
Dowling. Em preto e branco.
Soupy toma um elixir que lhe
permite voar. Comédia sentimental
e 'fantástica que poderia agradar às
crianças se exibida mais cedo. Sua
curjpsidade única está no fato de
nunca ter sido apresentada em cinema no Brasil.

No auge dos acontecimentos
— 1956,
políticos em Budapeste
um grupo de passageiros de um
avião é obrigado a seguir viagem
por terra até Viena, o major russo
Surov (Brynner) e a inglesa lady
Ashmore (Kerr) têm um caso sentimental e surgem complicações ante

0h40m - TV Globo, canal , 4
Ruby Gentry (idem). Produção
americana, em preto e branco, de
1952, dirigida por King Vidor. No
elenco: Jennifer Jones, Charlton

— Cons.

Est.

Gov .

Cult.

ZYD-66
AM-940 KHz

i;

Est.

Ruby (Jennifer) é uma moça
nos agrestes pântanos da
vive
que
Virgínia, apaixona-se por Boake
Tackman (Heston), filho de rico proprietário local, que prefere se casar
com outra; Ruby decide se vingar,
enriquecendo. Melodrama passional, extravagante em tudo, a começar pela direção de atores, numa
linha d,e super-representação que
poderá chocar até mesmo o telespectador habituado aos excessos do
estrelismo hollywoodiano. O espetáeulo é sempre levado em tom
maior, à beira da desafiriação, mas
com tal mestria que deslumbra.
Poucas vezes o cinema conseguiu
alcançar o clima de erotismo trágico
de Ruby Gentry, embora a sexualidade, hoje em dia, seja muito mais
franca. Tragédia romântica em alta
voltagem, nas mãos de um especialista: mestre Vidor. Nos cinemas o
filme chamou-se Fúria do Desejo e
com este título já fòi exibido na
TV.
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Guerra (Molière 72) —
— Música de Cláudio
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Cenário

Joel

TEREZA

TEATRO
Todos

os

dias,

Vesperais:

às

RACHEI - Tel.: 235-1113
— Sábs.: às 20 e 22,30

hs.

21,15

Doms.:

Petraglia

às

18

hs.

c

5a.-feira.

às

17

hs.

hs.

—

MASSUO NAKAKUBO - Serigrafias.
Ponto de.Arte, Rua Aires Saldanha,
92. De 2a. a sáb., das 14h às 22h.
Até o dia 31.'
NELSON LEIRNER - Desenhos e estartdartes. Galeria Grupo-B, Rua das
Palmeiras, 19. Às 2as., das 14h às.
"3a.
19h, de
a 6a., das 14h às 22h,
sáb., das 10h às 13h. Até sábado.
RUBEM VALENTIM - Pinturas. Galeria de
Arte Ipanema, Rua Farme
de Amoedo,
56.
Diariamente das
lOh às 12h e das 16h às 22h.
CLÁUDIO ÇARRICONDE - Talhas.
Museu Nacional de Belas-Artes, Av.
Rio Branco, 199. De 3a. a 6a., das

CANAL

9h30m: Padrão (a cores) com Audiomusical. 9h55m: TV Educativa. lOh
30m: Programa Edna Savagat. llh
30m: Jeannie É um Gênio (a cores).
12h: Daktari. 13h: Rede Nacional de

13

cerramento.

Parques e Jardins
PARQUE LAJE — Com uma granda
mansão, sede do Instituto de BelasArtes, florestas, grutas, torreão, caÍ2Í_ó__o dos .escravos, jardins, lagos, represas. Na Rua Jardim Botanico, 414, das 8h às 17h30m, ex-

ZOOLÓGICO - Várias espécies de animais da fauna mundiai, especialmente da brasileira,
africana e asiática. Grande coleção
de aves e pássaros do Brasil. Na
Quinta da Boa Vista, diariamente,
das 8h às 18h30m. Ingressos a Cr$
2,00. Crianças com menos de l,20m
não pagam.
PARQUE DA CIDADE — Com lagos,
bosques, jardins artísticos, extensos
gramados a ainda o Museu da Cidade. Estrada da Santa Marinha s/
n.° Diariamente, das 8h às 17h30m,
- Antiga
QUINTA DA BOA VISTA
chácara do Elias, uma das mais belai residências da época que, ofertida a D. João VI, se tornou o Paço de São Cristóvão. Al moraram
D. Pedro I e D. Pedro II. Hoje i
sede do Museu Nacional a onde está localizado o Jardim Zoológico.

JARDIM

ceio

às

segundas-feiras.

JARDIM BOTÂNICO - 40 mil planMs representando 3 mil espécies. A
. mais completa coleção de palmeiras do mundo. Obra de arte e prédios históricos, como o da fábrica
de pólvora, fundada em 1808. Guias
poliglotas para os visitantes estrangeiros. Rua Jardim Botânico, 920,
das 8h às 18h. Ingressos a Cr$ 1,00.
Crianças até 8 anos não pagam.
FLORESTA DA TIJUCA - Visita à
Cascatinha, Açuda da Solidão, Bon»
Retiro, Cascata Diamantina e- CapeIa Mayrink, que tem no altar quatro painéis de Porlinari.

Revista
vim, 33 (224-6625). De 3a. a 5a.,
às 21 hT' sáb. e dom., às 18h, 20h
e 22h.
GOSTOSO MESMO E* MULHER - De
José Sampaio e Cole. Apresentação

É MOLE MOLE... FÁCIL FÁCIL
Marzullo. Com
Álvaro
de
Dir.
Manul», Vítor Zambito, Montenegro,
Selma Cupti, Maria da Glória e Tatiana. Taatro Rival, Rua Álvaro Al-

BOLSO — Av. Alaulfo de Paiva, 269-A
Tel.: 287-0871 — Ar refrigerado
9.°

MÊS

DE

(Leblon)

«MARLENE
E GRANDE ELENCO

TEATRO PRINCESA ISABEL

Amanhã, às 21,30 hs. - Reservas: 236-3724
Desc. Esp. para Estudantes (Exceto aos Sábados)

de

-

Flávio
(Velha
ladany. Marcos Waimberg, Olegário

Cen.:

MUSEU NACIONAL - Fundado em
1818 por D. João VI. Tem uma seção de Paleontologia e uma importante coleção de múmias na seção
de Antropologia. De 3a. a domingo, das 12h às 16h30m. Segundas
e feriados não abre. Quinta da
Boa Vista, São Cristóvão (287-7010).
CHÁCARA DO CÉU — Pertencente
à Fundação Raimundo Castro Maia.
Possui 357 obras de arte brasileiras e estrangeiras, entre quadros,
estátuas, cerâmica, luminárias e prataria. Na Rua Murtinho Nobre, 93.
De 3a. a sábado, das 14h às 17h.
Domingo, das llh às 17h.
MUSEU BOTÂNICO KUHLMANN
— Construído nos fundos do Jardim
Botânico em 1800, a antiga Casa
dos Pilões e ex-moradia de João
Geraldo Kuhlmann, é a atual sede
do Museu. Aí podem ser vistos objetos pessoais do cientista, seus instrumentos dc trabalho, suas coleções e os resultados de suas pesquisas. Na Rua Jardim Botânico n.°
1 008. De 2a. a óa., das 9h às 17h.
MUSEU DO ÍNDIO — Exposição de
várias áreas culturais indígenas. Trabalhos das tribos do Xingu, Pindare, Norte da Amazônia e Nordeste.
De 2a. a 6a., das Uh30m às 17h.
Rua Mata Machado, 127 (228-5806).
DE RUI BARBOSA - Exposicom os móveis, roupermanente
ção
pas, livros e carruagens que pertenceram a Rui Barbosa. Rua São CIcmente, 134 (246-5293). De 3a. a
domingo, das 14h às 21 h.
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
CASA

Com valiosas peças da nossa História, como a carruagem imperial, trono de D. Pedro II, etc. Na Praça
Marechal Ancora (224-0993). De terça a sexta-feira, das 12h às 17h30m,
sáb., dom. e feriados, das 14h às
17h30m.
MUSEU DE VALORES — Com céduIas e moedas antigas, coleções das
cirprimeiras cédulas e moedas que
cularam no Brasil no tempo do doNo
mínio holandês e do Império. "Rio
EÍanco Central do Brasil, Avenida
Branco, esquina de Visconde de
Inhaúma. De terça a sexta, das
10h30m às 16h30m, sáb., das llh
às 14h e dom., das 12h às 18h.
Fechado as segundas-feiras.

ROCHA

Com

Aurimar

de Holanda

Rocha,

e Beth

Glória

Saddy.

Amanhã, às 21,30 - 5.°-feira, vesp. às 16 hs. (preços reduzidos)
Estudante: 6,00

A

Galeria Rachid, Av. Rio Branco, 156/
subsolo, loja 130. De 2a. a 6a., dàs
'
Í0h, às 20h. Até amanhã.
FUKUSHIMA - Pinturas. Galaria de
Arte Copacabana Palace, Av. Atlantica, 1 702, loja 7. De 2a. a sáb.,
das 9h às 22h. Até quarta-feira.
ANTÔNIO MAIA — Pinturas. Galaria
Bonino, Rua Barata Ribeiro, 578. De
De 2a. a sáb., das 10h às 12h e
das lóh às 22h. Até sábado.
LUIGI GIANDOLFO - Pinturas. Banco ítalo Belga, Av. Pres. Vargas,
417. De 2a. a 6a., das 9h às . . .
17h30m. Até domingo.
DESENHOS — Mostra dos artistas
Luís Carlos Carvalho e Jones Alberto de Almeida. Museu Antônio Parreiras, Rua Tiradentes, 47 — Niterói. Dc 3a. a 6a., das 13h às 17h,
s»b. e dom., das 14h às 18h. Até

dia 31.

DO TEATRO - Exposição
permanente. Documentos sobre artistas e atividades teatrais, incluindo
indumentárias usadas em óperas ¦•'
peças. Salão Assírio no Teatro Municipal. Entrada pela Avenida R i o
Branco (222-2885). De segunda a
sexta-feira, das 13h às 17h. Entrada
• i
franca.
MUSEU DA REPÚBLICA - Com obMUSEU

jetos relacionados à História da República, como a condecoração de"
Deodoro, etc. Rua do Catete, 153
(225-4302). De terça a sexta-feira,
das 12h30m às 17h30m. Aos sába- '
dos, domingos e feriados, das 15h
às 18h, Guias para acompanhar as.
visitas. (225-7662).
MUSEU DAS ARTES E TRADIÇÕES
POPULARES — Parque do Flamengo
Av. Rui Barbosa (245-1195). De terça a domingo, das 12h às 17h.
MUSEU DO DEPARTAMENTO NA-.
CIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
— Av. Pasteur, 404 (236-0309). Desegunda a sexta, das 9h às llh30m
e das 13h às 17h30m.
NACIONAL DE BELASGaleria Nacional e esNa Av. Rio Branco, 199
(223-3470). De 3a. a óa., das 12h,
às 21 h, sáb. e dom., das 15h àt
18h. Visitas guiadas de terça a sexta-feira, das 15h às 17h. Pepa do
mês em exposição no hall de cn-.
trada: Escullura^obieto Evolução, de
Joaquim Tenreiro.
MUSEU
ARTES —
trangieras.

MUSEU NAVAL E OCEANOGRÁFICO
— Do Serviço de Documentação da,
Marinha, com modelos de navios,
objetos históricos e peças que per.
tenceram o grandes vultos da Marinha. Rua Dom Manuel, 15. De 2a.
a óa., das 12h às 17h, e séb. *
_.
dom., das 15h às 18h.
-»
MUSEU DA FAZENDA FEDERAL
Objetos e documentos sobre o de*
,. senvolvimento da administração tributária no Brasil, no Palácio da Fazenda, na Avenida Presidente Antònio Carlos, 375, sobreloja, setor A.
Aberto de 2a. a óa.-feira, das llh
às

17h-

,

MUSEU DO FOLCLORE — Com um
acervo que inclui peças de arte •
artesanato popular — brinquedos,
leques, peneiras e instrumentos musicais de fabricação caseira, indumentárlas tipicas e grande malerial
No
afro-brasileiros.
cultos
sobre
Anexo do Palácio do Catete
(245-3838). De 3a. a 6a., das 13h
às 18h, sáb. e dom., das 15h às
18h. Entrada franca.
MUSEU DA CIDADE — Com peças
relacionadas à História do Rio de
Janeiro. No Parque da Cidade, Estrada Santa Marinha (247-0359). De
segunda a sexta-feira, das 13h às
17h„ sáb. dom. e feriados das llh
às 19h.
MUSEU DO BANCO DO BRASIL
Av. Presidente Vargas, 328/16.° andar. De segunda a sexta-feira, das
9h30m às 17h30m.

ESS PRODUÇÕES
DESPEDINDO-SE DO PUBLICO CARIOCA, WILLIAM
COM
APRESENTA A MELHOR COMÉDIA DA TEMPORADA,

SUCESSO

AURIMAR

Bahia)

DE ARTE MODERNA - Exposição do acervo e biblioteca com
livros de artes plásticas, cinema e
teatro. Avenida Beira-Mar. Aberto
de terça a sábado, das 12h às ....
18h30m, com liberdade de pagamento para o ingresso (sugestão, Cr$
5,00). Aos domingos, das 14b às
18h30m, com entrada franca.
MUSEU

JORGE

0 GENRO QUE ERA NORA
Comédia

Galeria do Grupo Halles, Rua Figueíredo Magalhães, 263, de 2a. a 6a.,
das 9h às 22h, e Rua Franklin Roosevelt, 39, de 2a. a 6a., das 9h às
1 Bh. Até sexta-feira.
Pinturas
GERALDO F. CASTRO -

Museus

"(a
cores). 14h48m:
14h20m: Padrão
Abortura. 14h50m: Aula de Francês
(a cores). 15h: TV Educativa. 15h
30m: Honesto Trapalhão, lóh: Garota Genial. 16h30m: Mamãe Calhambeque (a cores). 17h: Nanny (a cores).17h30m: Matinê das Cinco. 18h
50m: Faixa Cultural. 19h30m: Rio Dá
Samba. 19h35m: Eu e a Moto. 20h:
Teletipo Rio. 20h05m: Quero Viver.
20h55m: Teletipo Rio. 21 h: Os Detatives (a cores). 22h: Teletipo Rio.
22h30m: Terceiro Tempo. 24h: fn-

CANAL 6

Perroni

Galeria de Arte, Rua Vise. de Pirajá, 168. De 2a. a 6a., das lóh às
22h.
ANAMARIA — Pinturas. Galeria Antares, Rua das Laranjeiras, 114. De
2a. a dom., das 9h às 22h. Até d
dia 11 de junho.
FLORA CAMPOS PORTO - Pinturas

Até quinta-feira.
ANTÔNIO BARBOSA — Talhas. Gale- .
ria Studius, Rua das Laranieiras, 498.'
De 2a. a sáb., das lóh às 23h.
Até o dia 2 de junho.

Notícias. 13h30m: Camomila • Bemme-Quer. 14hl5m: Clube do Capitao Aza, com os filmes: Seriado de
Aventuras, Esquadrão Arco-íris, O
Gordo e o Magro, Seriado do Aventuras, Daniel Boone (a cores), Hardy Boys, A Pantera Cor-de-Rosa, Soneca, Inspetor, Tom e Jerry. 181):
Jerônimo, o Herói do Sertão. 18h
45m: Vitória Bonelli. 19h30m: Rede
Nacional de Notícias (a cores). 19h
50m: Boto Rockfcller. 20hlm: Mulheres de Areia. 21 h: Balança... Mas
Não Cai (a cores). 22h30m: Missão
Impossível. 23h30m: Contro Médico
(a cores). 0h30m: longa-Metragem:
Cientista Bicão.

—
Color Bars.
10hl5m: Abertura
10h30m: Slim John. 10h45m: Vila
12h:
Globinho.
Sésamo. Ilh45m:
Tani. 13h: Hoje (a cores). 13h30m:
Uma Rosa com Amor (reprise). 14h:
Wally, lippy • Touché. 15h. Perdidos no Espaço (a cores), lóh: Vila
Sésamo. 17hi Globo Cor Especial:
As Aventuras de Abot» e Costello
— desenho. 17h30m: Globo Cor EsGlopecial: Dick van Dyke. 18h02m:
bo em Dois Minutos. 18h08m: Shazam, Xerife _ Cia. 18h48m: Globo
em Dois Minutos. 18h51m: Uma Rosa com Amor. 19h46m: João Saldanha. 19h48m: Jornal Nacional (a
cores). 20hl7m: Cavalo de Aço. 21 h
22h07m: O BemSatiricon.
06m:
Jornal
Amado (a cores). 22h47m:
Internacional (a cores). 23hi Sessão
Classe A (a cores), filmo: Cropúsculo
Vermelho. 0h40m: Sessão Coruja,
filme: Ruby Gentry.

20,00.

13h .às 20h, sáb. e dom., das 14h
30m, às 19h. Até domingo.
ÁLVARO- BORGES — Pinturas. Real

MUSEU DO PORTO - Documentos
históricos e fotografias ligadas ao
Porto do Rio de Janeiro. Na parle
da manhã, visitas guiadas com condução grátis para escolares; Diariamente, das 13h às 17h, sábados,
domingos e feriados, das 14h às
17h.

CANAL 4

de

(Prêmio Gil
(Molière
Vicente 72) com SÉRGIO BRITTO (Molière 72) e mais 30 atores.
72)

Carvalho

COLETIVA — Exposição das novas
aquisições do acervo, com trabalhos
de Teruz, Velasco, Antônio Fernando Câmara, Reinaldo Fonseca, Ardouin e Darci Penteado. Galeria Vernissage, Rua Hilário de Gouveia, 57A. De. 2a. a sáb., das lOh às 22h.

Televisão

de CHICO DE ASSIS
Direção

ADELSÕN PRADO - Exposição de
pinturas. Galeria Museum, Rua Barata Ribeiro, 707, loia D. Aberta as
3as. e 5as., das 9h às 22h. . .

De segunda a sexta-feir.a, das lóh às 24h.
Aos sábados e domingos, das 12h às 24h.
CLÁSSICOS EM FM (20h30m às 2h) - Abertura
Leonora n.° 3, de Beethoven (Jochum); Concerto para Piano e Orquestra n.° 7, em Sol
.Maior, de Mozart (Szell); Sinfonia n.° 1 Primavera — de Schumann (Bernstein) e De.
Natura Sonoris, de Penderétzki (Cziz).
Correspondência pára a RÁDIO JORNAL DO
BRASIL: Av. Rio Branco, 110/112 - 5.° andar
-Telefone: 222-1818.

DE

Cr$

TERUZ — Exposição de obras de
Orlando Teruz e seus filhos, Alex e
Rogério (pinturas). Mini Gallery, Rua
Garcia d'Ávila, 58. De 2a. a sáb.,
das 9h às 22h. Hoje, excepcionalmente, funcionará das 20h às 22h.

FM99,7MHz

TEATRO

Participação especial de Edy
mir.
Star e do coniunto Os Católicos.
Teatro Miguel Lemos, Rua Miguel
Lemos, .51 (236-6343). De 3a. a
dom., às 21 h. Sábados, às 20h30m
e 22h30m. Ingressos a Cr$ 10,00 e

Artes plásticas

MÚSICA CONTEMPORÂNEA (15h às lóh)
PRIMEIRA CLASSE (22h às.23h) - Allegro do
Concerto para Violino em Ré Maior, de Tchaikovsky (Ferras); Abertura Le Magnifique, de
Grétry (Bonynge); Rítmico e Cavalleresco, 3.°
movimento do Concerto para Violão, opus 99,
de1 Castelnuovo-Tedesco (Williams); Refletsdam l'eau, das Imagens, de Debussy (BenedettNMichelangeli); A Olimpíada, de Pergolesi
(Nova Filarmônica, de Londres) e Sonata era
Ré Maior, de LeclairíStaryk-Boucheir).
NOTURNO. (23h) - Papai chama o Vovô e
Corre Aqui para Ouvir Este Barato.
NOTICIÁRIO - De 2aAa 6a., 6h30m, 7h30m,
8h30m, 9h30m, 10h30m, 11h30m, 12h30m,
13h30m, 14h30m, T6h30m, 17h30m. 18h30m,
20h30m, 21'h30m, 0h30m, lh30m e 2h30m.
Aos sábados, domingos e feriados,
8h30m, 12h30nvl8h30m, 0h30m e 2h30m. ;
BOLSA DE VALORES - Segunda a sexta-feira,
às 10h45m (abertura), 14h45m (fechamento)
e 18h55m (resumo).
INFORMAÇÕES ESPORTIVAS - Aos sábados
. ;
e domingos, às 20h.

Orlando Miranda e Carlos Miranda apresentam

LEIGA

dè Cole, com Nick Nicola e as vedetas Super-Sexy. Teatro Carlot Gamas, Praça Tiradentes (222-7581).
ELAS QUEREM E' PODER - Apresentação de Brigitte Blair e Carlos
Leite. Cim Gugü Olimecha, Hercio
Machado, Isabel Silva,e Zélia Za-

Música

Os filmes da TV .
O delirante Ruby Gentry de
King Vidor, em enésima reapresentação tra- TV, domina, exclusivo, a
programação noturna, que se completa com uma comédia inédita no
Brasil — Cientista Bicão — e um
pastoso melodrama de propaganda
anticomunista — Crepúsculo Vermelho.

Hoje na RADIO
JORNAL DO BRASIL

tônlo Ferreira • do violonista SilviRestaurante Lisboa i
no Pinheiro.
Noitk, Rua 5 d* Julho, 312 - . . .
257-8339..
.
ÓTIMO... MUITO ÓTIMO - Show

PÁGINA 7
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Rio de Janeiro, segunda-feira, 21 de maio de 1973

G

JORNAL DO BRASIL

((

DÕRIA

FREUD EKPLIGA

%

(EXPLICA?)
dir. João Bethencourt.
e grande elenco. 14.» mês de sucesso. Trad. e
hs. (Preços redimdo.)
Amanhã, às 21 hs. - 4.".feira, vesp. às 16
e 237-18U
TEATRO COPACABANA - Reservas: 257-0881
TEMPORADA LIMITADA
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JORNAL DO BRASIL

143).

Tel. 235-2119

D

segunda-feira, 21 de maio de 1973

Rio de Janeiro,

r

¦ _,iii_e__en'iis

TEATRO OPINIÃO (R.

Siqueira

Campos,

NOITADA
DE SAMBA

apresenta

HOJE
às 21,30 hs.

LAMATOA.

Convidados especiais:

CLAUDIA REGINA e TIÃO MOTORISTA
Com XANGÓ DA MANGUEIRA, NELSON CAVAQUINHO, CONJUNTO
Celina
NOSSO SAMBA, BAIANINHO, GIZA NOGUEIRA, SABRINA,
e Neide. — Serviço de bar: Picadinho à baiana
Uma. realização Coutinho 4 Beyer
Est.

Gov.

GB -

Sec.

Desp., tur.

Cult.

a comédia musical mais aplaudida
em lodo o mundo

,_j V

Ar refrigerado
-

Est.

Cons.

Fernando Torres Diversões apresenta
Sob os auspícios da Fundação Cultural do D.F.

EDIFÍCIO manchete
4as„ 5as.
. • 6as.

SERIA CÔMICO

INGRESSOS

10,00

Nunes
Direção:
QUARTA-FEIRA, ÀS 21 HS.
TEATRO MAISON DE FRANCE
Celso

A VENDA

NAS

E

se não fosse sério

TEMPORADA
POPULAR

RAIMUNDA,
RAIMUNDA.

Est.

— Cons.

Est.

)

,

.SA1»- D80 Bi- @/S_-__DZ- / /

I

I

/
RUA SENADOR VERGUEIRO, 95
_,„ „___,
C 225-910-»
TtLS
22S-0646
17.00 ¦ 20 00 6 22 OO
- 21 00 HS
BABADO
0_ JA A 6Í FEIRA - 10 OO
r
17 CO E 21 OO
DOMINE-

«TTOGIN.O

ABENOIA ABREU e AER0LINEA8 AR6ENTIHA8

¦¦¦¦I
____^_i__J£94

SHAW

Joôo Bethemourt
Direção - Trad
Arlindo Rodnguoi
Cenário
ISABEL RIBEIRO
KOPPA
FRANCISCO MILANI
NORMA DUMAR
CLÁUDIO MACDOWELL
Part. eipoclal ANDRÉ VILLON
. mai» 25 artistas

CARLOS

______________________¦

_____________p-|*w^i-__!

______________________¦ _____!_____ __)^^»___l __b__PI
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__________ *« ' ________ ______________________H

____________ mm*

TEATRO GLORIA

l

Tel. 245-5527

Horários*. Diariamente às 21 hs.
Vesp. 5." às 16 hs.e Dom. às 18 h3.

Sábados: 20 e 22,15 hs.

EXCEPCIONALMENTE: apenas durante
as comemorações Preços Especiais

____»^^^^i_r^^^^^^___^^___^^_F^^^i___í

Crí »,00 E Cr$ 12,00 - SÓ 2 SEMANAS
PATROCÍNIO DO CONSELHO BRITÃNICO_

GUILHERME ARAÚJO apresenta

EGBERTO GISMONTI
NO SHOW QUARUP
Com: Paulo Moura (sax), Edson lobo, (baixo) e Wallinho (bateria)
- Doms.: 18 e 21,30 hs.
De 3." a 6,a, às 21,30 - Sábs.: 20,30 e 22,30

TEATRO OPINIÃO - Rua Siqueira Campos, 143
Res.: 235-2119 - SÓ ATÉ DIA 27

LUIZ

¦pntdiiFamllíi^^^l^pririotTRTiííí^^
i^iprottltuUTSanl^^^^Jari^arrnen^^oiu
De 3a. a 6a., às 21 hs. - Sábs., às 20 e 22,30
Domingos, às 18 c 21 hs.
PREÇOS 20,00 c 10.00
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QUEM VIU CON6ABR0U O ESPETÁCULO.
AÓORfl EA SUA VEZ

Cult.

tTt
BERNARD

If

/
;K ALBAN (FRANCA)
¦ ÜOHUfiON (ITAlIA)
/
S
AU CARTHY (HOLANDA. /
. OTTO WEBBE_V(AU-TRiA) /
KRIBKA (HUNGRIA)
\

SERMÃO
PARA UM

de

Bo
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Belo Horizonte (Sucursai) __ Um dos detalhes
que mais chamou a atenção dos maestros ingleses
que vieram a Urinas com o
Royal Ballet foi a constatação de que em Belo Horizonte só variam os no__B-'_____H
___F:"T___I
___^'_______
__¦
mes das orquestras e seus
ummtmmvk
WmTm
__r«>__P____fl
I
são
os
músicos
regentes:
_r
Wttm
W\\^*<^^dm\
W
mesmos.
os
praticamente
______•__ ^^^E____ __. ._rM_WW
Vivamente impressioWmm '* S^^^^» ' àtmmm _H__:' 7^___________________________________________________________
nados com o alto nível dos
instrumentistas mineiros,
os maestros Anthony Twiner e Ashley Lawrence
^Z^^^mmmmmW9^mm\
manifestaram o desejo ãe
'ÍA-C^^IÊ
^^^>- * m*^^*
Í ___fl___________r
.
-- ^^_^^^_________r
conhecê-los pessoalmente,
_w_uwr
$'.
descobrir
então
que
para
mmr fimÉ^M:--;>
os músicos que sustentam m
cinco orquestras não chegam a perfazer o número
-. .Ja ______ '¦ :''1<"íi*_í __^ »____.
normal de executantes de
duas sinfônicas.
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Conde de
J06-C
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COPACABANA
D.as d_ Roch.i

AMANHÃ, ÀS
21,30 HS.

Tur.

TEATRO

DO

O GLOBO

UNIMARC0 APRESENTA LWTAMENfx L

Cult.

de Chico Pereira da Silva, com RUBEM DE FAICO, PAULO PAD11HA
HÉLIO ARY. Dir.: Paulo Afonso Grisoli. Cens.: Hélio Eichbaúer.
— Tel.: 237-7003
TEATRO GLÁUCIO GUI (Pça. Cardeal Arcoverde)
Desp.

DE

MARIAZINHA PRESENTES
ide de Pifsui 16*} A --- IPANEMA

MARIA FERNANDA em

Cult.

BILHETERIA

ESTUDANTES AS 21 HORAS DE 3 as fl.í
E AOS DOMINGOS NAS DUAS i

Est. G.B. — Soe. Cult. Desp. Tur. — Cons.

GB — Sec.

NA

AGENCIAS

'85
Av R.o Branco
LARGO DO MACHADC
(galeria Condor1
Largo do Machado 2^

Res. 252-3456
Próximo espetáculo: O Amante de Mme. Vidal

Esl.

OÍELO

TEATRO ADOLPHO BLOCH

FERNANDO TORRES e MAURO MENDONÇA

Gov.

BIBI
FERREIRfl

_____
GRANDE

FERNANDA MONTENEGRO

Gov.

í£

PAULO
AUTRAN

Cult.

MINAS
UM iMÜSICO PARA
CINCO ORQUESTRAS

hs.

,

lll

MERCADO

Mas o fato é que, apesar desse panorama e da
insuficiência de estímulo,
oficial, esse número reduzido de, instrumentistas é
capaz'de manter em pleno
funcionamento, em regime regular de têmporadas, as cinco orquestras
mineiras, e
sinfônicas
com uma qualidade que
levou os maestros in-.
gleses a considerar uma
delas — a.da Universidade Federal de Minas Gerais.— como aquela que
com mais sucesso levou a
cabo a difícil tarefa de
acompanhar o Royal Bailet, segundo declararam
ao maestro Carlos Alberto
Pinto Fonseca.
O músico de orquestra
vive em Minas uma situação crítica. A falta de
mercado capaz de ofereremuneração
cer uma
condigna aos profissionais é o principal fator
responsável pelo esvaziamento das matrículas para execução sinfônica nos
conservatórios, o que, por
sua vez, reduz as perspectivas de renovação profissional — traduzindo-se a
situação num círculo vicioso.
Além disso, segundo ó
maestro Carlos Alberto
Pinto Fonseca, essa sihtação é agravada com a importação de músicos estrangeiros pelas grandes
orquestras nacionais, como é o caso da Orquestra
Sinfônica Brasileira, da
Guanabara, que recente-

4i_9
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B
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Os instrumentistas se arriscam
ao desgaste artístico para manter
as orquestras em funcionamento
mente contratou instru- pais com a iniciativa privada de banqueiros, inmentistas tchécos, e da
e comerciantes.
dustriais
de
Sinfônica
Orquestra
Minas,
Em
para sobresustentada
Alegre,
Porto
vivência das orquestras,
por um número considenasceu então espontânearável de músicos urumente entre os músicos
guaios. Finalmente há o
solução prática para
uma
problema da emigração
o
problema, baseadút-no.
dos profissionais, que prede permuta persistema
cenos
judica ainda mais
dos profissiomanente
inferiorizados
tros que,
única
nais,
fórmula capaz
aquisitiao
poder
quanto
vo, sé vêem obrigados a de manter as cinco orem
gastar longo tempo de questras mesmo funcionaao preço
mento,
trabalho na formação dos
um
de
inevitável
grande
músicos apenas para perdesgaste físico e artístico
dê-los, mais tarde, quanpor parte dos instrumendo. eles se revelam bons
tístas.
as
orprofissionais, para
E é ensaiando pela maSão
e
Rio
do
questras
nhã na Orquestra da UniPaulo, em melhor situaversidade Federal, tocanção financeira."
do à tarde com a SinfôniSegundo o maestro, a
solução oficial é pouco ca da Polícia Militar e
treinando à noite com o
viável, uma vez que a ma• nutenção de uma orques- . pessoal ãa Orquestra de
Câmara da-Escola de Mútra sinfônica de 80 eleali na Sociedade Misica,
veruma
mentos exigiria
¦
ba mínima anual de Cr$ neira de Concertos Sinfônicos, que os músicos
1 milhão, restando uma
vêm mantendo viva a
única esperança — a uniatividade musical em Miãò de esforços das autorinas Gerais. •
dades estaduais e munici-

_m_m_m_,m_^_^_^___^_^_^_mÊmmmmmmmwÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm *í. 7$
i^»*3«3Wflf_fT_riBBiH
•" Twp^s*^-»-5¦
h
$r*ni
* a&Sp"*^ -_itj*_™<>5yS«ífx-¦ .ff-jiAfflig^Xy?-

•
mp__í________Bf^'
•X^^jL^^^^asmma^mmmmmmmmmTnM^ '

: - -. ip

9_____H@i8____ij_________i_!lifl-______________

*>'-'

;

' ¦ :'z',Y'
''•¦-'

Dll-.--

jii

lm

I wbMwM
R! El
wRHir m.-y¦'* fml^m- ÍmÍ
*Â
l___EL^ máu-^^f^^^mm^Mk
i.*«
E_f mkcl
W#/%Mí|
»Hp_H^ *____f mt
_» »,, ' ^m màw'—*,
l mm^mmw*- ____PV^ '" VÍ Êl»
^ •*

Assine o
Jornal do Brasil
e saia de casa bem
informado.
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Seja uma das 600.000 pessoas bem
informadas.
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Apesar da estafa, os integrantes da Orquestra
da UFMG garantem o alto nível do conjunto

d

',

CADERNO B

HORÓSCOPO PARA HOJE,
SEGUNDA-FEIRA,
DIA 21 DE MAIO DE 1973

dia

Sábado,

26 de maio, às 16,30 horat
Concerto especial

Signo solar vigente: Gêmeos.
(21 de maio a 20 de junho).
nas
baseados
cálculos
Conforme
Efemérides, de Rafael, o Sol percorre neste período o signo de
-Gêmeos.
Planeta regente — Mercúrio.
Elemento — Ar — Mutável positivo.
Partes . do corpo — Mãos, braços,

.

FESTIVAL MAHLER
- Solistas: MARIA
Regente: ISAAC KARABTCHEVSKY
KAUAY soprano e DÉBRIA BROWN, contralto
Coral
Associação de1 Canto "Ressurreição"
n.0' 2
Sinfonia
Programa:
Infs.: 222-5842 e 224-2895

Governo do Estado .da Guanabara
e Turismo
Secretária de' Cultura, Desportos
, SAIA CECÍLIA MEIRELES
4».-feir», !di« 23, is 21 hs.
,

•

.

nervos,
ratório.
Metal
Cores

'•

.'

ÁRIES

Y

còm a PRO ARTE
n.° 3, em lá Maior; BACH
Sonata
Programa:.BEETHOVEN
- Sonata n.« 1.
Suite n.° 3,.violoncelo.solo; BRAHMS
Ao piano: ALFREDO ROSSI.
.
Sup., Cr$ 10,00 .P.
Preços: Platéia,' Cr$ .15,00
- Éstuçféntéjj CrS 5.00 - Infs;: 232-9714

BlIlItllllllllHV"'*"""

não agir precipitadamente.
Deixe de lado os assuntos financeirós. Calma.

Procure

TOURO

de Paula Machado,
apresenta

Av. lineu

t>
(JO dt abril
30 dt maio)'

mmmmm

PARA CRIANÇAS

|

795 -

¦

1

."

SOLUÇÕES

DO

NÚMERO

ANTERIOR

Horiiontaii — vigorosa; afocinha; galadura; olival; ter; numeradora; acer; iif; tom; fino; episódico; aa; saxoso; arse; róseo.
Verticais — vagonete; galimatias; afavecos; rodaremos; ocular;
lir; anatóllco; sarrafo; alu; erinose; fixo; par; dar; oo.
Correspondência, cel_bor»_õts t rtmessa de livroí
- Botafogo
para: Rua dat Palmeiras, 57, ap. 4

t rtvistat
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Possibilidade de desavenças no lar.
Evite mudanças precipitadas.
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um sucesso sem precedentes

HIP!
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Situações indecisas poderão perturbar seus negócios. Conserve seus
planos iniciais.
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GÊMEOS

Res.: 226-4555

de MARIA CLARA MACHADO .
17.30
SÁBADOS E DOMINGOS ÀS 15.30 e
ESTRÉIA DOMINGO, DIA. 27

VERTICAIS —'V-r-* boca da peça ou canhão (pi.); embocaduras; abocaduras; 2— que não
deixa atravessar a luz; turvo; 3
que desce até o calcanhar;
fazer valas em, para escoar os
campos; 4 — serosldade purulenta e fétida que escorre de
cretas úlceras ou abcessos; 5
situado aquém dos Alpes,
cordilheira dà Europa ocidental; 6 — amar extrémosamente;
7;—; essência de terebentlna;
águarrás; 8 — um dos estratos
em que Freud' dividiu ,a vida
psíquica: 9 — nlnfa, ama de Jú- ,
plter; _üx; 11 — que têm bom
saboí; deleltosos: 15 — o que
cava, Isto é, arranja colocação,
. negócios, etc, às vezes por
meios ilícitos; trabalhador de
enxada: 18 — corpo luminoso,
de brilho intenso é forma arfedondada, que percorre rapidàmente o espaço, produzindo
ruído; bólido; 19 — alcunha que
davam os legalistas aos rebeldes da Sabinada;, designação
das espécies menores de cães
selvagens; 20 — circunferências;
elos; 22 — epopéia; 23 — antiga embarcação portuguesa, muito larga; grande; avantajado.
(colaboração de DON GUGU —
Rio).

asterix

Não force situações. A solução virá
em devido tempo. Calma.

O EMBARQUE DE NOÉ
'

(2) dt Ruwa
1» dt tbril)

conjunta

-

O TABLADO -

respi-

Mercúrio.
Variadas.

—

VIOLONCELO

Promoção

|

—

aparelho

.ANTÔNIO

JAN I G R O
.

e

pulmões
. /

PÁGINA 9

Rio de Janeiro, segunda-feira, 21 de maio de 1973

D

HORIZONTAIS — 1 — a religiosa que tinha a seu cargo a
farmácia do convento; farmacêutica; 10 — relação entre a
intensidade da hiz incidente e
a da luz'emergente; qualidade
de opaco; 12 —-. que têm calos;'..
tornados crônicos; 13.' —-titulo
do soberano do Irão; rei maometano: 14— olhar'de frente,
de cara; encarar; 16 —sensação desagradável.. ou penosa,
causada por lesão ou contusão
orgânica, ou -por um estado
anormal do organismo; • 17 —
estandarte dos - exércitos romãnos; pendão; 20 — dar por habilitado. em exame (o estudan- .
te) ou em concurso to candidato): 21 —juntei (o que estava disperso).;: agreguei; 24 —
tira de sola que se põe na ponta
do relho. nos chicotes;-lanho,
golpe dado com faca; 25 V- entendidos; compreendidos; 26 —
o que se associa corn outro numa . empresa;, parceiro; - 27 —
misturo na_5 devidas proporções;
regulo por dose; 28 — ramos de
árvores; galhos; 29 — pessoas
cruéis e sanguinárias; animais
bravios e carnívoros.

STARRY

TEATRO MUNICIPAL

#

JORNAL DO BRASIL
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haróscopa
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°*mú
apKf O MELHOR SHOW DE
CARLOS MACHADO
a.c^?Sl&clâ_DJE_VAl«E
MACHADO,

,_.„„_..
MACHADO
e GISELA -...
CAUBY__.

(23 dt Iulho ¦
32 dt «asilo)

Problemas poderão afetar sou traRefreie sua Impaciência.

SÁBADOS 2 *_[*¦
l}. f__,.._-._._*
mm DIARIAMENTE A MEIA-NOITE E AOS
f f ••
DE 14 ANOS

jo.30 HS E 0,45 HS. LIBERADO P/ MAIORES

balho.

Res. e infs.: 242-7119 e 232-4220 Hotel Serrador(Cir,elândia)

VIRGEM
AGORA

TEM AONDE

VOCÊ

..

NA

BEM

CIDADE

(23 dt jgoilo a
32 dt Mttmbn)

DIARIAMENTE UM PRATO CASEIRO
-f- 3.°-feira: Abóbora c/ carne seca —
14,00
—
4- 4.°-feira: Frango ao molho pardo
14,00
—
-j- S.^-feira:
feijoada
Especial

Hill

$

COMER

peanuis

suas atividades livres de
Modere seus
problemas financeiros.
gastos.

Mantenha

TOMA UMAS ^LP„
E OUTRAS E DISCUTE õüL?
COMO CIENTE CWIUZA0A! q^

LIBRA

14,00
2.a-feira: Rabada c/ polenta e arroz — 14,00
-f- 6.°-feira: Lombinho cl fritas a mlneira — 16,00

-f

(23 dt itttmbra •
21 dt outubro)

NUNCA- FAIHA f TRÊS C6R.VEJINHAS? E WOODSTOCK
5E APAdAf
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PA,<àENTE

Problemas familiares poderão surgir. Conserve a calma, evitando

PROVE AS NOSSAS PEIXADAS. VENHA ALMOÇAR
SÁBADO CONOSCO

brigas.
26/28 — Esquina

Rua do Ouvidor,

da

Rua dos Mercadores
¦__-

ta

SUCATA apresenta

_/àAça^tZ
ZiRiGU.DUM N=:

>^

Procure

m

especial para assuntos monetários. Evite mudanças. Não se precipite.

Dia

ZE MARIA

seu velho PIANO e o novo
ÓRGÃO ELETRÔNICO

m

f~\

e na própria Souza Lima

LaS brasas

opreltnta

àf 22,00

h».

(tf/ílpp) ll

V/O Id Ml SAMBA SHOW RW
I A-fJZJV pred.d.F[RHMDOPIHHEIRfl- £%[

m

R. Humalti, 110 • 2467858

(22 á» rftitmbro a
19 dt jintiro)

Possível crise terá de ser enfrene
Paciência
perseverança.
tada.
Cautela ao volante.

^A/|
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CAPRICÓRNIO

AR REFRIGERADO
RUA SOUZA LIMA, 48 - COPACABANA TEL. 287-4212

churrascaria

precipitadamente.
no
Concentre-se

(22 de novembro •
Al dt deiembro)

COM

Estacionamento fácil na Av. Atlântica

não agir

SAGITÁRIO

RESTAURANTE-BAR

',

¦

¦

(23 dt oulubra •
21 dt novembro)

mudanças.
Adie
trabalho.

, COM AS MULAIAS OUt N»0 ESTÃO NO MAPA
i|0.eMÊSOÉt
, E COM PAULO MOUBA, ÍNDIO 00 CAVAQUINHO.
I SUCESSO1 i
ARLINDO 00 VICIAO. RAUL 0E BARROS E 30 ARTISTAS
;---•
COUVERT CRS 30,00 TODOS OS DIAS
HS.
, RES. 227-3589 . 227-208O e 227-6686 ABERTO DESDE 21

\.aW

¦'

ESCORPIÃO

Tel.: 231-2456

AQUÁRIO

<fijl-^^
(20 dt fantiro a
IS dt fiviraira.
Questões de saúde exigirão atenção. Concentre-se na rotina.

kalakom'tí?l

eoW)Wí\ ta' csGüSyoDo
(fyàmY 'Wou £ GOMADA

PEIXES

LUSOTTI apresenta o show:
SAMBATUQUENTE
e
Dir. p/ Silvio Aleixo, c/ coreog. de Odete Simonal
de Isa Lusolli. Com SILVIO ALEIXO, SANDRA
sFigur
.._>MARA, SAMBA-4, THE BRAZILIAN GIRLS, LORETTE RIO.
INTERNACIONAL
Diariamente às 23h30min e 1 da manhã. COZINHA
- Ttl.: 267-2735 - G. Alask.
Av. Copacabana, 1241 loja
LUCIANO

(19 dt ftvtrtiro •
20 dt ntirço)
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LOTERIA ESPORTIVA

CARLOS EDUARDO NOVAES

/

£

J

.

CLUBE

EMPATE

Pontagros. (PR) Atlético (PR)
Juventus

~f
g
Q

(SC)
(GO)
(CÈ)

X
"~~"
"x"

Jequié

(BA)

Sergipe

(SE)

"XABC

I13LJ.

C.

8.
9.
10.

n.
12.
13.

I

_X_
_X_

J(^

(SE)

Confiança

luso (PA)
_^
Tuna
. América (RN)

(PA)
(RN)

X C. S. Alag.
L_J

R. Brasil (Al)

0x0
0x2
0x1
0x1
0x1
2x2
2x0
1x2
0x3
2x0
1x0
2x1

Palmeiras
Guarani
Industrial
Ponta-grossense
Juventus
Anápolis
Ceará
Esporte
Jequié
Sergipe
Remo
ABC
Brasil

(Al)

\-j

l?7¥~

TESTE 136
RESULTADOS

r.

lxl

S. Paulo
Corintians
Vitória

-'¦'¦•

Atlético
Avaí
Goiânia
Tiradentes
Náutico
i
Vitória
Confiança
Tuna Luso

decepcionado. Como foi o caso do
— que
jogo um, onde o Palmeiras
- levava um cerprecisava da vitória
to favoritismo. No jogo oito o Náutico também não era o destaque, já
em dois joque perdera dois pontos
gos pelo returno do torneio pernambucano. Mas a zebra do Teste 136
foi o time do Pavão. Sob a batuta do
atacante Serenata o Anápolis empatou com o Goiânia de 2 a 2 justificando plenamente as palavras do técnico Dino Pavão antes da partida.
"Hoje vocês vão coPavão declarou:
nhecer a nova academia de Anápolis." A velha, como vocês sabem, é
a de West Point

POSSIBILIDADES
2. Atlético
30%

empate
20%

Coritiba

35%

35%
30%

4. Uberaba
25%

30%

Cruzeiro
45%

5. Caldense
25%

45%

América
30%

6. Rio Branco Vitória
30%
35%
35%
7. Vila Nova Goiânia
40%
35%
25%
8. Santa Cruz Esporte
40%
30%
30%
9.

Central

25%
10.
11.

|

parando com grande antecedeuliviana ocorreu em 63, exatamencia. Dirigida por Freãdy Valda
te na última vez em que se entreina ha dois meses e meio. Dua
daí
partida
porque
frentaram,
rante esse tempo não acrescentou
das
áe domingo se reveste,
revitórias ao seu patrimônio. Perdeu
sensacional
uma
de
emoções
ãuas e empatou quatro. A imprenBrasil
o
vanche. A Bolívia ganhou
sa boliviana tem-se manifestado
de 5 a 4 num jogo pelo Sul-Amerios métodos de Valda. Recontra
Cochabamba.
em
cano áisputaáo
clama que o período de preparaNaturalmente âepois ãa partida,
ção ão time está muito longo. Deno vestiário os brasileiros se desafirmando
via ser de apenas uma semana.
culparam da derrota
DisAssim não teria tempo para muialtitude.
a
estranharam
que
a
com
tas derrotas.
só
não
seram que ficaram
A primeira derrota ãa Seleção
coxa mas também com a perna
o The Strongest, no
contra
foi
bamba.
¦_.
A última também
Boáe
março.
início
ãa
No momento a Seleção
Strongest, semaThe
o
as
contra
áisputar
foi
lívia se prepara para
os torceáoãeixanáo
Alena
na
passada,
eliminatórias ão Mundial
inclusive,
Padesiludidos.
o
res
$les
e
Argentina
a
com
manha
está "o
Seleção
a
Boa
achando
que
raguai. Contra os argentinos
o
mudar
a
fim", já se propõem
lívia ainda mantém esperanças.
O
equipe.
3
da
nome
jogo
Paz
a
La
próximo
por
Em 70 venceu em
entre os dois será: The Strongest
1 (fato inédito). Contra o ParaThe End.
não
dá
versus
Bolívia
a
guai entretanto
No dia 27 de abril, três dias
sorte. Enfrentaram-se pela priantes de enfrentar u equipe do
meira vez em 1935 e a Bolívia perEquador em La Paz um grupo de
deu, entre outras coisas, grande
estudantes seqüestrou quatro joDisputerritório.
seu
de
parte
gaáores ãa Seleção: Fernandez,
tavam o conhecido clássico do
Mezza, Pariente"'e Ramiro BraChaco. Para o Mundial dá Alemãcutt. Os estudantes disseram
nha, porém, a equipe vem-se pre-

Atlético x Coritiba
Local: Curitiba,
domingo

O jogo deve decidir a fase de
classificação liderada
pelo Coritiba
três pontos à frente do'Atlético. N'a;
Loteria o Coritiba tem cinco vitórias,
o Atlético duas e o ampate três. A
favopartida é equilibrada e o ligeiro
ritismo do Coritiba pode desaparecer
com a viagem que fará a B. Aires
no' meio' da semana para enfrentar a
Seleção Argentina. O Coritiba continua
. sem o técnico Tim, que foi operado.
Como o time está vencendo os dirido treigentes acham que a operação
nador regulou. E já querem subme— ou
tê-lo a mais três. O Atlético
— não faz
Treiis. como diz a torcida
uma grande campanha. No turno perdeu para o Coritiba por 2 a 0. Jogou
muito mal. Agora o técnico Carabina
"o time
informa que
jogará tocando
a bola." Ou pelo menos vai tentar,
informamos nós. Sim, porque na partida do turno o Atlético não conseguia
nem ver a bola, que dirá tocá-la.

3

Pinheiros x Pontagrossense
Local: Curitiba,
sábado

A Pontagrossense é o melhor time
atualmente. Classificada
interior,
do
turno
final — onde só entram
o
para
—
apenas atrás dos tiestá
times
seis
mes da capital. Há muito tempo que o
não fica tão
pessoal de Ponta Grossa^
animado eom o time. Já o Pinheiros
continua rolando tabela abaixo. Está lá
no fundo junto com os umuaramas
e os mourãoenses. Não tem chances
de passar para o próximo turno. Recentemente trocou de técnico: substituiu Alex Olewska, que voltou a ser
somente jogador, por Sisico. O time
não vence há vários jogos. Domingo
em casa pelo
passado foi derrotado
União Bandeirantes por 2 a 1. As arCom
quibancadas estavam desertas.
essa campanha até sua torcida já desaa verdade,
pareceu. Aliás, para dizer
ela nunca chegou a aparecer.

Bolívia

Pontagrossense
40%

3. Pinheiros
30%

2

América
CS Alagoano

não chegaram a
_*¦* S resultados não
causar muito es
as
OS que em algumas partidas
colunas mais cotadas tenham

1. Brasil.
80%

Até que enfim teremos um
teste com apenas 12 partidas.
Sim, porque Brasil x Bolívia não
conta. Suspeitamos que sua inclusão no programa seja um presente da direção da Loteria emretribuição aos investimentos maciços
dos apostadores, que assim proporcionam meios de desenvolverem diversos setores ãa vida pública do país. Mas deixemos as
considerações demagógicas de lado e jatemos de futebol, o que significa dizer: falemos só da Seleção
Brasileira. Ainda não sabemos
como ela será escalada, fato que
no caso é irrelevante. Com o futeboí que d Bolívia está praticando
a Seleção Brasileira nem precisa
ir ao, Maracanã. Pode pedir aos àlto-falantes ão estádio para convocar 11 torcedores das arquibancadas e mandá-los a campo.
Só há uma possibilidade ãa Bolivia ganhar esse jogo. E' não joganão. Aí — quem sabe? — poâerâ
marcar um gol lá na Rua do Riachuelo.
Brasil e Bolívia já se encontraram sete vezes. O Brasil venceu
seis e a Bolívia uma. A vitória bo-

-X_
Náutico (PE)
Vitória (BA)

BRASIL x BOLÍVIA

o y\^>*—

__
_X_
• Tiradentes (CE)

Sport Recife (PE)

Remo

(SC)

Náutico

35%

40%

Paissandu Belém
45%
35%
20%
América
Fortaleza
20%
30%
50%

12.

Atlético
25%

35%

Bahia
40%

13.

Vitória
45%

35%

Galícia
20%

7

*

Goiaba (GO)

Ceará

11 3c"
12

Avaí

Anápolis

] Q

11

CLUBE

Palmeiras, (SP) _*_ São Paulo (SP) ____
Corintians (SP)
_^
Guarani (SP)
XIndustrial (ES)
Vitória (ES)
__

^

i.
2.
3.
4.
5.
6.

CãZ

~Ti rx~i

ll

Uberaba x Cruzeiro
Local: Uberaba,
domingo
A última vez que o Cruzeiro joUberaba
gou em Uberaba foi contra o
(mesmo porque ficaria muito estranho
se fosse contra o Uberlândia). Ganhou
de 1 a 0. A última vez que o Uberaba
contra o
jogou em B. Hrizonte foi
América. Perdeu de 2 a 1. Desta vez
o Cruzeiro pode até golear. Já está
novamente com Perfumo, com Piazza,
com Zé Carlos e com Dirceu Lopes
exibindo todo o seu exuberante futeboi que a Comissão Técnica achou
O
pouco para a Seleção Brasileira.
Uberaba jogou ontem com o Atlético
TC. Antes, perdeu quatro jogos seguidos. Agora, entretanto, afirma o técni"o time vai
co Armando Paulino que
usar de todas as suas forças." E se
forem as mesmas forças que enfrentaram o Vanderlei Cardoso é bom o
Cruzeiro nem aparecer.

5

Caldense x América
Local: Poços de Caldas,
domingo

—
Se a federação levou adiante
e nós dizemos so-porque escrevemos
com antecedência. £ seus planos de
realizar uma rodada tripla no Minas
Gerais os miinejrasjdevem estar saindo
agora do estádio._Na primeira, partida
o América enfrentou o Vãíeriodoce.
Bem orientado"Tfidr Moacir.Rodrigues
até que o América faz uma campanha
razoável no torneio. Mas não se dá
muito bem com a Caldense. Dos três
últimos jogos que disputaram perdeu
dois (2x0 e 1x0) e empatou um de
0 a 0. Os torcedores da Caldense dizem até que o América, aproveitando
a qualidade das águas, só vali a Poços
de Caldas para tomar banho. Gozação
Moacir a declarar
que levou o técnico
"desta vez o time não
irritado que
tomará banho." Não. Voltará sujo.

6

Rio Branco x Vitória
Local: Vitória,
domingo

Quase todo o E. Santo está exultando com a entrada da Desportiva
no C. Nacional. Dissemos quase todo
do R. Branco e
porque os torcedores
estão
do Vitória
querendo é que a
Desportiva morra. Vitória e R. Branco
ano. O Vijogaram duas partidas este
tória venceu ambas: 3x0 e 1x0. Os
dois, juntos com a Desportiva, lideram
o torneio capixaba com um p.p. O
R. Branco está de técnico novo: o saro time
gento Moura que já treinou
em 66 e 68. O Vitória continua com
Joel Lirio. O time está bem armado.
Uma de suas maiores promessas é o
foi do S.
ponta-direita Morango que
Antônio. Morango, porém não vem
Diz que
produzindo bem ultimamente.
está sentindo falta do Creme, seu antiAntônio.
go companheiro de ala no S.
Vocês precisavam ter visto, no S. Antonio, as tabelinhas do Morango com
Creme.

7

Vila Nova x Goiânia
Local: Goiânia,
domingo

- Jogo equilibrado embora o Vila
costume levar vantagem sobre o adversário. Venceu òs dois jogos pelo
Torneio Leonino Caiado: 3x2 e 1x0.
Os dois times ainda não se definiram.
Estão testando jogadores. O Vila contratou Noé da Portuguesa carioca.
Mas só melhorou mesmo depois que
no Convento
passou a se concentrar
dos Capuchinhos em Hidrolandia. Conseguiu empatar com o Goiás (0x0).
O Goiânia está desde 68 sem conquistar um título. E olha que em Goiás
só de Taça Leonino Caiado se disputa
umas cinco por ano. Estreou vencendo
o Novo Horizonte. Jogo seguinte perdeu para o Goiatuba (3x1). Nessa partida o técnico Milani achando o time
muito lento pediu aos jogadores que
imprimissem um ritmo mais veloz.
"Vocês corram" — disse — "sem se
E eles
preocupar com coisa alguma."
s
e
Não
obedeceram.
preocuparam
nem com a bola.

8

mais tarde que com o gesto procuravam alertar o Governo em
particular e o mundo em geral
para a situação alarmante do futebol boliviano. Mas parece que
ninguém prestou muita atenção.
O time continuou perdendo. Na
verdade se ressente áe -maior
agressividade, ainda que seus melhores jogadores sejam atacantes:
Fernandez, Ovidio Mezza e Pariente. Quer dizer: se os melhores
estão ruins, imaginem os piores.
Os comentaristas locais
dizem que a equipe sente falta ão
atacante Limbert Cábrera ão
Wüstermann. Cábrera descobriu
que futebol na Bolívia não adianta o lado de ninguém e voltou aos
seus estudos universitários. O goleiro José Issa também só passou
**uma semana na Seleção e ãesertou. De positivo mesmo a, Seleção
só tem a mascote, um elegante
condor dos Andes. Mas domingo é
pouco provável que o condor venha. Na situação em que se encontra o futebol boliviano, até o
condor já tratou de solicitar suas
contas. E foi pedir, um emprego
na Art Filmes.

Fortaleza x América
Local: Fortaleza,
domingo

Santa Cruz x Esporte
Local: Recife,
domingo ,

O S. Cruz é tetracampeão estadi/a.; conquistou, invicto, b; primeiro
e o segundo turnos e está na liderança
do terceiro. Com o S. Cruz os-campeonatos pernambucanos perderam a graça. Para devolver a emoção á.ò público
a federação deveria retirá-lo do torneio. Deixava-o como hours-eoncours
sentado nas arquibancadas assistindo
aos outros times disputar o vice-camfoi incluído 11
peonato.' Esse clássico já
vezes na Loteria. O S. Cruz tem cinco
vitórias, o empate cinco e o Esporte
uma. De qualquer maneira o Esporte
é o mais próximo perseguidor do Santa. Reformulou seu departamento de
futebol e contratou Cilinho. Não sei
se para técnico ou inventor. Quartafeira o Esporte — que está no C. Nacional — derrotou o íbis por 2 a 0.
A renda foi de Cr$ 164,00. E o prejuízo de Cr$ 983,50.

9

Central x Náutico
Local: Caruaru,
domingo

O Náutico está fazendo a maior
o título. Já
ginástica para conquistar
tentou até as barras assimétricas. Trocou de técnico, reformulou, contratou,
dispensou, mas ainda não acertou. Domingo passado na estréia do novo técnico, Marão, perdeu do Santa por 2
a 0. Ainda assim está melhor que o
Central de Caruaru. Venceu as duas
torneio:
partidas que realizaram pelo
1 a 0 em Caruaru e 2 a 0 em Recife.
O Central já desistiu do futebol. Passa
o dia inteiro na feira ou então faz
caminhadas pelo Brejo das Mulatas.
E' treinado por Paulo Leal. Segundo
"o time vem caindo
a Sport Press
seguidamente, mesmo jogando em seu
campo outrora muito temido por todos." Os jogadores reclamam e Peteleco acha o torneio muito exaustivo. Ou"astro dia declarou num jornal que
sim não pode ser, esse torneio é uma
verdadeira via láctea."

10

Paissandu x Belém
Local: Belém,
domingo

Este é o primeiro encontro entre
os dois pelo torneio estadual. Na
atual temporada o Paissandu já venceu o Belém por 3 a 1, em jogo válido
no Para
pelo Torneio de Inverno, que
é disputado em pleno verão. O Paissandu é campeão estadual. Na quartafeira, porém, jogou como se fosse o
último colocado. Tropeçou no Liberato.
E empatou com um gol de pênalti.
Seu ataque é comandado pelo ex-rubro-negro Fio. O Belém tem seus momentos de inspiração. Num deles ganhou o Torneio da Revolução em que
se bateu com o próprio Paissandu, o
Remo e o Tuna. Mas não chega a
assustar. Sua camisa é igual a do Fiamengo do Rio. E é nessa semelhança
suas esque os torcedores depositam
há um meio
peranças. Na verdade só
de o Belém derrotar o Paissandu: o
Fio, iludido pela camisa, marcar contra.

O Fortaleza acaba de levantar o
turno no campeonato cearense. E não
fez só isso. Pelo que informa nosso
Serpa, conquistou
jobservador Egídio
também a liderança nas arrecadações
com quase 100 mil cruzeiros na frente
do Ceará. O returno começa quartafeira. No turno o Fortaleza derrotou
o América por 3 a 0. O América é
o chamado saco de pancadas. Não obteve uma única vitória na primeira fase do torneio. Empatou três jogos •
perdeu sete. Seu ataque marcou cinco
gols e sua defesa deixou passar 25.
E' treinado pelo sargento Martins. O
técnico queixa-se constantemente da
falta cfe material humano. E por que
ao invés de ficar se queixando, sargento, não faz algumas mudanças? Já
que o material humano não está bom,
por que não tenta usar o material bélico?
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Atlético x Bahia
Local: Alagoinhas,
domingo

Será a segunda vez no returno
Bahia jogará fora de Salvador.
o
que
O Atlético conquistou o turno do torneio. E com todas as honras. Empatou
com o iBahia em Salvador. No returno
caiu de produção e ocupa o segundo
lugar na chave B com cinco p.p. O Ba-bia é o 'líder da chave A com um ou
três p.p. Ainda estão para decidir o
resultado da partida com o Vitória.
A diretoria do Bahia pediu que fosse
decidido na base do plebiscito popular.
A partida não acabou. Ou melhor, aca-'
bou no maior tumulto aos 38m do
segundo tempo. O juiz, por sinal foi
Garibaldo Matos, o mesmo que apitou
aquele Flamengo e Bahia de triste
lembrança. Os baianos estão desconfiados que quem atrapalha os jogos
é o Garibaldo. E já pediram a Federação para testar uma nova fórmula
nos próximos jogos apitados por ele:
ficar tumultuado,
quando começar a
o Garibaldo deixa os jogadores à vontade. E sai de campo.

Ç j)
IéJ)

Vitória x Galícia
Local: Salvador,
domingo

Como pertencem à mesma chave
não se enfrentaram no turno do torneio. Ano passado empataram de 0
a 0 no primeiro jogo e o Vitória yenx
ceu o segundo por 2 a 1. Vitória
clássimaiores
dos
Galícia já foi um
cos do futebol baiano. Na época em
O Vitoque o Galícia jogava futebol.
no
ria fez uma brilhante campanha
liderar,
na
continua
returno
No
turno.
até ontem tinha
ça sem p.p. O Galícia
sete. Foi no Galícia que o treinador
Leónidas, do Botafogo, iniciou sua carreira. E se não tivesse saído depressa
também teria terminado. No momento
o Galícia é dirigido por Ricardo Magaturlhães. Fez um péssimo primeiro
moNo
mal.
no. O time esteve muito
mento já apresenta algumas melhoras.
Mas ainda vai demorar muito a receber alta.

muito mais interessada
0 Campeonato Nacional deixou a maioria dos Governadores
em despachar com o presidente da CBD do que com o da República
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CLASSIFICADOS HÁ 80 ANOS

CLASSIFICADOS

MíSifeiíiviffiP?_/

Rio de Janeiro — Segunda-feira,

21-5-73

0ICCIONARIO DE MEDICINA POPULAR - Acaba
sahir a luz a 6.° edição da Importante obra do
P. L. N. Chcrnoviz, de utilidade incontestável
to para as famílias como para os médicos, com
figuras intercaladas no texto e muitos artigos
vos. A venda em todas as livrarias.
(21

Parte inseparável do Jornal
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LEOPOLDINA

Cr$ 390,00 —„, Ótimo ap. no
Centro p/casal, 2 moças pu rapazes (c/dep, 1 mês, sem fia*
dor), não "recebo nada antes.
231-1460 - R. Carioca, 55 (hoje
domingo).
VAGA GARAGEM - Aluga-se
no Terminal Menezes Cortes na
Rua São José — Castelo. Tele*
fens 232-8795 e 267-8801.

CENTRAL,
AUXILIAR E
RIO DOURO

GOVERNADOR
E PAQUETA

DE CLASSIFICADO
_____
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GUADALUPE - Vdo casa bem
localizada terr. 10 x 22m (pre.
cisa'obras) c/ 3 qtos « depi
Ent. 10 míl mens. 500,00. Tratar Av. Brasil 22.855 s/207.

CENTRO

IPANEMA
E LEBLON

Sadt — Avenida Rio Branco. 112 - Térreo.
Avenida — Avenida Rio Branco, 135 (loja), esquina da Rua
Sete de Setembro.
Lapa - Avenida Mem de Si, 147 - Tel.: 252-0571.
Rodoviária — Estação Rodoviária Novo Rio, 29, loia 205.
Cinelandia — Rua Santa Luzia. 827-A.
ZONA SUL
Flamengo — Rua Marquês de Abrantes, 26 — Loja H.
Botafogo - Prala de Botafogo, 400 - SEARS.
Copacabana — Av. N. S. de Copacabana, 610 - G. Ritz.
Poslo 5 - Av. N. S. de Copacabana, 1 100 - Loia E.
Ipanema — Rua Visconde de Piraiá, 611-C.
lemt - Av. Prado Júnior, 48 - Loia 20.
ZONA NORTE
Pra;a da Bendeir» — Pça. da Bandeira, 109.
Campo Grande — Av. Cesário de Melo. I 549 - Ag. da
Guandu Veículos.
Cascadura - Av. Suburbana, 10136 - largo Cascadura,
Madureira - Estrada do Portela, 29 - Lo|a E.
Méier - Rua Dias da Cruz, 74 - Loja B.
Penha - Rua Plínio de Oliveira, 44 - Loja M.
Sâo Cristóvão - Rua São Luis Gonzaga, 11°-C.
Tiiuca - Rua General Rocca, 801 - Loia F.
Bonsucesso — Rua Bonsucesso, 404 — Loia C
ESTADO DO RIO
Petrópolis — Rua Irmãos D'Angelo, 61 — Loia >,'.
36-B.
Duque de Caxias - Shooplng-Centcr, Lojas 36-A
Tcl" 3'03,„„
,-. Niterói - Av. Amaral Peixoto, 116, grupos 703 e 704
Telefones: 5509 e 2-1730.
Nova Iguaçu — Av. Governador Amaral Peixoto, 34 - Loia 17
- Tel.: 30-60.
Nilopolis - Rua Antônio Jos* Bittencourt, 31 - Tal.: 24-61.

MAPA

Miguel BAP — Aluga apartamento com TIJUCA - Alugamos ep. ¦ 307
sala na Rua
ALUGO
saia, 2 quartos, banheiro soda R. Almte. Cochrane, 78 —
Couto, n9 27-A sala 804. Chac/ 2 salas - 3 qt9s - 2 banhs.
ciai, cozinha, dependência comves na sala 805, tratar na Av.
— irea c/ tq. dep. p/ empreg.
Ver
na
de
empregada.
pjeta
Churchlll, 129 sala 401.
490, apto. 605,
Gal.
Roca
e garagem, Tralar PREDIL iMORua
30.000m2 OU MAIS - Fregueaia.
Gr. t salas para
ALUGAM-SE
CrS
bloco
A.
Aluguel
750,00.
VEIS LTDA. R. Teófilo Otònl,
Estrada do Bananal, 1546. Pro.
fim comercial Trav. do Ouvi- Tratar Trav. Ouvidor 12. CRE- 72 - CRECI 1425.
vista
Cr$
1
vende
à
prietário
dor 36.
'
Cl
1530.
milhão. Tel. 222-5924. JacarepaALUGA-SE loia I, Rua Alcântara CATUMBI - Alugo ouarto tl TUUCA - Aluga-st ap. 104 R.
guá. Barão de Mesquita, 591. Sele/
Machado. 36 - esquina May.
COPACABANA - Posto 4 cozinha à Rua Carolina Reidner,
Tratar
ttl:
Velgt
qto,, coz., dep, empreg. Tratar
rink
Dupltx — Vistt mar — 3 qts.
27 — Tratar à Rua Chichorro,
R. 7 de Setembro, 81 s/ 1002
222-8084.
c/ arms. (1 suitt), 2 salas, coTerrenos
Casas e
33/303.
'
— Chaves c/ port.
pa-coz. dap.. • garagem. Pag.
Lojas, Escritórios
CENTRO - Passa-se - sala 1.608
CENTRO - Vdo. 2 prédios na
aptos.
- Alugo R. Uruguai,
com
4 anos.
Aluga-st
Ttls.
185
236-4N6
CATUMBI
TIJUCA
Branco,
da Av. Rio
cemterreno
BRASIL
AVENIDA
e Consultórios
255-4570.
.Rua Teófilo Otoni. perto da
301 t S-102, Rua Coqutirat,
297 ap. 402, 2 qts., dep. emteWone, miviels, 2 ap. ar ren ruas transverseis até
pro
238-7022.
Inf.
Av. Rio Branco, o n9 92 c/ loja
T69.
atapefa-oa,
pa»
frigerado, toda
preg. Alug. 650. Chaves c/
1.0OOm2 — Cx. Postal 2.302
e sobrado (vazio e o 94 c/ loporteiro. Tralar ALIANÇA
redes em lambris • persianas. EKASA - Aluga apt. 602 R.
ALUGA-SE Coniunto Comercial
- ZC-00.
as
10
IMÓVEIS.
Av.
Rio
Branco,
Munida
ja, 3 pavts.) Tudo por 750 mil.
- Av. Beira Mar, 216/804, com
232-1680
Conde de' Bonfim, 123 c/ sala,
- Casa venFinancia-se. Inf: ABES - PE43/6» and. Tel. 2 2 3-2419,
17J0hs.
deps.
APARTAMENTO em Guadalupe PARADA DE LUCAS
banh.
e
coz.,
7 salas, muito perto de atro3
qtos.,
SILVEIRA.
CRECI
Prata,
DA
223.4005
Luiz...
DRO
223-5451.
de-se
14
x
30
CRECI
e
vendo c/ 2 qtos e deps. comp,
empr. CrS 1.100. Ver c/ port.
porta t do Hotel Aeroporto. SAIAS COMEÍCIAIS - Aluga-se
156
J-281.
J-364. Rio Branco,
gr.
ponto comercial. Rosário,
Ent. 10 mil. Ver Av. Brasil.
Tr. R. 7 Setembro, 98 - 59 Tel.
Chevet com o porteiro Ray- duas «te frent», ei 30,00m2-,
e
221-5043
255-2045.
Tols.:
221-2208
908/10.
113,49
T.
Geor390-7435.
23462 apto. 202.
muido t tratar com Dr.
TIJUCA - Aluga-se ep. 302 R.
222-8505 CRECI J-426.
iwfrigorado «
ar
c/
cada,
AV. Afranio de Melo Franco, MEIER - R. Vansctlau, 105 222-5814.
- gt - 242-6658 t 222-3267 - «tapetadas! na Av. Rio Branco,
Barão de Mesquita 227, tl saEKASA aluga apt. 101 R. Alves
n9 85 ap. 903 - Centro terreno
—
CRECI 3413.
i 43 t/1201. Tratar «io looel, e
Ia, 2 qtos. banh. coz. area c/
Imperator
Próximo I Cin»
tl
sala,
18,
living,
de
Brito
vista p/ mar e montanha cm
nos
tanq. e banh. emp. Chaves c/
243-3330,
•
223-4949
aptos,
satdls.
Vendamos
excelentes
1 lo|a grande Rua
3 qtos. 2 banhs. sociais, coz.
PARQUE NO CENTRO todas as dependências. S.lão,
ALUGA-SE
port. Cr$ 650,00. Tratar ADdias útaís. ,
Ia, 2 qts., qto. dt empregada
B.
empr.
c/
loia
e
compl.
Ver
103
deps.
n9
Resende
— Na única zona resi- 3 quarlos, 3 banheiros, dep. rtversivtl fazendo o 3? qto.,
MINISTRAOORA MASSET - R.
port. Tr. - R. 7 Setembro 98,
compl. garage. Pveço 430 mil.
Debret 79, s/ 408. Tel
o
área
com
cozinha,
banheiro
CRECI
J59.
Tel.
222-8721.
dencial do centro da Tel 236-3779 - Fausto Bellini.
242-1335 e 224-2283. - CRECI
azulejos «m cor. ati o teto • MMIL VENDE APT? R. Antinò426.
1131.
dep,
Armário
fór.
3
sl.,
emp.,
vitrificados.
um
cidade,
gar.
polis,
q.,
pisos
parque: APARTAMENTO - Frente duas mica cozinha • toilette do ba* boca Pr. Bandeira, 150 mil à
Aluga apt. 602 Av.
EKASA
TIJUCA — Alugo apto. frente,
sac/
2
Paulo
de
Frontin
160
•_/
de
com 450m2
armários
jardins sslas, dois quartos
3 q. c/ arm. embutidos, salão,
vista. Tr. Av. Paranapuan, 1395.
nheiro. Pintura plástica, ins*
Ias, 3 qtos. coz. banh. deps.
banheiro social, copa-cozinha,
crmpl. garage. Preço enCRECI 1271
falação ar condicionado o má*
compl. empr. Ver local. Tr. R.
e um play-ground de dep
dep. emp área, vaga na garatrsda 80 mil saldo em 24X3.800
lavar.
Hall
corredores JAMIR vende apto. 3 q. salão,
quine
7 Setembro 98, 59. Tel
1.000m2. Aptos, de 2 estudo proposta à vista. Av, mármore, esquadrias alumínio cobertura Est. Galeão. Preço fige. Rua Andrade Neves, 225
- P/ têmpora- 222-8721. CRECI J-426.
apto.
101-A.
Mitre, 808, aplo.
Bartolomeu
o vidro fuma. Garag» incluída
APARTAMENTOS
Tr.
xo
mil
fácil,
quartos a partir de Cr$ 401 -' Tel. 236-3779 - Fausto no preço. Somente 2 aptos, Av. 100Paranapuã 1395.parte.CRECI
da curta ou longa, a BASIMAR EKASA aluga apt. 201 R. Cam. TIJUCA Rua
Visconde de
mebi* pos de Paz v45, c/ sala, 2 qtos.
cs
melhores,
s*mpre
tem
Itamaraty
149/401. Aluga-se c/
por andar com hall isolado pa60.000,00 a condições Bellini-,
1271.
liados, geladeiras, tte. Rua Ba- coz. banh. CrS 500. Ver tl
ra cada um. luxo de Ipanema.
2 q. s., c, b„ área, etc. Chaves
Tr.
R.
7
Setembro
98,
—
port.
DA
BANDEIRA
CasR.
nunca vistas. Sinal Cr$ VENDE-SE OU ALUGA-SE aparta- Entrada dt CrS 28.804,95 a PRAIA
ra** Ribeiro, 90 tal» 205
tl
port. Tratar R. Ouvidor
telo de Tomar, 73 apto, s/02,
2550371, 255-1707 t 236-3622 59; Tel. 242-3300. CRECI Jcombinar em 10, 20, 30 ou 40
130/801. Tel. 242-4546.
426.
600,00, na escritura mento novo, a Rua Barão da
ótimo sala qto. e d_p. c/
- ORECI J-401.
meses. Saldo financiado pela
No
Torre, construção Gomes de
EXCELENTE cobertura na Usina TIJUCA — Aluga uma magnífica
p/morer. Visitem c/c A PARTIR Cr» 350,00
Cr$ 1.000,00, durante Almeida, com 3 salas. 3 quar- Caixa Econômica Federal como sinteco
Fiam. Alugo aptos. Solução ri. ATLÂNTICA. - 109, frtntt, mar,
zelador. 224-1189.
di Tijuca, salão, suite, 2 qts. cobertura à Rua Conde de Bon—
10,
15
ou
alugutl
tm
8,
12,
rtfinado
amplo.
tel.
Alugo
banheiros,
Santa
armários,
3
tos com
pida. I mês adiantado.
a construção Cr$ . . . . demais
2 banhs. soe. amplas dep. de fim, 839 apto. c/01 - Alug.
20 anos, em prestações de*
Apto. todo mobiliado, casal.
dependências. Inclusive
1019.
1 500 e taxas. Tratar na ADIL
33
Sala
Clara,
empr. garag. telef. ar refrig.
Casas e Terrenos
informa*
Maiores
Trato 225-7436 t 237-1074.
270,00 mensais, nas 2 vagas na garage. Tratar pelo crescentes.
LTDA. Av. Erasmo Braga, 227
terraço voltado p/ colégio ReALUGO qto. casal 180, moça
ções no local ou pelos tels.
grupo 604 - Tel. 242-5624
telefone 267-8422.
c/
300,
APARTAMENTOS TEMPORADA
100, rapaz 160, Kit.
gina Coeli. Conde Bonfim, 1325
chaves Cr$ 1.332,00.
249-2684 t 242-9074. CRECI - ATENÇÃO — Hermes vende os
Chav. c/porteiro.
-terrenos
do
Rusdezenas,
"do
Basilio,
lenho
Ladeira
BI.
B
E'
com
dep.
C-02.
Chav.
no
C-01
ao
2
meses
melhores
Jardim
128.
(C
—
Veja no local. Rua dos
Flamengo. _^
todos tamanhos com tel., ar
lado. Infs. 222-4924 t 242-5308 TIJUCA - MARVIL aluga apto.
sei, 39
Guanabara. Estrada do Galeão,
- Alug. 3.500.
402 da Rua Afonso Pena-105
cond. gar. Barala Ribeiro, 54.
2.775 sala 203. Fone 396-2337
138 (pert.Inválidos,
ALUGA-SE - Aplo. 101, Rua BaCasas e Terrenos
¦ c/ 2 qtos. sala, banh. área,
Tel. 235-4813. CRECI 1777.
¦
{ CRECI 168).
GARAGE - Individual, frente
rão Flamengo, 17. Chaves por.
dep. completas, coz. pers. Alunho do Largo da CarioTratar tel.i 222.8084,
carro grande. Alugo
teiro
AREA - Magalhães Bastos, 8 mil JAMIl - Vende casa Cocotá
APARTAMENTOS MO- de rua,do p/Bispo
guel CrS 600.03 taxas. Chaves
—
suites, .2 FLAMENGO - Aluga-se apt9s.
vista
c/
311 próx. HadBela
Rua
m2 — Vendo 180 míl à vista.
ca) até 22 horas. EmTratar Av. Rio Branco,
—
Têmpora- dock Lobo. Tr. VIVENDA S/A. c/37 port.
salões, salão fssta, gar., dep.
Av. Paranapuan, 1395 —
207 e 611 da Rua Ferreira Via- BILIADOS
s/ 401. Fone. 243-7142 t
JOÃO LOPES QUINTAS 81 - Tratar
.
CRECI J-521.' Chaves c/ porteiemp. Tratar Av. Paranapuan,
— Chaves com o por- da — Rio-Alfa-I móveis
Ilha Gov. -iamil CRECI 1271.
preendimento:
na,
56.
223-2220.
CRECI J-321.
ro. Tel. 232-8370 ou 254-0616.
1395 - CRECI 1271 - 260
teiro, tretar à Av. Churchil n9
FORTES ENGENHARIA A sua oportunidade de AREA Junto Centro Campo Gran— Barata Ribeiro 87, s/ HADDOCK LOBO - Alugo apto. TIJUCA - MARVIL aluga apto.
mil — Facilitados.
129 s/401.
de c/ asfalto na porta — /
R. do Bispo n° 316 c/
S/A. Vendas: C. M. I. morar bem em ed. de 52.000m2 c/ 3 frentes — far- JAMIL - Vende últimos 5 lotes RAPAZ - Divide despesas c/ou loja. Tels. 237-1133 e c/ tel. sinteco, sl. 3 ats. coz. 802
sl. 3 qtos, 2 banhos, pers.
banh. e dep. 950,00 e ¦ taxas.
Rua C — Ribeira. Preço fixo.
água, lux, força,
tro. Tratar p/tel. 225-9120. FiaTelefones: 242-5982 e apenas 10 unidades c/ tatal. condução,
sint. arms. garagem. Chaves c/
Tratar
20
Haddock
Lobo,
379/
40
com
50%
Saldo
R.
mil
Cr$ 25,00 m2 236-5086
; 255-20.16.
mengo- BETO.
port. Aluguel Cr$ 1.500. Ta406 das 14 às 17 hs.
. -xas. Tratar Av. Rio Branco, 37
252-7537. CRECI 7. (C
meses. Tratar Av. Paranapuã,
elev. e bali. social pri- 266-2070 CRECI 1801.
APARTAMENTOS MOBILIADOS
1395- CRECI 1271.
- Preciso urg. caBARROS,
apt.
MARIZ
E
39
1105.
s/401.
Tels. 243-7 142
t
GUADALUPE
longa,
curta
•
temporada
p/
vativo. Aptos, de sala, sa c/ 1 ou 2
—
Tem terrenos área
Ed. Dom Maurício. S. 2 q. dep.
223-2220. CRECI J-321.
dt todos tamanhos cl uttnsiqts pref. mo- JAMIL 800,00
mais
emp.
Aluga.se
perniuqts. (sendo 1 suite), desta p/ cliente. Negocio ra- casas apto. para vender
altelevisão,
Alugo o ap. 102
lios, geladeira,
TIJUCA
tar. Aceita também -as mesmas
e eficiente. Trat. Tel. . .
da Rua Oscar Pimentei, 91, sl.
gunt c/ ttltfont tte. COPA- taxas. Ch. porteiro. Tralar
2 banhs. soe. em cor, pido
226-9061.
condições. Tratar Av'. Paraná390-7435 Av. Brasil 22855! sl.
2 qs. dcp. CrS 550.CO. Vor
CABANA HOLIDAY LTDA. Ba1271.
CRECI
puen, 1395
rata Ribtiro, 90 gr. 204. Telt. MARACANÃ
no local. Tratar lei. 232-0306.
A PARTIR CrS 350,00 - Alugo
Aluga-se ap.
coz. dep. compl. emp. 207.
em Botafogo Aptos. Solução
236-1964 t 235-5181 - Attndt 204, Av. Maracanã, 1381, c/
CRECI 1417.
e garagem. Apenas 2
rápida. 1 mit adiantado. Santambém aos domingos.
SrJla, 2 qts,, coz., banh,, kh_, TIJUCA — Aluga-se amplo • lu¦dep. emp. Chaves port. Tfcfrar
ta Clara, 33 Sala 1019.
xuoso ap. 2S0m2 — 4 qts. «/
MOBILIADO • Lido • Rua Barata
aptos, por a ndar c/
Imob.
Aeroporto
Ltda.
Av.
arm. emb. 2 salões 2 banh. 2
AV. PASTEUR - Aluqo apto.
Ribeiro 96/712 - Visitas das
Frank,
Rccsevelt,
126 grs.
excelente acabamento,
14/17 horas — geladeira, cortium por andar, pronto para ser
qts. amp. garage etc. elev. pri804/5.
222-3183.
CRECI
Fone
vai. R. Dr. Oscar Piment.l, 149
n:s. etc.
287-3780.!
imediatamente habitado. Andar
'J2-56.
com 5 000,00 de sinal,
ap. 101. T.l. 264-3690.
alto, ; descortinando belíssima RUA DIAS DA ROCHA. 75/1002
restante facilitado e
vista, com telefone, máquina
— Sala e quarto separado, arm. MARACANÃ - Alugo «pro. 2 TIJUCA - Aluga-se ap. 710 Rua
central
coz.,
b*n.
depend,
ar
sl.,
tí.var,
condicionado
qts.,
Conde Bonfim, 422 quarto, saemb., sinteco, e area banh.
parte financiada após
Alug. 520 e taxas. Rua Turf
funcionamento,
e m
perfeito
Ia, coz. banh. Chaves c/ porempregada. Chaves com o porClub, 12 apto.'611. Tratar Rua
composto de: Grande living,
teiro. Tratar R. 7 de Setembro,
as chaves em prest. de
teiro. Tratar 267-3005.
'81
Assembléia, 45/5? andar.
sala de elmoço, escritório, 3
s/1002,
VAGAS para moças com telefe1 628,76. Obra da
quartos, 3 banheiros sociais, 2
APARTAMENTO - Pequeno, tl
ne en. Copacabana. Posto ó. In- PRAÇA SAENS PENA - Ruá TIJUCA — Aluga-se ia. locação.
vagas
empregada,
2
de
quertos
Conde
Bonfim,
267/302.
bom
esMESAlugo
claro,
completo,
CONSTRUTORA
R.
São Fco. Xavier, 112 apt.
banh.
formações 256-6806.
apartamento de 2 quartos e
garagem. Aquecimento central.
tado. Partic. vde. Flamengo.
204, hall, sala, 2 qtos. coz.
LTDA.
BARROS
alto
Para
familia
de
tratamento.
QUITA
demais
dependências
complebanh. dep. compl. irea, c/ ga2256682.
Informações tels. 226.192 üas. Ver no local.
ragem. Aluguel 9CO.0O e taxas.
Tratar tels. 221-4139 e
267-0046.
Chaves c/ porteiro. Tratar na
Alugo p/ casal s/
Rua
QUARTOS
OPORTUNIDADE ÚNICA
Pres. Vargas, 542/ 1915.
cem
Aiv.
filhos,
e
alumoças,
faxas
Buarque de Macedo, 27 apto. 222-9514. CRECI 2884.
ap°
Aluga-se
BOTAFOGO
Venha
ATENÇÃO 220,00.
Água
Tel. 223-0338.
no
guel
801 com cobertura anexa. No
p/
conj. ricamente mobiliado c/
V*r
Uruguai,
128.
TERESOPOLIS _ Vende-se apracômodo.
R.
8? andar: Hall nobrt — Living
TIJUCA - Final R. Maria Amália
Praia Botafogo, 356 ALUGA-SE apto. grand» em Ipaver para crer. E' mi la- zivel propriedade em Tere- geladeira.
- sala dt iantar - 3 quartos
ap. 438. — Aluguel 620,00' nema - Tel.
um
227-6069. R. Go- QUARTO (SALÃO) na Saens P. «pt. qt. s. sep. etc. Aluguel
— Country Ciub, érea
—
sópolis
embutidos
reforChaves
com1 armários
mesmo,
sal. min. Ver R. França Júnior,
c/ porteiro. Tratar
gre
pois
mes Carneiro.
p/ 2 ou 3 moças frente varande 6 700m2. Piscina Aquazul,
sendo um suitt — 2 banh. tm
425.
Jcel.
243-7862.
ei
da indep. casa só dc moças
muramos tudo. Aparta- com alto-falantes, três casas de
mármore — copa-cozinha — 2
- Aluga-se o apt?
trato t. direito Cr$ 160 cada. TIJUCA —.Alugo ótimo aparestilo moderno,
pomar, BOTAFOGO
q. emp. — garagem. Na co*
mentos
de
1406, da Rua Marquês
para campo de sports,jardim,
pronto
264-0193 m/h.
com
sinteko
tem
tamento
1udo funciobertura: Salão — Kit — Banhei178
c/
sala
2
Abrantes,
SOquarAPARTAMENTOS
—
acabamento. Tresem condominio. Cr$
morar, em Icarai, jun- nal e de fino
RIO COMPRIDO - Aluqo ap. .taxas,
ro — 2 terraços descobertos
tos, e demais dep. Inf. tel.:
— Tels.: 246-6314 e
Tel.
268-2249.
500,00
Rio.
.tar
Apartamento pronto em pridio FISTICAOOS
de
luxo
c/
saleta,
sala,
3
quarEM SÃO to à praia, com sala, 2 226-8070.
235-1037. Tratar Rua Aires Sal.
de 2 aptos, por andar — 3 eletos, c/ armário embutido, 2 TIJUCA - Alugo. apto. Rua S.
danha, 92 s/ 1201.
ALUGA-SE quario perto PUC a
vadores — Preço básico 450 CONRADO - Junto ao ou 3
banheiros
sociais
de
luxo,
Fco. Xavier 130/306 sala 2 qt.
cozinha,
quartos,
Sr. que trabalhe fora
e tenha
mil. Marcar hora para visite
cozinha,
área,
banheiro de
etc. com tel. e. ar cond. "50.00
verdes
áreas
das
mar,
dependene
banheiro
Roapto,
ref,
em
de
Tel.:
245-5495
Tel.
luxo.
T.
.
.
(D.
emp.
ladrllho
até
252-5301 - CRECI 542 o teto, 2 u
pelo
247-0049.
nita) CRECI J-103 t CRECI 2735. e a
cond.'persianas, sinteco, todo ^Chaves porteiro.
minutos cias completas de serpoucos
a
óleo,
este. privativo, TRIUNIÃO ,- TIJUCA - Alug.
pintado
mesmo de Ipanema. viço azulejadas em cor
ed. . recuado, Av. Paulo de
Barão Pirassinunga, 37 apt. 101,
Lojas, Escritórios
Frontin, 607, ap. 301 - Chaves
sl., 2 .qts., dep. emp.. recém
mais alto até o teto, e outros luAptos, do
A PARTIR Cr? 350,00 - Alugo
com o porteiro. Tratar com o
e Consultórios
Chave», local
sinteko.
pint.,
aptos, Copac. Solução rápida.
sala, 2 qts., xos que só vendo, tais
luxo c/
proprietário. Rua Salvador
(apto.). Das 8.C0 às 17100 hs.
— Sr.
1 mês adiantado. Santa Clara,
Mendonça,
ap.
49
101
Vargas,
542 - and.
Pres.
Tratar
dep. como piscina, etc. PreALUGA-SE - Rua Miguel Lemos,
banhs., coz.,
33 Sala 1019.
José Ferreira.
5° - 243-5618 - CRECI 2Q2.(C
41, s. 1.202. Edif. novo,, tsq.
Com
1
e
vaga
4
empr.
ALUGO
moças,
Posto
ATLÂNTICA,
p/
Alugo R. Sta.
que N. S. Copacabana. Chaves com RIO COMPRIDO
para
garagem.
ços a partir de Cr$
. Casas e Terrenos
trabalhem fora. Rua Barata Ri- porteiro. Ind. c/ D. Carmen
andar - 4 qts. (1 suile), 3 saAlexandrina, 174/303 c/ sala,
de aluminio, 1 710,00, saldo finanbeiro, 669/403 - Tratar Dna.
2 qts., dep. empreg. Chaves
Ias, grde. jard. Inv. copa-coz. esq.
225-4899 e 245-3228.
Eulalia.
— Aluga casa com 3 padeps. e garagem. Luxo, todo a vidros
no
armarinho.
inter- ciado como um . aluTratar
fummé,
BAP
ALIANÇA
LOJA Praça Gen. Osório.
óleo. Sinal 330 mil saldo 3
IMÓVEIS.
Rio
Av.
Branco,
vimentos — 19 com hall, piso
Transfiro contrato 5 «nos 3 sis.
AGRADÁVEL
E
ECO.
- fone, banhs. em epox
sem
236-4006
anos.
Tels:
mesmo,
43/6?
and.
2
Tel.
2
3-5451,
em
cerâmica, saleta, sala cie
guel
• taxas, dez mil insti. Ver
255-4570.
t 223-2419. CRECI
jantar, sala dc estar, banheiro
c/ piso em granito, quaisquer parcelas in- VASSOURAS - Vdo. sitio c/ NOMICO é alugar ap- Rua Vise. Pirajá, 102-fundos 223-4005
J-281.
com as peças em cor,
social'
40 x 110 dentro da cidade
com Sr. Carlos. Medindo 3.80X
area, dependência completa de
tl 2 c, 1 meia-ígua, à Av. to. mobiliado p/ passar
A RUA SIQUEIRA CAMPOS 12 etc. Entrega já em no- termec..árias. Vá ao loRIO COMPRIDO - Aluoo R.
10,20mt4. ÚTIL.
— 29 pav. com 5
1
salão,
empregada
Do2
Borges Filho'^174.
Ap. 301 fte.
qts,
dias ou meses. ADM. PASSO ucritório mobiliada fi- Aristides Lobo, 38/203. c/ sala,
vembro. Preços desde cal para comprovar, a Henriq.
nos no local. Venha vê-lo.
coz. banh. dep. emp. Ver lo2 qls. dep. empr. Alug. 700.
quartos, sendo 4 com armanamtntt decorado. N.góclt dt
RORAIMA.
1267,
Tel.
fie
CRECI
rios
estante, um com área,
mil
cal: Tr. 236-0655,
120 mil c/95
Chaves c/ ap. 401. Tratar AUoportunidade PRAIA ANIL - MAUA' - Vtnmelhor
oportunidadt. Mtlhor pent» dt
lavatório, banheiro completo
Av. Coo. 680, Gr. 1009. PróANCA IMÓVEIS - Av. Rio
do sitio terreno 12 000m2 - 256-3131. Av. Copaca- Copacabana. Trtttr Av. Copalongo
nane.
a
você
surgida
prazo
com as peças em cor, escada
ximo Av Atlântica.
para
Branco, 43 -69 anda-r. Tol.
já
Frente rua 100 metros — Cast
«bani, 750/504/ T. 257-1176
em mármore — 39 pav. com
223-2419 - 223-5451
após as chaves. O rest. parar de pagar alu- c/ 170m2 de construção. Gran- bana, 605 sl. 704.
t 255-3775.
terraço armário e 2 tanques
223-4005. CRECI J-281.
nascente na frente da casa.
ATLÂNTICA - Leme - fácil, e fixo.
Ver no guel. Três espetacula- de
Ver à Rua Almirante Gavião,
Preço: 60.000 — Tratar com o
RIO COMPRIDO - Alugo ap.
— casa — Aluguel CrS
900/5° andar. Ver ho- local à Estrada da Gá- res prédios à sua es- proprietário em Petrópolis —
104 Rua Barão Itapagipe, 269 . 71
3.120,00 — Tralar Trav. Ouvi42-0130.
Sr.
Newton,
Telefono
c/ sala, 2 qtos. dep. completas
ótimosis.
dor, 12 - CRECI 1530. Chajard. vea, 638, na saída do colha: Ed. San Ricardo dt Si.
je, 2
e garagem. Chaves c/ port.
ves no local.
780,00
Tel.
mais
taxas.
inverno, 3 grdes. qtos. Túnel Dois Irmãos é o Queirós, 67. Ed. San
'^22-1675.
BAP — Aluga ólima casa com
c/ arms. 2 banhs. co- único prédio de 12 an- Bento, à Rua Mariz e
salão, sala, 5 quartos, 2 baITAIPUAÇU - Lotes na Praia
SAENS PENA - Alugo Soares
nheiros* área com tanque. Ver
da Costa, 135/506. Salão, 3
pa-coz. deps. compls. e dares à direita, logo Barros, 128. Ed. San de Itaipusçu, a 30 minutos das
à
Rua Sr. Matosinho, 86. Chabarcas, dentro da nova Niterói
do
dep.
Melhor
50%
quartos,
c/
preço
470
mil
ves
no local. Aluguel Cr$ —
após o Posto Garoa. Cario, à Av. Estácio de a partir de CrS 7.000,00 com
gar.
local. Tr. 232-7282 - Seg.
ALUGA.SE — Apartamento tipo
Tralar Trav. Ouvidor
1.300,00,
CRE- Construção e Vendas Sá, 360. Corretores de 10% de enlrada, facilitada e
financ. CORIM
casa com 3 quartos, 2 salas, quartas e sextas.
CRECI 1530.
?12
mais 60 prestações de CrS
garagem. Preço 1.200 mais ta,- SAENS PENA - Aluga-se apto.
Cl J-514.
"2
DADUR
Tels. . . . . 9 às 20 horas. Outras 105,00. Aproveite enquanto a
HEXAGONO ALUGA - Cast à
xas. Chaves no locai. Rua Geluxo frente p/2 ruas
ótimos
Rua\Homem de Melo, 3. 2
neral Silva Pessoa, 35 apto.
ponte Rio—Niterói não «stá
saia, banh. cozinha vifrif.
221-4139
e
222-9514.
qtos.
em
nosinformações
sla. 5 qtos. copa, coz. 2 qtos.
201. Frente .Transversal à Rua
APARTAMENTO DE FRENTE com
pronta. Informações COMINAT
dep. empr. área sinteco qaraqe.
emp.
—
—
qaragem. Ver hoi* até
S.A.
Travessa
Ouvidor,
9
1773.
banheiro.
CRECI
Barão
kit.
e
de Itapagipe em frente à
sala, quarto,
sos escritórios: Niterói
1.200,00 Henry Ford, 107-702.
12hs. Tralar 2a.-feira. Rua dt
Tels. 242-1922, 242-7148 e
Av. Copacabana, 1145/1004. Rua Aguiar.
Chaves c/porteiro — João —
— Av. Amaral Peixoto, 49
Conceição, 105, s/ 206. Tel.
APARTAMENTO - Em casa de
230-7451 (CRECI 1852).
Aluga-se, Chaves c/ porteiro
Tralar Lina de Freitas. 252-7703
ALUGO
ap.
2
sala,
qtos.,
243-4384.
J£
de respeito, mesa de
Dorgival. Tratar com Dr. Geor*
14/18hs.
Tel. MIGUEL PEREIRA - Fuja da familia
Casas e Terrenos
dependências/ R. Haddock Lo207, s/1609 - Alugo casa
Ia. ordem, também vaga para
ge. Tel. 242-6658 t 222-3267
— Alugo quario c/ mó. RIO COMPRIDO Viana, 155
das grandes cidades
bo,
458/204.
Chaves
tl
TIJUCA
poluição
portei.—
- CRECI 3413.
Rua Sampaio
Senador Dantas, 20, — Vendo magnífica proprieda- moça. Rua Araúio Pena, 58 — ro. Tratar tel. 231-2692.
veis banheiro café direito ao
Haddock
2 pav. tl 4 ql? 2 banh. 2 taLobo,
228-5533
de, no melhor clima do Brasil,
BARRA — Loteamento Rio-Mar
telefone «pessoa de respeito.
A. JARDIM - Aluga apt. 403
248-3337.
cxl. tl banh. vaga
las
2
ql?
ATLÂNTICA - Ia. lo- plano Lúcio Costa Km 9 — Gr. 1506 - Tel
c/ 2 casas bem montadas, égua
F. 228-1812.
Rua João Alfredo, 50 c/
2 carros. Chavos n/ padarit
Uma reali- própria, lív-nderl., iardim, po- APART. TIJUCA - Aluga-se 3 na
— \á estamos ven- 222-3903
sl. 2 qt.. coz. banh. dep. TIJUCA - Aluga-se R. Haddock
cação — 440m2 de al- Rio—Santos
da esq. Ver local iralar — Tel.
Situada
a q-, sal., 2 sts„ 2 ban., com 'compl. área
mar e garagem.
dendo no local ou Tels.
arm. embutidos.
apt. 203 de frene
n?
86
Lobo
ENGE222-1791 - CRECI 206.
zação
MÉSON
500.ns da estação. Preço: Cr$
t.ssimo luxo — Todo o 354-1188 e 248-3376.
coz. CrS 550,00. Taxas. São Chaves c/ porteiro 0 tratar na
te
todo
pintado c/ sinte- TIJUCA - EKASA aluga tl ga150.000,00, fácilita-se. Mais de- Miguei, 552. Tratar Carmo, 9
CRECI
LTDA.
NHARIA
banh.
sala
Vargas,
633
201/
1
Av.
Pres.
ko
c/
3
gr.
qtos.
8° and. 1.500 mil fin. SAO CONRADO - Jardim Gav.
ragem apt. 303 R. Mariz e
leis. 226-4191 e
talhes
59 - 231-0524 - 231-0584
2 - Tcl.: 221-9544/6864. CRE2 áreas e dep. empr. comp.
1044.
(C (232-6545pelosei proprtotirio.
Barros, 1038 c/ sala, 2 qtos.,
224-9541 (C. A. GELIO Cl 666.
266-2070 - 255-1374. Linda vista,
Chaves no local.
praia, hotéis. Vendo
coz., banh. e irea. CrS 850.
—
—
CRECI
449).
(C
lotes
14-15-26-27
apto.
3
Aluga-se
TIJUCA
q.
apt. 401 Ir. R. 7 StChaves
CRECI 1801.
SIQUEIRA
10,
ap.
Tretar 246-5093.
AIUGO - Coni. 405 à R. Coro- ALBERTO
salão coz. benh.. dep. emp.
tembro, 98 5? tel.: 242-3300.
Tralar
nel Correia Lima, 71 — Chavo 604, 2 sis. 2 qls. |. inv. ar.
c/
tel.
sinleco
garag.
.
J-426:
.
CRECI
mármore,
c/port. Trat. Senador Dantas, refrig. coz. banh.
223-3475 DENAV - Ver Conde
—
- Aluga-se c/ 14 R.
117/633 - Tel.' 221-9296 - dep. empreg. 900,00 e tx.
116 apto. 502 chaves TIJUCA
Bonfim,
Chav. porteiro. Tel. 242-8903.
Barão de Pirassinunga, 55 c/
TAVARES - CRECI 1885.
402. Aluguel 1.000,00. CRECI
sala, 3 qtos., banh., coz., área
661.
AIUGO — Vaga moça que trjj. ALUGO ap. 301, s. 2 o. Rua
c/ tanq. e dcp. emp. Chaves
16.
Cr$
José
Higino,
86,
c/
balhe fora. Rua Itaipu 155/801
Ia.
loAluga-se apl.
na tl 9 - CrS 750,00. Tratar
430,00 sl taxa. Ver domingo TIJUCA
Ed. 5. Barbara — Catumbi. *
ADMINISTRADORA MASSET cação c/ sinleco, garage, vest.,
9 às 13. Tcl. 248-6871.
cozi.
ALUGA-SE - Qlo. jardim.de InR. Debret, 79 s/ 408. - Tel.
salão, 3 bons qls-, copa.
verno 29 and. a Sr. de trato ALUGO - Tiiuca, Carlos Vu242-1335 e 224-2283 - CRECI
nha, toda. azuleiada, banheira
vista
CrS 300,00 Rua Prof. Gabizo n9
p/
1131.
concelos, 39/405, apt. 3 qts.
« box, dep. compl.,
27l Mariz e Barros.
no
melhor
228-6933.
sl.
dep.
ponto
cmp.e
montanha,
qt.
AREA INDUSTRIAL
TIJUCA - Alugo casa I Rua
Chaves port.
do bairro. Ver hoie na R. UruAPSA - Aluga-se op- 402 R.
Carvalho
Alvim, n? 583 de s/2
Vdo. 10.000m2 e . .
Conde de Bonfim, 214 - Cl ALUGA-SE apto. 409. R. Conde
guai 468 ap. 401 de 10/ 13 hs.
Tratar tel.
qts. alg. 900,00.
Iratar p/ fone 258-1947 ou
e
sala,
saleta,
2
.oz
banh.
,
qtos.,
CRECI 2474.
242-9948.
Bonfim,
1178,
c/
sinde
pint,
18.000m2 na Av. Bra- efep. emp., área'serv.. d/frenie.
Pronto o/
SAO CRISTÓVÃO
durante a semana p/242-7016.
teco, sala, qfò, sep, c/ banh,
AGENCIA TIJUCA EMPREGOS morar. Primeira locação. Ao laChaves c/port. Tratar AUXItlAcoz., azufej. até teto, garag. TIJUCA - Alugo 2 ots. sl. coz.
Dcméstic&s ind.^ com 10 ançs sil em Guadalupe. Predo da Quinta da Boa Vista. Rua RUA PROF. GABIZO, 115 apto.
DORA PREDIAL S/A. CRÍCI
650,00 m/ tax. Ver 14 às
ban. dep. emp. garage — Rua
mesmo Iccal ótima freguesia
306 — Vendo 2 quart., sala,
Euclidts da Cunha, 176. Vi
m2 40,00. Cond, 253. Tv. Ouvidor, 21/4? - Al.
ço
por
Barão de Mesquita. 572/604. TAQUARA
mil
17hs. Tel. 228-1519.
c/
6
vendo
20
c/
tel.
banh., coz., área, dep. emp.
morar em prédio que di alaCm*
moctesta
9/11
12/17hs.
Tel.
242-O060.
-sinal aceito ofertas. 256-2388.
CrS 800,00 S. Mello - Av. P.
e inf. Av. Brasil 22855
vagas na gar&^em. Vendo. Tragria de viver, no conforto, no
(180,00) sem fiader, c/ dep.
— Quarto rapaz solTel.
AlUGA-SE
s/311.
590
ALUGA-SE
Vargas,
Bom
apto.
sala
2
tar Iccal.
— Inf. hoie domingo
acabamento e na forma da pamês.
1
390-7435.
s/207.
teiro pelo telefone 258-6081.
CRECI 3.516.
223-3510
q. dep, emp. qaraq. Conde
CABELEIREIRO DE SENHORAS gamento. além da excepcional
232-0185. R. Carioca, 55 (não
Bonfim, 890/204. Tratar tels. ALUGA-SE - Prédio de três TIJUCA - Alugo apto. 303 da
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ZONAüSDL

CATETE E
FLAMENGO

GÁVEA E
J. BOTÂNICO

BOTAFOGO
E URCA

ZONA.
SUL

CLASSIFICADOS DO
ESTADO DO RIO

CATETE E
FLAMENGO

NITERÓI E
SÃO GONCALO

PETRÓPOLIS,
TERESÓPOUS
E FRIBURGO

IPANEMA
E LEBLON

SÃO CONRADO,
BARRA E RECREIO

-±Aa±

Fr.ntt ir!»
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ANALISE SIN6TICA DO MAPA DO DEPARTAMENTO
NAL DE METEOROLOGIA INTERPRETADA PELO JB
Anticiclone subtropieal maritimo c/ centro de 1
localizado em 259S e 259W. Frente fria localizada
do Rio Grande do Sul, estendendo-se p/ Nordeste
gentina.

NO

NACIO020MB,
ao Sul
da Ar-

O SOL

RIO

GÁVEA E
J. BOTÂNICO

IMCrVEIS
DIVERSOS

LEME E
COPACABANA

LEME E
COPACABANA

SÍTIOS, CHÁCARAS
p FAZENDAS

____
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v;..* r**r*r.
Tempo — Bom c/pouca nebulosidade. Possíveis nevoeiros
esparsos
p/ manhã. Névoa se'
ca à tardo. Temp.: estável.
Ventos: do Qte. Este a Norte,
fracos. Vis.: mod. a ocasionalmente reduzida p/ manhã,
passando a bom.

TEMPERATURA

NASCENTE - 6hl6m
17hl2m
OCASO

A CHUVA
Nas últimas 24 horas 0.0
Acumulada este més 123.6
72.9
Normal em maio .
680.4
Acumulada este ano
Normal anual ... 1 075.8

A LUA

E TEMPO
NOS

ESTADOS

Roraima — Amapá — Tempo: nublado c/pancadas esparsas.
Amazonas - Para - Tempo:
nublado c/ pancadas esparsas. Temp.: estável.
Maranhão - Tempo: nublado
_/ pancadas esparsas ao Nor.
te do Eslado. (emp.: estável.
Bahia — Tempo: nublado c/
pancadas esparsas a Nordeste
do Litoral do Eslado. Temp.:
estável.
Mato Grosso - Tempo: nublado. Temp: estável ao Norte — em elevação ao Sul.
Goiás — Tampo: bom c/
nebulosidade variável. Temp.:
estável.
Brasilia — Tempo: bom c/
nebulosidade. Temp.: estável.
Minas Gerais — Tempo: bom
c/ pouca nebulosidade. Pos*
aivets nevoeiros esparsos p/
manhã, principalmente no Sul
do Estado, Temp-: estável.
Tempo:
Espirito Santo —
bom c/. pouca nebulosidade.
Temp.: estável.
¦ São Paulo — Tempo: bom
cl nebulosidade. N:voeiros esparsos p/ manhã. Possivel instabilidade de caráter passagetro a partir da tarde no Ocste do Estado. Temp-: estável.
Catarina — Trmpo: bom c/
aumento de nebulosidade, instabilizando-se c/ «pancadas e
possiveis trovoadas a partir
di Oeste. Temp.: estável.
Rio Grande do Sul — Tempo: instávsl. Chuvas esparsas.
Possivel melhoria a partir do
Sudoeste do Estado. Temp.:
em declinio.

TEMPO

CHEIA

O

17 A 24 DE MAIO

OS VE-NTOS

*
FRACOS

E VARIÁVEIS

O MAR
MARÉS
Rio-Niteróí — Preamar: 4h
e 17h28m/l,2m.
31m/l,2m
Baixa-mar; 1lh34m/0,4m. Ca.
bo frio — Pr:amar: 14hl6m/
l.Om n 17h25m/l,0m. Baixamar: I)hl4nv0,2m e 23h40m/
0,óm. Angra dos Reis — Prcamar: 3h56m/l,lm e !6h33m/
l,lm. Baixa-mar: 0h08m/0,5m
e 21h25m/0,6m.
TEMPERATURAS
Dentro da baia
Fora da barra

NO MUNDO

(UPI-JB)

Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo
para hoje nas cidades seguintes: Roma, 8, 25, bom — Paris,
15, 23, nublado - Londres, 12, 18, nublado - Berlim, 13, 23,
nublado - Amserdã, 10, 11, nublado - Bruxelas, 12, 20,
nublado — Madri, 7, 16, chuvoso - Moscou, 12, 19, bom
Estocolmo- 8, 15, bom — Nova Iorque, 7, 12, nublado
São Frfmc-sco, 11, 14, bom — Los Angeles, 14, 22, nublado — Chicago, 11, 16, bom — Miami, 21, 27, nublado Tóquio, 16, 26, bem — Hong-Kong, 28, 31, bom - Buenos
Aires, 10, 21, nublado — Montreal, 7, 11, nublado — Honolulu, 21, 29, bom — Toronto, 14, 17, nubladc.

TEMPERATURAS

DE MAIO

Manaus 26.4, 30.7, 23.6 - Belém 26.0, 31.4, 22.9 São Luís 26.3, 30.9, 23.2 - Terosina 26.6, 32.0, 22.3 - Fortaleza 26.7. 30.4, 22.8 - Natal 26.0, 2S.2, 22.0 - João Pessoa 25.3, 29.3, 22.0 - '25.4,
Recife 25.6, 28.6, 22.5 - Maceió 25.3,
28.2, 22.7 - Aracaiú
28.3, 22.3 - Salvador 24.8, 27.3,
22.4 - Vitória 22.9, 27.1, 19.9 - Rio de Janeiro 22.3, 25.9,
19.5 - Niterói 21.5, 27.4, 17.3 - São Paulo 16.9, 22.9. 12.9
Curitiba 14.5, 20.7, 10.3 - Florianópolis 19.3, 23.0, 16.6
Porto Alegre 17.1, 22.4, 12.9 - Cuiabá 24.3, 31.6, 19.2
Belo Horizonte 19.1, 25.1, 14.6 - Goiânia 20.4, 28.8, 12.9
Sena Madureira 2/0, 32.1, 19.5 - Clevclandia 24.6, 29.5,
21.2 - Petrópolis 16.4. 21.0, 12.7 - Teresopolis 15.7, 22.2,
11.2 - Cabo Frio 22.4, 25.8, 19.4 - Araxá 18.4, 25.0, 12.7
¦- Carnbuquira 17.2, 24.5, 11.6 - Poços de Caldas 15.1, 22.5,
,2 - Caxambu 16.6, 24.1, 9.4

VERANEIO

ZOt^ NORTE

TIJUCA,
RIO COMPRIDO
E MARACANÃ

ZC-NAdNCKTE

P. DA BANDEIRA TIJUCA,
E SÃO CRISTÓVÃO RIO COMPRIDO
E MARACANÃ

COMPRA E VENDA
COMERCIO E INDUSTRIA.

CASAS
COMERCIAIS

INDUSTRIAS

JACAREPAGUÁ

CENTRAL,
AUXILIAR E
RIO DOURO

IMCrVEIS
ALUGUEL

JACAREPAGUÁ

ZONA CENTRO

CENTRO

««S3»«!36a9_KÍI*<W*-Sll
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— Jornal
2 — CLASSIFICADOS

do Brasil, segunda-feira,

IMÓVEIS - ALUGUEL

21-S-73

ti",V

SIMPLIFICA

^^^^^^^^| ^^|

¦<¥!*)l ^____\

_______t

AVENIDA BRASIL 500
ANÚNCIO-264-4422.
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.

CLUBES
IDGAR

DE

CARVALHO

JÚNIOR

Ginástico — Shaft, com Richard Roundtree, é
o filme de hoje, às _6h, 18h e 20h30m. /// Para
o dia 26 está programado o Baile das Debutantes ao som do conjunto Sérgio Norberto. Reservas de mesas na secretaria do Ginástico, na Av.
Graça Aranha, 187 (tel. 242-4090).
Subtenentes e Sargentos do Exéreito — Com Altemar Dutra, Roberto Silva e Márcia dos Santos
realiza-se no dia 26 uma Boate Show Seresta. O
início está programado para as 23 horas.
Clube Israelita Brasileiro — Sob a orientação do
prof. João Salgueiro terá início, no dia 28, um
Curso de História da Arte. O curso constará de
seis aulas e versará sobre os temas: Classicismo
e Romantismo, Renascimento, Impressionismo,
Expressionismo, Abstracionismo, Cubismo e Surrealismo, Pop-Art, Arte Conceituai, Fotografia
e Cinema.
Jequiá Iate — No dia 26, Noite de Seresta sob
a direçâc de Leonel Azevedo, apresentação de
Gerdal Santos e participação de Violeta Cavaicanti, Sílvio Silva, Mário Alves e o Regional com;
César, Damaso e Jonas. /// A sede do Jequiá
íica na Praia do Zumbi, 28 (tel. Cetel 396-0658).
Enchanted Valley — Para o dia 25 está programado um Jantar-dançante com o conjunto
Ipanema Musio Sound. f/f O Enchanted Valley
fica localizado na Praça Martins Leão, s/n, no
Alto da Boa Vista, e congrega os associados do
Motel Clube do Brasil.
Casa do Minho — O baile do mês será no dia 26.
/// A Casa tem sede na Rua Cosme Velho, 60
(tel. 225-1820).
Irajá — O conjunto Câmara de Som estará
animando o baile do dia 26 na sede do Irajá, na
Av. Monsenhor Félix, 366.
Casa do Porto — O almoço mensal de confraternlzação está marcado para o dia 10 de junho.
/// A Casa tem sede na Rua Afonso Pena, 39.
(Tel. 248-2018).
Tijuca Tênis — Aeroporto, com Burt Lancaster,
Dean Martin, Jean Seberg, Jacqueline BisSet,
George Kennedy e Hellen Hayes, é o filme programado para terça, quarta, quinta e sexta-feira,
às 20h30m.
Country da Tijuca — Em homenagem às anlver«ariantcs do mês o Country promove no dia 23,
às 16h, um desfile de modas. /// No dia 24, aula
de Ioga.
Vasco — Aos domingos, na sede náutica da Lagoa, Concertos Pop sob o comando de monsieur
Lima. /// A sede náutica fica na Rua General
Tasso Fragoso, 65 (tel. 226-0186).
Olaria — Em comemoração ao aniversário do
Olaria, programou-se para o dia 14 de julho um
show com Sargentelli.
ümuarama — No dia 26, apresentação do corpo
de ballet da União das Operárias de Jesus em
conjunto com o Colégio Peixoto. Após haverá
um baile ao som do conjunto Luís Álvaro Show.
Reservas de mesas na secretaria do ümuarama,
na Estrada da Gávea, 147 ou pelo tel. 399-1995
com o Sr. Martins.
Guadalupe Country — Continuam abertas as
inscrições para o Curso de Natação para todas
as idades.
Centro Cívico Leopoldinense — O baile do dia
27 contará com o som do conjunto The Pops.
/// A sede do Centro fica na Rua Macapuri, 67
(tel. 230-2548).
Montanha -- No dia 26. Bo-te Pence Sound.- O
inicio está programado paia as 22h. III O Montanha tfm sede na Est i? cia Velha da Tijuca, 407
(tel. 238-0609).
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Voga
para
ALUGA-SE
Aiugo
Aznvedo 77.
ept. 507 R. 24 de Maio. 591.
MARECHAL HERMES
apl? 313 e tratar CENTER IMO- MEIER - Dias da Cruz. 22"
grupo 113 - CRECI 292
res, familiar. Rua Mossoró, n.
Chaves c/ porteiro. Tratar tetosalão
casa R. Boipeba, 185 C/2. Sala
Alug. apto.
VFIS ITDA. Av. Almte. Barro¦aluga-se um apto. sela 2 quar- MEIER 92 aplo. 201 - Méier.
var. Ch. frente.
e
deps.
231-3671
231-3672.
de
fones
2
frente
banh.
quartos
coz.
so 63 s/ 806. Tel. 224-8807 e
—
de
casa
com
Chave
quarto
ótima
Aluga
BAP
tos e dependência.
88/707. Tl.
224-9402. J-412. -,
Aluga-se apartaAlugamos
próx. Shopping, Rua Magalhães SAMPAIO frente com salão, 2 quartos, Tr. R. 7 Setembro,
o porteiro.
IMÓVEIS
ABC
222-5507. CRECI J-381.
Couto, 60 apto. 301. Chaves
menlo 201 i Rua 24 de Maio
banheiro social em cor, copa,
frente apto. c/l sala,-2 qrts. ENGENHO NOVO
Alugo
Freitas,
fi. Maria
303 das 8 is 12h. Traiar telef.
MADUREIRA
n9 781 fds. com 2 qts., sala
cozinha com azulejo até o teto, OLINDA - Aluga-se casas 25
banh. social, coz. área c/ranqtos. moças trab. fora. R. Co87 epto. 501 alug. .p/ comércio
229-3792.
¦¦
e dep. de empregada. Tratar
área com tanque e dependên- e 29 Rua João Rodrigues da
due dep. empre. garage. Rua
Vasconcelos
ronel Genserlco
mais tax.) c/ saleta sl. 2 MEIER - Al. ap. novo, s. q. tel. 243-7491 das 10 hs. is
(500
cie completa de empregada e Cunha 1032, c/ sala, 2 qls. coz.
Barão de Bom Retiro, 885 «pto.
35 c/l - tel. 229-3633
área c/ tanque. Crí
qts., dep. oa-nh. (empreg. Chav.lóhs.
Ver à Rua Miguel banh.
terraço.
coz. grd. area/tanq. garagem.
703 - Chaves c/ port. Tratar
da
266-0394.!
/ zelador. Sr. Vermelho. Trat.
200,00. Chaves c/ zelador
580,00 mais cond. - Rua SAMPAIO - Alugo apt. 401 bl.
Rangel, 141. Aluguel Cr$ —
Cr$
tels. 232-9002. e 242-2794
- Alugo aps. c/
4.9 CRECI
24/,
Portela
IRIGON -Jel
Estrada
Tratar
vila.
ENCANTADO
ès
68/209
1.000,00. Tratar Trav. Ouvidor
Mossoró,
CRECI 1884.
(de 8
Rondon
2.500
8
Av.
Marechal
1551.
sl. 2 qts. cox. banh. araa, deps.
224-1506 e 224-4559 (CRECI
14 hs0.
Todo pintado sinteco 3 qtos.
12 - CRECI 1530.
ALUGO - Apt. Bloco A, 303,
Alug. 440,00. fiador prop. Rua MADUREIRA - Aptos .1 o 2
J-277).
- Aluga-s» apt. c/ s., saia coz. banh. área c/ tanque. CAMPINHO - Aluga-se à Rua
saio, 2 qtos. e dep._R. 2 dc
908, aps. 401,, qts., fte. dep. empr., grandes PILARES
de
Fevereiro
2
CRUZ - EKASA aluTrat.
ACIR
OSVALDO
Meier.
Chaves c/ zelador. Jratar
Chaves, 46
2 q-, e dep. Ver Av. SuburSargento
Sebastião
Fevereiro, 1411
Trat.
204.
ap.
Chav.
404.
403,
R.
Amea partir 350'mais txs.
ADMINISTRAÇÃO, R. Álvaro
ga cosa 2 R. Pinto de Campos,
bano, 6889 c/ 1 opto. 302. Trocata 102, qto, sala, coz-, banh.
tel. 228-6212 - Chave no 304.
R.
ITDA.
IBÉRIA
PREDIAL
Br-sllien.è, 193/501. Sr.
rico
2 qtos., coz.,
sala,
c/
CRECI
115
27 sobreloja.
tar R. Frederico Meier, 32-A. Alvim,
Aluguel 380,00 mais encargos.
Dias da Cruz 127, 69 andar.
ALUGA-SE - Dois aptos, à Rua
João.
'¦**
_K
¦
banh. Crf 250. Chaves casa
J-502.
....
CRECI 1881.
Chaves no local, tratar na
CRECI
Meler. Tel. 249-067Í.
Toriba, n9 341 com garagem.
98 5?
Setembro,
7
Ir.
R.
fds.
Maria da Graça ;- PIEDADE - 'Rua Ada, 354 alugo VICENTE CARVALHO - Aluga-so
ALFA, Av. Presidente Vargas,
MEIER
1214.'
Sr. Antônio e dois na Av. dos
tel. 222-8505. CRECI J-426,
«m'<frente GE. ARua
583 s/719 - Tel. 221-2844 c/saleta, qto. coz.
apto. 309 à Av. Automóvel Clucasa
Italianos, n9 854 - Apto. 303 ENGENHO NOVO - Aluga-se aluga-se dos
peq.
s.
. Reis 175 apart. |
S.bino'.
CRECI 3159.
PIEDADE - Rua Gonçalo Coelho
— D. Maria.
be 6031. Sala 2 qt9S>- depend.
ban. área 350 e apto. grde. c/3
•ap. sl. 2 qts. e etc. Ver e
.
2 q. etc Crí 450,00.
81 fds. Aluga-se c/ 2 q. s. c.
compl. Crí 500,00, mais taxas. CAMPO GANDE - Cosa c/ sl.
qtos. sala, coz. ban. e área e
ABOLIÇÃO « todos os bairros tratar Rua Vaz de Toledo. 166 MEIER"-'Apart. amplo salão va
— Tels.:..
3
Tratar
b. área. Chaves local. Tratar
depósito
Chaves
c/port.
Nova
Rua
700
2
quintal.
casas
qts.
gr.
garagem.
Preço 500,00.
.pto. 104
da Central. Alugo ap. e
banh
130/801 tel. ótimos
a.
3
•
randa iardim
243-8012.
R. Ouvidor
meses. Trazer sinal.
Era, 469. Aluguel 290,00.
c/ 1 mês adiantado. Marques. ENGENHO DE DENTRO - Alugo
iraa
tox.
arm.
box
•
242-4546.
,
c/
granda
sob.
c/ 2 quartos alugo à Av.
CASA
R. Álvaro de Miranda, 182
- S. 2 q. saleta, c, 2 b. R.
—
Meriti,
apt?
Av.
203
KOSMOS
o
VILA
Inf.
.
Aluga-se
32.
PIEDADE
fundos. Ibiquera
PAVUNA - Casa 3 qts., sala,
Automóvel Clube 1785. Aluguel
249-9256. Dou fiador p/ ouMario Calderaro 761 apt. 201.
411 apto. 101 - Fte. e.ug. c/
da Rua Silvia 15 - c/ 2 qls,
CRECI J-461.
221-2098.
250,00
CrS
coz. e quinlal.
450,00 com âa taxas incluídas.
tres imóveis
Entrar R. Monsenhor Jerônimo.
e banheiro. /
sl-, 2 qls., dep. Chav. zelador
sala, cozinha
- Alugo ap. 201
Rua Honório Hermeto, 277. Tramais taxas. Chaves •- Trat. Estr. Pcrtela, 24/49. CASCADURA - Alugo casa, cf
350,00
ALUGO apto. sl. qt. coz. banh. ENGENHO DE DENTRO - Quar- MADUREIRA Mach-do,
Crí
834 c/
tar 258-9752.
R. Carolina
CRECI 1551. 400 mais txs.
sal.ta, sla., 3 qtos., coz., 2
R Peçanha da Silva, 321 func/ o zelador. Tratar dias úleis
tos independentes — aluguel
qt., sl., deps. Ver local. Chaves
banh. gd«. quint. c/ ent. p/ PIEDADE — Aluga-se casa, 2 q.
dos. Cachambi. Tratar domingo
tei. 238-0009 (12/18 hs.).
Crí 140,00. Sua Catulo CeaVAZ IOBO - Aluga-se o apl?
—
ap. 102. Tratar 2a. f. p/ tel.
Bastos,
142
—
Cândida
carro.
sala,
grande quintal. Rua Adede tarde.
—
SACI
141
Tratar
rense, 83
R. Cel. Almeida
101 da Rua Lima Drumond, 169
PIEDADE
224-6119 depois 13 hs.
T.l, 224-7594.
laide, 160 - Aluguel 380,00,
Imóveis Ltda., Rua Álvaro AlALUGA-SE um quarto para solbloco E, apt? 102. Aluga-se — Choves na Rua Vaz Lobo,
- EKASA
HERMES
folho. Chaves"" no 115.
desc
MARECHAL
Ru»
coz.
casa
2
familia.
113Alugo
vim, 27 grupo
pa227. Tratar Av. Graça Aranha, CACHAMBI
teiro em casa de
de frente c/2 qts. sala,
Fon-: 236-0184,
aluga apt. 101 R. Juriari 114,
2 qts. copa-coz.,
vts. tf sl.
145 gr. 702. Ti.l. 222-3742.
Almirante Cayalheiro da Graça, ENGENHO DENTRO - Aluga-se
banh. e area c/ tanque. Chabanh. e
coz.
2
sala,
qtos.
c/
deps.
lugar
CENcomp.
banh.
p/ QUINTINO - Aluga-s« cisa 2
47 Todos os Snntos,
ves c/ porteiro e tratar
- R. lopo
«pt. 2 q. sl. coz. banh. R. Maarea. Crí 360. Ver c/ port.
- Av. VICENTE CARVALHO
Fiador
TER IMÓVEIS LTDA.
qtes. sala, ccz. b.nh. Rua 21
Diniz, 581 — Aptos, qt-, si-, . carro. Alug. 780,00
rio Calderaro, 604 ao. 202.
98, 59. Tel.
AlUGA-SE apto. grande. Rua
7
Setembro
Tr.
R.
2
com
c/
2
Pila,
197,
apartamento
Tel.
R.
Rocha
de Abril n? 731
ALUGA-SE
prop.
Almte. Barroso 63 s/ 806.
dep. ch. local. Tr. R. teopolMário Carpenter, 120/202 Abo- ENGENHO NOVO aluga-se á Rua
242-3300. CRECI J-426.
PREDIAL ROCHA - Alugo casa 3 da Ru»
Trai.
J-412.
Particular).
224-9402.
e
(R.
quartos sala. cozinha a banhei224-8807
Tei.
212/207.
dina
Rego,
lição.
Conselheiro Jobim, 139 - Blo- MAL. HERMES - Alugo apto.
Dias
da
Cruz,
R.
ro e mais dependências ò Rua
IBÉRIA
LTDA.
- R. Pedro de
Tavares Ferreira n9 50, c/ 2
e
260-8682.
co 3 apto. 401 - Ia. locação,
Fernando Esquerdo, 209. Alu-, ALUGA-SE aplo. 2 qts. sl.
201 Rua Navarro da Costa n9 PADRE MIGUEl
127 — 6? andar — M.ier area
copa. e
sala,
apto. 101 - Fdsquartos,
276
no local.
Meio,
tratar
área
e
mais
banh.,
Ver
e
coz.,
salário
depds.
3
e
meio
sala,
Alg.
450,00.
um
qtos.,
2
s/,
1.214.
de
241
qts.
.CRECI
guel
grande. Tratar 242-5827. CRECI
alug. (220 m-istax.) cf sl„ qt„
Rua Curupaiti, 649.
CRECI
de serviço — C/direito a vaga
taxa-s. Tratar no local com Sr.
242-9948.
tel.
Casas
Terrenos
Tratar
e
c/
4
de
laje
Trat.
Aluga-se
3182.
.
Fds.
CASA
dep. Chav. ap. 102
Cr!
Aluguel
oa
Abi lie
garagem.
2474.
ALUGA-SE QUARTO a rapaz solORECI
24/49.
q. 1 s/ 1 salão — 2 banheiros
Portela,
Cstr.
Ver
encargos.
mais
158 600,00
BRITO
DE
BASIIIO
sl.
c/
RUA
teiro que dê fiador ou depoap.
1.500,00
Crí
Alugo
ALUGO apart. 2 quartos e sala.
garagem.
1551.
ALUGA-SE - Cosa 2 q. s. coz.
domingo das 8 às 12 e 12 às MADUREIRA
silo. R. Nerval de Gouveia n9
Aluga-se cosa c/ sla, 2 qts-,
Rua V'úva Cláudio 259. Jacaré.
depósito. Av. Marechal Ron2 qrts. e qrt. emp. demais dep.
- 'R. Padre Nóbrega,
copa, gar. Augusta Barbosa,
17 horas. Tratar na ALFA. Av.
banh9, coz. Chave ao lado n?
291. Cascadura. '
don, 711. S. F. Xavier.
Rua Olivia Maia, 69/303. Tratar PIEDADE
ALUGO apto. 2 qs. sal. coz.
com
ni - Todos os Santos. 420,00.
s/719.
Alug.
583
102
Vargas,
2
aplo.
Presidente
62
c/
160. Tratar no tel, 252-0359à Est. do Portsla, 48/204
- CRECI 3159.
etc. Ver e tra. R. Barão do BAP — Aluga apartamento com
dep. Chav. ap. 101 ALUGA-SE - Casa de 2 quartos, CASA - Aluga-se, tratar no loTel.
sl.
2
221-2844
qts-,
—
14
banheiro,
às
Até
302.
Com o Sr. Dario
3 quartos, cozinha,
ROCHA MIRANDA - Alugo casa
B:m Retiro 366 ap.
Portela,
Estr.
IMAB.
Trat.
Rua
Rua
e
dependências.
manhã.
2
salas
Aluqa-se apto.
cal, domingo pela
area com tanque. Ver na Av. ENCANTADO
horas.
Est. Barro Vermelho, 88-A c/qt.
ALUGA-SE - Quarto por CrS
24/49. ORECI 1551.
24 de Maio, n? 283 essa 2
Cruz e Sousa, 317.
na Rua Pernambuco n9 1039
Brasil 17.191, bloco 13. Apto.
— No melhor ponto do
sl. deps. Ver local. Chaves no
- Ver das 8 is 12h.
120,00 e Crí 70,00 i Rua _e- CLETO MAIA ADM.
Cha408, com 2 quartos, sala, MEIER
- Aluga-se casa
PIEDADE
400,00.
apto.
Crí
Aluguel
301.
CASCADURA
Honório
80 - Tratar 2a. f. p/tel.
8
esquina
Méier na R. Oliveira,
bom Regis n9 148
«pto,
aluga
cozinha
J-496
02,
completo,
CRECI
bloco
LTDA.
banheiro
de
sala,
17241,
Casa
dependêne
ALUGA-SE
ves no n9
c/ 2 quarto», sala
224-6119 - Depois 13h.
c/ Dias da Cruz. Grande apto.
Gurgel. Perto do Vile Futebol
'Rua João Pinheiro, 426
fundos.
área quario e banheiro de em101,
de
laje.
dependências
100
e
Felicio
103. Traiar Trav. Ouviapto.
Rua
cias.
quarto
ban.
enorme sala se/pa/ra/dos
— In*
ROCHA MIRANDA - Aluga-se
Clube.
—
ADlocação
—
Tratar
FONTE
Ia.
23
cisa
1530.
Madureira.
CRECI
Ibii,
331
pregada.
Rua
dor 12.
Aluguel Crí 330,00.
coz. área c/tanque tudo novo
casa c/ s. 2 q. e dep. Ver Rua
IMÓVEIS,
ALUGA-SE - Apio. 201 A/.
dewas.ável - 2 qts. sl. banh. ALUGO - Cosa de vila, c/ q.
MINISTRAÇÃO DE
- Aluga apartamento 203
CASA - Alugo 450, 2 q. 2 s.
dos' Diamantes, 1057 - Tratar
pintado de frente. Ver local
Suburbana, 3286. Tratar na loia BAP
&oc. copi-coz. ária serv. varam
Av. Rio Branco, n9 133 s/503.
cozinha,
1125,
2
ADcimentada.
boa
área»
Fevereiro
sala,
b.
Dois
com
quartos,
s.
c.
e
FILHO
R.
R. Frederico Maior, 32-A. CRECUNHA
tratar
Melo.
quintal
Snr.
Tratai
J-432.
CRECI
embaixo com
da, garagem. Ver local.
Tel. 242-7268.
IMÓVEIS
banheiro. Aluguel Cri 400,00,
DE
Chaves R. Flack, 78 apto. 101.
Cl 1881.
MINISTRAÇÃO
pr. pintura. Chave ao lado Sr.
R. Ouvidor, 130 coni. 805/6,
Aluga-se 4
Chp,ves na portaria. :
sala, coziAPARTAMENTO com
n9
Riachuelo.
201
quarto,
Cruz,
Est.
T.
281-9026.
229-3088.
Dias
da
Rua
Alfredo.
na
LTDA.
ie
va.
252-7256,
Tels. 232-7271
- Alugo casa 1 R.
Cri ENGENHO DE DENTRO - Alugo
Aluguel
- Tel. 229-7894 nha, banheiro.
q„ s., coz. banh. completo,
- ADM1NIS1RA- TURIAÇU
s/402
sala
47
casa
2
ALUGA-SE
quartos
ENCANTADO
Garcia
Rua
(ande
R. Clarimundo
randa e área.
PIEDADE
Capitão Vieira, 270, sala 2
350,00. Ver na Av. dos Itaaplo. 102 do Bloco I da Ruo
u m DORA PAR aluga boas casas
Aluguel 470,00 - CRECI 3370.
aluguel
350,00
quinlal
30 sobrado.
cozinha, ladriRua Jui),
Melo, 547 - apto. 201. Alug.
banheiro,
tiga
lianos 900. Chaves no local.
Eulina Ribeiro, n9 4BI - C/_aqts.
Rua
com sala, 2 e 3 qtos. e de3qls. dep. banh. quarto, banheiro 100,00.Ver
550. C/ sl.
Tratar na Trav. Ouvidor 12 lhos alé o teto em cor, quinQuintino. A 30 metros da Av.
Ia, quario, coz., banh., área c/ MEIER - Alugo aplo. 102 da
Ibiracoá, 572, Colégio.
mais dependências. Ru« ioié tal varanda de frente. Tratar ?.
da
R.
Almei
Suburbana- Tratar 236-1536,
Chv.
C/sala,
empreg.
CRECI 1530.
Titara,
tanque. Ver local e tratar *m
173
R. Santos
Domingues, 211 fie e fdos. ADMINIS.
Nogueira. 441. Trat. Estr. Por- AlUGA-SE - Estr. Coronel Viei252-7703. Chaves p/favor 194CUNHA e FILHO
2 qtos-, banh-, coz-, área. C/
AlUGA-SE - Apt. c/ sala qto. BAP — Aluga apartamento de
400/350 e taxas. Chaves no
ra. 601. Irajá. Uma casa c/ 1
tela, 24-49 CRECI 1551
A.
TRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
tanque dep. emp. de frente.
cozi. c/ área e banh. Estrada
frente com sala, 2 quartos, hana
Tratar
Barbearia.
n°
Casal
212.
e
banh.
sala, quarto, coz.
Tel 229-7894 - CRECI 3370.
- EKASA aluga caVer local tratar CUNHA e Fl- PIEDADE - Alug. um ótimo
nheiro social, area e cozinha.
Intendente Magalhães,- 116
PAR - Rua Ouvidor, 130-9? VAZ LOBO
sem filhos. Preferência desconD E
CampILHO
Ver na Rua Anâ Guimarães ENGENHO NOVO - Quartos
apto. c/ 2 qlos-, sal-, coz-,
Bloco H - apt. 103
ADMINISTRAÇÃO
sa 2 c 3 R- Lima Drumond,
andar. CRECI 456.
to em folha. Tratar local.
Dias
da
de
R.
na
Aluguel
Rua
Torres
LITDA.
IMÓVEIS
área.
26, apto. 201.
ou
boa
A
moças
banh.,
sala,
nho.
c/
casal
161
qto., coz , banh-,
alugam-se p/
- AluCrí 550,00. Tratar Trav. OuviCruz, 47 s/402 - Tel. 229-7894
de Oliveira 85/ 101. Trotar no ALUGO casa quarto, sala, cozi- ENGENHO DE DENTRO
área. Crí 230 (cada). Chaves
rapazes que trab. fora i Rua
-. 250,00,
casa da Ruo Gustavo Riedel
-CRECI
folha
AlUGA-SE - Apt9 sala, grande
desc.
em
nha,
go
3370.
,
dor 12. CRECI 1530.
local.
7 Setembro, 98
Exige-se
R.
15
tr.
1
Kardec,
casa
Alan
n9 364 c/ iardim, varanda, saRua Palas, 957 - Pavuna.
quarto etc. Rua Baronesa Jing^ CRS 400 E 250,00 - Aptos, no
depósito.
59 tel. 222.8-05. CRECI J-426.
MEIER - Alugo apto. 206 da PIEDADE - Aluga-se apts. 102
Jacaré. Telef.
2 quartos, ban. comp. coz.
Ia,
Novo, 245
e
1
Maximlno
C/salão,
R.
fiador
c/dep.
na
sala,
e 101 fdos.
ALUGA-SE casa
quarto
Méier (sem
Rua César Zama, 74
EMA aluga Rua Elisa Albuquerarea c/ tanque, WC. e qto. VAZ LOBO — Alugo casa sala
261 -6965.
3), saleta, vaMaciel 25, ambos c/ sala e
cozinha. Rua Iriri, 59 — Camês) não cobro nada antes.
qu., 381/201 ótimo apto. pin- 2 qtos. (pode ser
emp. garagsm. Chaves c/ Olie quario dep. - 250 e taxas.
AlUGA-SE - Ap. 203 Av. Amasep. banh. coz. e quintal
valcante, das 8 is 12 horas.
Inf. hoie domingo. 231-1460
sla. ire» ç/
randa, banh-, coz-, área c/tanqto.
3
tada,
r.f.
qtos.
vsira n? 102. Tratar CUNHA
- R. Carioca, 55 outros CosRua lima Drumond 431. Traro Cüvailoanli, 955 sl. 2 q. deip.
c/ tanq. Chaves no ap. 101, ALUGA casa quarto, sala, coz
tanq. total 480. Tr.t. 224.2250 que, persianas. Ver c/porteiro
& FILHO ADMINISTRAÇÃO DE
ADMINISTratar
tar 252-2237.
AD330,00.
al. 450,00 mais taxas. Trat. Av.
Cri
cadura.
.
- R. México, 111/901. CRECI
e tratar CUNHA e FILHO
560
Da
Portela,
Dias
Estrada
na
Rua
e
banh.
LTDA.,
IMÓVEIS
T.
Erasmo Braga, 299 gr. 3P2.
TRADORA MASSET. R. Debret
IMÓVEIS
DE
KOSMOS aluga-se casa
MINISTRAÇÃO
J-540.
..
Madureira. ____
CAMPINHO - Alugo apt.
Cruz n? 47, sala 402, tel. VILA
da
e
Tel.
242-1335
47
408.
252-5008.
s/.
79,
LTDA. na Rua Dias da Cruz,
- CRECI 3370.
com vaga para carro CrS 360
2 qts. gde. área, bat.h. coz. ENGENHO DE DENTRO - Alugo
- CRECI
1131.
ALUGO casa 3 Rua Barcelos Do- 229-7834
CRECI
224-2283.
n? 242 229-7894
Tel.
Magas/402
Rua
ALUGO - Vagas p/ senhoras
Intendente
i
Cri 370,00.
' Piracaniuba
apto. 201 da Rua .Eulina' Ribeiro
mingos 153 chave c/l. Alug. ENG. NOVO - EKASA aluga
3370.
chaves no 200.
moças trab. fora. Rua Moreira
PIEDADE — Alugamos aps. da
lhães. 237 c/ 5 apt. 201. Ch».
n9 477 c/ 2 qtos., sola, coz.,
Tratar Rua Assembléia 45
fds. R. Raul Barroso, 49
390.
casa
loVer
8603
Abolição.
Suburbana,
193.
2
Av
n9
Ves c/ 1.
banh., área c/ tanque. Ver .o. MEIER - Alugo ap. ef sla.
59 andar.
c/ sala, qto. coz., banh. e
cal. Tratar PREDIL IMÓVEIS
cal e tratar em CUNHA e Flqtot. copa-coi. banh. ira» depsALUGO KITINETE fet. Ia. lo- CASCADURA - Alugo apto. 102
área. Cr'í 280. Chaves ap. 201
LTDA. R. Teófilo Otoni, 72 - ALUGO - Casa sl. 2 qt. c/
DE
Edlf. s/pilotis. Alug.
ADMINISTRAÇÃO
cação a 1 pessoa ou casal trab.
IHO
garagem.
tr. R. 7 Setembro, 98 59 tel.:
Av. Suburbana, 8985 casa
CRECl 1425.
arm. cop. coz. 600, Alameda
600,00. Fiador prop. R. Maga- Tel. 223-1791
f Ver 2a.-feira depois 14 hoIMÓVEIS. CRECI 3370.
242-3300. CRECI J-426.
Tr.
banh.
coz.
Imobo.
90
2
saio,
Filho,
Gama
quarto
312
Ministro
- Aluga-se ou ven690 ap.
Couto,
lhães
— R. Camponesa, 93.
QUINTINO
res. R. São Brás-345 apto. 101.
apto
Alugo
NOVO
R Carolina Machado, 380 s/206 ENG?
Novo Rio 231-1770. - CRECI ENCANTADO - Alg. casa c/ ALUGO
Chav. t/ port. Trat. PREDIAL
de-se. Apto. 201 da Rua Vital
Fdos. apto. 202 - Sala, 2 qtos-,
303 R. Gr.gório N.ves, 193 e/
APTO 3 q. 2 sal. varandão 500.
Tel. 390-2270 - CRECI 1993,
Xavier.
sala, qt9 — dep. Rua Pompilio
Crui
Francisco
1627. S.
IBÉRIA LTDA. Rua Dias da
Tratar M.A.S. IMÓVEIS
198.
n?
área c/tanque.
.
deps
227-6370.
banh.,
T.
ár.a
—
coz.,
355.
coz.,
sl.,
Sapê,
2
Estrada
qts-,
CRECI AlUGO - Casa nova sl. 3 qt. de Albuquerque, - 244, c/3
127, 6? andar. T.l. 249-0676.
CACHAMBI - Alugo ap. 301 LTDA. Tel. 242-3173.
Chaves apto. 201. Trajar R.
serv. Tratar c/ Dr. IUIZ MARIMOBILIAAlUGO ótimo apto. c/ 2 qtos.
Fernandes, 691 bl.
1214.
Ruo Tobias Chaves no local R;
Miguel
CRECI
500,
das 14 is
J-329.
cop.
coz.
40
s/loia
223-2642
gar.
2887.
Marrecas,
CRECI
CEllO.
CRECI J-315
ATLÂNTICA
sala, banh9. coz. Rua Cadete
27 c/ 2 qts. sl. ccz. banh.
- Alugo ótimo ap.
Monteiro, 244 - Jordim SU- RIA
- 223-5665.
18 hrs. Aluguel: 330,00 c/
- - Tel. 222-5627.
Polônia 73. Engenho Novo, apMAL. HERMES - Alugo na Rua REALENGO
_______
e tratar ADM. BENS
Chaves
Rio
-sala
Novo
Imob.
meses.
LACAP
3
Rua
dep.
depósito
o
c/2
to.
Aluga-se
qts.
tos. 203 e 303, chaves no apto.
Piracaia, 570 apto. 102 c/sala,
COPACABANA - Cri 450,00 ENGENHO NOVO
ENGENHO NOVO - Aluga-se
231-1770. CRECI 1627.
Bernardo Vasconcelos, 39-204.
apt. Rua Olga 133.
- Tel, 256-3365 - CRECI 2292,
apto. 203 i R- Souto Carvalho, qto. banh. coz. ar cqt. Chavs..
304. Tr. VIVENDA S/A. CRECI
casa, com 4 q. s. coz. e depen- ALUGA-SE
Próx. Estação. Chave no local
Ou
- Tratar - Tel.
sois, banh.
AlUGA-SE - Gas», qto-, sl„
232-8370.
Tel. 260-1685. Com garagem.
Tel.:
3
C/
22.
qtos.
101.
J-521.
apto.
no
dências. Rua Frei Fabiono, 369
Ap. 1 s. 2 q.
CACHAMBI
Fiador.
a
casal.
Ber.
mais
coz.,
banh.
470
R.
Francisco
Aluguel:
Bonsucesso.
área.
244-5422.
RIACHUELO
coz.
224-5511.
244-5482
_ Trotor tel. 232-2967.
dep. sint. R. Miguel Ângelo,
270,00 - R. Torres de Oliveiro,
tx. Chav. c/ zelador das 14
nardino 91, ap!9 1. Aluga-se
- Est. do Portela.
cozinha, área.
600 bloco 11/203. Chaves zela.
ENGENHO DE DENTRO - Alug. ALUGA-SE quarto,
114.
AlUGO apt. 2 qt. sl. coz. ban.
is 17 hs. Tratar Rlopolis Imobi- MADUREIRA casa 14 sala. dois
apt9 tipo casa c/ 3 qts. sala,
T.
Ver Rua Otawa 155 Vigário
fiador.
taxas
e
Aluga-se
Oliveira
conf.
casa 2 q. s. coz. banh.
Rua
400,00
area c/tan- ALUGA-SE UMA CASA com 2
Alug. 350 taxas.
banh.
terraço,
ria Ltda. i Av. R. Branco, 277
coz.
MaRua
170,00.
.
Geral.
Dos Reis,
228-8774.
quarios, dependências.
hall etc. R. José
Figueiredo, 274 apt. 205. Chave
sls. 809/10 - Tels. 232-2896
que, dep. empregeda e gara* quartos, sala, cozinha e banuel Mvques, 23 - Tratar no
As578 ent. pelo 584 - Chav. ALUGA-SE EM RAMOS - Quarto
2191.
local o tratar
CRECI
no
n°
Chaves
Romaris,
e
232-7726.
Rua
João
p/f. apt. 204. Tratar Rua
apto.
nheiro.
gem.
Aluga-se
CAVALCANTI
local.
'
local das 9 às 17h. Aluq. CrS
sembléia, 45-5? andar.
para rapaz, em casa de familia,
CENTER IMÓVEIS LTDA. Av. 62-A casa 29, tratar no local
2 q. sala, dependêncies gran- GUADALUPE - Ailuga-se à Rua
500,00 e taxas. Tel. 261-2367.
à Travessa Costa Mendes, 12
MEIER - Aluga-se epto. 408
Almte. Barroso 63 s/ 806. Tel.
das 9h as 12 horas.
AlUGO - Ap. 302 - Sl. 2 qs.
des, sinteko. Rua Almeida Reis,
Joaquim Sarmento, 33 fds. C/
120-B.
- Ap/ 102.
Carvalho,
Pedro
de
R.
Carpeni
J-412.
lucidio
Mário
R.
224-9402
emp.
e
224-8807
ENCANTADO
arm. emb. dep.
- Alugo casa 3 q.
23-F.
coz. « ban. e ¦
sala,
2
ABOLIÇÃO
qtos.,
coz.
banh.
sala,
Cf 2 qtos.
ter, 706 - Aluqa-se casa 2
lago, 144 - Chaves 201
- Alugo apto. 203
— 1 apartamento c/3
área. Chaves na frente e tratar
2 s. etc. 360,00 mais taxas. Rua
Alu- ROCHA - Alugo aplo. c/2 qts.
etc.
ALUGO
CASCADURA
telefono,
Nelson
c/
sinteco,
Rua
Traiar
b.
c.
s.
Trat. ptel. 234-6297
szjla, coz. banh. copa e área
na ADIl LTDA. Av. Erasmo
Morais Macedo. 19. Ver loctl. . qts.
da Av. Suburbana n? 4535. C/
.600.00 mais tx. Chav.
quortos sala cozinha e banhiiro
45 - Bloco I
Castro,
guel:
Faria
c/
725
Garnier,
Tel.
Rua
Dr.
19
604
indsr
érea
Grupo
c/tanque.
Tel. 235-2.33.
Braga, 227
ALUGA-SE 2 apto.
Riopolis
sala 2 qtes-, ban., coz.
Tratar
comp. Tratar na Estrada de
c/
porteiro.
ip. 101 — Lins. Fiador ou desc.
101. Tratar tel.
c/16 ap.
242-5624.
sinteco e 1 casa, ver e tratar
Agua Grande, 1525 Blceo 22-B.
c/ tanque. Ver iccal e tratar
ALUGA casa O. Cruz Rua Pinto
Imobiliária Ltda. i Av. R. Branfolha. Cri 330,00^
249-5591 - Sr. Batista.
todos os dias. Praça Turima,
aplo. 303 — Visto Alegra.
em CUNHA E FILfO ADMINIS- GUADALUPE - Aluga-se i Rua
Campes 34 fds. Tratar local
co, 277, sls. 809/10 - Tel:-.
Aluga-se casa
ENCANTADO
ap.
201
67 (Inhaúma).
CRECI
Aluga-sc
273
aplo.
TRAÇÃO DE IMOV.IS LTDA.
n?
232-7726.
hrs*.
RIACHUELO
após 9
Francisco Portela,
232-2896 e
ap. novo fte. 2 q.
ALUGA-SE
e
sela
com
frentde
quarto
Tel. 229-7894, CRECI 3370,
da R. Valentim da Fonseca, ALUGA-SE 2 casas e uma loia.
201 de quarto, sala, copa, cozi2191.
AlUGO Ia. locação ap. 202 Bl.
s. coz. dep. empr. Rua Monárea. Alugue.1 CrS
•
cozinha
depend.
de
Tratar
2
155
apt.
área.
c/sala,
22
leitão,
e
qtos.
Aluga-se
nha, banheiro
4. Na R. Arauio
I 1*4 3-30 1 . Tel.:
- Ap. lipo casa, alugatevidéo,
CASCADURA
Ver e tratar Estr. Portela, 569. 320,00.
647.
R. Guilhermina
DE MEIER
demais
completas - Chaves ap. 102
sala
e
FONTE ADMINISTRAÇÃO
frente. C/ sl. 3,qts. ent. carro
230-7279.
2 qua-tos,
Madureira.
s. salio, 3 qls., copa. ços.,
no 613 de 11 ao meioChaves
BrwRio
n?
LABOR
Av.
Branco,
Nelson.
Tratar
n?
Rio
Av.
IMÓVEIS,
dependências. Rua Itamarati,
p/ 600. Chaves port.
banh. varanda, «lc. Dona Claudia. Tratar, Sérgio Castro. R.
Tel. ALUGO casa para casal (duas
1519 185
co,
gr.
133 s/503. Tel. 242-7268. ChaInf. 232-3104.
316 - casa 14 - apt- 101- 59 andar. AV. NOVA IORQUE 40 ap. 302
dina, 19B, perto Shop. C.nl.r.
pessoas) quarto saVa e cozinha Assembléia, 40
242-1761.
ves com o Sr. JÚLIO na mercê;
- Alugo sl. 2 qtos. dep. Ver
Icc.
A
ALUGA-SE quario independente COROA REAL - Aluga aot. 301
2
aIa.
250,00.
Tel. 252-3432.
CrS
op.
Al.
independente.
CRECI MEIÍR
do
edificio.
r,o
lado
ária
Sala
apto.
Jaca.Alugo
c/
3.
47
989
de RIACHUELO
Rego,
Rua Silva ":"'local e iratar tel. 232-7734 das
402 c/ 1. Cas- EMA aluga ólima sala i R. Adolda R. Sáo Francisco Xavier,
s. c. b. gar. Rua Coração
J-432.
'
Ver Rua ' Rua Iguassu,
separados.
e
quarto
- C/sla., 3 qtos-, 2 banh. soeiVer
Il/I8hs. CRECI 1580.
rezinho.
204
apto.
Tri.:
342
cadura.
fo Bergamini, 366-A s/l.
-Ratclif, 94 fundos aptos. S-102.
com Maria,
ais, dep. empr., área c/tanque, INHAÚMA - Alugo apto.
domingo 8 às 12 hs.
ALUGO - Familia if crianças,
Rua México, 111/901. Fom: AlUGO - Ap. sl. gr-, 3 qls.
- Ver e
Dias da Cruz. 47 ALUGA-SE uma casa quwto, »aR.
Traiar
400,00
Crí
c/port.
etc.
2
Chaves
q.
2
sl.,
qs.,
parqueamento.
banh., dep empr.,
apts. c/ varanda,
224-2250. CRECI 3**0.
gr. coz.,
Ia, coz. e quintal, 250,00. R.
MADUREIRA - Alugo apto. 2
sala 302 — Méier. ,
tratar i Rua Oriente, n? 9/201
Tratar Trav. Ouvidor, 17 — 49
Bernardo
Senador
R.
área copa, área externa, efc.
Alugo área.
Alfredo Elis 211 - Vila Santa HONÓRIO GURGEL quartos, sala, cozinha e dep. RIACHUELO - Aluga-se na Rua
Tel.
232-9564.
Alugo
Rua
33
t.l.
Turiana,
taxas.
Wd.
200/203
IRAJA'
pelo
OS 400,00 mais
Monteiro
Teresa. Honório Gurgel,
empr. i Rua Chuy, 67/101. Enca*a Rua Tacaratu, n9 53 de s/2
Bltencourt n? 98 apat.
Marechal
apt? 302, cem dois quartos,
Mateus Silva n? 91 prédio XXV CASCADURA - Aluga-se ótimo
234-1773.
Borborema.
_;
Tratar
trar pela
casa de sf.
área. Alg. 300,00.
aluga-se
qts.
ABOLIÇÃO
281-6988.
,
tanque.
Tel.
12
área
com
e
204.
demingo
banh. coz.
em Inhaúma. Vir
apto. 3 qtes. sala coz. banh.
- R. Dias da. Cruz, 148
tel. 242-9948. CRECI 2474.
AlUGO - Apt. sl. q. c. b. pint.
Ia, quarto e cozinha a Rua
Chaves favor sindico. Tratar MEIER
- Alugo ap. c/ sais 17hs. c/ proprietário —
e irea. Edificio da luxo. Rua
320,00, R. Castilho Daltro 152.
Dialma Dutra, 400.
ap. 502, alugo lindo apt. 2 RIACHUELO
IRAJA* - Rocha Freire, 27 232-2373, 222-1182 ou 242-7047
Ferie: 229-837Ó.
Amália n? 8 apto. 1001.
2 qtos. copa, coz. (vilr.),
frenIa,
irea,
coz.
Essa Rua com. prox R. Apiabanh.
sala,
4
"A
ORISSAL,
qts.
qtos.
casa 4 qts. sl.
Alugo casa c/ 2 sls.
ótima
ADMINISTRADORA
ser
do
AlUGO
area
empregada,
300.
sadep.
apts.
sl.,
2
Ap.
Alugo
qts.,
Ver dom. 9 is 12. Trai. R.
AlUGO
CAVALCANTE
Te. Chaves c/ zel. Crí 520,00
24 de
2 ban. abrigo/auto — Chaves
S/A. CRECI J-491.
banh. coz. desp. R.
- Olaria.
viço, todo pintado de novo e
287
E_tr. Jecarjpaguá, 7367/302 bl.
Ia quarto cozinha. Ver Rua Zetaxas.
^
mais
local e traiar tel. 232-7734,
Chaves 801 térreo.
Mag.809.
Rua
401
da
Ver
Maio,
ap?
Aluga-se
sinteco.
Novo
com
IRAJA'
Imob.
Tratar
no
203.
Chav.
ferino d- Costa, 333.
5
• CACHAMBI - Aluga-se
das ll/18hs. CRECI 1580^
— Bom quario c/
Tratar 245-6621,
lhães Castro 148 ap. 301. Cha1627.
ALUGA-SE
Av. Monsenhor Félix, 1077 Blo- MEIER
CRECI
231-1770Rio.
Dr. Felipe 222-4813. .
ap. c/ 2 qts. sala, cozinhe, 2
ves c/ Sr. José, no local. Int. AlUGO Realengo casa antiga MADUREIRA - Estrada do Porbanheiro independente só paco 18 c:m 2 qs. sala eac. ChiSõo
Gabriel,
ABOLIÇÃO - Alugo R. Ferreira CACHAMBI - EKASA aluga apt.
Rua
Ver
—
Pedro
c/
Bens
varandas.
Alug. terreno
tela, 388
ABES, Adm. de
ve c/ sindico Sr. Geraldo. Trara homem c/ referências. Rua
2 q. 2 s. ter. Bernardo Vas.
402 R. Ferreira de Andrade
Sampaio 15 apl. 202, 2 qlos,
163. Chaves c/ zelador, tratar
870m2 (1 1/2 - S. M.). Chav.
Silveira Ltda. CRECI J-364. Av.
tar R. da Quitanda, 65 - 109.
esq. Lamas Valentina e também
Andorinhas, 287 Olaria.
vaga
486
etc. 450. Hoie até meio dia. —
861, c/ sala, 2 qtos. coz. banh.
Cordeiro,
Arquias
908/10.
PorRua
Trat. Estr.
228-5231
2
Rio Branco 156 gr.
c/ zelador
-* Aluga-se
1 g?.lpão. V. 436
Fone 222-6712 (CRECI -680).
Tratar Pres. Vargas 446 s/706-A
e area. Crí 450. Ver c' port.
a treter.
- 49 - CRECI 1551- APARTAMENTO
carro
221-4043.
222-5814,
Tels.
tela,
24
p/
sal
Qto.
Alugo epto. 302
AlUGA-SE CASA
quartos e sala i Av. Agurr
Tr. R. 7 Setembro 98, 5?. Tel. INHAÚMA
AlUGA-SE sob. p/ res. cu com.
— Aluga-se casa fundos
aluga
201
EKASA
apt9
200,00.
196
.3.
Crí
MEIER
Pavuna,
B
de
RIACHUELO
n?
1931,
aparto,
V
da.
€st.
dependências.
Moreira
J-426,
Aluga-se
e
2228721. CRECI
MEIER
c/ 3 qts. 2 s. copa coz. dep.
— 2 qts. sl. coz. e depend. R.
apt. 202 R. Mal. Bittencourt
SI. 2 qtos. fte. Chaves 202 ou
Chaves no 202 - tratar: tel:
R. Ilaiba, 175. Cavalc-nti,
luxo, c/ sala, 2 q-, coz. e WC
R. Lino Teixeira, 130 - T. DEL CASTIIHO - Alugo apt?
122 c/ sala, 3 qtos. varanda,
Engenheiro Gastão Lobão, 157,
223-2454.
c/ 6. Trat. Amélia (dias úteis)
- Casa pequena. Rua
em cores, dap. c/ vaga P/ corALUGO
261-6768.
.
404 da Av. Suburbana n? 4149
empr.
deps.
copa,
banh.
Tratar
o
com
coz.
apt? 201prop.
das 14 às 17 hs. Tel. 232-4971.
ro. Ver domingo i Rua McnseAlcides Maia, 125 fundos. BenALUGO Ótimo ap. 301 da Rua
de 2 qt?s, sala, coz., banh?,
Tr. R. 7 Sc201.
apt.
APARTAMENTO - Aluga-se ótiChaves
apt.
330
n?
casa.
Alg.
Aluga se i Estranhor Jerônimo,
MAGALHÃES BASTOS:
Andiara 77 - frente 2 quartos,
to Ribeirodepends. p/ empreg. varandas, INHAÚMA
mo 2 quartos grande, sala, cotembro 98, 59. Tel. 242-3300.
408, tratar na Av. Brás de Pm'.,
c/ 4 qti. sala. copa-coz. e banh.
da Velha da Pavuna 1851 bl. 9
banheiro, cozinha, area. Ch;etc. Chaves c/ porteiro. Inf.
banh.
DUAS CASAS área,
AIUGAM.SE
.1-426.
zinha, banheiro
CRECI
260-5268.
Tel.
508.
400,00
24 5? grtoda reformada
Crí
Pe,'«'r°;
apto. 308. c/ sala, 2_ qts.,
ves no local com
p/ tel. 222-8387. DR. MAURO
Pequenas e m:destas na Est.
empregadf.. A melhor localialuga
—
EKASA
104
RIACHUEIO
n9
2
Major
dependências.
Rua
Cavalcanti.
demais
ap.
cf
sl.
tel. 232-9715 - CRECI
área
e
BENS
Tratar
ADM.
Alugo
casas
PIMENTEL
MEIER
Engenho Novo, 170
zação de Madureira. Ver e traPolônia
apt. 103 R. Cadete
chaves na casa 124 - IMOBIa Av,
1280 Teresinha.
Crí 450,00 tudo incluido. Ver
banh. deps. emprag.
coz.
fica
rua
R. México n? 119 - sala 2002.
Esta
iunto
2
o
5.
qts.
tar Av. Min. Edgar Romero,
41, c/ sala, 2 qtos. coz. banh.
LIARIA ATIANTICA - CRECI
no local. Tratar SACI — 'móaraa c/ tanque. Alug. 700,00.
Brasi eni Realengo. Chaves c/
245^ epto. 606.
ENCANTADO - Alugamos aps.
cas.
e area. Crí 400. Chaves apt.
ALUGA-SE - Apt. tipo
veis Ltda.. Rua Álvaro Alvim,
J3!5. Tc!. 222-5627.
Fiador prop. R. Thomp-ion Fiolameira. Tc';.
s. Traiar Sr.
da Rua Pompilio da Albuquer
- CRECI 292.
203. Tr. R. 7 Setembro 98, 59
dependênciís sinteco c
AÍUGO - Onmo ap. 401 u'_
com
101.
113
ap.
27
202.
Chav.
96,
ap.
grupo
r.s
224-4945.
MADUREIRA - Alugo"casa II
n9
J-4Í6.
CRECI
MozaMh
que, 337 c/ sala-qto. sep. coz.
Rua
Tel.
242-3300.
a
rua Adolfo Bergamini 302 c/
garagem
Trai. PREDIAL IBÉRIA LTDA.
- Alugo casa da Rua Pereira da Costa, 129.
banh. área c/ tq. Chaves c/ INHAÚMA - Rua Dr. Magessi
2 quarios, sala, cozinha, ba522 »pt. 101. Jardim América.
R. Dias da Cruz 127. 6° andar. ROCHA - Alugo R. Conde Por- BENTO RIBEIRO
Tratar
na
casa
X.
Chaves
compl.
29/ 103. Aluga-se c/ 2 qs. c.
bonh.
coz.
a.
c/
port. Tratar PREDll IMÓVEIS
q.
nheiro, irea e dependência de
CRECI
M.ler. T.l. 249-0676
! ALUGA-SE aplo. de frente sala
to Alegre, 324 ap. 303. c/ sala,
ban. área, sint. Chaves local.
Rua Teófilo Oloni, 72
ITDA
quintal. Crí 220, e taxas. Tratar 254-1435. CRECI 2.95"
empregad?. Tratar tel
1214.
coz., área e banh.
2 ats. demais dep. compl. Cha- Tel' 223-1791 - CRECI 1425.
Tratar Rua Ouvidor, 130/ 801.
2a..feira, Carolina Machado, 28, MARECHAL HERMES - Alugo I 2 quartos,
CRECI
2329715 - Terezinha
ves c/ porteiro. Traiar AUAN- Aluga-ie ap. 410
c/box, quarto empregada comSta. Rita.
Ad.
Tel.
242-4546.
MADUREIRA
depen.
- R. Adalgisa
pacasa ind. c/ qto. sl.
DENTRO
1280
DE
BranRio
BENTO
RIBEIRO
ENGENHO
Av.
IMÓVEIS
Lobo Júnior, 980/
Rua
I
- R. Martinho Garcez, 195 c 2
ÇA
pleto.
ra casal, Crí 280,00 contrato.
Alugas, ap:. c/ s. 2 q. . dep. MEIER - Alugo apto. 305 da
— 69
Tei.
Aleixo, 278 - Aluga-se casa,
sal.
andar.
43
epto.
co,
ALUGA-SE
quarto
317.
Ônibus 1 302. Chaves no n? 204. T.l.t
q/s/ c/ b/ área tanque. Ver
Rua Aracoiaba,
Nunes, 469 c/
banheiro
Rua Auousto
cozinha,
'
sala,
Ver Rua Dr. Bulhõ-s, 890/202.
2
223-40O5.
223-5451
e
qts.
223-2419,
cozinha casei sem filhos. Ver
228-2805.
c/pc/t. Trat. ADM. NOVO RIO.
Tel.
450,03.
65%
Crí
3
qts.
Tratar R. Frederico Méier, 32-A.
completo, irea. Cri _50,00.
CRECI J-281.
e tratar Rua Miguel Fernandes,
Tel. 232-9925 - Cri 350.
231-3257.
CRECI 1881.
642, apio. 302.

ABOLIÇÃO - Alugo «p. c/ tl.
2 qts. coz. banh. quintal. prop.
Alug. 430,00 - Fiador
Chav. ao lado. R. luli Silva,
39 - ap. 101 - Trat. PREDIAl
IBÉRIA ITDA. R. Diat da Crua,
¦127 - 4? andar - Méier. Tal.
249-0676 - CRECI 1.214.
APSA - Aluga-se ao. 303. R.
A bl. 121
Miguel Ângelo, Rua
'
Coniunlo IAPC. C/ sala, 3
qtos. banh. coz. área serv. varanda. Chav. no ap. 302. Da.
AUXILIADORA
Traiar
Elvira.
PREDIAL S/A. CRECI 253. Tv.
Ouvidor, 21 49, 9/11 e 12/17h.
- Tel. 242-6060.
AlUGA-SE APTO TÉRREO q., s.,
cozinha, CrS 2B0.00. Coelho
Nato. Tel. 391-1200. Em hora
comercial.
AlUGA-SE - Ótimo apartamento. Aluguel Crí 500,00 - Engenhto Novo - Tel. 261-8773.
ALUGA-SE quarto independente
c/cozinha, 160 a rapaz que trabalhe fora. R. Tavares Belfort,
n?55.
AlUGO - Apt. 403. Rua Adolfo
Bergamini, 76 — Sala, 2 qts.,
dem. dep. banh. empreg. CrS
600,00 e taxas. Chaves porteiro
Manuel. Tratar Org. Romano.
Av. P. Vargas, 290 s/712J-290 - CRECI 1006ALUGA-SE 2 apt. com taxa CrS
450. R. Mário Carpenter, 340
— Abolição. Trat. Rua José dos
Reis, 571 -B.
ALUGA-SE um quarto com garaConde
gem a um rapaz Rua
do Azambuia, 1374. Maria da
Graça.
ALUGA-SE P/ 420,00 Rue Ana
Barbosa, 33 apto». 101 e 402
c/ 1 qlo. sala coz. banh. Chaves no local. Tratar Trav. Paço,
23 s/ 207. Tel. 221-9161.

LEOPOLDINA

IMÓVEIS - ALUGUEI

UTILIDADES E DECORAÇÕES •

FINANÇAS E NEGÓCIOS

•

MAQUINAS E MATERIAIS

t)

ENSINO

•

SERVIÇOS PROF.

CLASSIFICADOS -

Jornal

do Brasil,

segunda-feira,

21-5-73

-

3

- Compro um, dt
TELEFONE - Compro, vendo, I TEIEFONE
manivela p. M"d.li""'«7P"??
- R. Gal.
troco, todas linha:. Cernes cem
ALUGO cu vondo apto. de 3 VIIA DA PENHA
em dinh. 267-3226
»
vista
e
Tr.
etrazo.
tel.
Mesmo
em
tal;
202.
Otávio Póvoa, 119 aplo.
quar-o à Rua Darka de Matos,
Leonora.
223 073? - Sintina.
Alug. 400, c/ sla. 2 qts. dep.
117, b. 4 opto. 203. Hlgie226. ResiTelsfcne
Trat.
VENDO
Kirako).
Compro, vtndo.
chav. 143 fte. (Sr.
TELEFONES
nópolls. Tratar R. Graubom Bar.
CRECI
dénclal,. Preco' CrJ 5 500. Tratar
24-4?.
Estr.
Portela,
per mu. o linhas 27 — 47 — 67
bosa, 32.
245-6144.
55
36
37
1551.
87
35
ABC IMÓVEIS - Aluga apto.
56 - 57 - 2* - 46 - 66 - VENDE-SE - Lind: linha. 255,
Henrique VIIA DA PINHA - Próximo
Maestro
Rua
202
21 - 22 - 23 - 24 - 32 part. p. pari. Crt 6.5 256-3684
Vcgeler, 153 c/ sala 2 qrts.
c/
ap.
largo do Bicão, alugo
221-2208. _...._
31 - 42 - 52 - 2» - 48 coz. banh. iria c/ tanque.
sl. 2 qts, copa-coz, (ar refrig.)
34 _ 54 - 64 - 38 - 58 ChaVes p/f. apto. 201 - Tratar Praça Paulo Setúbal, 50/306.
- 49 - 81 - 30 2»
68
tels. 232-9002 e 242-2794. CRE- Chaves no ap. 304. Trat. ALA60 - BO. CONTADOR VIANNA I
IOJA 400m2 - Passa-se centra.
Cl - 1884.
DIM ROCHA - Av. Rio BranR. Miguel Couto, 105 s/5031
te tradicional ne ramo móveis,
AlUOO ap. 2 qts. sl. dep. 400 co, 185/1222 - CRECI 1441.
- 264-7497 e 228-6262.
vaiie eu nie, cem telefona,
mais taxe». R. Sargento Pinto
Automóveis,
Ag.
também
Compro
serve
ATENÇÃO IPANEMA
- Compre qualqutr
de Oliveira, 121 fdos. ap. 101
TELEFONES
—
Bancos, Supermercados, etc.
Casas e Terrenos
tels. 27, 47, 67, 87. Pagto.
Ch:v. 102 sem. toda.
linha da GB. t pago acima do
PAGAMENTOS
Ver e tratar Estrada Vicente
no a-to -oa trarof. em dinheiro.
sem protelações
malhor
pr.co
apt.
c/
sala
coz.
AlUGA-SE
de Carvalho, 19 Vaz lebe, ho.
Tzmbém faço troca para cutro
Sra. LEDA 235-5610 2564053.
3A.SE pai _
banh. e outras dep. R. Gon- AlUGO CASA - Tipo apto. c/2
rário comercial. ¦
Em 3 ou 10 vezes s/ jubairro e/ init. réplct»». Snr»,
Dantas,
O Banco do Estado da Guanabarado pasaboje
Senador
Cr»
a
Rua
dep.
1123,
sir.
dos
n?
15/201.
garagem.
Compro vando
Santos
qtos.
Minlsté(alves
HILDETI. 225-9906 - 285-3979, TELEFONES
117-Tel. 236-7728.
500,00 - Ver e tratar Praça
em suas 43 agências, os vencimentos
Pr..a do Carmo.
troce - 87 - 67 - 47 - 27 - ros. Mais de 50 instalados.
. .
pensionistas,
Vir* Cruz, 15 - Penha.
37' - 57 - 35 - 56 - 66 - R. Senador Dantas, 117/839
ATENÇÃO - Compro tels. ,43/23
ORAJAU' - lojt na Ceni»-Co.
rio do Exército-ativos, inativos e inatlvos.ptSONSUCESSO e todos os bairros
Industria ATE' .20 MIL - Ganhando mais
22/42/52
46 - 26 - 65 -23 - 32 . 231-1431. Tradição e ga49/29/81/51 . marcial ria Praça Verdun. Pai- AlUGO para pequenaSuburbana,
da leopoldina. Alugo apart. AlUGAM-SE casa» quarto, «ala,
atendo hoie na Rua
mil
IPEA. Ministério da Saúde-ativòs e
dé
Av.
»
2,5
salários.
instelac_.es
24 — 49 e outros.-Bruno: .......
Catei
ótimai
24/ 21
67/87/27
sa-se »/
Corde
c/ 1 mSs adiantado.
casas
e
Empresa
Mar.
Ru»
MarGuanabara,
etc.
Trabalho,
rantia" de um bom negócio.
da
Alclndo
15/401.
Cic/.
do
ao
lado
irea
tanque,
9607. Chaves
— Carne. — Sra.
bunal Superior
235-6338, hoit dia t nolt». .
na Rua Barão de
Tratar
ELZA,
t
Hl.
Miranda
Álvaro
R.
de
Marques
nelandií, das 12/17 horas.
moraria (Cascaduna).
quês de Oliveira, 524. (Rimos).
228-6262 - 223-3353.
Mesquita, 1053.
reios e Telégrafos- ativos grupo 6, e os seguintes
182 -sob. 249-9256. Dou fiador
A
FIADORES NOVOS proprie!.
AlUGA-SE 2 casas bois * Rua
- Compro e
p/ outros Ím6vfe.s.
do grupo nove: servidores do Estado, Tribunais
ATENÇÃO
em
alugar
irrecusáveis,
Olaria.
Nunes
n9
823.
Dr.
p/
BONSUCESSO - Alugam-se dois
48hrs. «pto». casas tiatas lojas,
de Justiça, de Alçada e de Contas, Sursan,e Suseseriados
troncos
vendo
—
Oe AlUGO 2 CASAS - R. Sebasapartamentos
Funótimos
DER
Dantas,
306.
R.
39
«/
IPEG.
Senador
Adeg,
me, IASEG. ALEG,
frente — 2 quartos • depen- tião •<_» Carvalho, 57, fte. e
- CONTADOR
recebem
P(A)BX
X
DINHEIRO
Econômica"
ACEITO
CARRO
Caixa
Na
déncias de empregada. Av. Ro. fds.'-"'2 qts. aala, 2 banh.,
dação Leão XIII.
— Possui, arranio hojl mtsmo
ma, 347 aptos. 401* 402. ChaROLANDO - -Miguel
copa, coz. area, sala, qt., coz.,
os funcionários do Ministério do Exército_
tf avalista p/ emprt. mens. 4
.
ves na quitanda -ao ledo.
Chaves
Tratar
252-3206.
banh.
Miiüstério
(PCP);
Pessoal
e 30 m. p/ banco. Não ptrct Couto, 105 s/
827 Pagadoria Central do
65.
2
casa
Alugo talão
SONSUCESSO
ttmpo c/ premtittt. Consulteda Fazenda-ativos; Ministério de Agriculturae
243-5709.
223-4374
qtos. etc. peças de frente' por AlUGA-SE uma cisa, sala, quar2354513.
nes
13
àt
20
hs.
CrS 500,00 Av. Bruxelas 67
ativos e inativos; Ministério do Trabalho-ativos;
ALUGUEL — Fornecemos fhicto- ATENÇÃO COMPRO VENDO to, Rua Juvenal Galeno n9 53
apt. 302. Hoie das 10 às 13 —
-^j
casas,
res irrecusáveis
Ministério da Marinha-Dique Flutuante Ceará,
Bairro: Olaria.
para
Troco telefones 21,' 22, 24, 32,
horas.,Tel 224-2074.
Naval.
1»
Distrito
e
epàrtomentos, etc. Rua Senador 42, 52,
Militar
R.
Diretoria do Pessoal
25, 45, 65, 26, 46,
BONSUCESSO - Aluga-se epar- AIUGA.SE casa II e terreno
117
644
Dentas,
sala
lo(dias
servidores
na
os
Chave
103.
Vieira.
66, 27, 47, 67, 87, 35, 36,
Senador
e
MAOUINA DE CONTABILIDADE
/// No Estado do Rio recebem
tamento com dois quarí-is
¦
úle.s).
' Rua' Eon.
FranAv.
56, 57, 28, 48, 34,
vizinha.
Tratar
- Olivetti Audit. 113, 1502,
37,
55,
casa
à
Saneamento.
e
depsndências
mais
tados na Secretaria de Saúde
'epto. 301. Tratar
klin Roosevelt, 194 s/l 204 COMPRA-SE móveis usados APROVO SUA FICHA para hoje 54, 64, 38, 58, 68, 29, 49,
513, 502, 413, 402. Vinde «
sucesso, 280'
com ou sem fiador «té 20 60, 30, 61, 81. 31 e trencos
tipo ti.
fone 222-7169 Adm. Coimbra.
sala
qualquer
alugue. Cem progremação •'
quarto
.
Sr. Braga. ¦' •
'de qo. linha. MAQUINAS P/ CARTONAGEM
_J_
Guanabara
mil
na
Rua
Alcindo.
seriados
PABX
Má.'
CRECI J-214.
227-2254.
implantação, t ssisté:nlca
DOMÉSTICAS
SONSUCESSO - Aluga-se o ap.
vendo: de vincar, facão, de co15/401/404 das 12/17 horas.
Inst. 5 dias. Nilo
Melhcr
preco.
estado
quirvss Lida. Rua do Rosário,
com
3
Uma
casa
vendo
DORMITÓRIOS
cantiar,
201 da Rua Amacena, 63. Com ALUGA-SE
de
guilholar,
prensa,
_
Costa.
_
226-3036.
221-9839,
Tels.
69
99
novos barato todos estilos para ALUGUEI? FIADORES? - Inf:
quartes e 2 calas. Rua Irapu»,
doit qtos. sala .etc. CrS 230,00
tina, »tc. Av. Msm de Si 77.
231-1357, 231-2314, Distribuidohoie domingo 232-0185. R. Ca. ATENÇÃO - COMPRO, VENDO
Os postos de identificação profissional. da
264 — Fundos. Praça do Carmo.
desocupar lugar. Rua Haddox
sem taxas. Chaves. no _ Iccal
emrioca, 55 (indicação gritis ¦de
as
res Olivetti, Remington, BurATENÇÃO - Cempremoa moem
que
Trabalho
Sr,
Nivaldo
Lobo,
18,
do
o
Regional
TELEFONES
TRONCOS
com
TROCO
proprietário
Delegacia
- Casa na Rua do
outros imóveis, não cobro nada
rougbs, Facit.
veis. Armáries duplex, dormi,
de
a partir tía» eete horas diária- ALUGA-SE
P(A)BX E CARNES SERIADOS
tória, arcas e calas colenlais.
Cajá, n9 448 -. Penha. Tel.
pregadas domésticas poderão tirar aa Carteira
MAQUINAS DE ESCREVER
DE PAREDE, ta- adiantado). 231-1460.
mente.
'
UNHAS: 36 - 55 - 27 - 67
PAPEL
232-0111.
sexta-feira,
Tel.
btm.
segunda
Paga-te
Joaquim.
de
280-3760
funcionam
Para
Trabalho
SOMAR cale. t/marcas c/g.
21
ATENÇÃO DINHEIRO
66
45 - 65 - 26
BAP - Aluga apartamento com
- 2 casas a Rua Feliaprova
desde 150,00 - Rua Miguel
pete, piso, •armário em- pagto.48 12hs. e 36 meses
24 - 22 - 32 - 23 - 2» no horário de 7 às 16 horas, nos seguintes —endesala, quarto, sinteco, banheiro, ALUGA-SE
—
meCemprames
dias
6
PeCouto 134/705 - esq. Acre.
29
Recebe
ATENÇÃO
Av.
68
ciano Pena n9 237. Vila dt
38
54 _ 64
. . . . em
: cozinha e irea. Ver a Rua
recos- Centro — Ministério do Trabalho
- México, < 74/
dupltx, dormi, bütido. Telefone
- 42 a
Armáriet
*0
2.000
veis.
Renda
nha.
61-81-30
•Çto-.'<"
__¦
VENDE-SE móveis para escritório
Ponta Porá, 211
1201.
torios, trett e ttltt «flenlib. 237-4462, Sr. Nelson.
Pres. Antônio Carlos,,251 (térreo); Copacabana,
52 - CONTADOR ROLANDO - Aluguel de CrS 370,00 - ABOLIÇÃO - Aluga-se, caaa c/
completo por CrS 2.500J30. Cir228422».
da
Ttl.
Praça
btm.
—
Ptgt.se
14158
n9
20
(INPS);
aob
na
CRC
Correia,
Reg.
Rue
Moe
bons
12
2
culador de af bem clima, caCOM SPC NEGATIVO
Rua Raimundo
Tratar Trav. Ouvidor
2 qts. dep. completai:
-ficha até
*. Migual Couto n? 105, sais
Rua
Ramos,
«provo
tua
deira giratória cremada, 3 o>
1530.
reira
417.
'
SAPS);
Fabrica
fiadores
CRECI
do
antigo
—
SEMANA
ESTA
Bandeira (prédio
Inforhorário
- Oupwx SO
Alugamos
243-5709.
»
DUPIEX
223-6374
027
TEMOS
Alcindo
hoie.
Rua
AQUI
deiras courvin e ferro, mesa
20 para
faz grande liquidação d» móBONSUCESSO - EKASA - Alu- Alugo case Rua
Uranos, 1230; Méier, Rua Santa Fé, 33; Maré1.050 - 4 port. 1.150
mações de 2a. a sábado, pe15/401, 12/17 ho- ALO
3
SONSUCESSO
Compro,
port.
Gu_n__«ra,
TEIEFONES
cerejararandá e fwro, arquivo 4
e
imbuia
481
veis;
apt .101 Av. Itaóca,
jacarandá,
255-A2
ga
Delamare,
Arca
sala,
5
1.290.on.
511-F.
Qto.
por
r«'
_____
Brigadeiro
—
Tratar
Aqulri
Rua
linha.
N. Iguaçu ou
gavetas aço e um soíanete
vand» qualquer
port.
chal Hermes,
lo tel. 8199
banh. e area
C/sala, qto., coz.,
feira. Eis algumas das multas
450 - 4 port.
Pret. Vergts, 446
"380,00
Tratar
260.00.
Adcourvin banco. Rua cho Marrecornar350-3
port.
Região
horário
—
232-1270
249
fones
(sede
marquesa
diCom
cadeira
Chaves
Cardoso,
2247
CARRO
ALIENADO
ofertas:
a Rua Plínio Casado,
Bangu, Rua Silva
coberta. Cr$
elástica
redonda
Mesa
s/706-A,
cas, 48 saTia 603. '
heras).
650
18/22
dal • (234-8796
nheiro na mão com ou sem
70,00 m. câmod» 180,00 escrino local ou no 317-B - Tr. R.
— Mesa redonda censejí
Posto 13 — Nova Iguaçu.
ministrativa) e Campo Grar.de, Praça Teimo
290
casa
caAlug.
Alcln280,00,
até
Rua
Tel,
qto.
20
mil
na
holandesa
59
CORDOVIL
fiador
vaninha
Setembro, 98
290
7
Docolonial
você
Tels.
se
casal
quer
Cama
Administrativa).
ATENÇÃO
280
Gonçalves Maia (Região
do Guanabara, 15/401. 12/17hs.
xl coz., banh., aluguel 230,00
napé 100,00, arca império 2
242-3300 - CRECI J-426.
Cama casal marquesa 190 •comprar cu vender, Maria Tere*
desc. f. militar ou func. R. Tte.
cumentos necessários — as empregadas domesportas 290,00 duplex 3 portas AGCRA DINHEIRO X CARRO - za resolve seu problema na
Colchão espuma 1,33 x 1,88
CORDOVIL - Aluga-se o apt9
734. Ver até 13 hs.
610,00,
Palestrina,
duplex
2
documen880,00,
portas
seguintes
os
S'fi.dor. Continua s/nom. •
luz,
,9.
da
Pinto
Marquesa
ticas deverão apresentar
Cadeira
303 da Rua Min. '
200.
hora, dia e noite. 256-3017.
casal
410,00,
de
cama gavetões
90
G'' bloco 3, CASA - Aluga-se a Rua Consepodar. Juros bancários. SoluConsole c/ 2 gavetas
391 - Quadra
tos: certidlão de nascimento, ou de casamento,
¦- Moldura
Branco, ATENÇÃO PETROPOUS - Venm. duplex 3 portas a 700,00,
cão rápida. Av. Rio
lheiro Paulino, 704, Chave» na
estofada 470
c/ sala, qto. banh. coz. irea
Bicama
data
com
3x4,
fotos
con90,00,
duas
e
cabeceira
mesinha
ou titulo de eleitor
DURALUMINIO ANODIZADO 120, s/1105. Tal. 242-7638.
do telefone resid. Paraiso padaria.
serv. Tratar na CURVEIO S/A.
oval c/ espelho 90 - .lego
sole da parede 90,00, mesa
Janelas 280m2 - Basculantea
recente.
Compro telefone Nogueira - De 5 « 50 milhões.
Rua Anfllófio de Carvalho, 29 CASA - Aluga-se da quarto s.
mes» c/ mérmore 250 - EslanDINHEIRO
igreja
banco
30Om2 - Porrabox 230m2 redonda 290,00,
e
Banco221-4705
Tels.
Tratar Nite Costa. ,226-3036.
ss/917-18.
te treliça ei bar 320
Empréstimos a proprietários de
c. e banheiro. Tratar com o
c/espelho
moldura
Com vOdro e co!o:adb. Fábrloa
250,00
J-288.
temoo.
1268¦CRECI
Não perca
221-4861.
baú 230
imóveis na Guanabara. IrvforARQUIVOS, birôs, estantes, rou- Rir* T-odcro da Silva, 947-A.
proprletirlo 4 R. Frei Gaspar,
90,00. E ainda o maior sorrido
ATENÇÃO BOTAFOGO - ComEMPRÉSTIMOS
apt.
O melhor i aqui. R. Bento Lumações tel. 224-8541.
n9 298 - Praça do Carmo.
HIGIENOPOLIS - Alugo
im.
psirca, mesas de reunião,
Pagto.
retos,
66.
Tel. 238-8885.
almírios
46,
26,
duplex,
de
tels.
Américo,
Pedro
pro
boa, n9 76 •
- Assessocadeiras, tudo em aço ou mad.,
sl.' 2 qts., coz. banh. cores,
- MONGICA E CECIn'o -ito d>a venda, em dinheiro.
pério, arcas retas, luis Felipe, DINHEIRO A PRAZO
135 - Catete.
máq. de esc. e cale. Mem de
vaga/carro e quintal Assapuva CORDOVIL
«eu proresolve
financeira
outro
Colonial,
gafia
camas
O IPEG paga hoje, de llh30m às 16h30m, as
rroo.
Império,
faço
p/
c/2
Também
Cas»
Alugam
LIA
Sá, 77. T. 252-3110.
138/102 - 260-5193.
«ema. Inf. 1222-4639 Hélio.
tabela
HILDETI
Snra.
vetões, João VI, Luis Felipe,
- Duplex
qualqüir.
'
qtes., sala, coz., banh. • area.
propostas seguintes de empréstimos: sede, com
- AQUI TEMOS DUPIEX
HIGIENOPOLIS - Aluga-s» apt.
mesas todos os modelos, ca- DINHEIRO — Somente p/ prop. 225-9906 - 2B5-3979.
as
- 4 piort. 1.150
Alug. 350, (fiador ou dep.)
O (plano 01), pedidos de 5273 a 5426,
1.050
port.
E VENDA - De qualsl.
2
«sto'R.
c/
ALUGUEL
211,
vitrinas,
Ubiracl,
301,
deiras, estantes,
de Imóveis iá hipotecados (teVer Estrada Porto Velho, 739
5 iport. 1.29p - Arca 2
COMPRESSORES • portas pl
fados linha reta, e o maior
exceções de 5 311, 5 403 e 5 417. Tabela — 7 (pianho soluções p/ alguns ossos) A VENDA DO SEU TELEFONE quer tipo de máquina para es-< câmaras frigorif, prensas P/
qta. » dep. d/frente. Chave no
c/1 próx. estação. Tratar 2a.450 350-3
port.
imedieitaelétrica e ele—'
feita
NETO
moveis
critório
manual,
port.
de
ser
Poder»
ap. 102, Traiar JABUR
111
sucesso de fabrico
224-9919 - 221-1449 o dia
foVa. R. Card. Morais,
redonda
Mesa
no 01), pedidos de 10 558 a 10 858, com as—seguinesc, motores, relógios de, pen.através
650
port.
Irônicas, novas, reconstituídas.
mente, sem protelações
IMÓVEIS. R. Marrecas, 40/702.
em duplex e camas ideal, em
todo hoje.
s/203 - Bonsc. Tel. 260-2283
10 627
to, banoídas de aço pl oficina,
«lástica 390 - Mesa redonda
Também com letras modernas,
tes exceções: 10 597 - 10 616 — 10603—
do nosso escritório. Pgts> no
- (Pas 9hrs).
medida e se mesmo EMPRESTAMOS
Tel. 232-8767.
qualquer
2496
CRECI
coquantia
—
casal
misturaderes de carne p/ salsi*
Cama
qualquer
280
console
10 739
que parecer impressas e técni*
10648 — 10653 — 10702 — 10704
ato da transf. em dinheiro.
assim seu dinheiro não der,
— Cam- caoal marHIGIENOPOLIS - Aluga-se ap15 a 600 mil c/ hlp. de
de
ch., fogões ind. e reservatório
e
escolonial
290
Comercas
linha.
ainmicrogigante,
prazo
—
da
Tels.
R. Gal.
—
qualquer
AMERICA
—
faça-nos um» consulta que
10856.
JARDIM
'190
10
838
—
Rua
ett.
10
787
«ela
dois.
Guanabara.
apto.
na
to.
quartos,
««puma
Colchão
10768
de grande capaci^. p/( ar ccm>.
prédios
10763
lher. ICO Importação. Rua Rociara ou resid. Faremos qualCorreia e Castro, 328 - Alug. quesa x 1,88 200. Cadeira Mar- da podemos facilitar. Abrimos
Borges Monteiro, i9 40 com Sr.
Inf. R. Senador Dantss, 75 gr.
- 4? - Tel.
prim. etc. Mem de Sá, 77. T.
1,33
Tabela — 0 (plano 02), pedidos de —153 a 157,
todos os dias até as _9hs.
q*jr»r troou. Inst. rápidas. Cen- drigo Silva. 42
600 mais txs. c/ var. sl. 3
Manoel.
Tel.
242-5884^
c/2
2203.
224-0506.
Console
gavetas
79.
252-0651 e 252-8489.
quesa
4 (plano
«ullli-nos pa. constatar. Snra.
Sábados aré às 18hs. Fábrica:
com a seguinte exceção: 155. Tabela
qts. cop. coz. dep, completa
- Alugo ótimo
—
470
«stoí»da
Bicam»
90
HIGIENOPOLIS
—
419
225-9906
HILDETI
Chav. lado c/ Da. Ana
J)ua Almirante Ari Pereiras,
INANCIAMENTO
1
empreg.
n?
F
Agência
90
243.
a
///
242
de
espelho
e
depenon/isl
,c/
07) pedidos
ap. Sala 2 quartos
Tel. 261-5327 - Esta rua
.
- Trat. Estr. Portela, 24 - Moldura
285-3979.
'
Jogo mesa c/ mérmotf.. 250
dênclas. Rua Darke de Matos
Campo Grande —Rua Augusto Vasconcelos rr?
para im,
49 - CRECI 1551.
inicia à Rua Ana Neri, n9 1 498 às empresas
Estante treliça c/ bar 320
CENTRO - Se o seu
147 ap. 401.
ATENÇÃO
a
Teixeira
—
101104
de
lino
Rua
à
01),
termina
0
(plano
t
pedidos
aquisição de t-lefon» 21, 22, 23, 24, 31,
254, tabela
Aluga-se
JARDIM AMERICA
Banco-baú 230 - Não perca
Jacaré.
, portação e
HIGIENOPOLIS - Aluq. apto.
casa — quarto — sala coz.
tempo. O melhor é «qui. R.
101133, com a seguinte exceção: 101119. Tabela
42, 52, 43 e V S.. quer
mercadorias para re- 32,
sala quarto, coz. banh. area c/
a Ru» Ministro Artur
banheiro
Pídro
e
76
n?
Lisboa,
Bento
vá7 (plano 01), pedidos de 103 997 a 104113, com
vender, fprocuré-nos. Pgs. no
Vendo
PERSAS
TAPETES
tque. Ruf. Barbosa Cordeiro,
155
fundos^
19
Costa
Catete.
R.
Quitanda,
—
Américo, 135
ato da transf. em/ dinh. pg.
rios novos, diversos tamanhos, venda.
8 apto. 303. Aluguel CrS 280,00
as seguintes exceções: 103 017 — 103 039
- Alugo ossa
bem, ou faço troca. 225-9906,
preço de ocasião. Ver Rua do —
Tel.:
e taxas. Tratar 252-4681. R. 7 JARDIM AMERICA
andar.
9o
089
100
—
de
07)
4
(plano
pedidos
103 079. Tabela
285-3979. HILDETI.
x 2 q. «ala dependências qum- ATENÇÃO - Compro móveis
Russel, 344^E. Te.. 225-2408. Sr.
Setembro, 43-8° CRECI 2.102.
entrada caminhão.
TINO. Também lavo • conserto 222-4041 - Paulo.
tal
usados, dormitórios, salas, ara 100 090. /// Agência n° 3 — Bonsucesso — PraHIGIENOPOLIS - EKASA aluga Ver grande
AQUI COMPRAMOS e vendemos
• peLevi 494 8 às
colonial
Cari
duplex,
em
Rua
mários
tapetes
geral.
—
01),
o
0
(plano
pediAluguel? procure
FIADOR
apt.'201 R. Ten. Abel Cunha,
telef-. de todos os bairros.
ça das Nações n° 22 tabela
13. Tel. 396-1655.
ças avulsas. Tal. 248-0996.
Rocha - Senador Dantas 117
5-A. C/sala, 2 qtos. coz. banh.
Conheça nosso trabalho com
dos de 301363 a 301396, com as seguintes —exTAPETES PERSAS E PRATA DE
segundo andar s/ 231
e ares, Chaves no botequim. JARDIM AMERICA - Alugo casa
—
7
garantia absoluta junto a1 C.T.B.
—
Tabela
com
301396,
- Jacarandá 230,00 mesa
301390
LEI — Novas remessas
ceções: 301366
ARCA
e
Tr.- M. % Setembro, 98-59 tel.:
1
carro,
PROCURAR
pagmos Um dinheiro a vista
quarto
c/entrada para
UFA CANSEI DE
redonda colonial, 250,00, carro
garantia. STRAND - Visconde
242-3300. CRECI J-426.
mil
(plano 01), pedidos de 302 774 a 302863,— com as
20
256-0205. Sra. Aziz-a cu Jorge
cons«gui
deps. Ver na R. Marechal Anon-em
Mas
Pirajá, 437.
de chá 95,00,'cama marquesa
302 793
,
até 23 hs.
sem fiador, na Cirtttondia. Kua
tõnio Sousa, 14113 - Alug. Cr$
HIGIENOPOLIS - Alug. apt?
seguintes exceções: 302 776 — 302 782
colchão
bicama „. para
95,00,
—
401,
15/
—
taxas.
Medeiros,
Guanabara,
e
Francisco
Alcindo
casa.
—
250,00
tipo
836
—
302 810
302 829
302
rpesas
302 818
e
MATEMÁTICA FÍSICA QUÍMICA
para
tPsIofs.
110,00,
compro
iogo.de,
ATENÇÃO
corretores.
12/17hs. aceitamos
fundos
191
qt9 sl. coz. MANGUINHOS - MONGICA e
- Fisica Química Fisica Quimlca
frente e lado de sofá com tamPago o máxÍmoí em
vendo.
302 845 — 302 852. Tabela — 4 (plano 07), pedidep. Tel. 396-6290.
CECÍLIA - Alugam - Casa
Física Quimica Fisica Química.
de mármore, 120,00, es.
rápida
Inst.
vista.
po
i
dinheiro
exceção:
dos de 300 061 a 300063, com a seguinte—
Alugo
c/qto., sa!*/ coz., banh., copa,
Aulas individuais 246-9036.
com
JARDIM AMERICA
de iacarandi. 350,00 tinte
transfr. na CTB. Acordo
Rua das
etc. (p/casal s/filros) — Alug.
Temos ainda com estilo barroco
257-6169.
- Admissão, qlCcnsulte-me
por 500,00. Ap. térreo, varan300 062. /// Agência rr? 4 — Botafogo
*s
leis.
MATEMÁTICA
- Ver R.
e
dep.)
ou
tratar
R.
medalhão
com
s.
Ver
e
XVI
pa330
Luis
(fiador
da,
2
qs.,
Sr. Jcão até 22 hs.
násio e cientifico, na casa do
;
Marrecas ir? 21, tabela — 0 (plano 01), pedidos
p/ massagem, e|.
Rosa Fonseca, 384 (ponto final
Cristiano Machado, 812.
Ihinhe, duplex luis XVI, mesas APARELHOcorpo
MUSIem horas. MéPOR
VIOLÃO
Recupero
aluno.
importado
APRENDA
todo,
trônico,
ônibus 900) — Tratar 2a.-f*!r».
de cabeceira, penteadeira, sala
de 400886 a 400 916, com as seguintes exceções:
A BEM. - Abel resolveu meu
todo eficiente, Tel. 257-6613.
CA — Preço acessível, método
OLARIA - Alugamos ap. 202
USA - Vendo - Cr$ 1.500,00
R. Card. Morais, 111 s/203 luis Felipe, grupo estofadd,
Comprei bem e vendi mitel.
a
Aulas
também
400 889 — 400 891 — 400 894 — 400896 — 400914
da Estrada Engenho da Peespecializado.
266-5804.
Bonsc. Tel. 260-2283 - CRECI
almofadas soltas, bicamas esIhor. Rapidez e eficiênete. Das ' domicilio - Tel. 255-1662.
dra, 672 - c/ sala - 2 qt9s
400 915. Tabela — 7 (plano 01), pedidos de
2496 - (das 9\m).
tofadas, jacarandá, mesas para ATENÇÃO — Geladeira conserto
6 às 24 hs. Qualq. est. p/
— banh. coz. Chaves na casa
exceções:
AULAS PARTICULARES primário,
Troco
boliches,
ECON.
domicilia.
DA
CAIXA
tricamas,
marcas
telefone,
CAUTELAS
todas
401079 a 401112, com as seguintes
nermas da CTB. 281-7533.
A. Aluguei mens»l de CrS OLARIA Alugam-se 2 casas
orientação e recuperação. Porcolchões ortopédicos, consoles,
motor gás relay fecho pintura,
COMPRO
400,00 - Tratar PREDIL IMO401105 — 401106. ///Agência rv? 5 ——Bento Ri- Telefones. Ccmpra
sala, garagem e
tugues e matemática. Adultos
2
Probabillty
c/
cana*
Rudolf.
ABEL
igreja,
quartos,
de
LIVRO - Mord.n
A
'
banco
246-0241
«le.
parede,
VEIS LTDA. Rua Teófilo Otoni,
0
(plano
—
Gar.
tabela
15/A,
Aurélio
n?
Rua
Papari
normas
e crianças. Tel. 257-4419.
bom
Rua
est.jp/
Theory and Its - Aplicalions
quintal.
beiro
e vende qualq.
pés, crlados-mudos, molduras,
72 - Tel. 223-1791 - CRECI
Prata
Brilhantes grandes.
è vista, AUTO ESCOLA DUARTE - Tel.
E TVS - Vários
— Émrnuel Parien — Em Eicindo 409. Tal. 243-2581.
Melhor
GELADEIRAS
seguinte
CTB.
com
a
da
entalhadas
preço
retangulares
501322,
a
mesas
501277
de
01), pedidos
1425.
— Av».
tipos e modelos a partir de rias, cautelas e jóias, Pago
vende
inst. rápida. DiarUmenta de 6
para
fábrica
Grande
226-6628. Apanha.se a domicipanhol. Procurar Norma
OLARIA - Aluga-se casa, sala,
exceção: 501286. Tabela — 7 (plano 01), pedidos
250,00. R. dos Inválidos 59 — o real valor atual. Tradição.
OLARIA - Aluga-se apt. 409,
Fabricamos
nida Brira-Mar, 454, ap. 63 às 24 hs. Tel. 281-7533.'
lugar.
desocupar
lio (Z. Sul). Treinos CrS 18,00.
quarto, cozinha, banheiro, area
exceções:
coz.
seguintes
c/
318
sala,
com
as
o
transporte.
R.
Bariri,
qt.
Facilito
085,
221.6647.
cere503
Tel.
ou
a
.
de 5Ó3 001
também em vinhático
.
c/ tanque. Ru» Carlina, 87.
— Atendo a domicilio das 8 ATENÇÃO COMPRO VENDO
AULAS DE INGLÊS - P/ criar/;
banh. Cr$ 400,00 - Tratar IRIjalra. Esta fábrica tem duas en. GRAVADORES - Toca-fitas, TV»
bairro e ünhs de
Tal.
503 009 — 503 010 — 503 022 — 503 029 — 503 079.
ças • adultos, dúvidas -de co*
GON. Tel. 224-1506 • 224-4559 OLARIA - Alug. casa sala, 3
is 22 horas. Sr. MIRANDA. acordoqualq*
tradas: uma pela Rua Cachambi
Luis
cu
Nair
a
Tal.
lei.
c/
Sylvia.
de
500050
—
l.gio.
Taachar
consertos
«m
07)
sem
rédlo,
c/
. Tabela
4 (plano
geral,
pedidos
por(CRECI J-277). Chaves
e outra pela Rua Honório, 1427
qts, cop-coz. varanda, jardim,
- 235-0607. Qa. d>a e hora.
265-1384.
garantidos. Orçamenta grátis •
teiro.
- Diariamente até 23 horas.
gde. quintal c/ meia égua nos
500052. /// Agência h° 6 — Tijuca — Rua Major
na hora. Travessa do Ouvidor
— Telefones:
- Alugo apt. tipo casa fundos. R. Filomena Nunes,
- No
—
de
Inclusive
sábado.
OLARIA
01),
0
(plano
pedidos
OU AULAS DE MATEMÁTICA
d» SalemÁvila, ir? 132, tabela
VENDER
7
Rua
4
AO
COMPRAR,
(próximo
mais
750,00
Não
vaga
Cr$
427.
Aluguel
e
281-8233
dep.
comp.
281-8215
2 quats. «ala
domicilio do aluno, ou não. 'A VISTA - Compro um piano
TROCAR s/ tel. 21, 22, 31, 42,
bro).
601410 a 601451, com as seguintes— exceções:
(C
temos filiais.
Wil- cauda ou armário. A dinheiro
na garagem carro pequeno. Ver taxas. Tratar 252-4681 - R.
Prof.
99.
artigo
Ginásio,
52, 31, 24, 34, 23, 43, 28,
7 (plano
7 Setembro, 43 - 89 - CREà Rua Dr. Nunes, 908-101.
601412 — 601430 — 601444. Tabela
son. 245-6666.
TAPE DECK cassete stereo Sony
e negócio rápido. Chamar a
48, 34, 54, 64, 38, 58, 68,
2102.
Cl
seguinas
com
3,
4,
5
Tel.
e
CECI
601976,
Jscarandá,
MONGICA
a
DUPLEX
1.500*0.
Crí
OLARIAvista.
i
01), pedidos de 601908
25, 45, 65, 85, 26, 46, 66, AULAS QUÍMICA, FISICA, Biol., qualquer hora. Tal.: 245.1581.
vinhático e • 257-2403 à noite.
—
cerejeira,
c/banh.
6
e
(p/
—
Tabe37,
Alugam
36,
p.,
LIA.
35,
qto.
601975.
Vest.
67„
87„
fte.
338
601953
27
47",
acompanhamento
Jacurutã
Matí,
PENHA Rua
tes exceções: 601935
A CASA MOTTA - Piano cauda
Uqueado, arcas 2, 3, 4, 5 porcasal que trabalhe fora, rapaz
55, 56, 57, 29, 49, 61, 81,
Prof. Alberto 237-9139, 10 anos
Aluga-se c/ 2 q. s. c. b. área
armário e apto. estrangeiros
220 - Camas
ia _ 4 (plano 07) pedidos de —600 048 a 600 051.
de
tas
a
P(A)8X
ou senhora). Ver R. Antônio
partir
troncos
80,
60,
30,
p/
local.
experiência.
e naciosais a partir 1 800 a
garagem quintal. Chaves
Rua Frederico
Rego, 1242. Próx. R. Uranos.
- marquesas solt. 90, casal, 220
seriados e todas da Cetel. Use
/// Agência ir? 7 —— Méier
130/801
R.
Ouvidor
Tratar
prazo. Garantia 2p anos. Dois
- O
e mais 20 modelos dif. mesas
(Chaves c/2). Alug. 200. (Fiador
n/ serviços especializados c/ AUTO-ESCOLA MAURÍCIO
0 (plano 01), pedidos de
Dezembro, 112. Lgo. Ma:h:ido.
tal. 242-4546. Ad. Sta. Rita.
Méier ir? 22, tabela
elást. cons. oval e retang., dac.
Operamos
ou depósito). Tre.tar 2a.-feira.
bom senso em Volks. Prep.
assessoria
jurídica.
exceção:
- Vende-se
seguinte
a
EKASA
império
a
msrq.
medalhão,
701072 a 701097, com
R. Card. Morais, 111 s/203. PENHA CIRCULAR
doe. e matric. grátis. Apanha-se ATENÇÃO PIANO
rigorosamente dentro da lei e
Enes,
todos
Estantes
Estado de novo. 2 000
Delfina
de
65.
de
Halben.
casa
R.
—
CRECI
Aluga
01),
Encapartir
Bonsc. tel.
260-2283.
7 (plano
pedidos
domicilio. Zona Sul, Centro
a máxima garantia.
a
com
701091. Tabela
CrS
30,00
Kanakalon
PERUCAS
—
C.T.B.
29 andar.
Ações ou carnet da
Rosário, 141
755 c/ sala, 2 qtos,, coz., os tamanhos e molduras, bica.
2496. (9hrs.).
e Tiiuca. Te!.: 256-5137.
minhamos a CTB e Cetel .as
cada. Importadas. Av. N. Senho.
701895 a 701950, com as seguintes exceções:
ma, beliches, carro de chá,
banh,, varanda » quintal. Ver
Otoni, 15
c/
A VISTA - Compro plana da
transferências,
pagamento
PENHA Rua Dionisio 130 apt.
ra d» Copacabana n? 1.241, sa- Compra R. Teófilo
- Profa. parisiense,
linha reta, barroca, L. Felipe.
« tr. R. 7 Setembro, 98,
FRANCÊS
Dr.
GEORGE.
local
tipo. Tal»
701901 — 701904 — 701921 — 701931 — 701950.
marca
ou
à
vista.
sempre
in.
qualquer
com
entrada
718
223-3990.
sl.
Tel.
aluga quartos
Ia 220. Kurcinak.
Estofados a partir de 600 —
recém-chegada de Paris. Meto59 tel. 222-8721. CRECI J-426.
. Rua Senador Dantas, 80 s/
256-4084. Rápido hoi». Urgandependente com vaga pára carDepósito de fábrica p/ deso- PERUCAS KANEKALON - Direto
Tudo sobre Paris
moderno.
222-3267.
256-4084.
do
e
Tels.
242-6658
te.
Qualquer
hora.
1503.
ro.
- Francas comercial 235-4126.
cupar lugar. Lobo Júnior, 763PENHA MARVIL aluga casa R.
da fábrica preço p/ revendedor
FOLCLORE
Hor. comerciahv
A CASA MILLAN PIANOS A em frente ao Distrito. DiaJ-.quiriça, n? 148 c/ sl. 2 qtos
35,00. R. Carolina Machado,
PRAÇA DO CARMO - Aluga-se
- FRANCÊS DINÂMICO - QualDe cauda, aplo. e armário. A
n?
inclusive
PBX
chaves
até
19
horas_
e
Area
banh.
riamente
Tel.
coz.
telefones
ATENÇÃO
Madureira,
438
sob.
coz.
Banh.
ap. 3 quartos sala
formaos
n9
até
13h.
Pago
Prof.
Batista,
Até o dia 31, podem ser entregues, na— Camnativo
prazo. Desde 1.800. Garantidos
sábados,'domingos
Tenente Araquem
Compro, vendo, troco.
390-8370.
quer nivel.
de Pina 949
Brás
e
érea.
Av.
- Ouvidor 130 29 andar LoRua
99. Aluguel Cr$ 380,00. Tratar
do. Aulas
melhores preços da praça por
part. Z. Sul. 1.
,
Ad. 308.
panha de Defesa do Folclore —Brasileiro
Tels.
San19h.
Sr,
9
ias 218 e 221.
37
s/401.
às
- Vinhático cerelinha da GB.
Av. Rio Branco,
236-2615 das
qualquer
JACARANDÁ'
dos
trabalhos
os
710
7?,
sala
Caiis,
16,
dos
R.
Alugo
da Imprensa,
- 1 piano,
PENHA
tos. 258-6767 e 258-1109.
243-7142 • 223-2220. CIIECI
ieira e laqueados. Arcas 2, 3,
FRANCÊS - Prof. francês, alto A VISTA - COMPRO
2
C/
sala,
con102.
qts.
o
448
ap.
todo
de
que
país,
J-321.
alunos de primeiro grau,
4 e 5 portas a partir de 180,
para lavar p. ó interior. Solugabarito dé aulas particulares.
Compro
Telef.
demais dep. copl. Chaves no
ATENÇÃO
imediato.
negro.
do
95,
cat
o
folclore
cão
solteiro
8h
cama
sobre
das
pagamento
marquesa
Infor. tel.: 237-6443
correm ao concurso
A DANÇA PENHA - Aluga-se casa 2 da
local .Tratar
vendo troco pago muito' bem
AÇÕES E CARNES DA CTB 236-3652 ou 222-8168. Qualquer
sal 220, Holandesa dupla 300,
até 13h, 225-0025 das 14h até
IMÓVEIS Av. Rio Branco, 43-69
Com um minimo de oito folhas e máximo de
— Light — Obrigações da em . dinheiro na hora transf.
Rua Augusto Sanonl, 44 com
Ducal
diferentes.
tipo.
_____________-—---20
modelos
mais
e
20h.
COMPRO - Troco and. Tel.: 223-5451 - 223-2419
CTB rigorosamente dentro da
sala, quarto etc. Chaves na casa
Eletrobrás - Contas da Força
doze, devem ater-se aos mitos, lendas, contos, esMesas elásticas redondas, con- A.A.A. —
Tudo para foto-clne.
vendo
lei. 246-0245. Henrique. Dia e INGLÊS RÁPIDO mesmo sem ba- A CASA SÉRGIO PIANOS e 223-4005. CRECI J-281.
3 - Tratar R. da Quitanda,
• Luz tte. compro ne ato. —
soles oval e retangular 250,
tórias, arte popular, alimentos, festas, cantos e
Rua
Cianci
à
vista.
e*
domingo.
222-6712
noite
Negócio
Fone.
(CRE65-109
dois
Steinway 1/4 cauda e oulros
apto.
Praça XV, 38
Marquesa,
Tels. 242.4956
Alugs-s»
cadeiras
medalhão
se - Mons. CrS 60,00 - BritishPENHA
do Ouvidor, 130/308 - Tel.
apt. e armário. A prazo. Rua
Cl 3680).
danças, sob o prisma, sempre que possível, do
s/ 22.
Império < outros modelos a
quartos, sala, banheiro compleAmerican Conversation — traCompro vendo
TELEF.
ATENÇÃO
acul232-4645.
como
a
Soldado
bem
Santa Sofia, 54 - Tijuca.
R.
2,
3,
Av.
Alugo
to vaga p/ carro.
slncretismo com o catolicismo,
PRAÇA DO CARMO
duções - T. 257-0983
partir d» 65. Duplex,
AÇÕES CTB - Carne CTB e faço trocas pago o maior
fechaEstantes
25.
.
6
Vasco,
etc.
4,
«
inIndepend.
5
o
Compro piano ur1
é
portas.
e
420/307.
2
branco
Cop.
ATENÇÃO"casa
o
qts.
GB.
em dinheiro
Pago
maior
na
Praç»
o
da
preco
turação do folclore negro com
preço
did_s moduladas, tamanhos
Não falta água. R. Guaiba, 505,
«onfortável' aluga-se
absoluta
gente não venda sem me con*
QUARTO
Outras .ções consulte. Vou a
segurança
garantia
sua
em
tricabeliches,
dio.
ADIANTADO
Bicamas
versos.
1
INGLÊS
Sr. Sal.
raa
Tel.
222-9008
1
mês
sult.r:
vazio, c/ depôs.
domicilio. 265-1946,
transf. na CTB Sta. Claudia
PENHA - Alugo casa c/l quarto mas, carros de chá. Qualquer
ou firma 25 a aula. Na
vador.
246-8398 noite e dia e do- casa
paz de respeito. R. Wandene deps. Ver R. Latino Coelho,
BOUTIQUE — Preciso sócia com
escolher
vai
aqui
Aluno
desejar
20.
pode
minha
móvel
Via
que
TeleRamos
GELADEIRAS
- Pirno tipo apto. cepo
COMPRO
kolk, 15-F Estaç.
míngo.
74. Tratar Estr. Vic. Carvalho,
capital pequeno no centro. T.
assunto e método. (Finanças, BRASIL
encontrar. Linha reta. Barroco, visões, vitrolas e moveis de
HABILITAÇÃO
Uranos,
ds metal. 2 500. Rosário, 141
1481 - Aluguel 233,00 'a taxas.
224-9293. Vieira.
Medicina, Turismo, outros). Poluis XV, Luis Felipe. Estofados
formica etc. Tel. 232.8754 Sr.
— 29 andar.
AlO — Tel. compro, vendo
255-2998.
Jogos
RAMOS - Aluga-se ótimo apt.
600.
para
trazer
de
de
gravador.
a partir
COMPRO
Jockay Clube, lata.
- Alugo casa sil. qt.
Oliveira. Vou na residência.
todas linhas CTB, melhor pre101 de fret. c/ qt., s»la etc. RAMOS
Variedades a
No Estado do Rio, o cartão de saúde de
lado de sofá.
Flamengo, Touring. Vendo, Flu- Elatrolas TVs gelasep. bom. R. Uranos, 1099 Casa
ço. Pagto. na hora em dinhei*
R. Itambé 5 eso. Av TeixeiCaiçaras,
escolher grande fábrica p/ de- COMPRO
Olímpico,
minense,
245-7243.
1.
T.
222-9794.
rápida.
oficial aviador ou de piloto civil, durante sua
Inst.
Casa
local
ro.
4.
Chav»
a
doChaves
LPs
atando
discas
deiras
Castro.
ra de
socupar lugar. Vendo direto ao
Floresta. 222-2491 - Macedo.
YOLE.
Dr. Arrals. CRECI 1825.
micilio tal. 222-9008.
Trat. tel. 260-4686. P. 350,00.
vigência, poderá substituir os de exames de saniconsumidor ao preço da revenIATE CLUBE DO RIO DE JANEI
- Aluga.s» uma casa
da. Rua Enes Filho, 188. Tel.
dade física e mental e o psicotécnico, para habiRAMOS aluga-se rpartamento da RAMOS
Crí ATENÇÃO - Telefone. Compro
Titulo
Vendo
Elatrolas TVs piaRO
COMPRO
Ru»
«am
diariamente
garagem.
ie
Aberto
dependências
grande
230-8619.
sala 2 quartas
vendo residenc. e comerciais.
2 4 5-2299
Tel.
litação de motoristas. O Conselho Estadual de
40.000,00.
nos geladeiras discos IP ate.
Joio Ròmarls 267
até as 20 horas. Inclusive sába^
« de uma s.al» 1 quarto. Ru»
Pago à vista melhor preco pra257-5698. Carlos.
Atenda a domicilio 222-9001.
Transito baixou resolução neste sentido.
dos, domingos »té 14 hs.
Paranhos, 216. Tel. 332-5666. . RAMOS - Aluqo ossa casal sUm
ça. 243-6166 - Dirce ou Braga.
- Rua DouCrS
360,00
lindos
filhos.
2
Aluga-se
RAMOS
ATENÇÃO - Tels. oompro, ventor Noguchi, 46.
aptos térreo, com grande area,
VÁRIAS
do qualquer llnria da GB. Pago
2 qts. sela, banheiro em cor,
- Alugo casa:
ALEGRE
VISTA
maior preço em dinheiro, na
sinteco etc. Ver. R. Andiroba,
sinteko, depend.,
Troca
Tel.
sala,
VISTA
compro
A
quarto,
Irehor». Terezinha. 236-4179.
c/D.
normalizados
chaves
102
estarão
e
117/101
A CTB informa que
copa a quintal. R. Manuel Cicevende 67/ 87/ 27/ 57/ 35/
ne. A. 500 - Tratar: tel.
hoje, os telefones mudos na área do Centro,
25/ ATENÇÃO compro, vanda tro86. CrS 350,00.
58/
ro,
38/
60/
55/
61/
37/
221-2361.
de
Tudo
CURRICULUM VITAE - Pr.pt.
co tal. tadas as linhas da GB
45/ 65 a outras.
num total de 500 aparelhos. /// Conselho Mone'242-7578.
- Sr.
VISTA ALEGRE - Aluge-s» o VISTA ALEORE - Aluga-s» Rua
ramos seu curriculum tm poracordo c/lei
27, 47, 67, 87, 35, 3», 37
tário Nacional retira de circulação, no dia 30 de
85,
Prof. João Massena, 364-A. Var
45,
65,
excelente apt. 202 da Rua Prof.
25,
tuguê» ou inglês, dtnlro d«
66,
26,
46,
Seg.-feira.
Juares.
c/
2
q.
260-1556.
200,
tel.:
364
Cr$
Trat.
de
Massena,
cédulas
local
João
normas profissionais t tdap35, 36, 57, 21, 24, 31, 32,
junho próximo, as antigas
ATENÇÃO COMPRO VENDO spts.). Ver local. VIIA DA PENHA - Alugo cas:2
de
34,
48,
28,
43,
(prédio
tado is «xiginci.s ds m»rca23,
42,
74
saem
de
52
a
1?
de
22
julho
meos
Cr$ 500 e Cr$ 1 mil. E
Pago
troco
telefones.
260-5556.
Tei:
Trat.
do de trabalho. Falemos svi54, 64, 38, 58, 68, 29, 49, 81, COMPRA E VENDA - D» imoc/2 amplos quartos e demais
lheres preços por qualquer IIas de Cr$ 5 mil e Cr$ 10 mil, carimbadas ou não.
Ilação profissional, preparação
- Aluga-se
deps. Terraço c/100m2. Ver Rua
61, 30, 60. Também compro
- 281-2444 compra
Não
C.T.B.
da
PENHA
nha
DA
condomínios.
vais
VILA
das
ociosa
par. entrevistas • cartas paAntônio Braune, 246. Aluguel
/// O aproveitamento da capacidade
troncos seriados a P(A)BX
231-3559. Anita
ou vinda seu Imóvel stm as*
apt. com quarto, sala, - térreo,
Vargas n?
no
vista
droniiadas. Pr»s.
•
os
sempre
e
430,00.
Pagamanl»
mai*
Damos total
escolas particulares, o ensino supletivo
sassorla
jurídica.
telafones,
de frente. OS 320,00
Compr»
ATENÇÃO
482/903.
.
- Alugaalo da transfarincla. InstalaconElaboramos
assistincla.
taxas, não paga condomínio. VISTA ALEGRE - lra,a
e melhor preço
ato
no
exames de Madureza, e os entendimentos com
pag»
veria
llgu»
dias.
ção am 5
depósito. Rua
se cas» c/2 q., s., tudo grande.
em
vencõ.i d» condomínios • >sDinheiro
EXECUTA-SE serviços ds datiloda GB. linhas 221, 22, 23, 24,
—
Vandarlai
Sr.
221-9286
ept.
o INPS sobre o pagamento dos débitos das escoChifiqu.
síndicos
Cncinato
11
Rua
VisSrs.
Rocha,
os
Al.
400,00.
s.ssoramos
Eng. Alberto
31, 32, 42, 43, 44, 52. Sra IEgrafia, sigilo, presteza. R.
ou Sr. Luli Caries.
ves n9 58^
las são alguns dos assuntos a serem versados peDr. Flauber d» Góes • Dr. Ha103 eso. de Av. Meriti.
conde de Inhaúma, 58 s/ 1206
DA. 2564053 . 235-5610.
- Aluga-se
-. lei. 223-8663 e a noite
roldo lalt» - Advogados. Rua
- RePENHA
DA
VILA
TELEFONES
lo Conselho de Representantes da Federação
206
telefones,
apto.
Compro
ATENÇÃO
Alug.
sala
PENHA
ATENÇÃO
80
n9
VILA
Dantas
Senador
3
casa
ouartos,
430
243-3148.
R.
Maués,
na
cusam negócios marcados
at. . melhor pr.co:
na
Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, no dia
pago
252-5806.
Rua Pref. Fsula Aquiles, 61 sl.
—
T»l.
n» 1503
sala, banh. coz. Alug. 325
ESTOFADOR - Reforma, modifiRua a «te. A compra. Vand.
228, 48, 34, 54, 64, - 238,51;
2 qts. b:o. dep. emp. serv. 500
1238.
CRECI
26, as 10 horas, na Rua Santa Luzia, 799, grupo
taxas.
Jé
com
ca estofados em gerai. Serviço
su traça, deverá» sar faltas sa68, 18, - 229, 49, 61, 81,
mais taxas. Tr»>sr A. Idônea.
em couro napa e, tecido —
502. /// Dia 25, na ABI, o escritor Felte Bezerra
manta a vlst» •• sampr» por
230, 80, 60, Sra. LEDA - Tal.
Tel. 243-4360. Ch. port. CRECI
adfazemos cortinas. T. 243-0210
int.rm.di» d» contadores,
235.5610, 256-6053.
1222.
lojas, Escritórios
lança seu livro Antropologia Sócio-Cultural. ///
la— Silvestre.
despachantes
a/ou
vogados
- Compro telefones,
ATENÇÃO
VIIA DA PENHA - Alugo apto.
A Espeg informa que os inscritos ao Concurso
sejam
• Consultórios
gilizados, cuias cessões
ESTOFADOR > domicilio. Forratipo casa c/ 2 quartos e deps.
pago no ate a malhar praça
s/ascrllód.ntro
d»
ajustadas
de Guarda-Vldas, que as provas de física serão
ções t capai sob medida. Mo5a GB. 227, 47, 67, 87,.- 235,
Ver R. Eng9 lafaiete Stokler,
rio, via CTB, «xclusivament»,
dif. «stilo. e/ ref. G. MedslCom amplos conhecimentos
realizadas de quarta-feira' ao dia 4 de junho, no
PRAÇA DA BANDEIRA - loja
532. Alugel: 400,00 e taxas.
36, 37, 35, 65, 85 - Sra. LEDA
proangustiantes
assim
•vitando
ros. 285-3374. Catata.
- 256-6053 a 235-5610.
c/ 180m2, para comércio, inPosto Ismael Gusmão, do Serviço de SalvamenVIIA DA PENHA - Alugo Ap.
hl.m.s futuras: CONS. E ORD. de construção civil, executo
Aluga-se
a
depósito.
dústria
exe- MASSAGEM - Unissex, tratar a
Sala quarto etc. Rua 18 d»
AUTÔNOMOS DA OB.
desenhos
prefeitura,
to, Copacabana, Posto 6, Está afixada na Espeg,
ATENÇÃO - Compro vendo t»Tratar pelo Tel.
vende-se.
ou
d»
Sá Ferreira. 44. 909 com
inicio
Rua
começa
62
Setembro
l.fones • troncos seriados
— Compro vendo cução, detalhes gerais, levan236-2722 237-5146.
a escala de inscrições, com horários e dias, ///
Liliane no horário das 13hs as
Almte Inqra.
linhas: 23, 43, 29, 49, ALO TELE.
P(A)BX
redou
mudou
maquetes,
Imprensa
e
de
hs.
Melhor
tamentos
20
CTB.
preço
linhas
todas
A Associação Guanabarina
Alugo luVILA DA PENHA
22, 32, 42, 52, 24, 27, 47, 36,
Reformas qerais
pago na hora em dinheiro inst. ferencias. Telefone 267-1273 PINTURAS xuoso apto. c/ 2 quartos e
súa sede para a Rua Alcindo Guanabara, 24, sa37 56, 37, 28, 48, 34, 54, 64,
répida. 234-3567. Vera
da casa ap. ladrilheiro carpin— Recados p/ Pinto.
58,
R. General Ola38,
Ver
80,
na
da
60,
sede
30.
deps.
na
65,
hoje,
45,
de
25,
a
Ia, 712 /// Abertas, partir
serveo de «esIITrabombeiro
302.
telro
275
ap.
am
hoje
Compro
qualqu.r
Póvoas,
vio
CETEL
68, 61, 81 88. Pago
so, etc. T. 221-0290 - Sr. CarFaculdade de Educação da UEG (Rua Haddock
tar Estr. Vlc. Carvalho, 1481
nha pago i vista. Rui Cens
dinh.iro maior praço. R. Barão
condolito.
390-2940
e
o
exame
430,00
10
tal.
Al.
—
s/30»
inscrições
58
203.
Oalvão
s/
para
Tijuca), as
da Igualam! n? 104 s/301.
Lobo, 269
mlnlo.
Lúcia.
PIN1URAS E REFORMAS em geanos ds «xparlancia. Sr. Paula
de habilitação do Curso de Pedagogia, para ase
ral. laqueamos móveis a pint"234-1797.
Tal.
a
Supervisão
Aluoa-se
GERAL
VIGÁRIO
TELEFONE URGENTE - Vendo
habilitações de Administração,
mos çjeladeiras a domicilio. Tel.
Vando telefonas.
n9
Compro
ATENÇÃO
Geral,
35.
Vigirio
38,
de
46,
26,
Estrada
na
UEG.
///
linhas
- 222-6433 - Elias.
Inspeção Escolares. Informações
23, 43. Transfiro hoj» pira sau
FERNANDES
DETETIVE
577 apto. 202, sala 3 otos. coz.
ugte. 45, 65, 32, 23, 81, 60, A.
do
Estelefone pa.
e
234-1797
pensionistas
Servidores inativos civis
nome na CTB. Tratar
Sindicâncias ultra-sigilosas. Vi- TOMO RECADO^ por
etc. aluguel CrS 350,00 e en47. Tel. 258-9906. Mari.a R.
aeompa- ra firma comerciai ou part.Sr. Paulo.
porteiro.
flagrantes,
Chaves c/
cargos.
Juoaranã, 67/201. Dia e noite.
tado do Rio têm prazo até o dia 30 para fazegllamia,
256-6806. _
Informações
» cular.
oritica
longa
Tratar na AlFA, Av. Presidente
nh.mantos.
ATENÇÃO — Talafonas, compro
rem prova de vida em suas repartições pagado- ComTal.:
s/719.
583
Vargas,
todas as linhas da TELEFONES URGENTE
amplas ref. rasld. t.l
troco
vando
flumineninterior
do
*_..!.o
cidades
e
ras, em Niterói
oro. vendo, tro:o linhas
221-2844. CRECI 3159.
225-5417.
GB Carnis desligados. Ob.dae Cetel. 27, 67, 26, 66, 45,
se. /// Ver/Ouvir, panorama informativo da
- Confecção fino e
cendo normas da CTB. Mme.
VILA DA PENHA - Aluga-se
31, 42, 58, 68, CORTINAS
24.
32,
das
25,
campos
nos
6,00 M2
homem
237-5954.
Moreira
do
criativa
Ribeiro,
evolução
Rua Engenheiro
na
simples. Reformas. Oficina es28 34, 64, 35, 36, 55, 61,
ven«
COMUM - EM CORES
Corrpro
lima, 181 aptos. Com stl. 2
artes plásticas e da musica inicia mais um
Tel.
A.A.AGORA
p.ci_|izad». 285-3855 Sra. Nal.
60,
30,
29,
49,
61,
501.
apto.
47/
67/
q. coz. e banheiro,
do as linhas CTB 27:
222-7587 - 249-9292
ciclo no Museu Nacional de Belas-Artes, a par258-9906. Lurdes. R. Juparanã,
CrS 350,00 e taxas. 401 CrS
d e
87/ 26/ 46/ 66/ 25/ 45/ 65/
Empreiteira
OUP AN
67/201. Dia e noiie.
Garantia 5 anos por escritir de amanhã, às 17 horas, dirigido pela pro360,00 e taxas. 304 CrS 450,00
24/ 31/ 32/ 52/ 23/
21/
Serviços
ltda.
85/
Civil
Construção
seu
- S» i «sle o
Raspagem em geral. Pine taxas. Chaves no local. Tratar
fessora Geni Marcondes. /// O Centro de Pes43. 35/ 36/ 37/ 55/ 56/ 57/ TELEFONE
da alvenaria - massa - pintura to.
na
hor«.
de
problema resolvo
na Rua Uruguaiana, 104 a/207.
AlUOA-SE ótimo apto. c/sala,
- esquadrias — instalações co- turòs decorativas. Atendemos
28/ 48/ 34/ 54/ 64/ 38/ 58/
quisa Er-Teatro (Teatlab). sob a direção dia
ou
venda
permuta
Compra,
80/
«di60/
49/
etc.
30/
banheiros,
2
Ferreira.
29/
Aluga-se
88/
2
quartos
68/
VILA DA PENHA
mcrcialB. etc. Eduardo
inclusive A>mlP90Aírton Kerensky, vai promover, a partir do
com 15 anos ds tradiçie. ficio c/elevador. Av. Feliciano,
61/ 81 e outras. 238-4254 -e
apto. sala 2 qtos. coxínha. Ver
Av. Gomes Freire, 315 sala 403.
224-5396. Inc. da ». d» exO. Santos Dedctlz.ç-g.
24, na Aliança Francesa de Ipanema, iun curso
500/404. CrS 400,00 mais taxas.
268-3033 Wilson ou Monlca
ns Av. Oliveira Bale. 243. Ch.Fone 224-4395.
Sodré,
da
pansio.
Chaves Av. Feliciano
Rua Conde Bonfim 539/301.
de aproximação teatral (teatro em busca
ves apts. 203. Tal. 242-8781 Teresópolis.
258-1021.
484.
Tel.
larbosa.
(C
verdade). Informações pelo telefone 227-7303.

FINANÇAS
E NEGÓCIOS

ALUGUEL
COMERCIO E INDUSTRIA

CASAS
COMERCIAIS

INDÚSTRIAS

DINHEIRO,
FIANÇAS E
CAUTELAS

MÁQUINAS
E MATERIAIS

TTTTT.TT.AnnS

E

•ISKiít •¦

Telefone
comercial ou
residencial

0.K

MAQUINAS

MÓVEIS E
DECORAÇÕES

Estufa para
secar madeira

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO

DIVERSOS

ENSINO,
AETES
E MUSICA

ELETRODOMÉSTICOS

Anéis-Brilhantes
Tel.: 264-2945

CURSOS, ESCOLAS
E PROFESSORES

ARTES E COLEÇÕES

MÚSICA E
INSTRUMENTOS

MODAS, ROUPAS
E JÓIAS

ÓTICA E
FOTOGRAFIA

Obrigações
Ações
contas de Luz

TÍTULOS E
SOCIEDADE

DIVERSOS

TELEFONES

Vende-se:
252.244
automóveis.

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

Engenheiros
e arquitetos

CLASSIFICADOS
DO
ESTADO RIO

PETRÓPOLIS,
TERESÓPOLIS
E FRIBURGO

Duzentos c cinqüenta e dois mii, duzentos
e quarenta e quatro anúncios de automóveis foram publicados em 1972; nestas
mesmas páginas que você está lendo hoje.
Por uma razão muito simples: ninguém
vende melhor que elas.

PROFISSIONAIS
DIVERSOS

Super-Sinteko

JORNAL DO BRASIL
Classificados que vendem
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CLASSIFICADOS

— Jornal

do

Brasil,

segunda-feira,

;¦'.¦

'¦
¦¦-¦ ¦..¦:;¦:,

MARINHA
Cruzador desativado — O Ministro da Marinha
assinou ato dando baixa do cruzador Barroso,
depois de uma permanência de 22 anos em atividade na esquadra brasileira. Foi o Barroso, por
todo esse tempo, uma das principais unidades
de nossa Marinha, participando de um semnúmero de missões de adestramento e representação. Hoje, a Marinha está empenhada na renovação e ampliação dos seus meios flutuantes.
Modernos navios vão tomando o lugar daqueles
que, como o Barroso, serviram de baluarte de
defesa e escola para os muitos marinheiros que
neles serviram. Sai .um cruzador. Incorpora-se
fragatas e contratorpedeiros, dotados dos mais
modernos equipamentos para o substituir. O
Brasil cresce e a Marinha acompanha esse crêscimento, renovando-se e ampliando-se. E' a baixa do Barroso parte dessa renovação. Com orgulho e incorporamos em 1951 e, orgulhosos dele,
agora nos despedimos. Ex-Filadélfia, da Marinha de Guerra nos Estados Unidos da América
do Nortç, foi lançado ao mar em 1936. Em 1938
tinha concluída sua prontificação e era incorporado à Marinha norte-americana. Durante a
Segunda Guerra Mundial fez parte da patrulha
do Atlântico Norte. Teve seu batismo de
' neutra
fogo em 8 de novembro de 1942, no bombardeamento das cartas de Safi, Marrocos, durante as
operações do Norte" da Africa. Em fins de 1942
foi completamente modernizado pelo Arsenal de
Marinha de Brooklin, sendo, em seguida, destacado para o teatro do Mediterrâneo, onde
tomou parte nas operações de desembarque na
Sicilia meridional, ataque a Salermo e invasão
da França meridional. Nesta última operação
fez calar os canhões do forte Toulon e, pelo rádio, estabelecia contato com os nacionalistas
franceses, fazendo o desembarque de um contingente de fuzileiros navais a fim de tomar posse
das linhas fortificadas ao longo do porto de
Marselha, cuja rendição íoi aceita pelo seu
comandante. Terminada a guerra regressou aos
Estados Unidos e passou a integrar a esquadra
de reserva, onde permaneceu até sua transferência para o Brasil. Em janeiro de 1951, já com o
nome de Barroso, — o quarto —navio a receber o
era reativado e,
nome do herói do Riachuelo
em agosto do mesmo ano, incorporado à nossa
esquadra. A partir de então esteve presente a
quase todos os eventos navais de repercussão,
no
quer de adestramento quer representativos,
Brasil e no exterior. Foi seu primeiro comandante o capitão-de-mar-e-guerra Raul Reis Gpnçalves de Sousa, sendo o capitão-de-mar-e-guerra
Marcelo Ramos e Silva o comandante que encerra suas atividades na esquadra brasileira.

AS' DONAS DE CASA - Envio
bairro,
a domicilio qualquer
ótimas e credenciadas don.es.i->
cas. 238-0143. ALICE.

DIVERSOS
FORNECE-SE finai rtfaisõt» a
domicilio. Indutivo diala. Proço a comb. Inf. d Madama .
Sarila. T. 255-0392.

DOMESTICA - A casa lar de
Hcdwigs tem'irrterrato-cio Eslado cfo -Rio para vosso filho,
30 vagas. Inscrição Rua" Otávio
Tarquino, 238 g. 51. Nova
Iguaçu. Av. Marechal Floriano
39 sala 705 GB. Tel. 223-4051.
Telefone para

ANIMAIS E
AGRICULTURA

e faça uma assinatura do

RUA AZAMOR, 72'
Convocamos os Srs. condôminos para a
Assembléia Extraordinária do dia 2/06/73 às
14 horas e em 2." instância às 15 horas.
Assinado:
O síndico.

Edital

C
NO RH):

Helena Dolores Rodrigues da Costa — Filha
de Sebastião João, Rodrigues e Maria Francisca
de Jesus. Residia na Praia do Flamengo, 194,
ap. 601. Era casada com Sebastião da Costa.
Faleceu aos 55 anos e foi sepultada no São
Francisco Xavier.
Edite Vidal de Melo — Faleceu aos 71 anos
na sua residência na Rua Barão de Icaraí,
16, ap. 503. Era viúva de José Soares de Melo.
Foi sepultada no São João Batista. Deixa dois
filhos maiores.
Gabriel _ Gomes Maia — Faleceu aos 73
anos. Residia na Rua -Riachuelo, 160, s/04, ap.
101. Foi sepultado no São Francisco Xavier.
Antônio Cortinhas de Morais — Faleceu
aos 68 anos, no Hospital do IPASE . Residia
na Av. Quinze, 543. Era casado com Ester Heleno Cortinhas. Foi sepultado no São João Batista.
Leo dos Santos Reis — Faleceu aos 62 anos.
Residia na Rua Karibê, 69, em São Paulo. Foi
sepultado no São João Batista.
Olga da Silva Francisco — Faleceu aos
89 anos na Clinica Santa Cristina e foi sepultada no São Francisco Xavier. Era casada com
José Francisco. Deixa quatro filhos maiores.
EM SÃO PAULO:

Amélia TJngaretti — Faleceu aos 78 anos.
Era casada com o Sr. José Ungaretti. Deixa
os filhos Osmano, Natalino, Dora, Vera, Vanda
e Vilma. Foi sepultada no cemitério do Ara çá.
Matilde Sampaio de Campos Mesquita —
Faleceu aos 86 anos. Era viúva de Dr. Jorge
de Almeida Campos Me:-quita. Foi sepultada
nno cemitério da Consolação. Deixa um filho.
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sua
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o

direito,

que

e quarta

vias

de

NACIONAL DE
n.°

109,

em

n.°

...

estadual

SP , inscrição
- MF. n.° 57.483.190/001, re626.045.717 e CGC.
de - 85 - lingotes de Cobre
venda
nossa
ferente à
com o peso de
Eletrolítico, em bruto, em WIREBARS,
— 133.388,52.
Cr$
— 10.115 Kg., no valor total de
ANDRÉ

SANTO

referida

A
ta

VIRGOLINO

_

MG.,

dia

03/05/73

Ia,

até

o

como

•

presente

os

fin».

seus

Conhecimento

e

de

n.»

Despacho

KM.
18

possível

10

da

horas

do

encontra-

mesma

con-

CANCELADA

para

fica

a

também

Fica,

74 702

HQ-0098,. de

placa

foi

não

EXTRAVIADA

como

siderada

n.°

prontuário

momento,

motoris-

pelo

perdida

proximidades do
Dutra, -entre- 16'•

nas

MG.,

foi

PINTO,

do caminhão

Presidente

Rodovia

todos

DIAS

condutor

—

Ubá

Fiscal

Nota

2545

cancelado,
de

o

03/05/73,

BRAGANT1NA LTDA,,
emitido pela TRANSPORTADORA
sediada à Rua Vieira
CGC. - MF'.' n.° .33.514.522,
Bonsucesso - nesta Capital, EmFerreira, n.° 42-B
presa

esta

encarregada

do

transporte

de

mercadoria

n.° 2225-C.l, extraviada.
constante da nossa Nota Fiscal
este EDITAL
Para os devidos efeitos legais,
três dias consecutivos.
durante
está sondo publicado
de maio de 1973.
Rio de Janeiro, (GB.) 05
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LEILÕES, DECLARAÇÕES

•

EMPREGOS

N

No Gepezão

não tem carro
xurumbambo

EAAPREGOS

PRECISA-SE - Dc bombeiro hidráulico á R. S. Clemente, 285.
Da.
Áurea, 2a. e
Procurar
3a.-feira após 7h da manhã.

EAAPREGOS

DOMÉSTICOS

Tel. 223-3222.

- Conf!.
ÃVÍSO AS MAMÃES
babis
sau fllhlnho somente a
experientes. Temos para o mas".'dia
com. prática d» ««mnascidos noções de'enfermagem
tocarinhosas e comD.t.nl.i,
das eom cart. da saúda a abreu256-9526,
.
Tel.
grafia.
precisando todo
AMERICANA
que
serv. de emp. doméstica
dorme ou não. João Afonso
87.A - Humaitá.

A UNIÃO CRISTA
dia
Atende no mesmo
pedidos de domésticas
c/ documentos referências e honestamente selecionadas. A m e n o r
taxa a maior garantia.
231-0503. (C

ARRUMADEIRA - Que também
saiba passar. Preclsa-s. fl peq.
familia tratamento. Exige-se reBarbosa
Rui
comendaçóas.
880/801
ATENÇÃO - Preciso de babás,
cozinheiras, copeiras, arrumap/ .«sal.
deiras, domésticas
Ord. 300 a 600. Marques de
Abrantes, 205- Botafogo.
ARRUMADEIRA-PASSADEIRA
Precisã-se. Paga-se bem. Idada máxima 35 anos.' Apresentar-se na Maçado Sobrinho 26
aplo. 102 — Humaitá
AGENCIA SELMAR - Oferece
e precisa urgent-r várias empregadas domésticas d do. e ref.
T.
s/511
310
Caíete,
R.
285-3627.

AGENCIA SUMAG Informa que o Sr. Magno, foi em Minas Gerais buscar aquela boa
cozinheira, faça sua reserva pelo tel.
242-1918 das 7 às 20
hs. ou venha pessoalmente à Rua Senador
Dantas, 117 s/ 701.

Precisa-se c/
ATENDENTE
enfermagem,
p/Casa
prática
de Saúde, devendo dormir no
emprego. R. Conde de Bonflrílí 497 depois de 9 hs.
ALFAIATE - Precisa-se de uma
acabadeira. Rua do Resende,
105/1? andara
Precisa-se d
COZINHEIRA prálica Casa de Saúde, solteira, devendo dormir no. empiego. R. Conde de Bonfim,
,.97 depois de 9 hs.
COSTUREIRAS INTERNAS - Para confecção fina. Comparecer
quem tenha pratica em pesponto. Salário em aberto. R.
Voluntários da Pátria 193, d
1. Botafogo.
COSTUREIRA INTERNA - Pracisa.se — Pritica roupa pa.
Av. Copacabana
senhoras
664 loja 10. Galeria Menescau.
COSTUREIRA - que tenha serviço perfeito em qualquer tipo
da tecido. Paga-se bem. Had;
dock Lobo, 145 I. 2.
CABELEIREIROS (A) mahicure.
Rua Uruguai, 194. Tijuca.
COSTUREIRAS E BORDADEIRAS
a máquina cm prática de confecção. Paga-se bem. 247-8006
GARCONETE p/ pensão - C/
Rua Tadsu
bastante
prática.
Kosciuslco 79 sobrado. Bairro
do Fátima.
LANCHONETE e sorveteria precisa-se de rapazes com bastante
prática comprovada em carteira.
Paga-se bem. Av. N. S. Copacabana 1063-C.
.
MCTORISTA - Preciso para locadora com prática e referencias Rua Sen. Pompeu, 224.
MOTORISTA - 400,00 mensais,
na priemira semana de _xpsriência 350,00. Tel. 266-5194.

- PreARRUMADEIRA-COPEIRA
cisa-se d prática e referencias. Durma no emprego. Pagase bem. Tralar Av. Copaca- A UNIÃO EVANGÉLICA - Of.
domésticas hábeis educadas e
bana 664 loja 15. Galaria Mehonestas c/ ótimas referências
nescãu.
-Temos
e documentos amplas garantias.
ATENÇÃO DOMESTICA
Marquês de Abrantes, 205 .—
acima de 600,00.
ordenados
Botafogo. Fone: 252-9273.
Visc.
Trat.
e
ferias.
Cart. assin.
Rio Branco 37, 19 and. Come- AGENCIA ALEMÃ OL'çar hoje.
D. Olga fala
ASSOCIAÇÃO ANA MARIA .- GA
Oferece domesticas para todo alemão.
Tel. agora é
min.
Taxa
seleção.
Alta
serviço.
235-1024 e 235-1022
gar. 1 ano. 232-6722^
ATENÇÃO - Precisamos de 2 — Oferece
cozinheira,
Ord.
cozinheiras e 2 babás.
babá escolhidas
500,00 e 400.00. Trat. Visc. cop.,
Rio Branco 37, 19 and. Tra- com cuidado, capricho
zer roupa.
há 13 aons
MA- e fé. Está
A DEDICADA SENHORA
MÃE - O Serviço da Assisten- na
Av.
sede
própria.
cia ao Lar oferec» do Cen534 ap.
tro Social da Puericultura Babas- Copacabana,
Enfermeiras praticas am r.cémnascidos. Babis-Educadoras d 402.
noções d» Psicologia • Enfer< AGENCIA ATLÂNTICA - Tel.
mag.m. Háb.is em recreação 256-7503 — Ofarace cot., cop.
Alimentação hábitos . higi.n. arrum. babás, otc. diaristas i
da criança. Tal. 237-6620 - mansalistas c/ ótimas refs.
Dapto. Social,
ASSOCIAÇÃO DE DOMESTICAS
— Oferece ótimas cozinheiras
AA EMPREGADA - Preciso boa
aparência, prática, limpa, eduarrum., de confiança cem doe.
—
Pu»
"**.¦? "OO-í
zzA'k dc* rèf Cr$ 300
.£*.. ¦ A^Ztgugj.
e__.-?.",--•-rotetmK-M. Tc1
fonelero,"'23./l001.
ATENÇÃO DOMESTICA - Prec.
urg. boas babás, cop. coz.
AGENCIA NOVAK
jimplc* e forno e fopão. Doe.
236-4719 e 237-5533. e ref. Bons ordenadas. Barata
264 d 5.
Pik.lro,
Cozinha cop. babás secozinheiras, con-, arlecionadas e diaristas. ATENÇÃO
rum., empregos a partir de
crer.
530,
venha
Av. Cop. 610 s/lojas Agência Sumaq,ver RuaparaSenador
205/206. Ass. p/INPS. Dantas. 117 s/ 842.

u
Usados
Volks
Variant
Corcel

compro
compro
compro
compro

Pago acima daj ' ofertas.
Rua1 Domingos
tratar estac.
Ferreira 214 fundos. Segunda
a domingo. Telf. 236-7549 7
às 19 hs.

BICICLETAS
E MOTOS
ANTECIPE SUA DECISÃO - Venha conhecer a nova Honda
350cc (freios a disco), Rotor
financia até 36 meses sem entrada m-e-s-m-o. Rotor. — Rua
Real Grandeza, 74-B.
A SUA NOVA HONDA C_'3-0
c/ freio a disco, modelo 73,
MOTOJET.
Av.
ia este na
Princesa Isabel, 181 A/B Tal. 255-1393.
AINDA E'TEMPO DE APROVEI.
TAR A VIDA - Olhe o Rio
de cima de uma moto Honda
é bem melhor e mais saudável.
V. vai ver como seu p. prestigio vai crescer com as menininhas do píer. Apareça por lá,
de moto é claro e ganha uma
menlninha p'ra garupa. A moto
é só conversar c/Romero da
Rotor. (O das melhores tran.'
sas. Rua Raal Grandeza, 74
tel. 2464227.

revis.
VARIANT 71 - Eguip.
Pouco uso. Troco, financio, solução no mesmo dia. Estr. V,
Carvalho 1438.
>
,

APROVEITE - Adquira
já sua Honda. Na Rotor, desde Cr$ 230,00
mensais sem entrada
m-e-s-m-o. Rotor — Rua
Real Grandeza, 74-B.
De 8,00 às 19,00hs.

ALUGUEL E
TRANSPORTES

COMERCIAL
MARÍTIMA

i
íl

Alugadora

Aluguel

K
VOLKS
KOMBIS PICK-UPS E
73 - Entregas, mudanças, via— Fat. p/ firgens e passeies
mas - 264-7283 - AAarac-,nã,
KOMBI 71 - Uso particular. Pequena entrada. Até 36 - meses.
Tel.
Ribeiro, 232
Barata
255-3028. Até 21 h.
NoKARMANN-GHIA 64 E 65
vinhos. Espetacular. Financio 24
meses. Aceito troca. R. Riar-huelo. 33. Tel.! 222-7036.

PUMA 69 - Otimo estado revisado. Tel.
266-7229. (C
PUMA 70 - Otimo estado revisado. Tel.
266-7229. (C
PUMA 1968 - Otimo
estado, revisado. Tel.
266-7229. (C
PUMA 71 - Otimo estado, revisado. Tel.:
266-7229. (C

Automóveis
Nova Atlântica

MERCEDES 73 TIPO 350 SLC
Cor ouro. Hidramálico. Su-

Galaxie c/ ou sem motorista
Agencia Leblon Av. Bar.olomeu Milre 613 tel.: 227-8159.

perequip.

YAmMtòwv

MERCEDES 73 TIPO 280 S 4 portas. Modelo nove. Su-

Uitt-ttrealj

perequip.
MUSTANG 73
Cor amarelo.
do.
.

"MACH

1" Supcrequipa-

Galaxie, Dart 2/4 portas,
Opala 2/4 portas, Volks 1500
1973. Alugamos c/ ou s/ mo— Faturamentos espeCAMARO 73 TIPO IT LUXO - torista
ciais para empresas. Todos o*
Linda cor. Superequipado.
cartões de crédito. Telefona e
MERCEDES 72 TIPO 250 C - entregaremos o carro onde
Su- estiver — Rua Laranjeiras, 147
Branco.
Hidramálico.
até 21 horas. Tel.f- 265-6550,
perequip.
245-4914.
Sport.
NOVO
71
CAMARO
RURAL 70 - Ótima em tudo,
Superequipado.
Cor cinza.
vendo a vista, troco e fac. Saldo em 24 ou 30m. K. 24 de
Maio, 316 loja Q e 332 A e B, CAPRICE 72 NOVO - 2 porTel.: 281-0143 e 261-8008.
tas. Carro de luxo.

KOMBI - 62 luxo ol. est. d
1.000,00 saldo até 36 m. d
ou s/ fiador. Rua Dr. Satamini,
151 diarm. até 21 hs. sáb.
incl. e dom. até 13 hs.
KARMANN-GHIA TC 1972 d roda de magnesio consolo, radio
Blaupunkt. 17.500. Tel. . . .
235-0267 Sr. Mello.
KARMANN-GHIA - 64 - 68 69 _ Todos rev. equi. garant.
desde 980,00 c/ ou s/ fiador
saldo & comb. Rua Dr. Salade compositor a
incl. sab domingo ate 13 hs.
PRECISA-SE
Tel. 228-2097.
Drummond
Rua
distribuidor.
Aluga; Fuscão, Fusca, BugEncomende seu Mercedes
KOMBI 65, 66, 67, 68, 69, 70,
TL. Km livre c/sog. Preçoi
113 - Olaria.
gv,
Av.
na
Americanos
carros
ou
71, 73. Super revis. pint. lata10 dias.
especiais
Troco
100%.
e
ria
—Conservação e mec. de
pneus
TL 71
1588 Tels. 255-2729
Mariz e Barros 748 e CámAprovamos s/ cred. na hora.
Ia. facilidade e condições de Atlântica,
Estr. V. Carvalho 1438.
pagamento «m igual, troco o - 237-5066.
pos Sales 15, esq. H. Lobo.
bem preço à vista R. 24 de
Tels.: 264-8148 e 234-4702.
KARMANN-GHIA 67 - Olimo
e
316 loia Q o 332 A
estado, pouco rodado, único Maio,
CARTÕES DE CRÉDITO
B. Tels. 281-0143 e 261-8008.
dono até 36 meses, sem entra—
eslado
otimo
.
Av.
em
1971
ÍL
da. Palace Automóveis
12.500,00. T(el. 235-0267 Sr.
314 - Tel
Copacabana
Mello.
.
255-0623.
em
com
MOTORISTA
pratica
carretas e entregas Rio-Niterói,
TC — 72 — Supor nrjvo rev.
tratar a Rua Benedito Oloni,
equip. garant. d 2.000,00 63-A.
saldo até 36 m. à comb. c/ou VENDO tank. com 7.000 mtos.
VOLKS
PICK-UPS
KOMBIS
s/ fiador. Rua Dr. Satamini,
MECÂNICO AJUSTADOR - Inpreça 1500,00. Ver rua Rdodrigc
—
151 diariam. até 21 hs. sáb.
ar
cont/2
necessita
—
Novo
Otávio no Jóquei. TI. 227-3097.
dústria plástica,
Entregas
MUSTANG 6*
Mudanças
Tel.
13
hs.
is
incl. dom. alé
oficial ou oficial. Tratar i Rua
Constant.no.
diciona*). Estado excepcional.
Firmamos contratos.
Viagens.
228-2097.
Luis Câmara, 114-C - Olaria.
Tel. 257-4972.
288-0870.
Tel. 268-9592
PRECISA-SE costureiras, p/ fábrica de calças de senhoras
n.° 44.
Calaza
Alexandre
local.
Trabalho
no
d pratica.
'
V_ Isabel.
Av. Copacabana, 435/1113.

Auto-locadora
J. Pedro

OFÍCIOS E SERVIÇOS

UMA BOA COZINHEIRA
Pago 350 mil cuide apt. 2
camisa.
médico solteiros. Lave
Pjaca Tiradr-nt-os. 9 apt. 703.
At*-: MISSÃO ^EVANGÉLICA-alta
Oí-race domesticas hábeis,
taxa única, garantia
'"Lnenie.
seleção,

VEÍCULOS, EMB. E ESPORTES

Dodge

INDÚSTRIA

Ilegível

A

•

TC 71 — Supernovo, ótima conserv. Troco e fac. Saldo em 24
ou 30m, vendo à vista. R. 24
de Maio, 316, loja Q e 332 A
e B. Tels. 281-0143 e 261-8008.

moto. inglesa
VOLKS/64 ótimo estado vendo VENDE-SE uma
NORTON 5 0 0 c c , acidentada.
melhor oferta ou financio. R.
revisado, R.
e
Motor
perfeito
Arnaldo Quintela, 71. Botafogo,
Pacheco, leão, 646 casa 2.
246-1126.
VOLKS 62 - Cor pérola. Máqui
na nova. lataria ottinta. 5.500,00
Barata Ribeiro,
ou facilito.
611.
VOLKS 67, 68, 69, 70 - RevisaMERCADINHO DA O. ..
dos. Espetacular financio, 24,
30, 36 meses. Aceito troca. R. A SOLUÇÃO EXATA - Kombis,
AUTOMÓVEIS LTDA.
Riachuelo, 33. Tel.: 222-7036.
Pickups, Volks,. Dodge' Dart.
Av. Pres. Vargas, 411 Tels.'
Casamentos, passeios, entregas,
VOLKSWAGEN - 62 - Vende-se
31-27-43-16-49-44
Tel. 268-8956.
ÉNA
à vista em ótimo estado. Ver
CAXIAS
à Rua Amoroso Costa, n? 305 ALUGA.SE Kombis e Pick-Ups
p/ mudanças entregas e pasGepezão tá danado ds za- apto. 301. Tijuca,
seios inclusive domingo far.
relho.
(C VARIANT/70 - Estado de nova
p/ firmas. 390-5935.
único dono ent. 2.000 pres- Kombis
tações 431,00 R. Arnaldo Quin- APIGALE TRANSARTE
MVIN OIDOH AUTO A1IADO
Mudanças em tarai,
Pick-Upi.
tela, 71. Botafogo, 246-1126.
viagens. Tais. 265-1403, . . .
4bcHFtVS-EI.
285-1007 e 285-4468 - Catata.
T5i_f Oo 11-AtlL
VOLKS TL - 4 portas, estado
de 0 Km. Unlco dono, equi- A FALKOMBIS - Transportes
Áv. Oswaldo Cruz, 61
OPALA 71 - 3800 - Sedan,
entrada.
i/
36
meses,
até
pado,
Ltda. Kombis, Pick-Ups e F.350
super conforto, ar cond. vendo
tel.: 265-7752
Palace Automóveis. Copacaba- — Entregas com. peq. mudanà vista. Troco e fac. saldo em
na,' 314. Tel. 255-0623.
cas. Frota própria. Rua Gen.
Rua Barata Ribeiro, 372
e
Tels.:
281-0143
30m.
24 ou
'
Caldwell, 227 - Tel. 252-8204.
Tel.-. 256-4513
261-8008.
VOLKS 67 • 71 — Temos vários
- C•¦— Motorista bi.
à vista ou finanoiado R. La-ran-- GALAXIE
lingue c/ ar cond. p/ casamanOPALA — Passo consórcio' 18 ¦ ieiras 122-A. T. 225-3953
viagtns • «xexecutivos,
tos,
cotas pagai (valor atual CrS ... 26S9425.
cursões. T. 267-0390 - . . . .
532,00). Daixo por 8.500,00. - Vendo barato. 243-2201.
DKW 67 - Balear. Venda-se. 65
VOLKS
Tratar Dr. Indaleto. Tel. . . .
Barão de Guaratiba, 28 — Ca.
5.700,00 não ha diferença
KOMBIS - Transportas, entra267-1159 e 2244)694.
tate. Tel. 285-4971.
Precisa peq. rep. R. Gal. Es- gas, pequenas mudanças, pas326
Equipado, OPALA/72 Coupé úrvico dono
pirito Sto; Cardoso,
DODGE COUPE' 71
seios. Telefone 227-3076 p/f.
- Bar Vinte - Ipanema.
pouco rodado. Único dono. Ali estado de novo. Ent. 5.000 Tijuca.
36 mesa. j/ entrada. Palace prestações 431,00 R. Arnaldo
- Vendo, bom estado KOMBIS a frete CrS 9.00/h.
Automóveis .Av. Copacabana, Quintela,
Botafogo, VOLKS 69
71.
cont. mudanças, transportamos
branco, particular. A vista. R.
314. Tal. 255.0623.
246-1126.
tudo qualquer local. Zona, NorAristidss Lobo, 64. Tel. . .
Caetano.
Sr.
tee Sul- Tel- 249-9052.
228-8437.
Coupé
71 a 70
OPAIA 72
e Sedan, troco p/ seu veiculo
- 70 - **» - KOMBI A FRETE no centro, via72-71
VOLKS
de
tel. 232-0228. C/ Aguiusado. Melhores condições
68 - 67 E 66 - Planos e con- gens,
p-garrtento, bom preço à vista, dições a sua escolha, prazo em naldo.
1969
SPORT
124
24
flAT
- Topo tudo
«aldo em 24 ou 30 m. R.
"Hot-Rod". Super bem tratada,
3P m. com e sem fiador, KOMBI A FRETE
de Maio 316 loia Q e 332 A/B. 24 ou e fae. «. 24 de Maio 316
para qualquer lugar ao preço
troco
rodas mag, radio, tape, ant.
Tels. 281-0143 e 361-8008.
você
espera
pagar. Experí*
que
Tlel.
a
B.
A
loja Q e 332
elétrica. Atlântica, 2316-A
mente. 247-0990.
.
281-0143 Ia 261-8008.
OPALA 71 - Luxo, verde sevi
Tel. 237-3110.
- Serviços
A
frete
lha d somente 30.000 km, ra- VOLVO — Vendo, maquina ori- PICK-UP
ou s/
c/
hora
e
tratados
por
reeliVer
Rolder
bancos
FIAT — 68/214 super nova.
estado.
c
dio,
/teclado,
ginal, ótimo
aiudante. Pequenas mudanças
e
230-5657
rev. equip. garant. c/ 2.000,00
Tels.
naveis, pneus novos, 'esta jóia.
Cia.
e
e entregas. Tel. 232-8754.
carro
saldo dentro das ss/possb. d
Vendo motivo compra
230-9375. Rua Ourique 247.
ou s/ fiador. Também trocei.
novo. Av. Portugal 502/41. Tel.
PICK-UP KOMBI à frete. Tratar
Dias úteis.
Rua Dr. Satamini, 151 diáriateis. 237-3791 e 255-1697. Acei266-0608.
,
VARIANT 71 - luxo nova todo
mente até 21 hs. Incl. sábado
ta-se contratos c/ firmas.
original 25 mil km, reais único
domingo até 13 hs. Te!. . . . OPALA 1970 - Em fino estado.
13.500,00. Tel .235-0267 Sr.
dono rádio, capas etc. 16 mil.
228-2097.
Mi-llo. ___________
Arranb fin.
p/banco c/peq.
FUSCAO 72 - linda cor pouco
ent. após 13 h. T. 235-6583
rodado, único dono até 36 me- OPALA 71 — Vermelho, luxo.
Volks novo Cr$ 40, TL FusMod. 1300 est.
ses sam enlrada. Palaca AutoEspetacular de engenheiro. Fi- VOLKS 70 único do.no equip- cão Variante 73 Cr$ 50, 24
novo
da
móveis — Av. Copacabana 314
nancio 24, 30. 36 meses. Aceito
_ Tal. 255-0623.
12.500 arranlo fin. banco .após hs. ARCOS LAPA Rua Riachuetroca. R. Riachuelo. 33. Tel.:
13h. R. Figueiredo Magalhães, lo 6 Mem de Sá 49 (iunto
222-7036.
823 ap. 203. Copa. T. 235-6583. Shell Arcos) 221-9516 ....
OPALA COUPE 72 - Vando,
equipado, freio a disco, exce- VOLKS 66, 67, 69, /0, 71 — 222-1743 Nelson Romeu 7 àt
revis. Troco, financ.
Equip.
enlente astado, até 36 meses
Aprovamos s/ cred. na hora. 20 NAC. ELO CBC CRED.
Palace Automóveis.
trada GALAXIE 68 - Supsr 'im tudo,
Estr. V. Carvalho 1438.
Av. Copacabana, 314. Telefona
bom preço - vista, troco e fae.
m. R. 24
255-0623.
Saldo em 24 ou 30"Q"
a 332
de Maio 316 Loja
"A" e "B". Tels. 281-0143 e
Volks 1300 é 1500 Mercê261 -8008.
des Benz — Dart — Opala —

- LOTERIA ESPORTIVA - Precisa
AUXIUAR CONTABILIDADE
se de mo.a com pratica. ProRapaz datilografo c/ pouco cocurar na banca de iornals do
nheclmento de contabilidade.
andar térreo da Est. Rodoviária
Av. Copacabana 680/1009.
novo Rio pelo Sr. Serafim ou
Roberto, até 12 horas.
AUMENTE SEU ORDENADO
Revendendo blusões p. r conta
e/ boa aparência c/ préMOÇA
amostras
própria, fornecemos
tica atendimento carimbos e
grátis. Rua Buenos Aires, 287
R. doa Andrade» 64,
placas.
— sobrado.
1? andar.
- Rapaz para reAUXIUAR DE CONTADOR - PRECISA-SE
laçôes públicas. Tratar a Rua
e de
Conhecimentos fiscais
347. aobreloia 213,
pessoal cartas P1/ contador Pça. do Catele,
tratar com o Sr- Fausto- |
da Bandeira, 109 sobreloia 204.
PRECISA-SE di vendedor gráfico. Rua Drummond, 113
PANIFICAÇAO
CON PEITARIA
Precisa-se
Olaria.
BRAGANÇA ITDA
com
balconista
prática. PRECISA-SE dè um rapaz com
de
como
Moças e rapazes. Voluntários prática, para trabalhar
"restaurante.
da Pátria, 318.
auxiliar - Bsr
Rua do livramento; 177,
Elétrica - PERFURADORA; - Moça até 30
DATILOGRAFA
Precisamos 3 exímias em maq.
anos. Boa apar. c/ pratica maq.
Olivetti. Sal.' 900,00. Av. CoIBM 029. Sal. 500,00. Av. Copacabana 680/1009.
pacabana 680/1009. .
d
Precisa-se
boa VENDEDOR
Com
DATILOGRAFA comércio de ferramenapresentação, conh. serviços} prática
Pe_
Irmãos
Importadora
tas
gerais de escritório. CrS 500,00,
reira - Campo S. Cristóvão,
Does. R. Buenos Aires, 17/89.
. 182.
PROJETISTA
DESENHISTA
VENDEDORES - Para arligo de
Construção i decorações. Pre*
fácil aceitação e consumo obricisa-i* a R. do Senado 67.
gatório pare todos os propríetários de veiculos da linha
VOLKSWAGEN. Retiradas acima
DATILOGRAFO(A) precisa-se d
15
de 1 milhão. Rua da Passagem,
noções contabilidade
p/
— Botafogo. ;
«/
108
Branco,
.142
Rio
dias. Av.
710.
Indústria da
VENDEDORES confecções femininas, precisa
HOMENS E MOÇAS DE VENDAS
da 2 anos,
minima
e/
pritica
— Ótima oportunidade. Possíque possua clientela para os
bilidade de viaiar por todo o
Rio
Granda
GB
setores da
Brasil. Base mínima inicial: —
e Niterói. R. Sabastian Bach
Cr$ 1.000 - Tratar c/a Srta.
antiga
América
332 loja B J.
Almirante
Av.
na
Marlene,
R. 15 (pto. final ônibus MaBarroso, 90 s/515. Diariamendureira).
ta, das 9h30m is 17 heras.

EMPREGOS

*

,1

;,..

ESCRITÓRIO E COMÉRCIO

d»

datada

Cl,
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Júlio

Dr.

Rua

METAIS S/A.,

...

terceira

2225

N.»

«ob

n.°

à LAMINAÇÃO

consignada

03/05/73,

Guanabara

•

.

GEPEZÃO

EMPREGOS

Se-

da

'

CARIO - LANDAU CORCEL — 69 coupé otimo es- MONTE
"Hot-Rod" Okm, pintura metátado c/ 1.500,00 saldo a comb.
lica, ar condic, modelo novo
d ou s/ fiador Rua Dr. Salada GM Chevrolet. Atlântica,
mini, 151 diariamente até 21
2316-A.'Tel. 255-0433.
hs. Incl. sáb. dom. alé 13 hs.
Tel. 228-2097.
SL
1971
280
MERCEDES
"Hot-Rod". V. ray, direç. hid.
CAMINHÕES FORD 63, 64 •
66, Internacional D-30 com miar cond, 5 marchas, apoio cabeca, pneus originais, baixa
quina de Chevrolet, cerroceri-s
abertas, bom eslado melhor
quilometragem. Atlântica,
oferta à Rua Benedito Otoni,
2316-A. Tel. 255-0433.
63-A.
300 SEL • 3.5 MERCEDES
Teto vinil. EspeCORCEL «9
"Hot;Rod".
1971. v. rayban
tacular. -Máquina na garantia.
elétricos,
ar
cond. dir, hid.
Financio. 24, 30, 36 meses.
rádio K-7, ant. .elétrica, cor
Aceilo troca. R. Riachuelo, 33.
ouro,
interior
preto de couro,
Tel.: 222-7036.
Atlântica, 2316-A. Tel. 255-0433.
IV MARK
CONTINENTAL
"Hot-Rod". 1972, 9.000 milhas,
superequipada, inclusive radar,
interior d e couro. Atlântica,
2316-A. Tol. 255-0433.
*__
CORCEl COUPE 70 - 71 —'Lindos de morrer, financiamos R.
Laranieiras, 122-A. T. 265-9425
- 225-3953.
.__.
CORCEL 70 COUPE - C/ teto
vinil, superequip. Poucoi.rodado. Revis. Troco, financio, Solução no mesmo dia. Estr. V.
'
Carvalho 1438.
Si carro xagal, pá legal
mesmo. Qualquer zanago zagucho tá sabendo. Fuíca ZanZanzino, Dart
- a vista ganão, Corcal
cupê
DART
DODGE
com
Preciso
EMPREGADA
25.000,00 conservadlssimo, Tra- Zagrão e Opala Zenónlco.
bastante experiência para casal,
tar tel. 255-3340.
Não tem zanguizana. É só
cozinhar e arrumar. Tratar de
13hs às 15hs e a partir de DODGE 71 E 70 -Coupé e escolher o
carango e zortar
"preço
19hs. Rua Macedo Sobrinho, 26
bom
Sedan, troco e fac.
sem
na hora, tam entrada
- apart. 302. Humaitá. Trivial
à vista. Saldo até 30m. R. 24
variado.
de Maio, 316. loia Q e 332 A fiador e zumbir por aí.,...
EMPREGADA - Sabendo cozi- e B. Tel.t 281-0143 e 261-8008.
nhar bem c/ ref. e doe. ord.
400 p/ casal. Trat. seg. feire
Marquês de ';Abran1es, 205 '
Botafogo.

FAMÍLIA DE TRATAMENTO precisa moça para. arrumar — copeirar. Cr$ 200,00. Bolivar, 155
DOMESTICAS - C/doc. ref. nio
apto. 1001. Copacabana.
emprego
tenho
percam tempo
236-1868.
hoje até 400. Rua Uruflual, 194
'MARIAL1ÇE.
lora 33.
Par» cozinhar
OFEREÇO-ME
forno
fogão e dou ref. 6 anos
para
Ofereço-me
DIARISTA
Tel.
anos.
36
mineira
pssar, lavar- e limpeza. Tel. Sou
252-2328.
221-0260 das 9 às 17hs.
OFEREÇO-ME - Para. cozinhar
DISQUE 255-0685 - Solicite a forno faço todo serviço dou
equipe mald. sua domést.* en- ref. 9 anos. Sou mineira. El.
caminhados c/todos does. ref.
252-2328.
_
também pas. fax, c/garantia.
Preciso cozi- PRECISA-SE cozinheira trivial fiDOMESTICAS c/
300,00,
ordenado
no,
nheiras, arrumadeiras, copeiras
referências. Tratar domingo e
e babas d documentos e refeRetiro,
Bom
apt.
do
2a. R. Barão
rências. Sen. Dantas, 117
2 720 — Grajaú707.
EMPREGADAS doPRECISO
DOMESTICA/ ACOMPANHANTE mestiças. Pago 400 a 550,00
— 'P/ senhora idosa, cozinnanAv. Copacabana 534
mês,
por
do bem trivial fino. Casa de ap. 402.
2 pessoas. Tem faxineiro. Sai- Empregada durma
da * 15 em 15 dias. Educa, PRECISA-SE
fora, serviço casal. 3 vezes por
da. Ref. de pelo menos 1 ano.
referências.
Exigem-se
semana.
Todos documenlos. Ord. . . .
Ordenado 160,00. Rua Barata
250,00. R. Barata Ribeiro 60,
- C-01.
681
Ribeiro,
apt. 605. Copa.

América

FRC.

sob

fins

para

extraviadas as primeira,

foram

da

CGC-MF.

no

declara,

43.209.741/002,

na

inscrita

Estado

do
e

455.396.00

n.°

o

Finanças

de

COZINHEIRA - 350,00 tr. variado p/casal de médicos- Ex.
doe. e ref. Ass. cart. folgas
aos dom. R. Acre, 47/409.
COZINHEIRA - Precisa-se com
prática, limpa • com boas referências. Paga-se bem. Tratar à
Rua Leopoldo Mlóuez n9 57,
apto. 604. .Copacabana.
COPEIRA • ARRUMADEIRA Preciso com pritic* e. boas r«Veraneias. Tel. 225-4024.'
COZINHEIRA - Pago 400 mil
cuide apt. uma senhora so janta cedo. Praça Tiradentes. 9
apt. 703.
COZINHEIRA - Para casa, paqo
700, Rua Senador Dantas, 117
s/842.
Preciso pago
COZINHEIRA documentos.
até 550,00. Trazer
Av. Copacabana -534 ap. 402.

Jornalista

Rua
Jardim

Bairro

Capital,

nesta

91)

(ZC,

-

95-A

n.°

Rocha,

cretaria

BABA' — Urgente, prec. uma
d doe. e ref. Ord.' até 600.
ou
5 40/2 01
Copa,
Av.
1085/202. Prec. também boa

'

EMPREGADA - CrS 300, trivial
variado, não lava. Rtf. do último emprego. Fonte da Saudad», 167 - Tel.! 266-0443EMPREGADA - Preciso coiinha
simples. Avenida Atlântica n?
2788 apto. 101. Copacabana —
236-2140.
EMPREGADA - Precisa-se para
todo serviço de duas pessoas
que durma no emprego, Tel.
265-6106 alé 12 h.
EMPREGADA - Precisa-se com
referências. Praia do Flamengo,
82 apt. 101
EMPREGADA - Com referências,
para lavar, arrumar e cozinhar
o trivial. Salário. Cr$ 300,00.
Rua Barão da Torre, 657/304
— Ipanema.
'¦
EMPREGADA. - Precita-te do
trivial tlmplet para cata de
pequena familia. Acima de 30
anot. 250,00. R. Senador Vergu.lro, 192/801.
de
EMPREGADA - Precisa-se
duas. 1 cozinheira e 1 arrumadeira. Tratar R. Andrede.Neves
:
456, Tijuca.
Seleção
EQUIPE
MAID
255-0685. Oferece empregadas
c/ doe. refer. orienta s/ reg.
garanti» c/ «ubstvim«d!ata.;Av.
Copa, 605.

IMPORTADORA
à

sediada

comercial

sociedade

E

COMERCIAL

MUJIMETAIS

Semana de Enfermagem — Comemorando daa
Semana da Enfermagem, o Hospital Central em
Marinha realizou ontem, dia 18, a cerimonia
que foram selecionados os Enfermeiros-Padrão
daquele nosocômio do ano de 1972. Presidida pelo diretor do Hospital, o Contra-Almirante
foi
(médico) Mário de Almeida Teles, a sessão ou/
aberta às 14 horas. Da pauta constou entre
tros, de um trabalho de dramatização de parada
cardíaca, executado por um grupo de enfermeiros e a apresentação do trabalho Plano Assustenciai ao Paciente Traqueostomizado. O Almirante
Dr Mário de Almeida Teles procedeu à entrega
da
dos prêmios ao enfermeiro Sebastião Correia AnSilva e ã auxiliar de enfermagem Nadir 1972.
drade Almeida — Esfermeiros-Padrão de

FALECIMENTOS

JORNAL DO BRASIL

Edifício Esperança

Geraldo

AGENCIA SUMAG Oferece ótimas cozinheiras, cop. arrum.
babás,, diaristas. Atendimento imediato. Nosso expediente das 7 às
20 hs. Tel. 242-1918.

cozính.

LEILÕES.
DECLARAÇÕES
EEDITAIS

LTDA.,

oferece
SOCIAL
MISSÃO
ótimas cozinheiras arrum. de
confiança com doe. e referências. Tels. 252-4431 « 252-9915.

222-2316

AQUÁRIOS - Peixes, plantas,
acessórios. AQUÁRIO HOBBY
LTDA. 7 de Setembro, 88 J/K.

Reunião Conjunta — O Presidente da República
designou o capitão-de-corveta Armando Gonçalves Madeira para representar o Brasil na I Reumão da Comissão Conjunta sobre Sistema Giobal de Avisos-Rádio à Navegação (OH-IMCO).
O encontro, de caráter internacional, será realizado em Mônaco, no periodo de 21 a 25 do corrente mês.
deCompetência — O Ministro Adalberto Nunes Luís
legou competência ao capitão-de-fragata nome
Carlos Pereira dos Santos para assinar em
do
do Ministério da .Marinha, junto ã Delegacia do
Serviço do Patrimônio da União no Estado
Rio de Janeiro, o Termo de Entrega e Recebimento de Parte da Ilha Boa Viagem.

A

DIVERSOS

BUFFET, DOCES
E SALGADOS

Almirante Lobo — O Vice-Almirante Joaquim
Américo dos Santos Coelho Lobo, comandante
do V> Distrito Naval está realizando visitas a autoridades civis estaduais e militares, para agradecer suas presenças à cerimônia de sua posse
no comando do 1.» Distrito Naval. No dia 17 ultüno o Almirante Lobo visitou o Governador
Chagas Freitas e o Vice-Governador Erasmo
Martins Pedro. Ontem o titular do 1? Distrito
Naval visitou o' Arcebispo do Rio de Janeiro,
Dom Eugênio Sales, o comandante do l9 Exercito, General-de-Exército Sílvio Couto Coelho da
Frota, o comandante da Ia. Região Militar,
General-de-Divisão Abdon Sena, e o comandante
da 3a. Zona Aérea, Major-Brigadeiro Faber Cintra.
Custódio despede-se — O navio-escola Custódio
de Melo, sob o comando do capitão-de-mar-ede instrução
guerra Henrique Saboia, em viagem
porcom guardas-marinhas, deixa hoje, dia 19, o onde
to de Hamburgo com destino a Copenhague
chegará no próximo dia 21. O Custódio escalaráe
ainda os portos de Amsterdam, Southampton
Lisboa. Em seu regresso ao Brasil tocará no porto do Recife, rumando em seguida para o Rio de
Janeiro, onde deverá chegar no dia 29 de junho.

"

.

DIVERSOS

21-5-73

MILITARES

-

,

AUTOPEÇAS,
ACESSÓRIOS
E OFICINAS

M

PRECISA-SE teeelelro e overloqu.sta que resida entre Deodoro o Sta. Cruz. Tel. 267.6582.
PRECISA-SE de uma aiudante de
coiinha. Rua do Lavradio, 98.
Cantina.
'
PINTOR competente auto precisa-se Av. Gomes Freire, 453/
457.
garçonetes
PRECISA-SE da 2
com pratica de pansao. Rua
de Campos, 766
Humberto
'—
leblon; --¦
Ia.

Dodge1800

um carro que não tem tamanho

Desenhista

AUTOMÓVEIS
CORCEl GT 70 - Particular ver.de, a toda prova. C/ toca-fitas
e 5 pneus novos. Ver na garagem. Republica do Peru 63 ou
inf. 236-4950 -256-7947.
AERO - 62 estado geral ótimo
- Vendo
c/ 1.000,00 saldo ate 36in. c, CAMINHÃO ÜSADÒ
trabalhando 3.000,00 a
esti
ou i/ fiador. Rua Dr. Satamini,
151 diariarnenta até 21 hs. — vista motivo doença Rua Ribeiro Guimarães n° 6.
Incl. sáb. dom. até 13 hs.

Aluga Fuscão c/ seg. 50,00
75,00 — 90,00. Kombi —
Trailer — Ac. c. cred. R. Barão de Mesquila 227 li C. —
228-7788.

—

_ Não pare
seus negócios
hemsúa vida.
Alugue
üií-càrrò
, dá National.

SETER - Precisa motorista ç/
caminhão. Tralar R. São José,
46 s/ 403. Fone 221-4279
Pracisa-s. de tricoteiTRICÔ
ras a mão. Tel. 234-9447
Marta.

VEÍCULOS,
EMBAEOACOES
E ESPORTES

Loca Volks
Saens Pena

Venha ver e testar

RAPAZ p/ pehsSo. Tem moradia.
Tr. Marquês de S. Vicente n?
18 F. GéVer.

Precisa-se com pratica em
esquadrias de
desenho de
aluminio. Favor apresentar-se
somente quem estiver gabaPres. Dutra
à Rod.
riiado
Km 0 - MAÇO.

Locadora
Rio Ltda.

A maior quantidade em cores e modelos.
Também à sua disposição toda a linha
DART, CHARGER e CAMINHÕES.
BEVENDIDOn AUTORIZADO

^W^-f**

Vulks 1500, TL, Opala,
Dart. Novoi, com rádio.
Entregues a domicilio,
limpos, lubriíicadoi,
tanque cheiu, óleo novo.
Preços especiais em dias
'I tarifas:
úteis.
as ma lhores condições
encontrar.
que voei pode
Contas coircntes às
. firmas comerciais.
Com a garanti!
de atendimento
mecânico
do Touring Club.

^^

NOVA TEXAS
Av. Atlântica, esq. Djalma Ulrich
Zona Sul
Tels.: 236-7781 - 256-6230
Centro Av. Rodrigues Alves, 795/805Tels.: 243-1282 - 223-3549 243-0234 223-0861
Xavier)
Zona Norte Av. Mal. Rondon, 539 (Est. S. Fco. - 281-0425
Tels.; 281-1722 (PBX) 281-1315
nossa atenção permanece quando a garantia desaparece

MATIONAL
CAfíRENTAL
Av. Princ. Isabel, 7
loja B

Tels.: 235-5696
235-0405

J

DIVERSOS
SÍNUQUINHA E TOTÓ', v. urg.
várias masas a partir de 220.
Vir a Av. Salvador dt %k, 154
Centre ou «. Cherburgo,47-A.
t. Miguel • trl. M7-32J» •
231-1431.

